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Uppdrag
På uppdrag av Åresågen AB har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk undersökning inför
projektering av ett seniorboende på fastigheten Bräcke 1:95, Åre, Jämtlands län samt
inför utfyllnad av slänt för förlängning av befintlig dagvattentrumma.
Föreliggande handling beskriver resultatet från de geotekniska undersökningarna i
området samt beskriver de geotekniska förhållandena såsom jordens relativa fasthet och
bergfritt djup. Dessutom ger rapporten rekommendationer inför grundläggning.
De geotekniska fält- och laboratorieundersökningar som utförts finns redovisade i
”Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR)”, upprättad av Sweco 2018-03-21.
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Objektbeskrivning
Enligt uppgifter från beställare planeras ny byggnad att uppföras med platta på mark
ovan uppfyllnad med berg- och stenkross samt markisolering.
Byggnaden består av tre sammankopplade huskroppar bestående av 4 våningar vardera
(se figur 2.1).

Figur 2.1. Visualisering av planerad byggnad. Fasaden i bild vetter åt söder, mot Åresjön. Uppritat
av Murman arkitekter.

Befintlig slänt planeras att förlängas ned mot Åresjön runt undersökningspunkter
SW1801, SW1802, SW1803 och SW1804 (se ritning G0201). Syftet med utfyllnaden är
att skapa en jämnare slänt för en gångpassage (runt SW1801 och SW1804), samt att
förlänga befintlig dagvattentrumma med ca 7 m ned mot Åresjön. En uppfyllnad skulle
innebära ca 1 – 2 m fyllnadsmaterial ovan befintlig marknivå.
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Befintliga förhållanden
Undersökningsområdet är beläget i västra Åre (se figur 3.1). Området består av
vegetationsytor, grusplan, en mindre grusväg samt befintliga byggnader. Norr om
undersökningsområdet passerar en järnväg, söder om området ligger Åresjön. Inom
området ligger ett gammalt nedlagt sågverk, Åresågen.

Figur 3.1. Vy över Åre med undersökningsområdet markerat med svart. Källa : www.eniro.se
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Underlag
1- Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), upprättad av Sweco 201803-21.
2- Jordarts-, jorddjups- samt berggrundskarta över Åreområdet, källa: www.sgu.se
3- Skisser på planerad byggnad i pdf-format, skapade av Murman arkitekter 201802-02, erhållna 2018-02-06
4- Digitalt förslag till placering av byggnader skapat av Murman arkitekter, daterat
2018-01-15
5- ”Grundkarta över Bräcke 1:95, Åre kommun, Jämtlands län” i dwg-format,
upprättad 2017-09-29, erhållen 2018-01-29 från Åre kommun
6- Skredkommisionens rapport 3:95 ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar”,
daterad november 1995
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Mark- och jordlagerförhållanden
5.1

Topografi

Området för planerad byggnad är överlag jämnt med undantag runt undersökningspunkt
SW1706 där befintlig marknivå är något lägre. Markytan inom planerat byggnadsområde
varierar i nivå mellan ca +374,7 och +376,5 m [RH2000] med svag lutning mot Åresjön i
söder. Inom området närmast Åresjön finns en brant slänt som ansluter till strandkanten.
Höjdskillnad mellan släntkrön och släntfot ligger mellan ca +375,7 och +374,2 m.

5.2

Jordlagerföljd och bergförekomst

Enligt SGU:s jordartskarta består naturliga jordlager i området av isälvssediment och/eller
lera. Jorddjup inom undersökningsområdet finns inte med på SGU:s jorddjupskarta.
Jorddjupet utanför området, strax norr om järnvägen, visar på mäktigheter mellan 10-20
m.
Nedan beskrivs jordlagerföljd i undersökningsområdet baserat på utförda undersökningar.
Tolkad jordlagerföljd och relativ fasthet redovisas på sektionsritning G0901T.
Undersökningspunkternas placering i plan och sektionslägen redovisas på planritning
G0201.
Området täcks av ca 0,5 – 2,2 m fyllningsmaterial av främst silt, grus och sand.
Under fyllningen finns vid undersökningspunkter SW1701, SW1703 och SW1704 ett tunt
skikt, ca 0,2 m, av organisk jord.
Fyllningen underlagras vid sektion A-A av grusig sandig silt ned till åtminstone utförda
provtagningars stoppdjup (ca 5 m under befintlig marknivå).
Vid sektion B-B underlagras fyllningen främst av siltig sand med mäktighet på ca 4 – 5 m,
som vid ca 5 – 6 m under befintlig markyta övergår till lösare jordar. De lösa jordarna
bedöms bestå av torvhaltig siltig sand. I undersökningspunkt SW1804 påträffas ett
torvlager 8,5 – 9,0 m under befintlig markyta. Ca 10 m under markytan övergår de lösa
jordarna till fasta jordar ned till utförda sonderingars stoppdjup.
Förekommande fyllning bedöms ha medelhög – hög relativ fasthet, med undantag för
undersökningspunkt SW1703, SW1705 och SW1706 där skikt med låg relativ fasthet
förekommer. Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms generellt ha medelhög – hög
relativ fasthet med vissa skikt av låg relativ fasthet (se ritning G0901T). De lösa jordar
som påträffas på 5 – 10 m djup i sektion B-B bedöms i huvudsak ha låg relativ fasthet.
Jordarna övergår därefter till att ha medelhög – hög relativ fasthet.
Djup till berg är ej undersökt. Utförda sonderingar har stoppats/avbrutits på 2 – 19 m djup.

5.3

Hydrogeologiska förhållanden

Mark-/grundvattennivå har uppmätts i installerat grundvattenrör, värdena finns
sammanställda i tabell 5.1 nedan.
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Nivån förväntas variera med årstid och nederbörd.
Tabell 5.1. Sammanställning av mark-/grundvattenmätningar.

Undersökningspunkt

Datum

Nivå (RH2000)

Djup (m.u.my.*)

SW1706GW

2017-10-09

+373,05

1,71

SW1706GW

2017-10-25

+373,27

1,50

SW1706GW

2017-11-07

+373,61

1,15

SW1706GW

2017-11-20

+373,39

1,36

*) m.u.my. = meter under markyta

5.4

Materialtyp/tjälfarlighet

Bestämning av jordarters materialtyp och tjälfarlighetsklass har utförts enligt AMA
Anläggning 17, tabell CB/1.
Förekommande fyllning och naturligt lagrad siltig sand bedöms tillhöra materialtyp 3B och
tjälfarlighetsklass 2.
Naturligt lagrad grusig sandig silt bedöms tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3.

5.5

Markradon

Markradon har mätts i punkt SW1701 och SW1706 med instrumentet Markus 10, som är
ett portabelt instrument för bestämning av radonhalt i markluft. Uppmätta värden
redovisas i tabell 5.2 nedan.
Tabell 5.2. Sammanställning av radonmätningar inom undersökningsområdet.

Punkt

Uppmätt värde (kBq/m3)

Datum

SW1701

34

2017-11-20

SW1706

28

2017-11-20

Marken kan klassas som normalradonmark och radonskyddat byggandsutförande skall
tillämpas enligt BFR R85:1988, reviderad upplaga 1990.

6

Materialegenskaper
Karakteristiska värden för jordens hållfasthetsegenskaper har bestämts med ledning av
utförda undersökningar, erfarenhetsvärden samt SGI Information 1 (se tabell 6.1).
Tabell 6.1. Sammanställning av hållfasthets- och deformationsparametrar.
Materialegenskaper

Karakteristiskt värde

Jord med medelhög - hög relativ fasthet
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Friktionsvinkel φk
Sättningsmodul Ek

33º
25 MPa

Tunghet γk

17 kN/m3

Tunghet under gvy γk

9 kN/m3

Jord med låg relativ fasthet
Friktionsvinkel φk
Sättningsmodul Ek

7

30º
8 MPa

Tunghet γk

17 kN/m3

Tunghet under gvy γk

9 kN/m3

Rekommendationer och synpunkter
7.1

Geoteknisk kategori

Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner skall utföras i geoteknisk kategori 2
(GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2).

7.2

Sättningar och stabilitet

Geotekniska åtgärder (enligt kap. 7.3) erfordras för att reducera skadliga sättningar under
planerad byggnad.
Det bedöms inte föreligga någon risk för ras eller skred, se kap. 7.4.1.

7.3

Grundläggning, schakt och fyllning - Byggnad

Jordlagren utgörs av något till mycket tjällyftande jordarter. Grundläggning skall utföras
frostskyddad. Frostskyddad grundläggning föreslås utföras med hjälp av termisk isolering
för att förhindra skadlig tjälnedträngning.
Grundläggning får med hänsyn till 1000-årsflödesnivån ej utföras på lägre nivå än +375,5
m [RH2000].
Grundläggning av byggnaden skall utföras på bärkraftig jord med åtminstone medelhög
relativ fasthet. Dimensionerande grundtryck får ej överstiga 150 kPa.
För att undvika skadliga sättningar skall förekommande organisk jord och jord med låg
relativ fasthet kring nivå +374,0 m shaktas bort innan uppfyllning till önskad
grundläggningsnivå, som lägst +375,5 m.
Schakt under grundvattennivån bedöms erfordras. Vatten omhändertas lämpligen genom
anläggande av pumpgrop i schakten med principutformning enligt figur 7.1 och ett
etappvis schaktningsförfarande.
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Fyllning under byggnad med platta på mark eller fyllning under bärande plintsulor skall
utföras med jord av materialtyp 1 eller 2 enligt AMA Anläggning 17, kapitel CEB.21, se
även figur 7.2.
Grundläggning får ej utföras på tjälad eller starkt störd jord.
Tillfälliga schaktslänter i förekommande naturliga jordar bör ej ställas brantare än 1:1,5.
Förekommande siltig jord är flytbenägen i kombination med vatten och störning från
schaktning/packning vilket måste beaktas i byggskedet.

Figur 7.1. Princip för hantering av vatten i schakt.

Figur 7.2. Grundläggning medplatta på mark ovan packad fyllning.

7.4

Grundläggning, schakt och fyllning – Slänt

Eventuellt organiskt ytskikt på befintlig slänt skall schaktas bort och ett materialskiljande
lager av geotextil i bruksklass N4 enligt tabell DBB.31/1 i AMA Anläggning 17 skall
påföras befintlig slänt.
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För att undvika att utfyllnadsmaterial längs Åresjön eroderar rekommenderas fyllningen
utföras med sprängsten med materialtyp 1 eller 3A enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning
17.
Fyllningens slänter skall ställas med lutning 1:1 eller flackare.

7.5

Beräkningar och analyser

7.5.1 Stabilitetsberäkningar
En översiktlig totalstabilitetsberäkning har utförts med programmet Slope i sektion C-C på
ritning G0201, beräkningen redovisas i bilaga 2.
Beräkningen är utfört med en tillskottslast från planerad byggnad som ungefär bedöms
motsvarar en byggnad med 4 plan.
Dränerad analys är utförd och säkerhetsfaktorn Fcø beräknas till 3,53. Enligt
Skredkommisionens rapport 3:95 ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar” är kravet vid
nyexploatering (detaljerad utredning) Fcø ≥ 1,3.
Utförd beräkning visar på att det inte föreligger någon risk för ras eller skred.
7.5.2 Sättningsberäkningar
Översiktliga sättningsberäkningar är utförda för planerad byggnad. Beräkningarna
baseras på följande :
•

Tillskottslast från byggnad är uppskattad till 40 kPa

•

Urgrävning av befintlig fyllning samt underliggande organiskt jordlager och
jordlager med låg relativ fasthet, därefter uppfyllning av bergkross till nivå +375,5
m

•

Grundläggning med platta på packad fyllning enligt AMA Anläggning 17, kapitel
CEB.21

Beräkningarna visar att sättningar i storleksordning 2 cm kommer uppstå. Sättningarna
bedöms bli jämna under planerad byggnad.
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BRÄCKE 1:95
SENIORBOENDET SÅGEN

3,532

Kontroll totalstabilitet
Sektion C-C
Dränerad analys
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