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1. Inledning
Planläggning av ny detaljplan för bostadsbyggnader pågår på fastigheterna Mörviken 1:148 och
1:149, Tegefjäll/Ängsvallen i Åre kommun. Följande handlingar beskriver resultatet från de
utökade geotekniska undersökningarna i området och syftar att klargöra de geotekniska
egenskaperna för detaljplaneprocessen och senare ligga till grund för vidare detaljprojektering.
De geotekniska fält- och laboratorieundersökningarna som kompletterats inför detta utlåtande
finns redovisade i Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 202140-00 Ängarna 417 av Geoskills
AB daterad 2021-05-03. I samband med upprättandet av detta utlåtande har även dessa
undersökningar kompletterats med en ytterligare geoteknisk sondering, radonmätning, två
kompletterande grundvattenavläsningar och en laborativ sedimentationsanalys och
jordartsbestämning.

1.1 Objektbeskrivning
Undersökningsområdet och de två fastigheterna är beläget i Tegefjäll, Åre, mellan väg 638 och
järnvägen vilket visas i figur 1. Planerad bebyggelse skulle kunna utgöras av tre
bostadshuskroppar på Mörviken 1:148 och fem bostadshuskroppar på Mörviken 1:149 samt
tillhörande komplementsbyggnader och väg/parkering. Bostadshusen är tänkt att innehålla fyra
till sex bostadslägenheter per styck och utgöra två till tre våningsplan där suterrängvåning kan
medges på vissa av huskropparna, se figur 2.

Figur 1. Området för undersökningen, Mörviken 1:148 och 1:149.
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Figur 2. Planerad bostadsbebyggelse, situationsplan ritad av Gisterå & Sjöstrand arkitektur AB,
”Ängsvallen 4 situationsplan alt 2 daterad 2021-09-23”.

2. Underlag
1. Markteknisk undersökningsrapport 202140-00 Ängarna 417 av Geoskills AB daterad 2021-0503. Nedan kallad ”MUR”.
2. Jordarts-, jorddjups- samt berggrundskarta över Åreområdet, källa: www.sgu.se
3. PM Geoteknik Mörviken 1:112, Mörviken 1:37, Åre kommun av Fjälludden ensk.firma daterad
2017-12-14.
4. Digitalt förslag till placering av bostadsbyggnader, Ängsvallen 4 skiss situationsplan alt C av
Gisterå&Sjöstrand Arkitektur AB, daterad 2021-05-17.
5. Skredkommisionens rapport 3:95 ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar” dat nov 1995.
I samband med upprättandet av detta utlåtande har även dessa undersökningar kompletterats
med en ytterligare geoteknisk sondering, radonmätning, två kompletterande
grundvattenavläsningar och en laborativ sedimentationsanalys och jordartsbestämning.
Resultat från samtliga dessa presenteras i denna rapport.

3. Befintliga förhållanden
3.1 Topografiska förhållanden
Området utgörs av två fastigheter/områden. Den västra fastigheten/västra området, 1:148,
utgörs av gallrad äldre skog, sluttande svagt i sydlig riktning. Markytan varierar mellan +390/391
möh till + 384 möh. Nedre delen av detta område området är något sankt och en vattenspegel
kan synas på delar av markpartierna i nedre östra hörnet. En del stubbar och block är synliga i
dagen. Snösmältning pågick vid undersökningstillfället. Inga synliga vattendrag finns.
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Den östra fastigheten/östra området, 1:149: består av ett avverkat område med två tydliga åsar
som går i nord/sydlig riktning, omslutande av en del uppväxt sly. Hela området sluttar i sydlig
riktning och markytan varierar mellan +393 till +382. Under sista cirka 5 åren har kross- och
fyllmassor fyllts ut i ett arbetsområde på denna dels övre östra hörn vilket framgår tydligt i figur 1
i MUR och figur 3 nedan. fyll, två åsar. Snösmältning pågick vid undersökningstillfället och inga
synliga vattendrag kunde observeras. Ett äldre angjort dike finns i östra delen som går i
nord/sydlig riktning, ej vattenförande.

Figur 3. Rött område; sprängsten. Grönt område: avtäckningsmassor. (grov okulär uppskattning).

3.2 Geotekniska förhållanden
Hänvisning till MUR 2021-05-03 och PM Geoteknik 2017-12-14. I området finns 7 geotekniska
undersökningspunkter innehållandes olika undersökningsmetoder.
Den genomförda geotekniska undersökningen redovisad i MUR 2021-05-03 har kompletterats
med ytterligare en trycksondering samt skruvprovtagning vilket genomfördes 2021-06-28 utifrån
samma förutsättningar och utrustning som redovisas i MUR 2021-05-03. Den kompletterande
punkten har döpts till 2105 och redovisas i plan i figur 4. Koordinater för denna punkt redovisas i
tabell 3.2. I punkt 2105 har trycksonderingen genomförts till 3,35 m under markytan i fast morän
med stoppkod 91. Genomförd skruvsondering har resulterat i en mulljord ned till 0,1 m under
markytan. Därunder en siltig morän ned till 2,2 m under markytan där skruvsonderingen
avslutades med stoppkod 91. Inget grundvatten kunde observeras men moränen upplevdes
fuktig. I samband med kompletterande borrning av punkt 2105 gjordes även en kompletterande
mätning av grundvattnet i förekommande grundvattenrör vilket redovisas i tabell 3.3.
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X
7033600.369

Y
86821.074

Z
392.142

Tabell 3.2 koordinater för borrpunkt 2105.

Figur 4. Den till MUR 2021-05-03 kompletterande undersökningspunkten 2105.
Nedan sammanfattas jordlagerföljden baserad på utförda undersökningar. Tolkad jordlagerföljd
redovisas också delvis på ritning G-10-2-001 i MUR.
Den västra fastigheten/västra området täcks av ett tunnare mulljordslager/vegetationsskikt ovan
en (okulärt tolkad) siltig lera vilket framgår i undersökningspunkt 2104. Ur denna har provtagning
gjorts och en sedimentationsanalys har genomförts, se bilaga 1. Analysen visar laborativt att
provet består av en sandig silt och inte siltig lera som okulärt tolkats. Vid 1 m under markytan
övergår den sandiga silten till en grusig sand. Vid 2,6 m under markytan har sonderingen avbrutits
på grund av för hårt motstånd. I punkt 2103 har sonderingen avbrutits mot förmodat block/berg
vid 3,2 m under markytan. I provgrop 5 i PM Geoteknik dat 2017-12-14 har grävningen avslutats
mot förmodad bergöveryta vid 2 m under markytan.
Den östra fastigheten/östra området täcks av ett tunnare mulljordslager/vegetationsskikt. I
områdets övre del utgörs jordprofilen av en siltig morän med hög relativ fasthet där sondering
2101 avslutats mot förmodat block/berg vid 1 m under markytan. Vid den nedre delen på den
åsformade delen utgörs jordprofilen av en finsand med låg relativ fasthet som övergår till en
grusig sand med medelhög till hög relativ fasthet ned till ca 4 m under markytan. Där övergår den
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grusiga sanden till en låg relativ fasthet för att sedan successivt övergå till hög fasthet och vid
punkten 2102 har sonderingen avslutats 8,4 m under markytan på grund av för högt motstånd. I
kompletterande undersökningspunkt 2105 i den östra fastighetens östra del utgörs marken av en
fastare siltig morän. Det fyllmaterial som redovisas i kapitel 3.1 har av utförandetekniska själ inte
kunnat undersökas i detalj. I provgrop 6 i PM Geoteknik daterad 2017-12-14 har fyllningen okulärt
bedömts ha en mäktighet som då varierade mellan 1 - 6 m och utgjordes av krossmaterial och
avtäckningsmassor.

3.3 Geohydrologiska förhållanden
Mark- /grundvattennivån har uppmätts i installerade grundvattenrör och är avläst enligt MUR och
sedan ytterligare en gång. Båda avläsningarna är redovisade nedan i tabell 3.3.
Undersökningspunkt

Avläst grundvattenvärde

Avläst grundvattenvärde

Avläst grundvattenvärde

(RH2000)

(RH 2000)

(RH 2000)

Datum: 2021-04-27

Datum: 2021-05-10

Datum: 2021-06-28

(med markyta angiven)

(även redovisat i MUR)
2101 GV (+392,1)

+391,2

+391,3

Ej avläst

2102 GV (+388,9)

+384,5

+384,3

+382,4

2103 GV (+387,5)

+385,3

+386,0

+384,8

2104 GV (+384,9)

+383,3

+381,1

Torrt ned till +380,9

Tabell 3. 3
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3.4 Markradon
Markradon har mätts i undersökningspunkterna 2102 och 2104 med mätinstrument Markus 10,
ett mätinstrument för bestämning av radonhalt i markluft. Uppmätta värden redovisas i tabell 3.4
nedan.
Undersökningspunkt

Uppmätt värde (kBq/m3)
Datum: 2021-05-10

2102 GV

29

2104 GV

31

Tabell 3. 4
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4. Geotekniskt utlåtande och rekommendationer
4.1 Grundläggning, schakt och fyllning
Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner skall utföras i geoteknisk kategori 2 och
säkerhetsklass 2.
Planerade byggnader bedöms kunna uppföras med direktfundamentering, förutsatt att
grundläggningen sker på sådant sätt att laster mot tillfredställande fasthet, där grundtryck
övergripande ej bör överstiga 125 kPa. Det rekommenderas vidare geoteknisk
undersökning/utredning i samband med detaljprojektering där också utökade beräkningar kan
ske för vilket grundtryck som tillåts.
Utjämning av markens ojämnheter kan delvis komma fyllas upp/jämnas ut i samband med
byggprocessen, för infartsvägar, byggnaders placeringar, vägar, parkeringar och uppehållsytor.
Se figur 2. Av det upplag som förekommer bedöms sprängstensmassorna kunna utgöra material
för grundläggning/utfyllnad. De förekommande avtäckningsmassorna ska inte användas som
grundläggning av byggnad eller väg. De organiska jordarterna som bedöms finnas under
fyllningen ska ej grundläggas på. Detta gäller även områden som i dag är orörda:
Vegetation/mulljord/organiskt material och löst lagrad morän samt eventuell sk svartjord skall
inte användas under grundläggning. Bergschaktarbeten kan förekomma i samband med
schaktarbeten för husgrunderna. Vidare geoteknisk utredning i detaljprojekteringsskede bör
utreda fyllnadsmaterialets fördelar ur en förbelastande aspekt som sannolikt har konsoliderat
jordprofilen och påskyndat eventuella sättningar.
Jordprofilens schaktbarhet bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 3-4, dvs fast till medelfast
losstagningsmotstånd. Under byggtiden bör inte massor bör läggas i brantare lutning än 1:1 vid
schaktarbeten och ej placeras närmare släntkrönet än 3 m. För permanenta lösningar studeras
respektive slänt för sig i detaljprojekteringsskede. Generellt gäller att schaktning under byggtid
bör genomföras så att schaktbotten inte blir störd av mekanisk påverkan eller påverkan av vatten.
Dessa risker skall beaktas i utförandeskedet. Dock skall schaktansvarig alltid ta ställning till
schaktslänters stabilitet på plats och anpassa dessa efter rådande förhållanden. Övriga
anvisningar enligt arbetsmiljöverkets skrift Schakta säkert gäller. Bedömning av
schaktbarhetsklasser har gjorts enligt klassificeringssystem BFR rapport R 130:1985.
Områdets grundvattennivå bedöms variera mellan 1-1,5 m under markytan i båda områdenas
övre delar till 4,5 m under markytan på utgående åsar i nedre delen av östra området.
Grundvattennivån bedöms variera och ytligare/högre grundvatten bedöms förekomma i samband
med snösmältning. I västra områdets nedre del har grundvattnet sjunkit helt i mätröret mellan
installation och andra avläsningstillfället. Vid eventuell schakt under grundvattennivå
omhändertas vatten förslagsvis med anläggande av pumpgrop och ett etappvis
schaktningsförfarande, se fig 5.
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Figur 5.
Vid grundläggning rekommenderas det utlägga geotextil på schaktbotten av bruksklass minst N2
innan fyllning påföres. Fyllningen upp till grundläggningsnivå utföres enligt Anläggnings-AMA
17/20, kapitel CEB.2. Fyllning med dränerande bergkross rekommenderas. Den packade
fyllningen ska ha en större bredd och längd än den platta den ska bära. Minsta utsträckning i plan
och djup framgår av figur 6 nedan. Packning skall ske enligt kapitel CE/4 enligt AMA Anläggning
17/20.

Figur 6. Minsta utsträckning i plan och djup.

Förekommande morän bedöms ha tjälfarlighetsklass 1-2 (grusig sand) till 5 (sandig silt) enligt
tabell CE/1 AMA Anläggning 17/20. Det rekommenderas att grundläggningsytan inte kan tjäla och
isolering rekommenderas där högre tjälfarlighetsklass förekommer. Dräneringsledningar omges
av filter som skydd mot erosion och igensättning. Marken i området planeras så att ytvattnet
avleds från byggnader. Bedömning av tjälfarlighet har gjorts med stöd av AMA Anläggning 17/20.

Jordprofilen bedöms ha en permeabilitet som varierar mellan 4-6 i tätvärde med lägre
permeabilitet i jordprofilens övre skikt.
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4.2 Stabilitet och erosion
Områdets jordprofil kännetecknas av friktionsjord och lokala variationer bedöms förekomma då
området utförs av svallmorän/sand/morän, sannolikt tillskapta under istidens avsmältning. Vidare
studier av stabiliteten rekommederas utföras i samband med detaljprojektering och
byggnation/bygglovsproccen vilket också beskrivs och sker i enlighet med Eurocode/IEG.
Detaljplanens egenskapsgräns medger en friare placering av byggnadskroppar varpå lokala
stabilitetsberäkningar rekommenderas i samband med byggnation/bygglovsprocessen så både
eventuell sättning och grundtryck kan tas i beaktning. I detta skede kan eventuella
förstärkningsåtgärder vidtas.
Generellt bedöms föreslagna byggnader i två till tre våningsplan inklusive suterrängvåning inte
utgöra en stabilitetsrisk i området utifrån ett översiktlig stabilitetsperspektiv.
I detaljprojekteringsskedet när det är bestämt vilka material som ska användas för fyll/slänt ska
det vidare utredas lokal stabilitet, sättningar och utförandebeskrivning av detaljerade slänter.
Det är planerat infartsvägar, körytor, parkeringar och grundläggningsplatser för huskroppar. Det
är antagit att diken, trummor och eventuella
fångdammar/sedimentationsdammar/fördröjningsmagasin är dimensionerade för dagvatten i
området. Silt och finkorniga friktionsjordar förekommer som är erosionskänsliga. Markarbeten
för dessa skall konstrueras på ett erosionssäkert sätt och med diken som erosionssäkras. Se också
separat dagvattenutredning för detta projekt. För att undvika erosion av tillskapade slänter
rekommenderas att fyllning utförs med krossmaterial med materialtyp 1 eller 3A enligt tabell CE1/
i AMA anläggning 17/20. Vidare beskrivning av erosionsskyddade slänter beskrivs också väl i
Skredkommisionens rapport 1:94. När områdets ytor och slänter är erosionsskyddade enligt ovan
beskrivning är bedömningen att höga flöden/översvämning/slamströmmar i samband med regn
kommer att tolereras, detta i samband med den rådande topografin där avrinning sker mot
lågpunkter samt att dagvattenhanteringen utförs enligt den för detaljplanen utförda
dagvattenutredningen. Inga vattenflöden passerar i dag planområdet.
All sedimentering skall minimeras med filter, fångdammar och/eller sedimentationsfällor. Dessa
skall projekteras i samband med detaljprojektering.
Ur stabilitetssynpunkt bedöms området kunna bebyggas med föreslagna bostadstyper. Vidare
beräkningar bör ske i detaljprojekteringsskede då respektive husmodell finns lägesplacerad och
eventuella stabilitetsökande åtgärder kan väljas. Fler beräkningar kan komma behöva utföras i
detaljprojekteringsskede och eventuellt kompletterande geotekniska undersökningar
Det kan på vissa delar i området bli aktuellt med bergschakt. I området som helhet syns inte berg i
dagen och inga tecken finns på bergras eller blocknedfall. På omkringliggande fastigheter har
bergschakt förekommit och i samband med den geotekniska fältundersökningen observerades
fast bergschaktslänter utan tecken på ras eller blocknedfall.
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4.3 Radon
Området kan klassificeras som normalradonmark och radonskyddat byggnadssätt
rekommenderas, enligt Byggforskningsrådets publikation R85:1988, reviderad upplaga 1990.

4.4 Sättningar
En översiktlig sättningsberäkning är utförd för området i och omkring den ås som består av grusig
sand/undersökningspunkt 2102. Följande indata och antagande är gjorda:
•

Utgrävning av befintligt övre lager med organisk jord/löst lagrad finsand med 1 m.

•

Grundläggning med fundament på packad fyllning.

•

Tillskottslast från byggnad 60 kPa.

Den översiktliga sättningsberäkningen visar sättningar i storleksordningen 15-20 mm vilket
bedöms acceptabla. I beräkningarna är inte stabilitetsökande åtgärder som exempelvis pålning,
kompensationsgrundläggning etc medtaget vilket i detaljprojekteringsskede kan beaktas som ett
alternativ som kommer minimera eventuella sättningar. Härvid ska dimensionering av anslutande
rör/ledningar tas i beaktning. För att undvika ojämna sättningar behöver fler beräkningar utföras i
detaljprojekteringsskede och eventuellt kompletterande geotekniska undersökningar, när
byggnaders läge är fastställda.
I detaljplaneskede bedöms området byggbart med föreslagna tvåplansbyggnader ur geoteknisk
synpunkt gällande sättningar. I samband med projektering för tänkta byggnader samt vid
grundbottenbesiktning så rekommenderas vidare konsultation och beräkningar med geotekniker.

4.5 Sammanfattning för planarbete
I detaljplaneskede bedöms området byggbart med föreslagna tvåplansbyggnader ur geoteknisk
synpunkt avseende stabilitet, erosion, sättningar. I samband med projektering för tänkta
byggnader samt vid grundbottenbesiktning så rekommenderas vidare konsultation och
beräkningar med geotekniker. Vidare beräkningar bör ske i detaljprojekteringsskede då
respektive husmodell finns lägesplacerad och eventuella stabilitetsökande åtgärder kan väljas.
Fler beräkningar kan komma behöva utföras i detaljprojekteringsskede och eventuellt
kompletterande geotekniska undersökningar.
Av det upplag som förekommer bedöms sprängstensmassorna kunna utgöra material för
grundläggning/utfyllnad på aktuell eller intilliggande plats. Förekommande avtäckningsmassor,
vegetation/mulljord ska inte användas som grundläggning av byggnad eller väg. De organiska
jordarterna som bedöms finnas under fyllningen ska ej grundläggas på.

Jan Nordlöf
Geokonstruktör
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Bilaga 1
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