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1

UPPDRAG

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska förutsättningarna
som ska utgöra underlag för fastställande av detaljplan. Målet är att skapa en uppfattning av markens
beskaffenhet och grundvattenförhållanden i området. Översiktliga beräkningar har utförts för att
bedöma stabilitets- och sättningsförhållanden för tänkt byggnation. Utredning utförs även för ras, skred
och differenssättningar. Detta dokument är ingen bygghandling.

1.1

BAKGRUND

WSP Sverige AB har på uppdrag av Åre Kommun utfört geotekniska undersökningar på fastigheterna
norr om Kabinbanevägen, undersökningsområdet visas schematisk i figur 1.

Figur 1 Aktuellt område för geoteknisk utredning (Google Earth, 2018). Gröna punkter representerar borrpunkterna.

1.2

PLANERAD BYGGNATION

Inom området planeras nybyggnation av hotell, restaurang, bostäder, handel och garage. Dessutom
planeras en skid- och gångväg från Kabinbanevägen till Årevägen samt en skidtunnel vid
Kabinbanevägen. Planerad byggnationen ser ut som presenteras i figur 2.
Denna utredning behandlar nybyggnationerna för hotell, restaurang, bostäder, handel och garage.

Figur 2 Planerad byggnation (Mörviken 1:63 mfl. samråd illustrationskarta, Åre kommun).
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i centrala Åre och avgränsas i norr av E14 (Trondheimsleden) och i
söder av Kabinbanevägen. Söder om undersökningsområdet ligger Åresjön.
Marknivån inom undersökningsområdet varierar mellan ca +412, E14, och +393, Kabinbanevägen.
Hela området sluttar ner mot Åresjön i sydväst.

2.1

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Undersökningsområdet består av ett bostadsområde med fristående villor samt en väg, Lievägen. De
fastigheter som innefattas av undersökningsområdet är Mörviken 1:37, 1:63, 1:76, 1:77, 1:78, 1:81,
1:87, 1:88, 1:90, 1:93, och 2:97 samt Lien 2:30. Befintliga byggnaders grundläggning är ej närmare
undersökt.

2.2

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KABLAR

Inom området finns flertalet befintliga ledningar tillhörande:
·
·
·
·
·

Skistar AB
Skanova
Trafikverket
IP-Only Networks AB
Jämtkraft Elnät AB
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MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

3.1

GEOTEKNIK

3.1.1

Tidigare undersökningar

3.1.2

·

PM Geoteknik, GU Mörviken 1:63 och 1:78. Upprättad av Sweco Sverige AB (2018-05-25).

·

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, GU Mörviken 1:63 och 1:78.
Upprättad av Sweco Sverige AB (2018-05-25).

Utförda undersökningar

WSP har utfört geotekniska undersökningar under oktober 2018. Utförda undersökningar redovisas i
markteknisk undersökningsrapport, MUR, daterad 2018-11-20.
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MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1

JORDLAGERFÖLJD

Generellt består marken av ca 0,5 m sandig mulljord följt av 1,5–2,0 m fyllning som består av material
från silt till sand. Under fyllningen återfinns ett jordlager av något siltig stening grusig sand med
mäktighet mellan 1,0 till 1,5 m som där efter övergår till fast morän. Bergnivån i området bedöms ligga
mellan ungefär 6,8 och 9,5 m under markytan.
Den sandiga mulljordens hållfasthetsegenskaper bedöms vara relativt låg till medelfast med
friktionsvinkel mellan 32° till 36°, dess elasticitetsmodul varierar mellan 5 och 15 MPa.
Fyllningens hållfasthetsegenskaper varierar starkt men bedöms vara låg till medelfast med
friktionsvinkel mellan 33° till 36°. Dess elasticitetsmodul ligger mellan 6 – 30 MPa.
Moränens relativa fasthet konstaterades vara mellan medel till mycket hög med friktionsvinkel mellan
35°och 42°. Elasticitetsmodulen ligger mellan 20–100 MPa.
I det östliga området bedöms moränen vara en lermorän med uppskattad friktionsvinkel av 42° och
elasticitetsmodul av ca. 50 MPa.
Hållfasthets och deformationsegenskaperna har bedömts utifrån hejarsondering. Bergnivåer har
tolkats utifrån jordbergsondering.

4.2

GRUNDVATTENNIVÅER

Uppmätta vattennivåer varierar mellan 1 m (umy) i mitten av undersökningsområdet till 5,8 m i
sydvästra undersökningsområdet. Två av rören var torra vid första avläsningen. Uppmätta
observationer redovisas i tabell 1.
tabell 1 sammanställning av vattennivåmätning

Punkt

4.3

Djup under markyta

Marknivå – GV nivå

Datum för mätning

(m)

(möh)

18W01G

TORR

412,2 –

2018-10-25

18W06G

0,9

409,3 – 408,4

2018-10-25

18W07G

1,9

403,3 – 401,4

2018-10-23

18W03G

5,8

393,1 – 387,3

2018-10-23

18W10G

TORR

405,6 –

2018-10-23

STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Bedömning av stabilitetsförhållanden har skett utifrån lutningsförhållanden, belastningar och
jordlagerföljder. Helhetsbedömningen är att stabiliteten är tillfredställande i området. Inom några
områden lutar marken kraftigt vilket medför att ytliga ras kan inträffa vid höga vattenflöden.
Kontroll av stabiliteten har utförts i två sektioner som bedömts vara mest kritisk (se figur 3).

Figur 3 stabilitetsberäkningssektioner

Samtliga stabilitetsberäkningar har gjorts utifrån geoteknisk kategori 2 och säkerhetsklass 2.
Stabilitetsberäkningarna är utförda med datorprogrammet Geostudio 2012. Slope/W, version

8.15.6,13446 och redovisade säkerhetsfaktorer är beräknad med Morgenstern-Price’s analysmetod.
Beräkningarna har utförts med odränerad analys. Kombinerad analys har inte behandlats eftersom det
inte finns några kohesionsjordar enligt undersökningarna. Sökkriterier i beräkningarna har varit ”Grid
and Radius”.
Stabilitetsberäkningar för befintliga förhållanden har utförts med karaktäristiska värden, utvärderade
från utförda undersökningar.
En stabilitetsberäkning för sektion 1 har även utförts med laster från planerade byggnader. Lasttillskott
från planerad byggnation (60 kPa) har antagits enligt byggnationskartan (figur 2 och 4). Beräkningen i
det här fallet har utförts med dimensionerade egenskaper enligt Eurokod DA2.
I beräkningssektionerna har högsta grundvatten ansatts till 1,9 m under markytan för modellering av
värsta stabilitetsfall.
Belastningsförutsättningar är enligt TK Geo13 kapitel 4.3, dvs. 20 kN/m2 trafiklast och 5 kN/m2 GCväg.
Lägsta godtagbara värde på säkerhetsfaktorn enligt TK Geo 13 (tabell 3) har jämförts med modellerad
säkerhetsfaktor från valda sektioner.
Tabell 2 Lägsta godtagbara värde på säkerhetsfaktorn (TK Geo 13).

Tabell 3 Säkerhetsfaktorer (SF) för modellerade sektioner.
Beräkningssektion #

SF (befintliga förhållanden)

SF (med tanke på kommande nybyggnation)

1

1,1 (ytligaskred)

1,0 (ytligaskred)

1,7 (djupare glidytor)

1,5 (djupare glidytor)

1,3(ytligaskred)

-

2

1,9 (djupare glidytor)

Kritisk glidytorna (med säkerhetsfaktorn mindre än acceptabelt värde enligt tabell 3) är väldigt ytliga
(se bilaga 2–1). Säkerhetsfaktorn för djupare glidytor ligger ovan kravet för FS (se bilaga 1–1 och
bilaga 2–2).
Stabilitetsförhållanden med kommande byggnation är tillfredställande enligt befintliga egenskaper
eftersom säkerhetsfaktorn ligger ovan kravet av 1 (säkerhetskravet är 1 med dimensionerade
egenskaper).

4.4

SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Materialparametrar är tagna från tabell 1. Lasttillskott från planerad byggnation på fem våningar samt
ett källarplan (figur 4) har antagits uppgå till 60 kPa (q= 60 kPa).

Figur 4 Föreslagen byggnation, sektion B-B (tagit från Mörviken 1,63 m.fl. Samråd planprogram för utveckling kring Norra
Kabinbanevägen).

Sättningarna har beräknats enligt:
=

∗

Där

/

är sättning mängd,
och

är Lasttillskott från planerad byggnation,

är elasticitetsmodul och jordtjockleken för lagret som byggnationen grundläggas på.

För beräkningarna antas två alternativ:
-

Källarplanet grundläggs på siltig sandlager. Det ger enligt utförd beräkning en sättning på ca 5
cm (maximum siltig sandlagertjocklek av 5 m har antagits vid beräkningar)

-

Källarplanet grundläggs på bottenmorän. Det ger enligt utförd beräkning en sättning på 1,2 cm
(maximum lagertjocklek av 10 m har antagits vid beräkningarna)
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

5.1

STABILITET

Stabiliteten på det befintliga området är tillfredställande. Det finns dock risk för ytliga glidytor, dvs.
mindre ras. Risken mot ras kan förbättras med hjälp av bl. a. erosionsskydd.
Stabiliteten med tanke på kommande byggnation är tillfredställande enligt antagna egenskaper.

5.2

SÄTTNINGAR

Enligt översiktliga beräkningar kan den planerade nybyggnationen, eventuellt påverka sättningar som
inte är tillåtna beroende på grundläggningsnivå och maximal tillåtet sättningsvärde.

Beräknade sättningar för planerade byggnader som grundläggas på lermorän (på ca. + 408) är 1,2
cm.
Beräknade sättningar för planerade byggnader på den steniga grusiga sanden (på ca +410) är 5 cm.

5.3

KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING

En detaljerad sättningsutredning bör utföras för varje enskild byggnad inför nästa skede. Bland annat
skall då klarläggas differential sättningar för varje objekt.

VI ÄR WSP
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121 88 Stockholm-Globen
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
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