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Objekt
Planområdet i fråga är beläget i Åre fjällby på fastigheten Lien 2:3 och 2:12 som ligger ovan E14
och Bondevägen straxt öster om VM8:an. Syftet med planen är att bygga 5st enfamiljsbostäder samt
två stycken flerfamiljsbostäder med 6-8 lägenheter i varje huskropp som ska verka som 50+ boende.

Uppdrag
WSP Samhällsbyggnad, Sundsvallkontoret har fått i uppdrag av Ulf Alexandersson AB Arkitektoch utredningskontor att utföra en bedömning av skredrisker inom detaljplaneområdet för
fastigheten Lien 2:3 och 2:12.

Utförda undersökningar
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På det aktuella området har WSP Sundsvallskontoret utfört en okulär besiktning i samband med den
geoteknisk undersökning som utfördes i maj månad 2011. Det då upprättade Tekniska PM
Geoteknik (TPMGeo) ligger även som grund till del av bedömningarna enligt nedan.

Underlag
Tidigare geotekniska undersökningar i området
Tidigare undersökningar i direkt närhet till det nu berörda området redovisas nedan.
Geoteknisk utredning, Nybyggnad av turistlägenheter på Lien 2:3, Åre kommun i direkt
anslutning nedanför det nu påtänkta området. Utredningen var för 5st turistlägenhetshus som
idag står färdigbyggda. Undersökningen utförd av Olsson Bygg- och markkonsult, daterad
2005-07-04, uppdragsnummer 0527. Undersökningarna kommer inte att redovisas i
föreliggande PM men har varit vägledande i förarbetena.
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Mätning med markradar i Åre by och lineamenttolkning av höjddata från Åreområdet.
Beställare var Vägverket konsult och utfört av Geovista AB, daterad 2003-03-28 med ID-no
GVR 03007.
Geoteknisk utredning för detaljplan Lien 2:3, 2:12 mfl Åre samhälle. Utförd av WSP
Sundsvall 2011-09-02, uppdragsnummer 10151517.

Övrigt underlag
Statens geotekniska instituts (SGI) artikel ”Skred och slamströmmar i Åre”
Ett antal artiklar som publicerats i Östersunds Posten (ÖP) senaste åren om skred som
inträffat i och runt Åre.
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Illustrationskarta över detaljplaneområdet upprättad av Ulf Alexandersson Arkitektkontor AB 2011-11-10
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Geotekniska förhållanden
Mark – och grundförhållanden
Det tilltänkta övre området norr om kraftledningen med fem enfamiljsbostäder utgörs av en
södersluttning med en marklutning på ca 20-23° med mestadels tät äldre barrskog. Markytan är täckt
av mossa, blåbärsris och skogsgräs.
Under den beväxta markytan består marken av mulljord till 0,2-0,3 m djup därefter följer en sandig
siltig lermorän, med till största delen mycket lös relativ fasthet som sträcker sig ner till mellan 1,62,0 m. Denna underlagras av en fastare morän ner till 2,4-4,4 m. I öster finns en fastare morän redan
från ytan. Moränen efterföljs av en mycket fast lermorän så kallad ”blåhall”. Blåhallen har den
egenskapen att när den utsätts för vatten tappar den stabilitet och fasthet och blir skredkänslig i
släntområden.
Det tilltänkta nedre området söder om kraftledningen där två flerfamiljshus är planerade så består
växtligheten också till största delen av äldre barrskog samt mossa, skogsgräs och blåbärsris. Marken
är väldigt kuperad med en brant ås 24° som sticker ut mellan de två tänkta huslägena. I huslägena är
marklutningen 20-22°. Det östra huset hamnar över en ravin och det västra i en ravin där ett
befintligt hus står i dagsläget på Lien 2:12.
I läget för byggnaderna har den mer sandiga moränen en mäktighet på 3,0-3,6 m under täcket av
mulljord på 0,2 m. Moränen har låg till mycket låg relativ fasthet och efterföljs sedan av lermorän
”blåhall”.
I nipans ytterkrön belägen mellan de tänkta byggnaderna är moränen under mulljorden mäktigare
och sträcker sig till ett djup av 7,8 m innan ”blåhallen” tar vid.
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Öster om detaljplaneområdet rinner Östlibäcken i en djup fåra med normalt mycket lågt vattenflöde
men vid kraftig nederbörd eller snösmältning blir flödet betydligt större. Väster om området finns en
mindre bäck/vattendrag vars namn är okänt och rinner i en sänka/ravin och är bara vattenförande
vissa delar på året.

Berg
Inget berg har påträffats vid borrningarna. Sonderingarna på övre området har fått geotekniskt stopp
i den fasta lermoränen 3,0-4,0m under markytan. På det nedre området är sonderingarna drivna
djupare till 12,0m och 18,0m under markytan det vill säga till mellan +431 och +432 men inte heller
här har berg påträffats.
I de tidigare markradarundersökningarna som utfördes av Geovista gjordes en grov bedömning för
området att berg skulle återfinnas på mellan 10-30 m djup.
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Grundvatten
Vid provgropsgrävningen har vatten påträffats mellan 1,4-2,2m under markytan på båda områdena.
Det ytliga vattnet är ett ”problem” att beakta. Ett avskärande dike kommer att behövas i bakkant vid
alla grundläggningar. Med hänsyn till den kraftiga marklutningen och ytligt lager av sandig morän
kan det ytliga vattentrycket bli högt. Inga undersökningar är utförda på grundvattennivåer utöver
observationer i provgropar.

Skred, ras och slamströmmar – befintliga förhållanden
Allmänt
I branta moränslänter sker ofta skred eller ras när jorden är vattenmättad efter en nederbördsrik
period i samband med snösmältning. I Sverige är moränskred vanligast i fjällvärden, men kan även
uppkomma i andra delar av landet.
Slamströmmar är också ett fenomen som kan inträffa i branta, långa vattenmättade slänter och
sluttningar och startar ofta som ett ras med sen fortsätter som en slamström. En slamström är en
snabb jordrörelse av vattenmättat löst jordmaterial som strömmar i stråk. Dessa kan föra med sig
massor långa sträckor så länge marken lutar kraftigt. Slamströmmar har ofta en stor rörelseenergi
när den fått upp farten och kan föra med sig det mesta som står i vägen i form av träd, sten och även
större saker. Därför ökar också volymen succesivt nerför branten.
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Generellt i Åredalen finns många områden som är erosionskänsliga och framförallt där flödande
vatten söker sig nerför sluttningarna i den svåra terrängen. Speciellt känsliga blir områdena där stora
byggnationer och markarbeten utförs, vilket medför större hårdgjorda ytor utan växtlighet som
armerar jorden i form av trädrötter och dylikt.
Ett stort ansvar här måste företagen som bedriver slalomanläggningarna ha, där det blir stora öppna
ytor i samband med deras anläggningar. Där blir vattendrag och anlagda trummor och dränering hårt
belastade vid nederbörd och snösmältning. Extra viktigt är då att dessa hålls efter och rensas. Men
även övriga fastighetsägare bär ansvar för att egna anläggningar underhålls.
En brist i detta kan vara en av orsakerna till senaste tidens ras och skred i området.

Skred och ras
I detaljplaneområdet för Lien 2:3 och 2:12 finns två identifierade skredärr. Ärren ligger ovanför och
mynnar ut i huslägena för de två flerfamiljshusen i nedre delen av området och är ungefär av samma
storlek. Skredet har troligtvis skett utifrån den nedre ”platån” och ut över nedanförliggande område
där Bondevägen och E14 går förbi. Dessa skred bedöms vara mycket gamla. Inga öppna skredärr
eller dylikt finns att finna i slänterna idag. Grundvattenrörelser påverkar inte slänten i någon större
utsträckning då dessa sker i nedre delen av sandmoränen i gränsen mot lermoränen i släntens botten.
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I det övre området där enfamiljshusen är planerade har inga skredärr påträffats. I detta område
påträffas vatten ytligt på grund av närheten till den täta lermoränen.
Mindre ras har sannolikt inträffat efter erosion i anslutning till Östlibäcken sen mycket gammalt
tillbaka då den eroderade ner till den nivå den rinner på idag. Idag består bäcken av och kantas av
sten i stor utsträckning så att bäcken har erosion skyddat sig själv.

Slamströmmar och störtfloder
Slamströmmar och störtfloder anses inte kunna påverka det aktuella området då Östlibäcken har ett
så pass djupt lopp i en ravin, normalt med ett lågt vattenflöde. Området ovan detaljplaneområdet är
format så att större delen av ytvattnet söker sig sannolikt till Östlibäcken, därav finns inga farhågor
för att en slamström skulle kunna bildas på annat håll i området.

Riskbedömning
Jordskred och ras
Den samlade bedömningen för området blir att risken för jordskred och ras är mycket liten utifrån de
förhållanden som råder. Följande motiveringar är särskilt betydande:
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Inga betydande vattenrörelser förekommer i de aktuella slänterna.
Bra avvattning av området genom de bäckar som angränsar till detaljplaneområdet.
Inga synliga ytskador eller öppna jordytor där initiering av skred kan förväntas
uppstå.

Slamströmmar och störtfloder
Den samlade bedömningen är att risken för slamströmmar och störtfloder är normal men att risken
för att dessa skall uppkomma på ett ställe där de kan påverka området negativt är liten.
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Råd och rekommendationer
Allmänt
Området har goda förutsättningar för exploatering enligt detaljplanen Lien 2:3 och 2:12 med
inriktning på fritidshus och flerfamiljsboende med tillhörande vägar och kringbyggnader.
I allmänhet måste det tas hänsyn till de vattenrörelser som sker idag. All byggnation bör utföras där
det är möjligt på ett sådant sätt och med sådant material att störningen på vatten- och
grundvattenrörelser hålls så liten som möjligt.
Dagvatten och dräneringsvatten får inte ledas ut över slänter då det kan orsaka omfattande erosion.
Om detta krävs skall utloppspunkter och utloppsdiken utföras med erforderlig erosionsskydd i alla
delar som berör slänten.
I övrigt skall alla slänter som blir ”nakna” efter schakt erosionsskyddas på erforderligt sätt.

Hus och byggnader
Slänter och släntnära områden bör lämnas så orörda som möjligt, markvegetationen bör sparas i så
stor utsträckning det är möjligt i slänterna. Byggnader bör inte uppföras direkt på släntkrön, ett
område om ca 10 m mellan byggnader och släntkrön bär lämnas obebyggt.
Planerade hus bör grundläggas som föreskrivet i TPM Geo för detaljplanen. Men i stora drag som
följer: som platta på mark eller plintsula på frostfritt djup på naturligt lagrad friktionsjord och/eller
fyllning. Löst lagrad jord, mulljord med växtdelar och rötter schaktas bort. Efter schakt utförs
återfyllnad med friktionsmaterial och på topp innan platta kapillärbrytande singel eller makadam om
0,2 m. Vid byggytorna bör ytvatten tas omhand genom ett avskärande dike.
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Som föreskrivet i TPM Geo bör en närmare geoteknisk utvärdering göras innan byggnationen
påbörjas för att ta hänsyn till aktuella laster och grundläggningssätt som blir aktuella.

Vägar
Vägar kan utföras med normala metoder. Diken bör utföras med fullgott erosionsskydd för att
förhindra skador under perioder med mycket vatten såsom vid snösmältning eller perioder med
ihållande nederbörd. Vägtrummor bör dimensioneras efter de vattenmängder som uppstår under
snösmältningsperioden med säkerhetsmån.

Slutsats
Risken för skred, ras eller slamströmmar bedöms vara liten i de befintliga slänter som finns idag
inom berört område. Planerade byggnationer kan inte påvisat medföra ökade risker för skred, ras
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eller slamströmmar om de utförs som föreskrivet i detta PM samt TPM Geo utan snarare förbättra
totalstabiliteten i området med kontrollerade vattenflöden.

WSP Samhällsbyggnad, Sundsvall

Mikael Persson
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