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Uppdrag
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Statens
geotekniska institut (SGI) utfört en förstudie och en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i Åre kommun.

Uppdraget har utförts enligt den karteringsmodell som SGI har tagit fram i samarbete
med Chalmers, på uppdrag av dåvarande Räddningsverket (se Räddningsverket, 2007).
En liknande studie har tidigare utförts i kommunen av SGI på uppdrag av
Räddningsverket (Viberg et al, 2002). Vid tiden for den studien fanns ingen detaljerad
höjdmodell över kommunen och resultatet kunde inte heller presenteras i digitala
kartskikt. Dessutom har erfarenheter och kunskaper om förutsättningar för ras och
slamströmmar har under de senaste 15 åren ökat. Av dessa anledningar har därför en ny
studie utförts.
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1 Syfte och omfattning
Översiktlig stabilitetskartering i grovkorniga jordar inleds med en förstudie och därefter
utförs själva karteringen.
Syftet med förstudien är att välja ut områden som skall karteras med avseende på
benägenheten för slamströmmar, erosion och ras i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord. Därefter utförs en kartering samt en översiktlig bedömning av stabiliteten i
raviner och slänter.
Syftet med karteringen är att indela undersökningsområden efter behov av detaljerad
undersökning och kontroll med avseende på benägenheten för slamströmmar, erosion och
ras i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord.
Undersökningen avser endast bebyggda områden i eller nedanför raviner och slänter i
morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras
bedöms föreligga. Kartläggningen är översiktlig och kan därför inte användas som
exploateringsunderlag.
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2 Tidigare utförda översiktliga
stabilitetsutredningar i kommunen
I Åre kommun har utredningar tidigare utförts i syfte att översiktligt kartlägga faran för
skred, ras och slamströmmar. Tre av dessa utredningar presenteras kortfattat nedan. Det
finns även detaljerade utredningar av stabilitets- och avrinningsförhållanden utförda inom
de i denna utrednings studerade områden av vilka två kortfattat presenteras. Resultaten
från samtliga dessa har använts vid den föreliggande utredningen.

2.1

Avrinning och erosion i Åredalen (Wilén et al, 1993)

En övergripande utredning om förutsättningarna för erosion, skred och översvämningar i
Åredalen utfördes av VIAK i början av 1990-talet (Wilén et al, 1993). Utredningen
föranleddes av ett antal incidenter 1988 med skred, slamströmmar och översvämningar.
Efter flera dagars intensivt regnande ökade flödena i flera bäckar med stor
materialtransport som följd. De största skadorna inträffade vid Lundgårdsbäcken och
Östlibäcken.
I utredningen sammanställdes uppgifter på områdets jordarter, vegetation, trummor,
nederbörds- och avrinningsförhållanden samt dagvattenledningar. Författarna skriver i
slutsatserna att de områden som har en förhöjd risk att skadas i samband med höga flöden
är Mångån, Östra Duved (Lerån), Ullån, Tegefjäll, området mellan Kabinbanestationen
och Lundsgården samt Mörviksåns dalgång.
Författarna ger även förslag på åtgärder så som avvattning av pister och utjämning av
flöden i bäckar, förstärkning av truminlopp, minimera schaktarbeten, avsättningsdammar
och släntstabiliserande trappor i bäckar, ersätta överdiken med avrinningsrännor samt att
bevara befintlig vegetation.

2.2

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord – Åre kommun
(SGI, 2002)

SGI genomförde för Åre kommun en översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord (SGI, 2002). Karteringen omfattade områdena
Höglekardalen, Bydalen, Fjällhalsen, Mårdsundsbodarna, Ottsjö, Åre-Duved, ÅreMörvik, Duved-Björnänge, Edsåsdalen och Undersåker. Resultatet från karteringen
visade på ett fortsatt utredningsbehov inom samtliga studerade områden.
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2.3

Skredrisker i Åredalen (Sweco, 2013)

Efter ytterligare större skred och slamströmmar 2003 och 2010, och i och med tillgången
till mer detaljerade höjddata, utfördes en uppdatering av utredningen som tidigare utförts
av Wilén et al (1993). Uppdateringen utfördes av Sweco i Östersund (Sweco, 2013).
Utredningen syftade till att identifiera riskområden baserat på en enkel GIS-analys. I
analysen klassades olika parametrar så som jordart, lutning, markanvändning,
markvattenhalt, förekomst av trummor, tidigare inträffade jordrörelser och
avrinningsområden, utifrån dessas förutsättningar för jordrörelser. De identifierade
klasserna särredovisades och kombinerade i syfte att utpeka områden. Uppgift om
parametrarna baserades i huvudsak på kartstudier. Förekomst av trummor hanterades som
en risk oberoende av dessas storlek eftersom inga flödesberäkningar utfördes.
Författarna skriver i slutsatserna att
Utifrån genomförd analys finns påtagliga skredrisker från sammantagna
förutsättningar för skred i sluttningarna ovanför, främst, centrala Åre samt
Tegefjäll/Duved. Utöver detta förekommer enskilda förutsättningar för skred i, i
stort sett, hela Åredalen.

2.4

Detaljerad stabilitetsutredning av Mörviksån

En detaljerad stabilitetsutredning utfördes i Mörviksåns avrinningsområdet 2004 (se
Rankka och Fallsvik, 2004) som syftade till att bedöma behovet av eventuella nya
förstärkningsåtgärder i Mörviksravinen. Dessutom syftar utredningen till att ta fram
förslag på lämpliga åtgärder, för vilket flöde och mängd jordmaterial åtgärderna skall
dimensioneras och var åtgärderna bör placeras. föreslå läge och utformning för en ny
sedimentationsdamm och kritiska sektioner längs bäckfåran där olika typer av åtgärder
krävs. Utredningen utfördes efter en slamström 2003 som orsakade översvämning,
kollaps på flera ställen av kanalen, bortspolning av trummor, flera skred och kraftig
erosion. Händelsen finns bland annat beskriven och analyserad av Rankka och Fallsvik
(2003).
I utredningen slutsatser föreslås bland annat att en ny sedimentationsdamm byggs vid
Fjällgården, att flera trummor byts ut och erosionssäkras, att tvärsnittsareorna för flera
broar och trärännan ökas, att nya erosionsdämpande trappor byggs och att
dagvattenhanteringen från skidområdena ses över.

2.5

Slamströmmen i Ånn 30 juli 2006

Den 30 juli 2006 spolades en nära 8 m hög järnvägsbank och en lika hög bank tillhörande
E14, i Klockbäcken, strax väster om Ånn i Åre kommun, bort vid ett kraftigt regn. Inga
personer skadades men kostnader för återställning och konsekvenser för fordons- och
tågtrafiken blev betydande.
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En utredning av händelsen utfördes av Lundström och Persson (2010). Utredning syftade
till att: (1) skaffa kunskap om och förståelse för de processer som ledde fram till den
naturolycka som inträffade i Ånn, (2) öka kunskapen om slamströmmar, (3) analysera
befintlig metodik för detaljerad utredning av faran för slamströmmar genom att applicera
den på Klockbäckens avrinningsområde och (4) ge förslag till hur liknande händelser kan
förutses. Utredningen omfattade dokumentation och analys av förhållanden i
avrinningsområdet uppströms väg- och järnvägsbankarna i Ånn, analys av
nederbördsförhållanden för området samt beräkningar av högvattenflöden och bäckens
kapacitet för materialtransport.
Översiktlig kartering av faran för slamströmmar hade tidigare, 2004, utförts för Åre
kommun på uppdrag av Räddningsverket. Vid karteringen ingick inte Klockbäcken
eftersom ingen hotad bebyggelse finns i området. Om bebyggelse hade funnits vid läget
för E14 var författarnas bedömning att Klockbäcken skulle ha bedömts ha ett
utredningsbehov.
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3 Beskrivning av använd
karteringsmetod
Använd karteringsmodell följer den metod som finns redovisad i rapporten ”Översiktlig
kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord” (se Räddningsverket, 2007). Modellens struktur framgår av Figur 1.
Vid karteringen ingår delarna Förstudie och Huvudstudie. Huvudstudien indelas i två
delar; Etapp 1a och 1b. Dessa delar utgör första fasen i en undersökningsprocess som
senare kan komma att omfatta mer detaljerade utredningar samt förslag och
dimensionering av preventiva åtgärder mot ras/skred och slamströmmar, Etapp 2 och 3.

Figur 1. Översikt som visar den utförda undersökningens (omfattande Förstudie samt Huvudstudie,
Etapp 1a och 1b) roll och läge i processen att behandla stabilitetsfrågor i raviner och slänter i
morän och grov sedimentjord.
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4 Förstudie
Syftet med förstudien är att välja ut områden som skall karteras med avseende på
benägenheten för slamströmmar, erosion och ras i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord.

4.1

Val av områden

I förstudien i Åre kommun var syftet att inventera alla områden med en samlad
bebyggelse där förutsättningar kan finnas för slamströmmar och/eller jordrörelser.
Urval av aktuella områden inleddes med en studie av geologiska kartor och topografiska
kartor från vilka områden med en samlad bebyggelse och följande förutsättningar
identifierades:
-

Raviner i morän eller grov sedimentjord med bebyggelse ovanför, i eller nedanför
ravinen.

-

Slänter med lutning över cirka 17, med jordlager som består av morän eller grov
sedimentjord och med bebyggelse ovanför, i eller nedanför slänten.

Vid inventeringen har även ingått uppgifter från de i kapitel 2 beskrivning utredningarna.

4.2

Geologiska och topografiska förhållanden

Beskrivningen i detta avsnitt är sammanställd från följande referenser:
-

Jordartskarta över Jämtlands län med beskrivning; SGU, Ser Ca nr 45 i skala
1:200 000 (Lundqvist, 1969).
Digital jordartskarta över Mittnorden, skala 1:750 000 (SGU, 2017)
Digital jordartskarta skala 1: 50 000, SGU kartgeneratorn (SGU, 2017)
Digital översiktlig berggrundskarta, skala 1:1 000 000 (SGU, kartvisningstjänst)
Översiktlig berggrundskarta. Sveriges geologiska undersökning. Kartblad i Serie
CA nr 45 i skala 1:1 000 000. (Lundqvist, 1969).
Geomorfologiska kartbladen19 C STORLIEN och 19 D Åre (Borgström, 1979
och 1981).

Topografi
Åre kommun utgörs av ett kuperat skogslandskap i sydöst och fjällområde i väster. Inom
fjällområdet finns såväl lågfjäll som högre fjällmassiv. De högre fjällmassiven återfinns i
den södra delen av kommunen med områden som Anarisjällen, Lunndörrsfjällen, Sylarna
och Bunnerfjällen samt i nordligaste delen av kommunen. Inom dessa områden är dock
bebyggelsen begränsad och ingen kartläggning har därför utförts där. Norr om
högfjällsområdet i söder återfinns en flack centralbassäng rik på småsjöar, exempelvis
Ottsjön, Ånnsjön och Sällsjön. Dessa avvattnas samtliga till Indalsälven som går i en djup
sänka i väst-östlig riktning genom området. Inom den flacka bassängen (belägen på cirka
5–700 meter över havet) återfinns flera lågfjällsområden med karaktäristiska rundade
former åt öster och tvära branter åt väster, så som Ottfjället. Norr om Indalsälvens sänka
återfinns först ett begränsat fjällområde med Mullfjället och Åreskutan, och därefter ett
sjörikt område med exempelvis Kallsjön och Anjan. Sjöområdet avgränsas av flera
fjällmassiv i nordligaste delen.
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Hela kommunen ligger över högsta kustlinjen (HK), vilket betyder att de av isen
avlagrade jordarterna inte blivit utsatta för svallning och omlagring.
Bergarter
Berggrunden i området utgörs i huvudsak av bergarter som tillhör den kaledoniska
fjällkedjan. Dessa är uppbyggda i så kallade skollor som överlagrar urberget. Kring
Mullfjället finns dock ett område där skollorna är helt borteroderade och urberget
blottlagt. I den västra och norra delen av kommunen återfinns den så kallade Seveskollan
med den hårda bergarten amfiboliten samt gnejsgraniter och glimmerskiffrar. Dessa
återfinns även i ett område norr och söder om Åre. I ett område kring Ånnsjön domineras
berggrunden av lätteroderade köliskiffrar (exempelvis kärvskiffer och fylliter). I
fjällmassivet i kommunens södra del återfinns Servkollans kvartsiter och glimmerskiffrar.
Jordarter
Jordtäckets mäktighet är relativt liten över hela kommunen. Endast i de glacifluviala
sedimenten i det sjörika området söder om Åre förekommer jorddjup på över 10 meter.
Hällmarker är rikt förekommande.
Inom kommunen dominerar jordarten morän men även betydande torvmarken finns
framförallt i kommunens norra och västra delar. Längs sjöar och vattendrag återfinns
iälvsavlagringar, isjöavlagringar och en stor ås ringlar längs Indalsälvens dalgång från
Enan till Staa.
Moränen inom området är relativt finkornig och moränlera är vanlig. Den förekommer
allmänt i och kring Åredalen, där den kallas för blåhall. Längre västerut tilltar
utbredningen på grund av bergarten köliskiffer. I småfjällsområdet söder om Åredalen,
och i området inemot fjällområdet i söder, ändrar moränen karaktär med ökad grus- och
sandhalt.
När landisarna smälte frigjordes stora mängder smältvatten, som förde med sig material
från såväl isen som från underliggande morän. Block, stenar, grus och sand avlagrades
efterhand längs kanaler och håligheter i isen och bildade isälvsavlagringar i form av åsar
och kullar när isen smälte bort. Avsattes materialet utanför isranden bildades flackare
sand- och grusfält. Isälvarna följde oftast dalgångarna, Det finkorniga slammet i isälvarna
avsattes som silt och lera i insjöar. Siltiga sediment avsattes snart efter det att
strömhastigheten avtagit och återfinns därför i nära anslutning till de grovkorniga
sedimenten.
Isälvsavlagringar har stor utbredning från Duved och väster ut. Isjösediment med stor
mäktighet förekommer allmänt längs dalbottnar och i lägre sänkor. I Indalsälvens dalgång
är sedimenten huvudsakligen siltiga och leriga men övergår upp mot sluttningar i grövre
avlagringar.
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Sluttningsprocesser
Sluttningsprocesser avser jordrörelser orsakade av gravitation och eller vatten (inklusive
snö och is) längs branta sluttningar. Från de geomorfologiska kartbladen för Åre och
Storlien (Borgström, 1979 och 1981) har följande beskrivning sammanfattats:
Spår från sluttningsprocesser finns framför allt i högfjällsmassiven Snasahögarna,
Bunnelfjällen och Lill-Stensdalsfjället samt i det tämligen mäktiga jordtäcket på
Ottfjällets sluttningar och på Mullfjällets, Åreskutans och Renfjällets branter ned
mot Åredalen. I högfjällsområdet är rasrännor och slamströmmar vanligast
förkommande processer. Djupa raviner, ofta utbildade i lermorän, har bland annat
utbildats i Åredalen. Skred, dels normala jordskred, dels låga, distinkta ryggar
nedanför mindre bergsbranter förekommer också i de nämnda områdena. Rasstråk
och slamströmmar har iakttagits på samtliga större fjäll; speciellt tydliga former
finns på Ottfjället.
Förekomsten av jordrörelser är således utbredd över området och det finns därför
anledning att anta att det i många områden inom kommunen finns förutsättningar för
jordrörelser.

4.3

Fältbesiktning

I förstudien ingående fältbesiktning av de utvalda områdena i Åre kommun
utfördes 12–16 juni 2017 av Mattias Andersson och Samir Ezziyani, SGI. I Tabell
1 ges en kort beskrivning av de inventerade områdena samt vilka som valts att
studeras vidare i Etapp 1. En sammanvägning av resultaten från fältbesiktning,
erfarenheter, kartstudier och samråd med kommunen, låg till grund för det
slutgiltiga valet av vilka områden som skulle undersökas vidare i Etapp 1. För de
områden som har valts att inte ingå i Etapp 1 bedöms sannolikheten för och/eller
konsekvenserna av jordrörelser vara små. Det kan exempelvis bero på att det inte
är tillräckligt brant topografi, att jordtäcket är tunt, att det förekommer berg i
dagen, att vegetation är tät eller att bebyggelsen ligger på stort avstånd från
sluttningen eller bäckravinen. De områden som valts ut för Etapp 1 beskrivs
vidare i Kapitel 5. Övriga områden redovisas inte utöver i Tabell 1.
Följande jordartskartor som användes vid bedömningen:
-

Jordartskarta över Jämtlands län med beskrivning; SGU, Ser Ca nr 45 i skala
1:200 000. (Lundqvist, 1969).
Digital jordartskarta över Mittnorden, skala 1:750 000 (SGU, 2017)
Digital jordartskarta, skala 1:50 000 SGU kartgeneratorn (SGU, 2017).

.
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Tabell 1.

Beskrivning av inventerade områden i Åre kommun.

Indexruta
(LM,
5 km)

Jordarts Karteringskarta i
område
skala
(SGU)

Terrängförhållanden, jordart och
bebyggelse

Studeras
vidare

Anmärkning

70E4aSO

750 000

Berge

Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.

Nej

70E6bSO
69E9dNO

750 000
750 000

Bottnen
Bydalen

Nej
Ja

70D3jSO

750 000

Duved

70E2aSV

750 000

Edsåsdalen

70E2aSO
70D2gSO

750 000
750 000

Edsåsen
Enafors

Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.
Morän, älvsediment (sand), torv, berg och
berg med tunt jordtäcke.
Morän, isälvssediment, älvsediment (sand),
berg och berg med tunt jordtäcke.
Morän, torv, berg och berg med tunt
jordtäcke.
Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.
Isälvssediment och torv.

70E0fNV

50 000

Hallen

Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.

Nej

70D1hNV 750 000

Handöl

Ja

70E4aSO

Huså

Morän, isälvssediment, älvsediment (sand),
torv, berg och berg med tunt jordtäcke.
Morän, älvsediment (sand), berg och berg
med tunt jordtäcke.

Bebyggelse i sluttning ner mot Kallsjön. Berg i
dagen eller tunt jordtäcke invid bebyggelsen.
En ravin, bebyggelsen på betryggande avstånd.
Bebyggelse på Västerfjällets sydsluttning. Flera
stora raviner med materialtransport.
Bebyggelse på Tegefjällets sydsluttning. Flera stora
raviner med materialtransport.
Bebyggelse i sydsluttning, relativt brant. En ravin
med materialtransport i anslutning till bebyggelsen.
Bebyggelse i sydsluttning, relativt brant.
Bebyggelse i korta slänter. En ravin inom området.
Flackt invid bebyggelsen och dessa på betryggande
avstånd från ravinen.
Bebyggelse i sluttning ner mot Storsjön. Flera
raviner inom området. Flackt och ingen bebyggelse i
farozonen för ravinerna.
Bebyggelse nära brant slänt ner mot Handölan.

750 000
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Ja
Ja
Ja
Nej

Ja

Bebyggelse i sluttning ner mot Kallsjön. En stor
ravin (Husån) med materialtransport.
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69E9dNO

750 000

Höglekardal Morän, älvsediment (sand), berg och berg
en
med tunt jordtäcke.

Ja

70E3bSO

750 000

Järpbyn

Nej

70E2cNV

750 000

Järpen

70E3bNV

750 000

Kall

Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.
Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.
Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.

70E2bSV

750 000

Kläppen

Morän, isälvssediment, torv, berg och berg
med tunt jordtäcke.

Nej

70D7jSO

750 000

Kolåsen

Nej

70E5aSV

750 000

Konäs

Morän, torv, berg och berg med tunt
jordtäcke.
Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.

70E3bNO

750 000

Krok

Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.
Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.

Ja

70D4hNV 750 000

Medstugan

70E0dSO

750 000

70E2dSV

50 000

Mårdsundsb Morän, torv, berg och berg med tunt
odarna
jordtäcke.
Mörsil
Morän, i de högst belägna delarna berg och
ned mot Indalsälven isälvssediment.

16

Ja
Nej

Nej

Nej

Ja
Nej

Bebyggelse på Elvaknippens och Tieknippens
nordsluttning. Flera stora raviner med
materialtransport.
Flera raviner inom området, ingen bebyggelse i
farozonen för dessa.
Flera raviner i anslutning till bebyggelse, en av dessa
karteras vidare i Etapp 1.
Bebyggelse i sluttning ner mot Kallsjön, flera
raviner i området. Mindre bäckar inga tecken på
materialtransport. Berg i dagen eller tunt jordtäcke
invid bebyggelsen.
Bebyggelse i sluttning ner mot Indalsälven, några
mindre raviner inom området. Bebyggelsen på
betryggande avstånd från branta slänter och raviner.
Bebyggelse i sluttning ner mot sjön Äcklingen.
Flackt vid bebyggelsen.
Bebyggelse i sluttning ner mot Kallsjön. Flackt vid
bebyggelsen.
Två raviner med materialtransport i anslutning till
bebyggelse.
Bebyggelse i sluttning ner mot Medstugusjön,
mindre ravin inom området. Flackt vid bebyggelsen
och husen på betryggandeavstånd från ravinen.
Två raviner med materialtransport i anslutning till
bebyggelse.
Bebyggelse i sluttning ner mot Indalsälven, flera
raviner inom området. Endast en av bäckarna har
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70D4jSV

750 000

Nordhallen

Morän, berg och berg med tunt jordtäcke.

Ja

70E1aSV

750 000

Ottsjö

Ja

70E2bSO

750 000

Rista

70D3iSO

750 000

Rännberg

Morän, torv, berg och berg med tunt
jordtäcke.
Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.
Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.

70D5gSO

750 000

Saxvallen

Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.

Nej

70D4iSO

750 000

Skansen

Ja

70E5aNO

750 000

Slätte

Morän, torv, berg och berg med tunt
jordtäcke.
Morän, torv, berg och berg med tunt
jordtäcke.

70D4hSO

750 000

Stalltjärnstu Morän, isälvssediment, älvsediment (sand),
gan
berg och berg med tunt jordtäcke.

Nej

70D2fSV

750 000

Storlien

Nej

70D2hSV

750 000

70E2aSO

750 000

Morän, isälvssediment, berg och berg med
tunt jordtäcke.
Timmerkoja Morän, isälvssediment, torv, berg och berg
n
med tunt jordtäcke.
Tvärsätt
Morän och isälvssediment.

17

Ja
Nej

Nej

Ja
Nej

tecken på materialtransport men där finns ingen
bebyggelse i farozonen.
Bebyggelse på Årsbergets västsluttning, flera raviner
med materialtransport i anslutning till bebyggelse.
Flera raviner med materialtransport i anslutning till
bebyggelse.
Bebyggelse på Romohöjdens och Fåfängbackens
sydsluttning. En ravin med materialtransport.
Kuperat område med mindre kortare branta slänter,
relativt spridd bebyggelse. För få hus nära branta
slänter.
Bebyggelse i sluttning ner mot Medstugusjön, en
ravin inom området. Bebyggelsen på betryggande
avstånd från ravinen.
En större ravin med materialtransport i anslutning
till bebyggelse.
Bebyggelse i sluttning ner mot Kallsjön, en ravin
inom området. Bebyggelsen på betryggande avstånd
från ravinen.
Bebyggelse i sluttning ner mot Medstuguån, en ravin
inom området. Bebyggelsen på betryggande avstånd
från ravinen.
Brant sluttning (pistområde) ner mot stugområde.
Flackt invid bebyggelsen.
Två raviner med materialtransport i anslutning till
bebyggelse.
Relativt stor bäck/ravin med materialtransport.
Bebyggelsen utgörs dock av få hus mestadels skjul.
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70D2fSO

750 000

Visjövalen

Morän, isälvssediment och torv.

Nej

70D0jSO

750 000

Vålådalen

Morän och isälvssediment.

Nej

70E0eNO

50 000

Ågårdarna

Morän, sorterat material (älvsediment, grus)
närmast Dammån.

Nej

70D2hSO

750 000

Ånn

Morän, isälvssediment och torv.

Nej

70E3aSV

750 000

Åre

Ja

70D2gSO

750 000

Åsabyn

Morän, isälvssediment, älvsediment (sand),
torv, berg och berg med tunt jordtäcke.
Isälvssediment och torv.
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Nej

Bebyggelse i Visjövalens sydsluttning. Flackt vid
bebyggelsen.
Brant sluttning (pistområde) ner mot stugområde.
Flackt invid bebyggelsen.
Bebyggelse i sluttning/ravin invid Dammån. Flackt
vid bebyggelsen och husen på betryggande avstånd
från ravinen.
Småkuperat område i centrala delarna av Ånn. De
brantare delarna av slänterna är för korta.
Bebyggelse på Åreskutans sydsluttning. Flera stora
raviner med materialtransport.
Småkuperat område i centrala delarna av Ånn. De
brantare delarna av slänterna är för korta.
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4.4

Områden utvalda för vidare kartering enligt Etapp 1 i
Åre kommun

Med ledning av förstudien valdes 16 områden ut för att utredas vidare i Etapp 1. De
utvalda områdena är Bydalen, Duved, Edsåsdalen, Edsåsen, Handöl, Huså,
Höglekardalen, Järpen, Krok, Mårdsundsbodarna, Nordhallen, Ottsjö, Rista, Skansen,
Timmerkojan och Åre. Läget och utbredningen för områdena framgår av Figur 2.

Figur 2. Områden i Åre kommun utvalda för fortsatt kartering enligt Etapp 1.
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5

Kartering enligt Etapp 1A

Syftet med karteringen enligt Etapp 1 är att indela de utvalda undersökningsområdena
efter behov av detaljerad undersökning och kontroll med avseende på benägenheten för
slamströmmar, erosion och ras i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord. I
Etapp 1a görs en bedömning av förutsättningarna för jordrörelser baserat på
flygbildstolkning, fältkontroll, lutningsanalys och avrinningsområdens storlek och
förhållanden.
Med ledning av förstudien valdes 16 områden ut för kartering i Etapp 1a. De utvalda
områdena är Bydalen, Duved, Edsåsdalen, Edsåsen, Handöl, Huså, Höglekardalen,
Järpen, Krok, Mårdsundsbodarna, Nordhallen, Ottsjö, Rista, Skansen, Timmerkojan och
Åre.

5.1

Flygbildstolkning

Flygbildstolkning har utförts för samtliga 16 områden. Tolkningen utfördes i digitala
flygbilder i färg, flyghöjd 4 800 m, enligt Bilaga 4. Vid tolkningen studerades
förekomster av berg i dagen, typ och utbredning av olika jordarter, områden med hög
markfuktighet och förekomster av vattendrag, ravinformationer, erosion och ras i slänter
samt avlagringar från tidigare jordrörelser.
Resultatet från flygbildstolkningen låg till grund för val av vilka punkter
(karteringspunkter) inom de områden som valts att ingå i karteringen och därmed skulle
besökas vid fältkontrollen.

5.2

Fältkontroll

Fältkontrollen utfördes under 18–22 september 2017 av Mattias Andersson och Karin
Lundström, SGI. Vid fältkontrollen fördes anteckningar enligt uppställd mall för
fältbesiktningsprotokoll. Ifyllda protokoll och fotografier från fältbesöken finns
redovisade för respektive område i Bilaga 1. De besökta platsernas (karteringspunkterna)
lägen framgår av kartorna i Bilaga 3. Generellt har en punkt karterats i varje släntområde
medan en eller flera har karterats för varje ravinområde (inklusive ravinslänterna).
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5.3

Lutningsklasser

Som underlag för bedömning av faran för ras och skred har markytans lutning inom de
undersökta områdena bestämts. Som grund för lutningsanalysen användes nationella
höjdmodellen. Markytans lutning bestämdes med hjälp av funktionen "Slope" (Spatial
Analyst) i ESRI:s programvara ArcMap v10.0.
Lutningen inom ett område indelas i olika förutbestämda lutningsklasser: 0–2 grader,
2 - 10 grader, 10–17 grader och större än 17 grader, se Tabell 2. På kartorna i Bilaga 3
redovisas resultatet av lutningsklassningen.
Tabell 2. Lutningsklasser.

LUTNINGSKLASS

Lutning> 17

Lutning mellan




10 och 17

Lutning mellan
2 och 10

Lutning mellan


0 och 2

BESKRIVNING

En slänt anses ha förutsättningar för
uppkomst av jordrörelser om jord
förekommer och lutningen överstiger 17o.
Övriga slänter anses sakna eller ha mycket
små förutsättningar för initiering av
jordrörelser.
För partier i jordslänter, som har lutningar
mellan 10o och 17o, finns förutsättningar att
jordrörelser, som startat i ett brantare parti
ovanför, kan framkalla framåtgripande
jordrörelser.
För områden i jordslänter, som har
lutningar mellan 2o och 10o och ligger
nedanför brantare partier, gäller att mer
lättransporterade partiklar som grus, sand,
silt och ler kan avlagras.
Plan mark inom bedömt område.
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5.4

Terrängskuggning

För att underlätta att identifiera förekomst av raviner, skred, ras, slamströmmar etc. har vi
som arbetsmaterial även använt terrängskuggning (så kallad hillshade) baserad på den
nationella höjdmodellen, se Figur 3. Kartor med terrängskuggning över Åre kommun
redovisas dock inte i denna rapport.

Figur 3. Exempel på terrängskuggning baserad på nationella höjdmodellen (solvinkel 315º och
solhöjd 45º) som framtagits för att underlätta identifiering av områden med raviner och spår av
skred, ras samt slamströmmar.

5.5

Avrinningsområden

Avrinningsområdets storlek och förhållande inom och uppströms en ravin påverkar
förutsättningarna för ras och slamströmmar. Därför ingår i Etapp 1a en bestämning av
avrinningsområdets storlek, samt en bedömning av dess förhållanden. För varje
ravinområde har storleken på avrinningsområdet uppströms en utvald observationspunkt
bestämts med verktyget ”Watershed” i ESRI:s programvara ArcMap v10.0 (Spatial
Analyst/Hydrology).
Några avrinningsområden som studerats i denna utredning återfinns även bland SMHI:s
delavrinningsområden för Sverige (www.vattenwebb.se). För Jämtlands län baseras SGI:s
beräkningar av avrinningsområdenas storlek på den laserskannade nationella höjdmodell
som Lantmäteriet tillhandahåller. SMHI presenterar data för flera tusen
delavrinningsområden. Deras beräkning bygger för Jämtlands län på en äldre höjdmodell,
kallad HDB50, varför storleken kan avvika från de som SGI beräknat.
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5.6

Redovisning av Etapp 1A

Resultaten av karteringen enligt Etapp1A presenteras i form av fältbesiktningsprotokoll,
fotografier och kartor i skala 1:10 000. Fältbesiktningsprotokoll med foton presenteras i
Bilaga 1. På kartor redovisas lutningsklasser, berg i dagen och berg med tunt jordtäcke,
vattendrag inklusive deras avrinningsområde (utbredning och storlek), raviner,
karteringspunkter samt indikationer på inträffade jordrörelser såsom slamströmmar, ras
och erosion av stor omfattning, samt slamströmsavlagringar. Redovisning av etapperna 1a
och 1b görs i Kapitel 7 samt på gemensamma kartor i Bilaga 3.
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6
6.1

Kartering enligt Etapp 1B
Allmänt

I Etapp 1b görs en bedömning av benägenheten för jordrörelser i slänter och raviner.
Bedömningen av benägenheten för jordras i slänter baseras på en sammanvägd analys av
alla de förhållanden i slänten och dess närhet som studerats i Förstudien och i Etapp 1a.
Det gäller exempelvis topografiska, geologiska och hydrologiska förhållanden, spår från
tidigare händelser och eventuella befintliga förstärkningsåtgärder. Baserat på befintligt
underlag görs i Etapp 1b även en överslagsberäkning av släntens stabilitet. Bedömningen
dokumenteras och motivering för bedömningen ges. Med slänter avses här antingen
sluttande mark som inte är genombruten av någon ravin eller sluttningar mellan raviner.
De förhållanden som ingår i bedömningen framgår av Tabell 3.
Bedömningen av benägenheten för slamströmmar i raviner baseras på en sammanvägd
analys av alla de förhållanden i ravinen och dess närhet som studerats i Förstudien och i
Etapp 1a. Det gäller exempelvis topografiska, geologiska och hydrologiska förhållanden,
spår från tidigare händelser, bedömning av högvattenflöden, fara för dämning,
vegetationstäckning och eventuella befintliga förstärkningsåtgärder. Baserat på befintligt
underlag görs i Etapp 1b även en överslagsberäkning av stabilitet för ravinens sidoslänter.
Stabiliteten för sidoslänter ingår i bedömningen av ravinen och därför markeras inte
stabiliteten på redovisningskartan. Bedömningen dokumenteras och motivering för
bedömningen ges. De förhållanden som ingår i bedömningen framgår av Tabell 3.
Tabell 3. Studerade förhållanden i Etapp 1b.

FÖRHÅLLANDE

EXEMPEL PÅ FAKTORER

Topografiska förhållanden

Slänten eller ravinens längd, lutning och
höjdskillnad. Ravinens bottenlutning och
tvärsnittsarea. Stabilitet för slänter.

Hydrologiska förhållanden

Avrinningsområde. Bäckar. Grundvattenerosion.
Högvattenflöde. Dränering. Fara för dämning.

Jord- och bergförhållanden

Jordart. Berg i dagen. Löst sediment. Talus.
Jordens egenskaper.

Markförhållanden
och markanvändning

Vegetationens typ och täckningsgrad. Vägar.
Vägtrummor. Skogsavverkning. Spår från
skogsmaskiner. Markberedning. Skidpister.

Befintliga förstärkningsåtgärder

Typ. Funktion. Kondition. Underhållsplan.

Tidigare inträffade jordrörelser

Ras. Erosion. Slamströmmar. Jordavlagringar.
Igensättning av trummor. Översvämning.
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Genom att kartera faktorerna enligt Tabell 3 och göra en jämförelse med referensobjekt
fås ett underlag för bedömning av behovet av eventuellt fortsatt utredning. Bedömningen
av stabiliteten i Etapp 1b resulterar i indelning av raviner och slänter i fyra klasser efter
olika behov och angelägenhetsgrad för detaljerad undersökning och eventuella behov av
regelbunden kontroll, se Tabell 4. Kriterier för de olika klasserna framgår av Tabell 5 och
Tabell 6. Observera att klassificeringen gäller för de vid karteringen rådande
förhållandena. Vid förändringar i underlaget för bedömningarna kan behov finnas för
omklassificering av området.
Då behov föreligger av detaljerad stabilitetsutredning bör en geoteknisk sakkunnig person
kontaktas. Denna utredning kan variera till typ och omfattning beroende på
stabilitetsproblemets art och geografiska omfattning.
Regelbunden kontroll bör bestå av observation av förändringar som kan medföra
försämrad stabilitet och/eller avrinning. Exempel på sådana förändringar är igensättning
av trummor, kalhuggning och annan borttagning av vegetation, förändring av
vattenavrinning, extrem nederbörd och snösmältning, byggnads- och anläggningsarbeten,
hjulspår, nya vägar och ledningar. Kontrollen bör göras regelbundet och vid förändringar
enligt ovan eller vid annan typ av förändring som kan äventyra stabiliteten. Kontrollens
omfattning och regelbundenhet bör planeras och utföras i samråd med sakkunnig person.
Se vidare avsnitt 8.2.
Tabell 4. Indelning i bedömningsklass beroende av bedömt behov av detaljerad utredning och
kontroller.

BEDÖMNINGSKLASS

BEHOV AV DETALJERAD UTREDNING

1

Angeläget utredningsbehov föreligger och området bör hållas
under kontroll.

2

Utredningsbehov föreligger och området bör hållas under
kontroll.

3

Inget utredningsbehov föreligger, men området bör hållas under
kontroll.

4

Inget behov av ytterligare utredning eller kontroll föreligger.
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Tabell 5. Kriterier för indelning i bedömningsklasser avseende behov av och angelägenhetsgrad för
detaljerad utredning och kontroll av stabilitetsförhållandena i raviner (Etapp 1b). Observera att
klassificeringen gäller för de vid karteringen rådande förhållandena. Vid förändringar i underlaget
för bedömningarna kan behov finnas för omklassificering av området.
BEDÖMNIN
GS-KLASS

1
Angeläget
utredningsbehov

2
Utredningsbehov

KRITERIER FÖR JORDRÖRELSER I RAVINER

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Omfattande jordrörelser och/eller höga vattenflöden har
förekommit. Större skogfria partier förekommer. Brant
terräng. Lösa block förekommer.

Angeläget behov föreligger
avseende detaljerad utredning av
förutsättningarna för slamström och
dess konsekvenser samt behov av
åtgärder.

Exempel på raviner:
Raviner där stora jordrörelser har förekommit. Långa,
djupa raviner med stora avrinningsområden och god
tillgång på jordmaterial. Raviner i brant terräng.

Jordrörelser och/eller höga vattenflöden har förekommit.
Inga förutsättningar för transport av lösa block. Endast
mindre skogsfria områden på jordtäckt mark
förekommer.

Vid uppenbar fara meddelas
fastighetsägare och kommun
snarast möjligt.

REDOVISN
ING PÅ
KARTA

1

Behov av detaljerad utredning
föreligger.
Ravinerna bör hållas under kontroll
med jämna tidsintervall.

Exempel på raviner:

2

Raviner i tät skog. Raviner med medelstora
avrinningsområden där tillgång på jordmaterial varierar
längs bäckfåran.

3
Inget
utredningsb
ehov, men
behov av
kontroll

4
Inget
utredningsb
ehov

Inga eller endast mindre jordrörelser har förekommit.
Inga höga flöden har förekommit. Inga förutsättningar för
transport av lösa block. Stor skogstäckning.
Exempel på raviner:
Mindre raviner med liten bottenlutning.

Inget behov av vidare utredning
föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som
höga flöden, kan risker föreligga och
området bör därför hållas under
kontroll.

3

Raviner till övervägande delen i berg och ringa fara för
blocktransport. Fara för översvämning eller igensättning
av exempelvis trummor kan föreligga.

Inga jordrörelser har förekommit. Inga höga flöden har
förekommit. Inga förutsättningar för transport av lösa
block. Stor skogstäckning.
Exempel på raviner:
Mindre raviner med liten bottenlutning och stabila
sidoslänter. Raviner till övervägande delen i berg och
ringa fara för blocktransport.
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Inga behov av vidare utredning eller
åtgärder föreligger.
.
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Tabell 6. Kriterier för indelning i bedömningsklasser avseende behov av och angelägenhetsgrad för
detaljerad utredning och kontroll av stabilitetsförhållandena i slänter (Etapp 1b). Observera att
klassificeringen gäller för de vid karteringen rådande förhållandena. Vid förändringar i underlaget
för bedömningarna kan behov finnas för omklassificering av området.
BEDÖMNIN
GS-KLASS

1
Angeläget
utredningsb
ehov

2
Utredningsbehov

KRITERIER FÖR JORDRÖRELSER I SLÄNTER

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Jordrörelser har förekommit. Brant terräng. Mäktiga
jordlager. Större skogsfria partier förekommer. Vattensjukt.
Erosionskänslig jord.

Ett angeläget behov föreligger
avseende detaljerad utredning av
förutsättningarna för släntrörelser
och dess konsekvenser samt
behov av åtgärder.

Exempel på slänter:
Slänter där jordrörelser förekommit. Långa slänter med
stora avrinningsområden och god tillgång till material.
Slänter i brant terräng.

Inga större jordrörelser eller kraftiga vattenflöden har
förekommit. Inga förutsättningar för transport av lösa block.
Inga större sammanhängande skogsfria områden på
jordtäckt mark förekommer.

REDOVISN
ING PÅ
KARTA

1
Vid uppenbar fara meddelas
fastighetsägare och kommun
snarast möjligt.

Behov av detaljerad utredning
föreligger.
Slänterna bör hållas under kontroll
med jämna tidsintervall.

Exempel på slänter:

2

Branta slänter i tät skog

3
Inget
utredningsb
ehov, men
behov av
kontroll

4
Inget
utredningsb
ehov

Inga eller endast mindre jordrörelser har förekommit. Inga
förutsättningar för transport av lösa block. Övervägande
skogsklädd mark.

Inget utredningsbehov föreligger
men slänterna bör hållas under
kontroll med jämna tidsintervall.

3

Exempel på slänter:
Korta slänter med liten lutning. Slänter med ringa jordtäcke
och ingen eller ringa fara för blocknedfall. Fara för
jordrörelse kan föreligga vid exempelvis oförutsebar kraftig
vattenföring, igensättning av trumma etc.
Inga jordrörelser har förekommit. Inga förutsättningar för
transport av lösa block. Skogsklädd mark.

Inget utredningsbehov eller behov
av kontroll föreligger.

4

Exempel på slänter:
Korta slänter med liten lutning
Slänter med ringa jordtäcke och ingen eller ringa fara för
blocknedfall.
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6.2

Antaganden Etapp 1b

Inom de 16 studerade områdena i Åre kommun har 48 raviner och 31 släntområden
analyserats.
Säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott för slänter och för en ravins sidoslänter har
beräknats överslagsmässigt på basis av det material som insamlats i Etapp 1a. Inga nya
geotekniska undersökningar har utförts, varför värden på jordens hållfasthet,
grundvattennivå och tunghet har baserats på noteringar vid fältkontrollen och på
antaganden. Det bör noteras att stabiliteten för ytliga glidytor påverkas av flera faktorer
till vilka hänsyn inte kan tas i dessa översiktliga beräkningar. Vid överslagsberäkningar
har för långsträckta slänter en metod för plana glidytor använts, medan det för korta
slänter har använts en metod för cirkulärcylindriska ytor (se Skredkommissionen, 1995).
Beräkningsparametrar har antagits på säkra sidan och dessa framgår av
bedömningsprotokollen, se Bilaga 2. Ett exempel på ett inträffat ras är jordraset i
Sysslebäck 1998 (se Lindquist, 1998). Slänten hade en lutning mellan 25o och 30o.
Moränmassor från ett område av ca 450 m2 och till ett djup av ca 1 m rasade.

6.3

Protokoll för bedömning av stabilitet i slänter och
raviner

Underlag för bedömning av stabilitet i slänter och raviner utförs med hjälp av de
framtagna protokollen för slänter och en för raviner. Protokollen (mallarna) redovisas i
Figur 4 och i Figur 5. Bedömningsklassen baserats på en sammanlagd bedömning av
förutsättningarna för jordrörelser inklusive en överslagsmässigt bestämt säkerhetsfaktor
mot ras eller skred.
De beräknade säkerhetsfaktorerna jämförs med rekommendationer för erforderliga nivåer
som presenterats av Rankka & Fallsvik (2005). I vissa fall bedöms stabiliteten som
tillfredsställande även om den beräknade säkerhetsfaktorn är mindre än de
rekommenderade värdena. Motivering till detta ges i förekommande fall i protokollet.
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Figur 4. Protokoll för bedömning av stabilitet i slänter.
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Figur 5. Protokoll för bedömning av stabilitet i raviner.
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7

Resultat från kartering enligt
etapperna 1a och 1b

Resultat från kartering enligt Etapp 1a och 1b redovisas i detta kapitel. För varje studerat
område ges en kort beskrivande text av området, och bedömningsklasserna redovisas. I
texten hänvisas till de besökta karteringspunkterna och dessas lägen framgår av kartorna i
Bilaga 3.
Bakgrund och motivering till föreslagen bedömningsklass framgår av
bedömningsprotokollen i Bilaga 2. Bedömningsklasserna framgår även av
kartredovisningen i Bilaga 3. Utsträckningen av de analyserade områdena, och därmed
bedömningsklass, för slänter avser området ovanför och nedanför markeringen samt i
sidled så långt de aktuella lutningsförhållandena råder. Bedömningsklass för raviner avser
hela ravinen.

7.1

Etapp 1a, fältbesiktningsprokoll och foton

Fältbesiktningsprotokoll och fotografier från de undersökta områdena redovisas i
Bilaga 1. Protokollen är samlade i bokstavsordning efter områdenas namn samt inom
respektive område i nummerordning.

7.2

Etapp 1b, sammanfattande beskrivning av de
studerade områdena och föreslagna
bedömningsklasser

I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av de studerade områdena och dess
bedömningsklass. Bedömningsprotokollen redovisas i Bilaga 2. Beskrivningarna och
protokollen är redovisade i bokstavsordning efter områdenas namn samt, inom respektive
område, i nummerordning baserat på den punkten inom området med det lägsta numret.
I Bilaga 3, kartbilagan, redovisas bland annat resultatet från fältstudier, bedömning av
utredningsbehov för slänter och raviner, lutningsanalys och beräkning av
avrinningsområdenas storlek.

7.2.1

Bydalen

Området Bydalen ligger längs väg 630, cirka 20 km sydväst om Hallen. Det undersökta
området ligger på sluttningarna på Västfjällets sydostsida. Området sluttar ner mot
Dammån och Dalsjön. I området har fem ravinområden och tre släntområden karterats.
Jordlagren i området består huvudsakligen av finkornig morän som i nedre delen av
sluttningen har betydande mäktighet. Ovanför de karterade punkterna finns tunna lager av
morän på berg och berg i dagen. I områdets sydvästra del finns även älvsediment av sand.
I sluttningen finns flera bäckar och längs fem av dem har djupa bäckraviner uteroderats.
Vegetationen utgörs främst av uppvuxen granskog, fjällbjörkskog med markvegetation
bestående av gräs och örter. I bäckravinerna finns inslag av sly.
Ravinen i den sydvästra delen av undersökningsområdet (karteringspunkt 5 och 6) har ett
stort avrinningsområde och det finns spår av höga flöden men det bedöms som att husen
inte ligger i farozonen. Ravinen har därför bedömts att inte ha något behov av vidare

31

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528
MSB dnr 2015–7182

utredning. De övriga ravinerna (karteringspunkterna 1, 9, 10, 2, 14, 3, 12, 4 och 11) är
alla djupt nedskurna och med omfattande spår från tidigare jordrörelser (ras och
slamströmmar). För de tre västligaste ravinerna (karteringspunkterna 1, 9, 10, 2, 14, 3 och
12) bedöms att det finns behov av detaljerad utredning då det i de nedre delar av
bäckravinerna ligger fritidshus, skidanläggning och vägar som kan komma att påverkas
av jordrörelser. Ravinen längst i öster (karteringspunkt 4 och 11) bedöms sakna
utredningsbehov då ingen bebyggelse ligger i farozonen. Samtliga dessa ravinområden
bör hålla under kontroll.
Släntområdet kring karteringspunkt 7 bedöms som stabilt och inga tecken på tidigare
jordrörelser förekommer. Vid karteringspunkt 8 förekommer erosion i schaktade
skärningar men slänten bedöms stabil. Båda dessa områden har fått bedömningen att
inget behov föreligger av vidare utredning men att de bör hållas under kontroll. Det är
viktigt att vegetation påförs blottlagd jord eftersom denna är erosionskänslig.
I släntområdet kring karteringspunkt 13 är lutningen brant och slänten bedöms inte som
stabil. I sluttningen finns lutande träd, vilket kan vara indikationer på ytliga rörelser i
marken eller att träden har trycks i riktning nedför slänten av tunga snötäcken. Det är
viktig att vegetationen hålls intakt. För detta området föreligger ett utredningsbehov och
att slänten hålls under kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Bydalen framgår av Tabell 7 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 7. Bedömningsklasser för området Bydalen.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1, 9 och 10

2

Ravin

2 och 14

2

Ravin

3 och 12

2

Ravin

4 och 11

3

Ravin

5 och 6

4

Slänt

7

3

Slänt

8

3

Slänt

13

2
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7.2.2

Duved

Duved ligger längs E14 några kilometer väster om Åre. Det undersökta området ligger på
norra sidan om järnvägen upp mot höjderna i norr och sträcker sig från Duvedsbyn i
väster till Ullån i öster (just väster om). I området har nio ravinområden och fyra
släntområden karterats.
Jordlagren i området består, i nedre delen närmast Indalsäven, av isälvssediment (sand)
och längre upp på sluttningarna, av finkornig morän. Norr om de karterade punkterna
finns tunna lager av morän på berg och berg i dagen. I sluttningarna upp mot fjällen
Tegefjäll och Mullfjället finns flera bäckar som går i djupt nedskurna ravinformationer.
Bäckarna i områdets västra del, som avvattnar fjällen Högbrännan och Sällbacken, är inte
lika nedskurna.
Vegetationen i ravinerna utgörs främst av barrskog och sly med gräs och örter. I områden
kring skidanläggning består den av gräs och en del sly. Vid karteringspunkterna i
ravinerna i väster (punkterna 7 och 8) finns betesmark med gräs, örter och sly. I slänterna
utgörs vegetationen av en blandning av granskog och områden kring bebyggelse och
skidanläggningar med enbart gräs och örter.
Ravinerna i den västra delen av undersökningsområdet, Tandån (karteringspunkt 7) och
Djupdalsbäcken (karteringspunkt och 8) har relativt måttlig bottenluntning och endast en
ringa omfattning av spår från tidigare materialtransport. Bebyggelsen ligger dessutom på
behörigt avstånd från bäckarna varför ravinerna bedöms sakna utredningsbehov.
Längs Mångån (karteringspunkterna 9 och 10) finns omfattande spår av tidigare
jordrörelser och ny bebyggelse var vid fältbesöket under uppförande vid punkt 9. Det kan
inte uteslutas att bebyggelsen påverkas av slamströmmar och översvämning varför ån har
bedömts som i behov av detaljerad utredning. Även den vall som byggts vid punkt 10 bör
utredas. Ån, inklusive trummor, bör även hållas under kontroll.
Lerån (karteringspunkt 2, 11 och 19), Gunnillbäcken (karteringspunkt 4 och 12),
Tegefjällsbäcken (karteringspunkt 5 och 13), Fjällvallsbäcken (karteringspunkt 1 och 6),
och Kyrkängsbäcken (karteringspunkt 1 och 14) bedöms samtliga vara i behov av
detaljerad utredning. Detta då de alla visar spår av betydande materialtransport, är djupt
nedskurna med branta, ostabila sidoslänter och det finns bebyggelse som kan påverkas.
Ravinerna och trummor bör dessutom hållas under kontroll.
Släntområdet kring karteringspunkt 18 bedöms inte som stabilt. Området sluttar dels ner
mot Gunnillbäcken och mot E14. Det finns tecken på erosion och många fritidshus som
kan påverkas. Området bedöms som i behov av utredning och kontroll.
För övriga släntområden (karteringspunkterna 15, 16, 17, 20, 21) bedöms inget
utredningsbehov föreligga då lutningen är låg. Dock bör slänten vid karteringspunkt 16
hållas under kontroll, dagvattenhantering ses över och vegetationen bibehållas.
De föreslagna bedömningsklasserna för Duved framgår av Tabell 8 och av kartorna i
Bilaga 3.
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Tabell 8. Bedömningsklasser för området Duved.

Typområde

7.2.3

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 14

2

Ravin

1 och 6

2

Ravin

2, 11 och 19

2

Ravin

3 och 22

3

Ravin

4 och 12

2

Ravin

5 och 13

2

Ravin

9 och 10

2

Ravin

7

4

Ravin

8

4

Slänt

15

4

Slänt

16

3

Slänt

17, 20 och 21

4

Slänt

18

2

Edsåsdalen

Edsåsdalen ligger längs väg 645 drygt 7 km väster om Undersåker. Det undersökta
området ligger på norra sidan om vägen upp längs sluttningen mot Väfjället. I området
har två ravinområden och två släntområden karterats.
Jordlagren i området består av morän och längre upp mot Väfjället av tunna lager av
morän på berg och berg i dagen. I sluttningarna upp mot fjället finns några bäckar som
går nedskurna ravinformationer.
Vegetationen i området består i huvudsak av enstaka träd, sly, gräs och örter. Vid
karteringspunkt 2 (högre upp i sluttning) består vegetationen av uppvuxen granskog.
Bäcken i den östra ravinen (karteringspunkt 1) har relativt måttlig bottenlutning och
endast mindre spår av erosion och materialtransport. Bebyggelsen ligger dessutom på
behörigt avstånd från bäckarna varför ravinen bedöms sakna utredningsbehov men bör
hållas under kontroll.
I den västra ravinen (karteringspunkt 2 och 5) rinner Köjbäcken som har ett relativt stort
avrinningsområde. Det finns spår från tidigare jordrörelser och bebyggelsen ligger i
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farozonen för slamströmmar och översvämningar. Bäcken har därför bedömts i behov av
detaljerad utredning och kontroll.
Släntområdet kring karteringspunkt 4 bedöms som stabilt. Dock bör slänten hållas under
kontroll då erosion från skidområdet kan påverka nedanför liggande bebyggelse.
För släntområden i väster (karteringspunkt 3) bedöms inget utredningsbehov föreligga då
lutningen är låg.
De föreslagna bedömningsklasserna för Edsåsdalen framgår av Tabell 9 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 9. Bedömningsklass för området Edsåsdalen.

Typområde

7.2.4

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1

3

Ravin

2 och 5

2

Slänt

3

4

Slänt

4

3

Edsåsen

Edsåsen ligger längs väg 645 cirka 3 km väster om Undersåker. Det undersökta området
ligger på Edsåshöjdens sydsluttning. I området har två släntområden karterats.
Jordlagren i området består av morän och längre upp mot Edsåshöjden av tunna lager av
morän på berg och berg i dagen. I de branta sluttningarna finns bebyggelse.
Vegetationen i området består i huvudsak både uppvuxen barr- och lövskog med
undervegetation av gräs och örter och ett öppet beteslandskap.
Släntområdena kring båda karteringspunkterna bedöms som stabila. Dock bör slänten vid
karteringspunkt 1 hållas under kontroll då erosion skulle kunna ske i de korta, schaktade
slänterna.
De föreslagna bedömningsklasserna för Edsåsen framgår av Tabell 10 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 10. Bedömningsklasser för området Edsåsen.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Slänt

1

3

Slänt

2

4
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7.2.5

Handöl

Handöl ligger längs väg 653 väster om Ånnsjön. Det undersökta området ligger i en brant
och hög sluttning ner mot Handölans östra sida. I området har två släntområden karterats.
Jordlagren i det karterade området består av mäktiga isälvsavlagringar (grus) som i norra
Handölans dalgång är täckta av isjösediment (sand). Strax uppströms (sydväst om)
karteringsområdet går Handölan i en fors där ån har skurit ner till berg.
Vegetationen i området består vid karteringspunkt 1 av uppvuxen tallskog med en
sparsam undervegetation. Vid karteringspunkt 2 finns enstaka björkar och gräs.
Vid karteringspunkt 1 bedöms slänten inte som stabil och hus ligger nära släntkrön. Här
finns tecken på rörelser i slänten i form av lutande träd och små utglidningar. Det finns
därför ett behov av vidare utredning i detta området och slänten bör hållas under kontroll.
För släntområden vid karteringspunkt 3 bedöms inget utredningsbehov föreligga då
lutningen är moderat och inga tecken på rörelser kunde ses.
Gränsen för de båda bedömningsklasserna i slänten måste avgöras vid en vidare
utredning.
De föreslagna bedömningsklasserna för Handöl framgår av Tabell 11 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 11. Bedömningsklass för området Handöl.

7.2.6

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Slänt

1

2

Slänt

2

3

Huså

Huså ligger längs väg 662 cirka 10 km norr om Åre. Det undersökta området ligger kring
Husåns utlopp i Kallsjön. I området har ett släntområde och en ravin (Husån) karterats.
Jordlagren i det karterade området består närmast Kallsjön av isälvsavlagringar (grus och
sand) och längre uppströms återfinns morän som delvis är finkornig. Husån har skurit ner
i avlagringarna och går delvis på berg inom det karterade området.
Vegetationen i området kring Husån består huvudsakligen av ängsmark med enstaka träd.
I släntområdet finns uppvuxen granskog med en undervegetation av gräs och örter. I
släntområdet pågår utbyggnad av ett fritidshusområde.
Husån har ett stort avrinningsområde och avvattnar bland annat Åreskutans västra sida.
Det finns potential för höga flöden, materialtransport och översvämning. Det bedöms
dock inte som att bebyggelsen ligger i farozonen för slamströmmar. Dock kan ett hus vid
karteringspunkt 1 drabbas av översvämning. Husån bedöms inte i behov av vidare
utredning men bör hållas under kontroll.
För sluttningen vid den befintlig bebyggelse bedöms stabiliteten som tillfredsställande.
Dock bedöms sluttningen söder om punkterna, som är brantare, inte som stabil. Om
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utbyggnad ska ske inom samtliga utstakade tomter bör en stabilitetsutredning visa om
stabiliteten är tillräcklig för nybyggnation av hus.
De föreslagna bedömningsklasserna för Huså framgår av Tabell 12 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 12. Bedömningsklass för området Huså.

7.2.7

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 2

3

Slänt

3 och 4

4

Höglekardalen

Området Höglekardalen ligger längs väg 630, cirka 25 km sydväst om Hallen. Det
undersökta området ligger på sluttningarna på fjället Hovdehögen sydsida och på
Elvaknippens och Tienknippens nordsidor. Områdena sluttar ner mot Storån. I området
har tre ravinområden och tre släntområden karterats.
Jordlagren i området består huvudsakligen av finkornig morän som i nedre delen av
sluttningen har betydande mäktighet. Ovanför de karterade punkterna finns tunna lager av
morän på berg och berg i dagen. Kring Storån del finns även älvsediment av sand. I
sluttningen från Elvaknippen och Tienknippen finns flera bäckar och längs en av dem har
en djup bäckravin uteroderats.
Vegetationen utgörs främst av uppvuxen granskog med markvegetation bestående av gräs
och örter. I bäckravinerna finns inslag av sly.
Ravinen i den sydvästra delen av undersökningsområdet (karteringspunkt 1, 3 och 4) har
ett stort avrinningsområde och det finns spår av höga flöden och materialtransport. Flera
hus bedöms ligga i farozonen för slamströmmar och översvämning varför ravinen har ett
behov av detaljerad utredning och bör hållas under kontroll.
Längs bäckravinen vid karteringspunkterna 2 och 5 syns spår av höga flöden och
materialtransport. En slamström bedöms kunna hota befintlig bebyggelse varför det finns
ett behov av utredning och att bäcken hålls under kontroll. Bäcken vid karteringspunkt 6
bedöms inte ha något behov av vidare utredning eller kontroll.
Släntområdena kring karteringspunkterna 7 och 8 bedöms som stabila och inga tecken på
tidigare jordrörelser förekommer. Bristfällig dagvattenhantering och bar jord kan dock
orsaka erosion och slänterna bör därför hållas under kontroll. Vid karteringspunkt 9
bedöms slänten som stabil och inget utredningsbehov föreligger.
De föreslagna bedömningsklasserna för Höglekardalen framgår av Tabell 13 och av
kartorna i Bilaga 3.
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Tabell 13. Bedömningsklass för området Höglekardalen.

Typområde

7.2.8

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1, 3 och 4

2

Ravin

2 och 5

2

Ravin

6

4

Slänt

7

3

Slänt

8

3

Slänt

9

4

Järpen

Järpen är centralort i Åre kommun och ligger längs E14. Det undersökta området ligger
norr om samhället längs väg 336 på östra sidan om Järpströmmen. I området har en ravin
(Björntjärnsbäcken) karterats.
Jordlagren längs bäckravinen består av finkornig morän och närmast Järpströmmen av
issjösediment (silt).
Vegetationen i området består huvudsakligen av ungskog och sly.
Längs bäcken syns en mindre mängd transporterat material. Det bedöms dock inte som att
bebyggelsen ligger i farozonen för slamströmmar. Dock kan ett hus vid karteringspunkt 2
drabbas av översvämning. Bäcken bedöms inte i behov av vidare utredning men bör
hållas under kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Järpen framgår av Tabell 14 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 14. Bedömningsklass för området Järpen.

7.2.9

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 2

3

Krok

Krok ligger på Kallsjöns östra sida längs väg 336. I området har två bäckar, som
avvattnar sluttningar och myrområden öster om Kallsjön, skurit ner i avlagringarna och
dessa har karterats.
Jordlagren längs bäckravinerna består av finkornig morän och närmast Kallsjön av
issjösediment (silt). Högre upp i bäckarnas avrinningsområde finns myrmarker och berg i
dagen.
Vegetationen i området består av ängsmark samt enstaka träd med en undervegetation av
gräs och örter.
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Bringbäcken/Kroksbäcken (karteringspunkt 1 och 4) går mellan karteringspunkterna i en
djup ravin och del jordmaterial transporteras vid högvattenflöden. Det bedöms dock inte
som att bebyggelsen ligger i farozonen för slamströmmar. Bäcken bedöms inte i behov av
vidare utredning men bör hållas under kontroll.
Längs Millesbäcken (karteringspunkt 2 och3) syns inga spår av sedimenttransport och
den har inget behov av vidare utredning.
De föreslagna bedömningsklasserna för Krok framgår av Tabell 15 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 15. Bedömningsklass för området Krok.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 4

3

Ravin

2 och 3

4

7.2.10 Mårdsundsbodarna
Mårdsundbodarna ligger cirka 20 km väster om Hallen. Området sträcker sig upp på östra
sidan av Sällsjöfjället. I området har två bäckraviner skurit ner i landskapet och dessa har
ingått i karteringen.
Jordlagren längs bäckravinerna består i huvudsak av morän men även torv förekommer.
Längre upp i bäckarnas avrinningsområden finns berg i dagen.
Vegetationen i området består av uppvuxen barrskog med undervegetation av gräs, örter
och en vattenkrävande växtlighet. En del sly förekommer också.
Längs den västra bäcken (karteringspunkt 1 och 3) syns ringa spår av jordrörelser och
bebyggelsen ligger på betryggande avstånd från släntkrön ner mot ravinen. Den har därför
inget behov av vidare utredning men bör hållas under kontroll.
Den östra bäcken (karteringspunkt 2 och 4) visar spår av tidigare jordrörelser och höga
flöden bedöms kunna uppstå. Det finns en fara att bebyggelse påverkas varför ravinen
bedöms i behov av vidare utredning och bör hållas under kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Mårdsundsbodarna framgår av Tabell 16 och av
kartorna i Bilaga 3.
Tabell 16.Bedömningsklass för området Mårdsundsbodarna.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 3

3

Ravin

2 och 4

2

7.2.11 Nordhallen
Nordhallen ligger längs väg 661 cirka 22 km nordväst om Åre. Det undersökta området
ligger på sjön Öster-Norens östra sida. I sluttningar mot sjön har ett släntområde och tre
ravinformationer karterats.
39

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528
MSB dnr 2015–7182

Jordlagren i det karterade området består av finkornig morän. Bäckarna har skurit ut
djupa ravinformationer i avlagringarna och högre upp i avrinningsområdet finns
myrmarker och berg i dagen.
Vegetationen i de två nordligaste ravinerna (karteringspunkt 1 och 2) består av uppvuxen
barr- och lövskog med undervegetation av vattenkrävande växtlighet. Vid karteringspunkt
3 är det ängsmark. I släntområdet vid karteringspunkt 4 är det uppvuxen tall- och
granskog med bra marktäckande vegetation av gräs och buskar.
De två nordligaste bäckarna, Kallbäcken (karteringspunkt 1) och Brännbäcken
(karteringspunkt 2) visar spår från slamströmmar och höga flöden. Det bedöms dock som
att ingen bebyggelse är hotad. Brännbäcken bör dock hållas under kontroll.
Den sydligaste bäcken visar ringa spår från tidigare jordrörelser och ingen bebyggelse är
hotad, varför den inte bedöms vara i behov av någon vidare utredning eller kontroll.
För sluttningen vid befintlig bebyggelse vid karteringspunkt 4 bedöms stabiliteten som
tillfredsställande.
De föreslagna bedömningsklasserna för Nordhallen framgår av Tabell 17 och av kartorna
i Bilaga 3.
Tabell 17. Bedömningsklass för området Nordhallen.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1

4

Ravin

2

3

Ravin

3

4

Slänt

4

4

7.2.12 Ottsjö
Ottsjö ligger längs väg 646 cirka 30 km söder om Åre. Det undersökta området ligger på
de norra sluttningarna ner mot sjön Ottsjö. I sluttningar mot sjön har tre ravinformationer
karterats.
Jordlagren i det karterade området består av finkornig morän och sandig morän. Bäckarna
går i djupa ravinformationer och högre upp i avrinningsområdet går bäckarna över
myrmarker.
Vegetationen består av uppvuxen fjällskog, gräs, örter och ängsmark.
Den östligaste bäcken (karteringspunkt 1) visar ringa spår från jordrörelser men då
ravinen är bred och därmed kan bredda bedöms fara för slamströmmar som liten. Bäcken
har inget behov av vidare utredning men bör hållas under kontroll.
De två andra bäckarna (karteringspunkt 2 och 3) bedöms inte ha något behov av
detaljerad utredning eller kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Ottsjö framgår av Tabell 18 och av kartorna i
Bilaga 3.
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Tabell 18. Bedömningsklass för området Ottsjö.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1

3

Ravin

2

4

Ravin

3

4

7.2.13 Rista
Rista ligger längs E14 cirka 7 km väster om Järpen. Det undersökta området ligger på
sydöstra sidan om sluttningarna ner mot Indalsälven. I sluttningar mot älven har två
släntområden och en ravinformation karterats.
Jordlagren i det karterade området består av finkornig morän. Bäcken har skurit ut en
ravinformation i avlagringarna och högre upp i avrinningsområdet finns myrmarker och
delvis berg i dagen.
Vegetationen i ravinen består av lövskog och sly med en undervegetation av gräs och
örter. I släntområdena finns ängsmark med enstaka träd och bra marktäckande vegetation.
Nylandsbäcken (karteringspunkt 1) visar spår ifrån materialtransport men det bedöms
dock som att ingen bebyggelse är hotad. Bäcken bör dock hållas under kontroll.
För sluttningen vid karteringspunkt 2 bedöms stabiliteten som otillfredsställande. Slänten
bör utredas vidare och hållas under kontroll.
För sluttningen vid karteringspunkt 3 bedöms stabiliteten som tillfredsställande.
De föreslagna bedömningsklasserna för Rista framgår av Tabell 19 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 19. Bedömningsklass för området Rista.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1

3

Slänt

2

2

Slänt

3

4

7.2.14 Skansen
Skansen ligger längs väg 661 cirka 23 km nordväst om Åre. Det undersökta området
ligger på västra sidan om sluttningar från Nordhallsfjället. I området har en
ravinformation längs Andtjärnbäcken karterats.
Jordlagren i det karterade området består av morän. Bäckarna har skurit ut en djup
ravinformation i avlagringarna och högre upp i avrinningsområdet finns sjön Andtjärnen,
myrmarker och berg i dagen.
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Vegetationen i ravinen (karteringspunkt 1 och 2) består av både uppvuxen samt yngre
barr- och lövskog med en undervegetation av gräs och örter.
Bäcken visar omfattande spår från tidigare jordrörelser och en vägbro spolades en gång
bort, troligen på grund av dämning högre upp längs bäcken. Dock bedöms endast ett hus,
ett fritidshus, kunna påverkas varför inget behov av vidare utredning föreligger. Ravinen
bör dock hållas under kontroll.
Den föreslagna bedömningsklassen för Skansen framgår av Tabell 20 och av kartorna i
Bilaga 3.
Tabell 20. Bedömningsklass för området Skansen.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 2

3

7.2.15 Timmerkojan
Timmerkojan ligger längs väg E14 cirka 30 km sydväst om Duved. Det undersökta
området ligger på de sydöstra sluttningarna från fjället Vallrun. I sluttningen har två
ravinformationer karterats.
Jordlagren i det karterade området består av issjösediment. Bäckarna har skurit ut
ravinformationer i avlagringarna och högre upp i avrinningsområdet finns stora
myrmarker och morän.
Vegetationen består av blandskog av äldre och yngre ålder. Undervegetationen består av
ris, gräs och örter.
Den västra bäcken (karteringspunkt 1 och 4) visar ringa spår från slamströmmar och höga
flöden. Bäcken går vid bebyggelsen inte i någon ravinformation och det bedöms därför
som att bebyggelsen inte är hotad. Bäcken har inget behov av vidare utredning eller
kontroll.
Bäcken i öster, Sågbäcken, visar omfattande spår från tidigare jordrörelser. Ett skyfall
drabbade området 2006 (se Lundström och Persson, 2010) vilket förde med sig att vatten
och jordmaterial rann upp på väg E14 där Sågbäcken går i trumma under vägen. Befintlig
bebyggelse är dock inte hotad av slamströmmar, varför bäcken inte bedöms vara i behov
av någon vidare utredning. Bäcken bör dock hållas under kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Timmerkojan framgår av Tabell 21 och av
kartorna i Bilaga 3.
Tabell 21. Bedömningsklass för området Timmerkojan.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1 och 4

4

Ravin

2 och 3

3
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7.2.16 Åre
Det undersökta området i Åre sträcker sig från Ullån i väster, förbi Åre by och Björnänge
och slutar i öster strax före byn Så. Området omfattar sluttningarna från Åreskutan,
Totthummeln och Förberget ner mot Åresjön. I området har tretton ravinområden och
tolv släntområden karterats.
Jordlagren i området består närmast Åresjön av issjösediment (lera, silt) och/eller
isälvssediment (sand, grus) som överlagrar finkornig (lerig) morän. Högre upp på
sluttningarna består jordlagren av enbart finkornig morän. Tunna jordlager av morän,
berg i dagen och vittringsmaterial förekommer också allmänt på högre höjder. Vid
Mörviksåns utlopp i Åresjön finns en alluvialkon bildad av transporterad jordmaterial
från Mörviksravinen. Alluvialkonen består av grovt grus och sand. Kornstorleken blir
finare ju närmare sjön man går. I sluttningarna ner från mot Åreskutan finns flera bäckar
som går djupt nedskurna ravinformationer. Även vid Vikbäckens utlopp i Åresjön finns
en alluvialkon. Öster om Åreskutan finns bäckar med raviner men dessa är inte lika djupt
nedskurna som de vid Åreskutan.
Vegetationen i området utgörs närmast Åresjön av odlings- och tomtmark. Längre upp i
sluttningarna finns granskog som övergår i fjällbjörkskog och hedmark på högre höjder.
Längs bäckravinerna finns inslag av sly och vattenkrävande växtlighet. Flera pister, liftar
och transportvägar går igenom området. I dessa består vegetationen av gräs och små
buskar. Kala partier förekommer också på grund av avverkning, körskador, erosion och
ytliga ras.
Förhållanden och bedömningsklasser för bäckravinerna beskrivs nedan kortfattat med
början i väster.
Ullån (karteringspunkt 1 och 12) avvattnar ett stort område och går i en djup ravin med
instabila slänter. Spår från höga flöden, ras och slamströmmar finns i ån. Bebyggelsen
ligger dock inte så att den påverkas vid slamströmmar och det finns därför inget behov av
vidare utredning. Dock kan översvämning orsaka problem varför bäcken bör hållas under
kontroll.
Karteringspunkt 2 ligger i en liten bäck som det inte syns några spår från jordrörelse i
men sidoslänterna är ostabila. Inga byggnader kan påverkas varför det inte föreligger
något behov av vidare utredning. Bäcken bör dock hållas under kontroll.
I Englandsbäcken (karteringspunkt 13 och 27) syns vissa spår från tidigare jordrörelser
men det bedöms som att husen inte kan påverkas. Det finns därför inget behov av vidare
utredning. Dock kan översvämning orsaka problem varför bäcken bör hållas under
kontroll.
I Bergebäcken (karteringspunkt 3, 4 och 28) syns flera spår från tidigare jordrörelser och
det finns bebyggelse som eventuellt kan påverkas av slamströmmar och höga flöden. Det
finns därför ett behov av vidare utredning och behov av kontroll.
Längs Bräckebäcken (karteringspunkt 5, 14, 29 och 31) syns omfattande spår från
tidigare jordrörelser och det bedöms som att hus nedströms E14 ligger i farozonen.
Problem vid vägar och byggnader i byn har förekommit vid tidigare tillfällen och
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erosionsdämpande trappor samt en damm i Bräcketjärnarna har tidigare byggts. Bäcken
bör utredas vidare och åtgärder behövs troligen. Dessutom bör den hållas under kontroll.
Vägar och järnvägen över Lundgårdsbäcken (karteringspunkt 6 och 15) har drabbats av
problem med slamströmmar och höga flöden vid flera tillfällen tidigare.
Erosionsdämpande trappor finns och bäcken är delvis stenklädd. Dock bedöms husen
ligga på betryggande avstånd för dagens förhållanden. Inget behov av vidare utredning
föreligger men området bör hållas under kontroll.
I Östlibäcken (karteringspunkt 30 och 34) har det också förekommit slamströmmar som
påverkat väg och järnväg. Erosionsdämpande trappor och en mindre sedimentationsdamm
finns i bäcken. Det bedöms som att bebyggelse kan komma till skada vid slamströmmar
och det finns därför behov av vidare utredning och kontroll.
Längs Mörviksån (karteringspunkt 7 och 16) har många slamströmmar orsakat problem
genom åren. Flera förebyggande åtgärder har utförts i omgångar; bland annat en
sedimentationsdamm, erosionsdämpande trappor och kanalisering. En detaljerad
stabilitetsutredning utfördes i avrinningsområdet 2004 (se Rankka och Fallsvik 2004)
som syftade till att föreslå läge och utformning för en ny sedimentationsdamm och
kritiska sektioner längs bäckfåran där olika typer av åtgärder krävs. En ny
sedimentationsdamm stod färdig 2017. Det finns fortsatt behov av åtgärder längs ån
nedströms den nya dammen samt att befintliga åtgärder underhålls och kontrolleras. Det
föreligger inget behov av vidare utredning utöver dimensionering av åtgärder.
Vikbäcken (karteringspunkt 9 och 17) har påverkats kraftigt under de senare åren på
grund av utbyggnad av skidområde och fritidshus. Det finns spår av högvattenflöde och
slamströmmar längs bäcken och i händelse av slamströmmar kan vägar, byggnader och
vattenverket vid Åresjön påverkas. Det finns därför ett behov av vidare utredning av
bäcken samt att den hålls under kontroll. Norr om Vikbäckens avrinningsområde kommer
en bäck som avvattnar östra delen av Åreskutan. Vatten från den bäcken skulle vid
högvattenflöde eller vid förändringar i myrområdet just väster om Sätteråsen kunna rinna
över i Vikbäcken och orsaka stora problem.
Öster om Vikbäcken har tre ravinområden karterats (karteringspunkt 18, 10, 11 och 19).
Alla dessa avvattnar Förbergets västra och södra sida. Längs dessa bäckar finns vissa eller
inga spår av materialtransport. Ingen bebyggelse ligger i farozonen varför det inte bedöms
föreligga något behov av vidare utredning. Tre av bäckarna bör dock hållas under kontroll
(karteringspunkt 18, 11, 19).
För samtliga bäckraviner gäller att befintliga skyddande åtgärder underhålls och att deras
funktion för dagens och ett framtida klimat, bestäms.
Förhållanden och bedömningsklasser för slänterna beskrivs nedan kortfattat
Släntområdet kring karteringspunkt 20 bedöms inte som stabilt. Slänten ner mot en
mindre bäckravin är mycket brant och hög, och det har skett ett ras i slänten. Bakom
släntkrön ligger ett nybyggt hus som kan påverkas av ytterligare ras. Dessutom föreligger
risk att väg och något mer hus dras med. Det föreligger ett angeläget behov av detaljerad
utredning och kontroll. Kommunen informerades om detta i januari 2018.
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Släntområden vid karteringspunkterna 8, 21, 32, 23, 24, 35, 26 har alla ett behov av
vidare utredning och bör hållas under kontroll. Anledningen till att de har bedömts i
behov av utredning omfattar; mycket brant slänt eller schakt, erosion i jord och berg samt
avverkning av skog i anslutning till eller ovanför befintlig bebyggelse.
Övriga släntområden (karteringspunkt 22, 25 och 33) har inget behov av vidare utredning
men släntområdena vid punkt 22 och 33 bör hållas under kontroll.
De föreslagna bedömningsklasserna för Åre framgår av Tabell 22 och av kartorna i
Bilaga 3.
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Tabell 22. Bedömningsklass för området Åre.

Typområde

Karteringspunkter

Bedömningsklass

Ravin

1, 12

3

Ravin

2

3

Ravin

3, 4, 28

2

Ravin

5, 14, 29, 31

2

Ravin

6, 15

3

Ravin

7, 16

3

Slänt

8

2

Ravin

9, 17

2

Ravin

10

4

Ravin

11

3

Ravin

13, 27

3

Ravin

18

3

Ravin

19

3

Slänt

20

1

Slänt

21

2

Slänt

22

3

Slänt

23

2

Slänt

24

2

Slänt

25

4

Slänt

26

2

Ravin

30, 34

2

Slänt

32

2

Slänt

33

3

Slänt

35

2
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8

Slutsatser och fortsatt utredning

Resultaten från den översiktliga karteringen i Åre kommun visar att ett angeläget
utredningsbehov föreligger i 1 delområde (vid karteringspunkt 20 i området Åre) samt att
ett utredningsbehov föreligger inom 28 delområden. Dessutom förekommer flera
områden inom vilka det inte finns något utredningsbehov men som bör hållas under
kontroll. I Tabell 23 redovisas hur många delområden i de 16 inventerade områdena som
har indelats i var och en av de fyra olika bedömningsklasserna.
Vi föreslår att kommunen informerar berörda fastighetsägare och andra intressenter om
att karteringen är utförd och upplyser om att karteringsresultaten finns tillgängliga hos
kommunen och på MSB:s hemsida. För de områden där utredningsbehov föreligger bör
en långsiktig plan utarbetas för hur dessa kan utredas vidare och eventuellt åtgärdas. En
prioriteringsordning bör också upprättas. Den översiktliga karteringen kan utgöra ett
underlag i översiktsplanen och i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Karteringen kan också vara ett underlag vid en akut situation.
I avsnitt 8.1 beskrivs vad vi rekommenderar att man utför i områden som klassats i behov
av detaljerad utredning och i avsnitt 8.2 redovisas vad vi anser bör kontrolleras i de
områden som har fått en sådan rekommendation.
Tabell 23. Antal delområden fördelade på de fyra olika bedömningsklasserna för Åre kommun.

Bedömningsklass (se nedan)
1

Typområde

2

3

4

Antal delområden i respektive bedömningsklass

Ravin

0

17

20

11

Slänt

1

11

10

9

Summa

1

28

30

20

Bedömningsklass

Behov av detaljerad utredning

1

Angeläget utredningsbehov föreligger. Området bör hållas
under kontroll.

2

Utredningsbehov föreligger. Området bör hållas under
kontroll.

3

Inget utredningsbehov föreligger, men området bör hållas
under kontroll.

4

Inget behov av ytterligare utredning eller kontroll föreligger.
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8.1

Utredningsbehov

Detaljerade utredningar utförs i syfte att klarlägga om ett reellt stabilitetsproblem eller om
risk för slamströmmar föreligger. Många områden med förutsättningar för ras har
tillfredsställande stabilitet och områden med förutsättningar för slamströmmar har inte
tillräckligt stora flöden eller jordmaterial för att utgöra ett hot. Därför rekommenderas att
undersökningen i en detaljerad utredning ges en begränsad omfattning. I huvudsak bör
man skaffa information och kunskap om följande faktorer:
-

markytans geometri (som komplement till höjddatan, i exempelvis
beräkningssektioner)

-

vattendragens batymetri

-

jordlagerföljd och djup till fast botten

-

jordens hållfasthet

-

grundvattennivå

-

vegetationsförhållanden

-

spår av tidigare ras, slamströmmar och höga flöden.

Utredningen bör genomföras av sakkunnig geotekniker. För lämplig omfattning av den
detaljerade utredning hänvisas till Rankka & Fallsvik (2005), Skredkommissionen (1995)
och IEG (2008). Det har inte ingått i denna utredning att ange omfattning och typ av
detaljerade utredningar.

8.2

Kontroll

Den föreslagna kontrollen av slänter, raviner och vattendrag bör bestå av observation av
förändringar som kan medföra försämrad stabilitet. Kontrollen bör göras regelbundet,
minst årligen eller efter perioder med intensiv nederbörd och/eller snabb snösmältning,
och vid förändringar enligt nedan eller vid annan typ av förändring som kan äventyra
stabilitets- och avrinningsförhållandena. Kontrollen bör planeras och utföras i samråd
med sakkunnig person.
Exempel på förhållanden som kan påverka stabiliteten och som bör kontrolleras är
-

Erosion i slänter och längs vattendrag.

-

Marksprickor i slänt.

-

Lutande träd och stolpar i slänter och raviner.

-

Borttagen vegetation, skogsavverkning samt eventuella skogsområden som
drabbats av storm eller skogsbrand.

-

Förändrad vattenavrinning, inträffad extrem nederbörd och kraftig snösmältning.

-

Utförda byggnads- och anläggningsarbeten, schaktning, utlagda fyllningsmassor
och avfallsprodukter, ris och skogsavfall.

-

Hjulspår som kan leda om vatten, exempelvis spår från skogsmaskiner.

-

Nya vägar och ledningar.

-

Igensättning av vattendrag, diken, trummor och kulvertar.

-

Ny vattenuppdämning samt nya vattensamlingar i terrängen.
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1. Fältprotokoll

Statens geotekniska institut

2018-02-15
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SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997470
E:439320

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
3
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2750 Total sluttande längd (m) 1,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
3 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,4 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: 2 st trummor (Ø = 1 m), en i vardera bäck ovan punkten.
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäcksammanflöde, transport av material. Flera gamla
bäckfåror vid sidan av nuvarande. Tecken på att det ibland
förekommer höga flöden.
Avrinningsområdets storlek avser båda bäckarna. Längden
på bäcken som angetts ovan avser den östra bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten mot utloppet ur vägtrumman för den östra bäcken. Erosion och
materialtransport förekommer i bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten uppströms den västra bäcken. Erosion och materialtransport
förekommer i bäcken.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken vid bäcksammanflödet.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997641
E:439610

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1000 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
8 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,6 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Material i trumman.
Hus på släntkrön nedströms punkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten nedströms karteringspunkten, hus på släntkrönet invid bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken, erosion och materialtransport förekommer i
bäcken.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 2.
Transporterat material i bäckfåran ovan karteringspunkten.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997805
E:440274

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
3300 Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
4
Bredd (m)
6 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
3,1 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
X Annan: Bro
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
X
X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
X Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Kanalisering och erosionsskydd under bron.
Stenmur och stenfyllda gabioner.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Stor materialtransport, vid karteringstillfället grumligt
vatten vilket visade sig bero på entreprenadarbeten
uppströms. Troligen en alluvialkon från karteringspunkten
och ned mot bäckens utlopp i Dammån.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten uppströms karteringspunkten, hus nära släntkrönet invid bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken mot bron

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 3.
Transporterat material i bäckfåran ovan karteringspunkten.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997848
E:440728

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
20
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1750 Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
6 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,6 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,2 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
X

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
X Lutande träd
X Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Endast 1 hus i närheten av ravinen, kan eventuellt
påverkas vid en slamström och dämmning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 4.
Vy ovan karteringspunkten (ovanför bebyggelse) uppströms bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 4.
Utlopp från vägtrumma nedan karteringspunkten, kraftig erosion och mindre ras i vägbanken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten och uppströms bäcken mot bebyggelsen, relativt brant
bottenlutning på denna sträcka, erosion och material transport i bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6996396
E:438036

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 5

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
14
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2600 Total sluttande längd (m) 2 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
4 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,3 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,2 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäckbotten delvis på berg. Inget material i trumman.
Tecken på att det ibland förekommer höga flöden.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 5.
Utlopp ur vägtrumma nedströms karteringspunkten.

Bilaga 1

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 5.
Vy uppströms bäcken ovan karteringspunkten, bäckbotten delvis på berg.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997382
E:437935

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 6

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1500 Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
2 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,4 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 6.
Vy från karteringspunkten och uppströms bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 6.
Inloppet till trumma under skidpist, förutsättningar för dämning.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997968
E:438269

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 7

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
5 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
10
20
190
570

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Nybyggt område, fler hus under uppbyggnad. Lite erosion
i schaktade slänter och diken.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 7.
Vy från karteringspunkten mot norr, upp mot kalfjället.

Bydalen - karteringspunkt 7.
Vy från karteringspunkten mot nordväst, erosion i schaktad slänt.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997336
E:438841

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 8

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
5 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
12
18
55
255

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lite erosion i diken. Bra vegetationstäckning i slänter.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 8.
Vy från karteringspunkten mot sydost, bra vegetationstäckning i slänter.

Bydalen - karteringspunkt 8.
Vy från karteringspunkten mot nordväst.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997612
E:439157

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 9

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
15 Lutning, medel (o)
27 Lutning (o)
1 Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
900 Total sluttande längd (m) 5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
10 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Överfart i pist, uppbyggd av stockar
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
X
X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Skred i ravinens sidoslänt. Skred innebär material som kan
transporteras av en slamström.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 9.
Vy från karteringspunkten uppströms ravinen och bäcken, erosion och transport av både
jordmaterial och organiskt material.

Bydalen - karteringspunkt 9.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken och nedanför underfarten under pisten, erosion
och transport av material samt spår av tidigare jordrörelser.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997645
E:439282

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 10

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
1 Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2550 Total sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
1 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Relativt brant bottenlutning. Bäcken transporterar eroderat
material från pisten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 10.
Vy från nordväst ned mot karteringspunkten, erosion och transport av jordmaterial från pisten
då bäcken passerar denna.

Bydalen - karteringspunkt 10.
Vy från sydost mot karteringspunkten. Erosion och transport av material där bäcken passerar
pistområdet. I skidområdet har både är schaktning och delvis uppfyllning utförts.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6998974
E:440420

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 11

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
1 Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
500 Total sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
1 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäcken rinner på berg i dagen.

SGI

2018-02-15

Bydalen - karteringspunkt 11.
Vy från karteringspunkten mot norr.

Bydalen - karteringspunkt 11.
Vy från karteringspunkten mot söder.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6998500
E:440087

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 12

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
26 Lutning (o)
1 Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
30 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
X Total sluttande längd (m) 25 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
50 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
x Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
X Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Skred i sidoslänt till djup ravin. I nuläget ca 15 m från
närmaste hus. Ytan på skredet är ungefär 15x40m2

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 12.
Vy från karteringspunkten mot väst, relativt stort ras i ravinens sidoslänt.

Bydalen - karteringspunkt 12.
Vy från karteringspunkten mot öst. Rasets övre kant med bebyggelsen i bakgrunden, ca 15 m
bakom krönkanten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997935
E:440551

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 13

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
5 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
23
29
40
95

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
X Lutande träd
X Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Få hus, brant slänt närmast bakom befintlig bebyggelse.
Tecken på ytliga markrörelser.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 13.
Vy från karteringspunkten mot nordost, brant slänt bakom och relativt nära bebyggelsen.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6997727
E:439587

Karteringsplats:
Bydalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 14

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
15 Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
900 Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
2 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,6 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Material i trumman. Nedanför karteringspunkten har
bäcken flera alternativa fåror som vid karteringstillfället
var torra men som förmodligen ibland är vattenfyllda och
transporterar material.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Bydalen - karteringspunkt 14.
Inlopp till trumma under pist/väg, erosion och materialtransport i bäcken.

Bydalen - karteringspunkt 14.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken, flera alternativa fåror för bäcken finns här och
det finns spår av erosion och materialtransport.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031849
E:399703

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X
Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
3700 Total sluttande längd (m) 1,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2,5 Bredd (m)
3 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
2,2 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Stabiliserande åtgärder – befintliga
Övrigt:
Erosionsskydd i Kyrkängesbäckens sidoslänter invid Fjällvallsbäcken och Kyrkängesbäcken rinner samman vid
villabebyggelse.
karteringspunkten. Erosion och transport av material,
förutsättning för dämning och risk för översvämning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 1.
Inlopp till vägtrumma vid karteringspunkten, erosion och materialtransport i bäcken.

Duved - karteringspunkt 1.
Vy mot sydväst mot karteringspunkten nedströms bäcken, erosion och materialtransport i
bäcken samt erosionsskyddad kant mot villatomt.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031072
E:396796

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X
Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
30 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
3750 Total sluttande längd (m) 2 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2,5 Bredd (m)
5 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
2,1 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,8 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Erosionsskydd i Leråns sidoslänter, kring trumman
och vägbanken.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Erosion och materialtransport i bäcken. Relativt stort
flöde.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 2.
Vy uppströms Lerån ovan karteringspunkten. Erosion och materialtransport i ån.

Duved - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten nedströms Lerån.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031155
E:397823

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
X
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
30
Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
5
Lutning, max ( )
35
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
800 Total sluttande längd (m) 3-7 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
6-15 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,6 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,6 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Relativt liten vägtrumma. Direkt efter utloppet vinklas
bäcken västerut mot en järnvägsbank.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken. Erosion och materialtransport i bäcken.

Duved - karteringspunkt 3.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten. Relativt liten diameter på trumman.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031227
E:398257

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X Lövskog
X Sly

X
X
X
X

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1950 Total sluttande längd (m) 5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
10 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,7 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,2 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Vid bäckens passage under E14 (en bit ovan
karteringspunkten) rinner bäcken en trumma på 1,5
m i diameter. Det finns dessutom ett extra
breddavlopp/gångtunnel med diameter 3 m.
Uppströms E14 är bäcken kulverterad under
skidområdet.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Gunnilbäcken har ett relativt stort avrinningsområde och
den transporterar mycket material. Ovan
karteringspunkten delar sig bäcken i två fåror i vilka stora
materialavlagringar finns. 2-3 hus relativt nära bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 4.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten. Erosion och relativt stor materialtransport i
Gunnilbäcken.

Duved - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten och uppströms i Gunnilbäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031640
E:399140

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 5

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2000 Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
2 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,7 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning X Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,8 m)
Översvämning
Avverkning planerad
X Utmynnande dike
X Byggnation: Flerbostadshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Tegefjällsbäcken, liten trumma, förutsättningar för
dämning och risk för översvämning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 5.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten, erosion och materialtransport i
Tegefjällsbäcken.

Duved - karteringspunkt 5.
Vy från karteringspunkten uppströms Tegefjällsbäcken, bäcken går delvis på berg.
Utfyllnader för grundläggning av hus nära bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031961
E:399510

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 6

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
25 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
950 Total sluttande längd (m) 2 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
4 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,4 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Sedimentfälla framför trumma.

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Fjällvallsbäcken, relativt trång ravin med stor
materialtransport.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031056
E:394353

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 7

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2300 Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
9 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,4 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Sten = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Hus vid sidan om ravinen.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 7.
Inloppet till trumman vid karteringspunkten, erosion och transport av främst finmaterial
förekommer i Tandbäcken.

Duved - karteringspunkt 7.
Vy från karteringspunkten uppströms Tandbäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031082
E:394633

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 8

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
25 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2000 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
8 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,7 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,6 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Hus relativt nära släntkrön på södra sidan av vägen. Viss
materialtransport.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 8.
Inloppet till trumman vid karteringspunkten, erosion och transport av främst finmaterial
förekommer i Djupdalsbäcken.

Duved - karteringspunkt 8.
Vy från karteringspunkten nedströms Djupdalsbäckenbäcken, villa relativt nära krönkanten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031056
E:395765

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 9

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
3
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
40 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
3500 Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
5 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
8,7 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (2x3 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor och flerbostadshus (även nybyggnation)
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Vall uppbyggd på östra sidan av bäcken mot
nybyggnation av hus, vallen är ca 0,5-1 m hög.
Vallen är troligen uppbyggd för att förhindra
översvämning och eventuellt slamströmmar.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Mångån

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 9.
Inloppet till trumman vid karteringspunkten. Erosion och transport av material förekommer i
Mångån.

Duved - karteringspunkt 9.
Utloppet från trumman vid karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 9.
Vy från karteringspunkten och uppströms Mångån. På östra sidan (höger) syns delar av den
vall som troligen har byggts upp för att skydda de nya husen.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031617
E:395414

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 10

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2700 Total sluttande längd (m) 1,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
5
Bredd (m)
3 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Mångån, stort avrinningsområde potential för höga flöden.
Inte så djup och trång ravin vid karteringspunkten. Där
Mångån passerar E14 nedan karteringspunkten finns en
bro. Finns förutsättningar för översvämningar nedströms
men relativt lite transport av jordmaterial.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 10.
Mångån uppströms karteringspunkten, relativt stor å med tecken på att höga flöden
förekommer.

Duved - karteringspunkt 10.
Mångån nedströms karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031418
E:396627

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 11

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
40 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2300 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
8 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Sedimentationsdamm
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Sedimentationsdamm i vilken det vid
karteringstillfället fanns material (jord och
organiskt) upp till första horisontella balken.

Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lerån

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 11.
Lerån uppströms karteringspunkten och inloppet till sedimentationsdammen. Tecken på höga
flöden och stor materialtransport.

Duved - karteringspunkt 11.
Sedimentationsdammen vid karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 11.
Utloppet från sedimentationsdammen vid karteringspunkten. Jordmaterial (och annat) har
fastnat i dammen upp till första horisontella balken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031522
E:398139

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 12

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
9
Lutning, medel (o)
32 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1600 Total sluttande längd (m) 10 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
20 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning X Utfyllnad: För skidområde
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Lift
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
X Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Sedimentationsfälla invid trumman, ca 0,5 m
mäktigt sedimentlager (relativt grovt mtrl) ansamlat
mot trumman vid karteringstillfället.

X Nedfallna träd
X Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Gunnilbäcken är kulverterad ca 100 m under skidområde.
Stor risk för dämning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 12.
Inloppet till trumman vid karteringspunkten, erosion och stor materialtransport i
Gunnilbäcken.

Duved - karteringspunkt 12.
Vy från karteringspunkten uppströms Gunnilbäcken, djup (10 m nivåskillnad) och trång
ravinformation.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7032041
E:398908

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
X Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 13

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
11
Lutning, medel (o)
33 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1550 Total sluttande längd (m) 15 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
30 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning X Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,8 m)
Översvämning
Avverkning planerad
X Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
X Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Liten sedimentationsdamm anlagd vid
karteringspunkten samt galler för inloppet till
trumman.

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Tegefjällsbäcken som vid karteringspunkten är kulverterad
(ca 100m) ned mot stugområde.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 13.
Vy från karteringspunkten och uppströms Tegefjällsbäcken, trång och djupt nerskuren ravin
med brant bottenlutning.

Duved - karteringspunkt 13.
Vy från karteringspunkten uppströms Tegefjällsbäcken,

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 13.
Inloppet till trumman vid karteringspunkten. Liten stensatt sedimentationsdamm med galler
för trumman, har anlagts för att fånga upp material som transporteras utmed Tegefjällsbäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7082017
E:399870

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 14

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
9
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
3450 Total sluttande längd (m) 10 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
15 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,8 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Kyrkängesbäcken, transport av mycket material, hus finns
nära bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 14.
Inlopp till vägtrumma under E14 vid karteringspunkten.

Duved - karteringspunkt 14.
Vy från karteringspunkten uppströms Kyrkängesbäcken. Erosion och materialtransport i
bäcken. I bakgrunden syns taket på ett hus som ligger nära bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7032127
E:392575

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 15

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
10
12
60
270

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Nivåskillnaden som anges ovan avser slänten norr om
bebyggelsen, de brantare partierna är dock ca 50 m bakom
befintlig bebyggelse.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 15.
Vy från karteringspunkten österut, de brantare partierna är ca 50 m bakom befintlig
bebyggelse.

Duved - karteringspunkt 15.
Vy från karteringspunkten västerut.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031663
E:396157

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 16

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
17
21
120
310

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Korta men branta (förmodligen schaktade) slänter mellan
hus, brant och lång slänt bakom bebyggelsen med i
nuläget bra vegetationstäckning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 16.
Vy från karteringspunkten mot norr, brant och lång slänt bakom bebyggelsen med i nuläget
bra vegetationstäckning.

Duved - karteringspunkt 16.
Vy från karteringspunkten mot söder, pistområde och stugområde.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031640
E:397012

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 17

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
14
30
200
630

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning X Utfyllnad
Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Korta men branta, schaktade slänter mellan hus, inga
indikationer i nuläget men avvattningen är alltid viktig vid
denna typ av marklutning.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 17.
Vy från karteringspunkten mot söder.

Duved - karteringspunkt 17.
Vy från karteringspunkten mot nordväst, korta men branta, schaktade slänter mellan hus.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7032293
E:398712

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 18

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-21
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
20
23
50
135

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning X Utfyllnad
Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Dagvattenhanteringen viktig, ytlig erosion i schaktade
slänter.
Nivåskillnaden och släntlängden som angetts ovan avser
de brantaste delarna närmast bebyggelsen, slänten
fortsätter både ovanför och nedanför detta.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 18.
Vy från karteringspunkten mot sydväst, schaktning och utfyllnader i slänter i samband med
byggnation av hus.

Duved - karteringspunkt 18.
Vy från karteringspunkten mot öst, pistområde i anslutning till stugområdet.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031556
E:396732

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 19

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
10
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2100 Total sluttande längd (m) 15 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
5
Bredd (m)
30 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation:
Dränering
X Annan: Lift
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lerån, stor materialtransport.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 19.
Lerån nedströms karteringspunkten, stor materialtransport och avsättningar i form av leveér.

Duved - karteringspunkt 19.
Lerån uppströms karteringspunkten, vattenfall och berg i dagen.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031515
E:397373

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 20

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
12
19
240
760

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Några mindre korta och branta slänter men inga
indikationer på rörelser i nuläget.

SGI

2018-02-15

Duved - karteringspunkt 20.
Vy från karteringspunkten mot nordväst.

Duved - karteringspunkt 20.
Vy från karteringspunkten mot ost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031352
E:397106

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 21

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
Lövskog
X
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
13
20
80
340

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
X Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Några mindre korta och branta slänter men inga
indikationer på rörelser i nuläget.
Nivåskillnad och släntlängd som anges ovan avser slänten
nedan karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Duved - karteringspunkt 21.
Vy från karteringspunkten mot sydväst.

Duved - karteringspunkt 21.
Vy från karteringspunkten mot nordost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7031318
E:397824

Karteringsplats:
Duved
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
X Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 22

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
12 Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
650 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
12 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 0,8 m)+ extra breddavlopp 2,5*3m2
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck med relativt brant lutning, trumman troligen för
liten. Nedanför trumman och E14 går bäcken nära flera
hus.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Duved - karteringspunkt 22.
Inloppet till trumman under E14 vid karteringspunkten.I bildens övre vänstra hörn syns
breddavloppet/gångtunneln.

Duved - karteringspunkt 22.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken. Eerosion och materialtransport förekommer.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022147
E:404269

Karteringsplats:
Edsåsdalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
3
Lutning, medel (o)
15 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
300 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
15 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,4 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Stentrumma (1x1 m2) och plåttrumma (Ø = 0,8 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Två trummor inom begränsat avstånd till varandra, dels
under väg och dels under infart till villa. Mindre bäck som
nedan karteringspunkten rinner samman med Köjbäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Edsåsdalen - karteringspunkt 1.
Inlopp till vägtrumma vid karteringspunkten.

Edsåsdalen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken, en del erosion och materialtransport i bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022294
E:404208

Karteringsplats:
Edsåsdalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
9
Lutning, medel (o)
15 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1850 Total sluttande längd (m) 4 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
15 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Köjbäcken, relativt högt flöde och tydliga tecken på
materialtransport och jordrörelser. Nedströms
karteringspunkten flera hus nära bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Edsåsdalen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten uppströms Köjbäcken. Avsatt jordmaterial till vänster i bilden.

Edsåsdalen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken. Spår av erosion och materialtransport i
Köjbäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022200
E:403064

Karteringsplats:
Edsåsdalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
9 Lutning, medel (o)
1 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
14
17
70
250

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Edsåsdalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten mot väst.

Edsåsdalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten mot sydost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022219
E:404099

Karteringsplats:
Edsåsdalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
X Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
90 Nivåskillnad (m)
480 Total sluttande längd (m)
11

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Liftar, Bostadshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Edsåsdalen - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten mot norr, pistområde och bostadshus.

Edsåsdalen - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten mot söder.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022149
E:404225

Karteringsplats:
Edsåsdalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 5

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
7
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2000 Total sluttande längd (m) 2 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
6 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,2 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Bitvis stenskodda slänter ner mot vägtrumman.

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Köjbäcken, relativt högt flöde och tydliga tecken på
materialtransport och jordrörelser. Flera hus nära bäcken
som kan påverkas av eventuella slamströmmar och höga
flöden.

SGI

2018-02-15

Edsåsdalen - karteringspunkt 5.
Vy från karteringspunkten uppströms Köjbäcken, flera hus nära bäcken.

Edsåsdalen - karteringspunkt 5.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten, delvis stenskodda slänter.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7021848
E:408496

Karteringsplats:
Edsåsen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
9 Lutning, medel (o)
1 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
11
20
100
500

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
X Annan: Ny väg
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Tunt jordtäcke. Erosionskänsligt skiffrigt berg.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Edsåsen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten mot sydväst, tunt jordtäcke och framschaktat berg.

Edsåsen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten mot sydost.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7022009
E:409222

Karteringsplats:
Edsåsen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
9 Lutning, medel (o)
1 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
11
17
50
260

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Nivåskillnad och släntlängd som anges ovan avser slänten
från karteringspunkten och söderut.

SGI

2018-02-15

Edsåsen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten mot nordväst.

Edsåsen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten mot sydost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7016282
E:371831

Karteringsplats:
Handöl
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
9 Lutning, medel (o)
1 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
37 Lutning (o)
Lutning, max (o)
20 Nivåskillnad (m)
30 Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X
X

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: Utglidningar_______
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Mycket brant slänt viktig att vegetationen bibehålls.
Hus ca 10-15 m bakom släntkrön.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Handöl - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten mot väst ned mot Handölan.

Handöl - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten mot nord nordost, hus ca 10-15 m bakom släntkrönet.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7016485
E:372129

Karteringsplats:
Handöl
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
9 Lutning, medel (o)
1 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
12
20
5
25

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: _______

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Handöl - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten mot norr.

Handöl - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten mot ost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7041602
E:406390

Karteringsplats:
Huså
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
14000 Total sluttande längd (m) 3 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
10
Bredd (m)
5 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
66,9 Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X
Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
X Annan: Bro
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Husån, stor och relativt bred å.
Vall av troligen avsatt material på södra sidan av Husån
ger troligen ett visst skydd för bebyggelsen mot
översvämning.

SGI

2018-02-15

Huså - karteringspunkt 1.
Vy ner mot karteringspunkten ca 100 m uppströms Husån.

Huså - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten uppströms Husån.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7041695
E:405689

Karteringsplats:
Huså
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
X Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
13150 Total sluttande längd (m) 20 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
15
Bredd (m)
30 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Villor
Dränering
X Annan: Betesmark
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
X
X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

X Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Brant slänt ner mot Husån, ån går delvis på berg.
Nedströms karteringspunkten slänt med bar jord.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Huså - karteringspunkt 2.
Vy karteringspunkten mot ost, brant slänt med bar jord skymtar en bit nedströms Husån.

Huså - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten mot väst, slänt som utgörs av betesmark, mindre ytliga
erosionsskador.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7040903
E:406481

Karteringsplats:
Huså
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
X
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
19
20
200
570

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
X Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus/stugområde
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Stugområde under uppbyggnad, lite erosion i grävda
diken. Karteringspunkten i övre delen av det planerade
området, bakom punkten finns en lång och relativt brant
slänt.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Huså - karteringspunkt 3.
Vy karteringspunkten mot nordväst, stugområde under uppbyggnad.

Huså - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten mot sydväst, bakom punkten finns en lång och relativt brant slänt.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:7040592
E:406946

Karteringsplats:
Huså
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
X
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X
Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1 Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
13
27
220
580

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
Vattendrag
X Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Planerat stugområde
X Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
X Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Exploateringsområde, dagvattenhanteringen viktig då
moränen är finkornig och erosionskänslig. Brant och lång
slänt bakom karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Huså - karteringspunkt 4.
Vy karteringspunkten mot nordost, exploateringsområde, planerat stugområde.

Huså - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten mot sydost, grävda diken med erosion av finmaterial.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6994920
E:436897

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block X Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2800 Total sluttande längd (m) 1,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
3 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
2,5 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,5 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Relativt stort avrinningsområde och tecken på att höga
flöde förekommer i bäcken, förutsättningar för
översvämning vid campingen.
Erosion och transport av material i bäcken, invid trumman
har transporterat material grävts ur och lagts bredvid.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Höglekardalen - karteringspunkt 1.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten, erosion och materialtransport, förutsättningar
för dämning.

Höglekardalen - karteringspunkt 1.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken mot campingområdet.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6995138
E:437842

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1800 Total sluttande längd (m) 2 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
4 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
1,5 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,2 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
X Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Transporterat material i vägtrumman. Tecken på att det
förekommer höga flöden, finns tillgängligt material utmed
bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Höglekardalen - karteringspunkt 2.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten, erosion och materialtransport, förutsättningar
för dämning.

Höglekardalen - karteringspunkt 2.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6994828
E:436785

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2650 Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
2 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
X Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken.

Höglekardalen - karteringspunkt 3.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6994730
E:436778

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
7
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
2550 Total sluttande längd (m) 5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
10 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
Byggnation:
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
X Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
X Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bred ravinbotten, spår av tidigare avsatt material och
bäcken har delat sig i flera fåror pga detta.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Höglekardalen - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken, transporterat och avsatt material.

Höglekardalen - karteringspunkt 4.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6995056
E:437977

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 5

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
7
Lutning, medel (o)
13 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
25 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
1650 Total sluttande längd (m) 1 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
2 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X
X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X
X
X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Höglekardalen - karteringspunkt 5.
Vy från karteringspunkten nedströms bäcken, erosion och materialtransport.

Höglekardalen - karteringspunkt 5.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken, relativt flacka sidoslänter.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6995282
E:437979

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 6

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för ravin:
Kartera topografin för slänt:
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
X Lutning (o)
o
o
Lutning, max ( )
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
530 Total sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
1 Total sluttande längd (m)
Total sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
0,6 Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
X Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
X Kulvertering: Trumma (Ø = 1,0 m)
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Litet avrinningsområde inget material i trumman.

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 6.
Vy från karteringspunkten uppströms bäcken.

Bilaga 1

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 6.
Inloppet till vägtrumman vid karteringspunkten.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6994798
E:437357

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 7

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
Lövskog
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
4 Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
14
22
230
910

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
X Passiv

Övrigt:
Lite erosion i grävda diken. Viktigt med
dagvattenhanteringen då slänten är relativt brant och lång

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 7.
Vy från karteringspunkten mot väst.

Höglekardalen - karteringspunkt 7.
Vy från karteringspunkten mot väst.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6995668
E:438539

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 8

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
4 Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
15
23
100
240

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

X

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
X Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
X Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lite erosion i grävda diken. Viktigt med
dagvattenhanteringen då slänten sydost om
karterinspunkten är relativt brant och lång.

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 8.
Vy från karteringspunkten mot norr.

Höglekardalen - karteringspunkt 8.
Vy från karteringspunkten mot nordost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N:6996744
E:437224

Karteringsplats:
Höglekardalen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
X Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 9

Kartera vegetation:
X Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
X Barrskog
X
X Lövskog
X Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
4 Lutning, medel (o)
X Lutning (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Total sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Total sluttande längd (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-18
Ravin

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
13
14
70
280

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Total sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:
Kartera markanvänding:
Avrinningsområde (km2)
X Skidpister
Förutsättningar för dämning
Utfyllnad
X Vattendrag
Schaktning
Källa, undervattenerosion
Kulvertering:
Översvämning
Avverkning planerad
Utmynnande dike
X Byggnation: Fritidshus
Dränering
Annan:
Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

X

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Relativt flackt område söder om karteringspunkten där
större delen av befintlig och planerad bebyggelse finns.
Den något brantare slänt som anges i beskrivningen ovan
är norr om karteringspunkten och för den nuvarande
bebyggelsen på betryggande avstånd.

SGI

2018-02-15

Höglekardalen - karteringspunkt 9.
Vy från karteringspunkten mot norr.

Höglekardalen - karteringspunkt 9.
Vy från karteringspunkten mot söder.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7027790
E: 421627

Karteringsplats:
Järpen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

5,2 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, två hus
Annan: trumma φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Järpen - karteringspunkt 1.
Trumma under väg 336.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7027826
E: 421709

Karteringsplats:
Järpen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Fyllning
Silt
x Morän,
Sand
Isälvsmaterial
Sten
Talus
Grus
Berg i dagen
Block
Sediment

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:
Uppvuxen skog
x Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
x Sly

Kartera topografin för ravin:
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
Avrinningsområde (km2)
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
x Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
x
Byggnation, bostadshus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Hus ligger nära bäcken. Risk för översvämning vid
högvattenflöde.

SGI

2018-02-15

Järpen - karteringspunkt 2.
Bostadshus och uthus på norra sidan om Björntjärnbäcken.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7036286
E: 418669

Karteringsplats:
Krok
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
x Silt
x Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
3
Lutning, medel (o)
26 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 4
Nivåskillnad (m)
3,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

7,7 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: ängsmark

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bringbäcken har skurit ned i jordlagren. Hus 15 m från
släntkrön. Lada just vid släntkrön.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Krok - karteringspunkt 1.
Ravinslänt mot Kroksbäcken. Ladan skymtar ovan släntkrön. Bild tagen mot sydost.

Krok - karteringspunkt 1.
Avlagringar från slamström i Kroksbäcken. Bild tagen i riktning nedström punkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7036111
E: 418729

Karteringsplats:
Krok
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
x Silt
x Sand
Sten
Grus
Block

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
x Sediment

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning delvis
Byggnation, ett hus
Annan: trumma under uppfart

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Millesbäcken kan eventuell, vid högvattenflöde, rinna
över mot huset.

SGI

2018-02-15

Krok - karteringspunkt 2.
Liten trumma vid uppfart till fritidshus. Foto taget åt väster från punkten.

Krok - karteringspunkt 2.
Millestbäcken i riktning uppströms från karteringspunkten.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7035989
E: 419401

Karteringsplats:
Krok
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:

Fyllning
x Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
3
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 1
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örterk
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning delvis
Byggnation, ett hus
Annan: trumma φ=0,6 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI

2018-02-15

Krok - karteringspunkt 3.
Millestbäcken går i trumma under väg 336.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7036698
E: 419310

Karteringsplats:
Krok
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:

Fyllning
x Morän,
Isälvsmaterial
Talus
x Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
4
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 7-8 Nivåskillnad (m)
2-3 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning delvis
Byggnation, ett hus
Annan: trumma φ=0,6 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Hus ligger en bit bakom släntkrön och kan inte påverkas
av slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Krok - karteringspunkt 4.
Bringbäcken går i en ravinformation. Bostadshus ligger ovanför ravinen (på norra sidan). Bild
tagen i riktning uppströms punkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7004475
E: 436033

Karteringsplats:
Mårdsundsbodarna
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 3
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,8 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister (skidled)
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från Sällsjöfjället. Inga hus nära bäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 1.
Bäck går i bred ravinformation. Vissa spår från slamströmmar. Foto taget i riktning
uppströms punkten.

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 1.
Vy på östra sidan om bäcken. Till vänster skymtar ett tak till ett fritidshus. Bilden tagen
i riktning åt söder från punkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7004565
E: 436464

Karteringsplats:
Mårdsundsbodarna
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
11 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 1
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
1
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: 2 trummor φ=1,0 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från Sällsjöfjället som uppströms huset går i flera
fåror.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 2.
Bäck går i två trummor under väg i fritidshusområde. Foto taget uppströms vägen. Spår
från slamström.

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 2.
Uppströms karteringspunkten finns spår från tidigare slamströmmar och bäcken har här
genom åren tagit olika fåror. Foto taget i riktning uppströms.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 2.
Hus nära bäcken. Foto taget i riktning medströms strax söder om karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7003810
E: 436443

Karteringsplats:
Mårdsundsbodarna
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
10 Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 3
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ris
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: trumma φ=1,0 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Brant bäckbotten och bäcken går i en ravinsänka. Dock
tunna jordtäcken.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 3.
Bäck går i en halvtrumma under väg i fritidshusområde. En del material i trumman från
slamströmmar. Foto taget uppströms trumman i riktning nedströms punkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 3.
Bäcken från Sällsjöfjället går vid karteringspunkten i en ravinsänka. Dock är jordtäcket
tunt.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7003913
E: 436568

Karteringsplats:
Mårdsundsbodarna
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
2
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-18
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: 2 trummor, φ=1,0. φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x
x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från Sällsjöfjället som troligen har högt flöde ibland
och med spår från slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 4.
Bäck går i två trummor under väg i fritidshusområde. Foto taget nedströms vägen. Spår
från slamström.

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 4.
Nedströms trummorna är bäcken nedskuren i jordlagren.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Mårdsundsbodarna - karteringspunkt 4.
Nedströms karteringspunkten finns spår från tidigare slamströmmar. Foto taget i
riktning uppströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7040511
E: 390858

Karteringsplats:
Nordhallen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän finkorn
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2
Nivåskillnad (m)
2,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

5,9 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering: trumma φ=1,5 m
Avverkning planerad
Byggnation, två hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Kallbäcken har skurit ned i jordlagren. Hus på tryggt
avstånd från släntkrön.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Nordhallen - karteringspunkt 1.
Kallbäcken. Spår från slamströmmar. Foto tagen riktning uppströms från karteringspunkten.

Nordhallen - karteringspunkt 1.
Kallbäcken går i trumma under väg . Bild tagen i riktning nedström punkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7040013
E: 390891

Karteringsplats:
Nordhallen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän finkorn.
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
10 Lutning, medel (o)
24 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 10 Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,2 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, bostadshus
Annan: trumma φ=1,5 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Brännbäcken (del av) går vid punkten djupt nedskuren i en
ravinsänka. Bottenlutningen brant. Risk för slamström
som påverkar vägbank. Bofast säger att den spolats bort
för cirka 50 år sedan. Avrinningsområdet osäkert.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Nordhallen - karteringspunkt 2.
Brännbäcken går vid karteringspunkten i trumma under väg samt under bro för äldre väg.
Foto tagen åt norr.

Nordhallen - karteringspunkt 2.
Brännbäcken i riktning uppströms karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7039774
E: 390856

Karteringsplats:
Nordhallen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
0 Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän finkorn.
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
45/20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
8
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter - betesmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,7 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, bostadshus
Annan: trumma 1x0,5 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Liten bäck Hus ovan släntkrön ej berörda av en ev
slamström.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Nordhallen - karteringspunkt 3.
Mindre bäck genom beteshagar. Hus på släntkrön (till vänster i bild). Foto taget
åt väster från vägen.

Nordhallen - karteringspunkt 3.
Bäck i ravinformation med frodig växlighet. Foto taget i riktning uppströms
karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7038819
E: 391429

Karteringsplats:
Nordhallen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-20
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
x Morän
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, igenvuxen hage
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
15 Lutning (o)
18 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, fritidshus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
.

SGI

2018-02-15

Nordhallen - karteringspunkt 4.
Slänt ner mot jordbrukslandskap invid sjön Öster-Noren.

Nordhallen - karteringspunkt 4.
Fritidshus på släntkrön.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7011484
E: 402291

Karteringsplats:
Ottsjö
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
26 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 4
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns
Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,1 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: trummor 2 st φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Risk för dämning av is under våren.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Ottsjö - karteringspunkt 1.
Bäck från Platåkåtan. Två trummor under väg genom byn. Den högra troligen utförd i
efterhand för att klara höga flöden och isdämning. Foto taget i riktning medströms.

Ottsjö - karteringspunkt 1.
Utloppssida för trummor under väg.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7011282
E: 401430

Karteringsplats:
Ottsjö
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,5 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: trumma under vandringsled
φ=0,3 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Inga byggnader hotade.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Ottsjö - karteringspunkt 2.
Bäck från Platån med spår från slamströmmar. Foto taget i riktning uppströms
karteringspunkten.

Ottsjö - karteringspunkt 2.
Liten trumma under skoterled/vandringsled.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7011459
E: 400814

Karteringsplats:
Ottsjö
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
12 Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 5
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, en gård
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Gård på sluttning mot ravin inte hotade. Slänt stabil.

SGI

2018-02-15

Ottsjö - karteringspunkt 3.
Uthus vid bäck från Petterfjället. Foto taget i riktning uppströms.

Ottsjö - karteringspunkt 3.
Hus vid slänt ner mot bäcken.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022322
E: 417386

Karteringsplats:
Rista
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 3
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,3 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma 1x1 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Inga hus i riskzon dock kan trumman under väg sättas
igen.

SGI

2018-02-15

Rista - karteringspunkt 1.
Bäck från Romohöjden.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022032
E: 417311

Karteringsplats:
Rista
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
15 Lutning (o)
25 Lutning, max (o)
10 Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister
Utfyllnad - eventuellt
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Vid folkhögskolan är marken terrasserad. Vid sporthotellet
är slänten låg.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Rista - karteringspunkt 2.
Slänt från folkhögskola mot E14. Foto taget i riktning mot öster.

Rista - karteringspunkt 2.
Slänt från väg vid folkhögskola ner mot E14. Foto taget i riktning mot väster.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

xBlankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för
skred, ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022811
E: 418014

Karteringsplats:
Rista
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
15 Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,3 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus o väg
Annan

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Moderata lutningar.

SGI

2018-02-15

Rista - karteringspunkt 3.
Sluttning mot hus.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7043588
E: 418669

Karteringsplats:
Skansen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
7
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2
Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

6,9 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
x Översvämning
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, fritidshus
Annan: gångbro med trumma φ=2,0 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Slamströmmar kan hota ett fritidshus.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Skansen - karteringspunkt 1.
Anttjärnbäcken från Nordhallsfjället med spår från slamströmmar. Till vänster
fritidshus som kan drabbas av slamström. Foto taget i riktning nedströms.

Skansen - karteringspunkt 1.
Avlagringar från slamström i Anttjärnsbäcken. Bild tagen i riktning motströms
från punkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7043741
E: 388295

Karteringsplats:
Skansen
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
7-8 Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 4-5 Nivåskillnad (m)
5
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation bostadshud
Annan: vägbro 4x1 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Spår efter slamströmmar. Djup ravin. Bofast informerade
att slamströmmar inträffat och dämning uppstått
uppströms bron vilket innebar att bron spolades bort.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Skansen - karteringspunkt 2.
Anttjärnbäcken från Nordhallsfjället med spår från slamströmmar. Till höger en
såg. Foto taget ovan karteringspunkten i riktning nedströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022398
E: 371862

Karteringsplats:
Timmerkojan
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
x
x
x
x

Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20x
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
2
Lutning, medel (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,5 Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,9 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan: trummor under väg φ= 0,6 m
och järnväg

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från myrområden vid Hökåsflon som kan bredda ut
vid karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Timmerkojan - karteringspunkt 1.
Trumma under E14. Bild tagen i riktning medströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022485
E: 371980

Karteringsplats:
Timmerkojan
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
x
x
x
x

Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
1-2 Lutning, medel (o)
Lutning, max (o)
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,7 Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

2,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
x Översvämning
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Spår från slamström 2006. Risk för översvämning vid
bostadshus men ingen risk slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Timmerkojan - karteringspunkt 2.
Spår av slamström i Sågbäcken från Vallrun. Foto taget i riktning nedströms.

Timmerkojan - karteringspunkt 2.
Plant område där bäcken breddar vid högvattenflöde. I bakgrunden skymtar en lada och
bostadshus. Foto taget i riktning åt väster.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022629
E: 371941

Karteringsplats:
Timmerkojan
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
x
x
x
x

Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6-7 Lutning, medel (o)
34 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 4-5 Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning
Utmynnande dike
Dränering

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, ett hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Spår från slamström 2006.

SGI

2018-02-15

Timmerkojan - karteringspunkt 3.
Spår av slamström i Sågbäcken. Foto taget i riktning uppströms.

Timmerkojan - karteringspunkt 3.
Spår av slamström i Sågbäcken. Foto taget i riktning uppströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7022433
E: 371709

Karteringsplats:
Timmerkojan
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
x
x
x
x

Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän,
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
1
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 0,7 Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, tomtmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-20
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma φ= 0,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
x
Passiv

Övrigt:
Bäck från myrområden vid Hökåsflon som kan bredda ut
vid karteringspunkten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Timmerkojan - karteringspunkt 4.
Hus på tryggt avstånd från bäcken. Foto tagen åt norr från karteringspunkten.

Timmerkojan - karteringspunkt 4.
Trumma under väg till bostadshus. Foto taget i riktning medströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031906
E: 401383

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
x Silt
x Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 1

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
1
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 5
Nivåskillnad (m)
8
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, tomtmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

25 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
x Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Ullån går här med ravinslänter på ena sidan och ett flackt
område på andra. En slamström kan spola upp material på
väg mot Hembygdsgård.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 1.
På västra sidan om Ullån finns branta slänter.

Åre - karteringspunkt 1.
Ullån med Hembygdsgården på åns östra sida. Foto taget i riktning medströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032234
E: 401650

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 2

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
10 Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 15 Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,4 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Trumma φ=0,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Liten bäck .

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 2.
Trumma under E14. Foto taget i riktning medströms.

Åre - karteringspunkt 2.
Bäck något nedskuren i sedimenten. Foto taget i riktning motströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032879
E: 402410

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 3

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Trumma φ=0,6 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
En hel del avlagrat jordmaterial i trumman och just
uppströms. Inget galler för trumman. Bäcken går till viss
del på berg.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 3.
Bergebäcken i trumma under Ullåvägen. Avlagringar från slamströmmar. Foto
taget i riktning medströms.

Åre - karteringspunkt 3.
Bergebäcken. Foto taget i riktning medströms från karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032269
E: 402468

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 4

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
15 Lutning, medel (o)
25 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2-5 Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,7 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
x Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Trumma φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
En hel del avlagrat jordmaterial samt grenar uppströms
trumman under E14. Inget galler för trumman.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 4.
Bergebäcken i trumma under E14. Foto taget i riktning medströms.

Åre - karteringspunkt 4.
Bergebäcken nedstströms E14. Foto taget i riktning medströms från karteringspunkten.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032018
E: 402575

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 5

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2-3 Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Trumma φ=1,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bräckebäcken. En hel del jordmaterial ansamlats före
trumman under väg och järnväg. Risk dämning.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 5.
Bräckebäcken i trumma under lokalväg. Foto taget i riktning medströms.

Åre - karteringspunkt 5.
Bräckebäcken. Foto taget i riktning motströms och uppströms trumman.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031950
E: 402909

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 6

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
1
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,9+0,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Trumma φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lundgårdsbäcken och Olympiabäcken är kulverterade
genom Åre by och vidare under lokalväg och järnväg.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 6.
Lundgårdsbäckens utlopp efter kulvertering genom byn och under väg och
järnväg. Foto taget i riktning motströms.

Åre - karteringspunkt 6.
Lundgårdsbäckens utlopp. Foto taget i riktning medströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031590
E: 404221

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 7

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-22
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns
Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

4,3 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: Kanal genom byn

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Mörviksån är kanaliserad genom Åre by. Delar av kanalen
är skadad efter slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan Tottvägen och E14.

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan E14 och Stationsvägen.

Bilaga 1

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen just nedströms Årevägen. Gabioner och sprutbetong.

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan Årevägen och St Olavs väg. Erosion genom sprutbetongen.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan Årevägen och St Olavs väg. Erosionstrappa av trä. Släntbeklädnad
av sten.

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan Årevägen och St Olavs väg. Ras i slänten på grund av erosion under
nedersta stenen och av vattentryck bakom stenmuren.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan St Olavs väg och järnvägen. Sprutbetong på slänter.

Åre - karteringspunkt 7.
Kanalen mellan nedströms järnvägen. Träinklädnad.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032216
E: 403179

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 8

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-21
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
30 Lutning (o)
42 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Branta schaktslänter bakom och framför hus. Risk för ras.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 8.
Fritidshus vid Getvallsvägen. Foto taget åt öster.

Åre - karteringspunkt 8.
Erosion i slänt bakom hus vid Getvallsvägen.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7030242
E: 406394

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 9

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
5-8 Lutning, medel (o)
30 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 10 Nivåskillnad (m)
2-3 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

2,5 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Vikbäcken.
Trumma under E14 (längre nedströms) φ=1,8 m.
Trumma under järnvägen (längre nedstsröms) φ= 1,8 m

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 9.
Vikbäcken. Spår från slamströmmar. Foto taget motströms.

Åre - karteringspunkt 9.
Vibäcken går i en ravinformation. I bakgrunden och ovanför släntkrön, fritidshus.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7029174
E: 407649

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 10

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Kartera topografin för ravin
Botten:
5
Lutning, medel (o)
10 Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
0,5 Bredd (m)

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Sidoslänter:
15
Lutning (o)
20
Lutning, max (o)
1-3 Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,5 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma φ=0,8

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: ___________________
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Råbockbäcken.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 10.
Råbockbäcken. Foto taget motströms.

Åre - karteringspunkt 10.
Råbockbäcken. Liten trumma under E14.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7028501
E: 407736

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 11

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-22
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
7
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 1,5
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,5 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma φ=0,8

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: trumma grusväg φ=0,5,
jvg φ=1,0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Trumma troligen för liten.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 11.
Liten trumma under grusväg. Foto taget medströms.

Åre - karteringspunkt 11.
Trumma under grusväg mynnar vid sidan om trumma under järnväg. Foto taget i
riktning medstsröms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032276
E: 401290

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 12

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
11
Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd(m) 20 Nivåskillnad (m)
5-10 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x
x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Ullån går uppströms E14 på berg. Djup ravin med brant
botten. Högt flöde. E14 går på bro.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 12.
Ullån går i djup ravin. Delvis på berg. Foto taget medströms.

Åre - karteringspunkt 12.
Slänt mot Ullån. Foto taget i riktning åt öster från ån.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032306
E: 402027

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 13

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
14 Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 4
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns
Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,7 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma Ullåvägen φ=1,2 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x
x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Englandsbäcken. Är kulverterad från E14 och ned mot
Åresjön.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 13.
Englandsbäcken går i ravin uppströms E14. Spår efter slamströmmar. Foto taget i
riktning uppströms.

Åre - karteringspunkt 13.
Trumma under E14. Risk för dämning.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032289
E: 402598

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 14

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Kartera topografin för ravin
Botten:
12 Lutning, medel (o)
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
2
Bredd (m)

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Sidoslänter:
35 Lutning (o)
40 Lutning, max (o)
7
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

1,8 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: trumma E14 φ=1,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bräckebäcken. Flera levéer med grovt material.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 14.
Bräckebäcken går i plåttrumma under E14.

Åre - karteringspunkt 14.
Spår efter slamström i Bräckebäcken.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032248
E: 402888

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 15

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
14 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,9 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Erosionstrappor byggda av gabioner och stockar.
Bäckfåra är delvis erosionsskyddad med sten och
block nedströms trapporna.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lundgårdsbäcken. Här finns en flödesmätningsstation.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 15.
Erosionstrapport och erosionsskydd av sten och block i Lundgårdsbäcken just
uppströms E14. Foto taget uppströms.

Åre - karteringspunkt 15.
Ett hus på östra sidan om Lundgårdsbäcken. Foto taget uppströms.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 15.
Under stockbron finns ett Thomsonöverfall för flödesmätning. Foto taget nedströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032211
E: 404841

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 16

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
11 Lutning, medel (o)
35 Lutning (o)
o
18 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 15 Nivåskillnad (m)
3
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns
Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation, hus
Annan: sedimentationsdamm

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Nybyggd sedimenationsdamm i Mörviksån.

x
x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Mörviksån.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 16.
Mörviksån uppströms den nya dammen. Foto taget uppströms.

Åre - karteringspunkt 16.
Den nya sedimentationsdammen i Mörviksån vid Fjällgården. Foto taget nedströms.
.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7030661
E: 406339

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 17

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
5
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
7
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 3
Nivåskillnad (m)
2
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering: två vägtrummor φ=1,5m
Avverkning planerad
Byggnation
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Vikbäcken. Stort nytt exploateringsområde med fritidshus
och skidpister.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 17.
Vikbäcken. Foto taget i riktning uppströms.

Åre - karteringspunkt 17.
Trummor under Vikbäcken. Foto taget nedströms.

Bilaga 1

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 17.
Liten damm för omhändertagning av dagvatten under byggtiden. Vatten från dammen
leds ut i Vikbäcken i riktning bortåt i fotot.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7029805
E: 407335

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 18

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
6
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 2
Nivåskillnad (m)
1
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:
1
x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-19
Ravin X

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter,
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation; väg och hus
Annan:väg med trumma φ=0,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från Björnens skidområde. Viss materialtransport.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 18.
Trumma under lokalväg. Foto taget i riktning nedströms.

Åre - karteringspunkt 18.
Lokalvägen över bäcken från Björnen med hus öster om bäcken. Foto taget i
riktning åt öster.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7027955
E: 407990

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 19

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-22
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
7
Lutning, medel (o)
20 Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 3
Nivåskillnad (m)
0,8 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, tomtmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,7 Avrinningsområde (km )
x Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation; hus
Annan:väg med trumma φ=1,0 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bäck från på Förberget. Viss materialtransport.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 19.
Bäck från Förberget. Foto taget i riktning uppströms.

Åre - karteringspunkt 19.
Trumma under väg längs Åresjön. Foto taget i riktning nedströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032348
E: 401425

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Kartera topografin för ravin
Botten:
Lutning, medel (o)
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
0,5 Bredd (m)

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter, ängsmark
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Sidoslänter:
23
Lutning (o)
40
Lutning, max (o)
5-10 Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Karteringspunkt:
nr: 20

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x
x

Skidpister
Utfyllnad (väg på skrå)
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation; hus
Annan:väg med liten trumma

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Utfyllt område mot ravinslänt där ras inträffat. Hus på
släntkrön.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 20.
Nybyggt hus på delvis utfyllt område. Foto taget åt väster.

Åre - karteringspunkt 20.
Väg över liten bäck i ravin. Foto taget i riktning åt öster.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032099
E: 403739

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 21

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-21
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
22 Lutning (o)
25 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan: 0
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Erosion i schaktade slänter och utmed väg. Brant
sluttningen nedanför Mörvikshummeln.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 21.
Hus på sluttning längs Östlibacken. Foto taget åt öster.

Åre - karteringspunkt 21.
Brant sluttning längs Östlibacken. Foto taget åt söder.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031819
E: 404389

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 22

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-21
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
13 Lutning (o)
18 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning planerad
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lite erosion längs grusväg. Tidigare påverkat av
översvämning.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 22.
Hus på sluttning längs Mörviksån. Foto taget åt sydväst.

Åre - karteringspunkt 22.
Hus på sluttning längs Mörviksån. Foto taget åt nordost.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031494
E: 404624

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 23

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-22
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
35 Lutning (o)
45 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bitvis tunt jordtäcke på sluttning upp mot Nalleklippan.
Avverkning ovan hus. Erosion längs drivningsväg mot
avverkat skogsområde.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 23.
Hus längs Tottens byväg. Brant sluttning bakom hus. Foto taget åt sydväst.

Åre - karteringspunkt 23.
Avverkat skogsområde på Nalleklippans sydsida, cirka 100 meter bakom
bebyggelsen. Foto taget åt norr.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7030572
E: 405346

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 24

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-22
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
20 Lutning (o)
35 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lätteroderat skiffrigt berg i slänter bakom hus. Risk att
bebyggelse kommer till skada.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 24.
Erosion i lätteroderat skiffrigt berg i brant sluttning bakom hus på
Totthummelvägen. Foto taget åt sydost.

Åre - karteringspunkt 24.
Bebyggelse på Totthummelvägen. Foto taget åt sydväst.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7029927
E: 406979

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 25

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
20 Lutning (o)
45 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Brant slänt just bakom hus. Delvis berg idagen.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 25.
Lokalväg på nedsidan om brant sluttning från Björnen området. Foto taget åt
öster.

Åre - karteringspunkt 25.
Bebyggelse i släntfot. Foto taget åt nordväst.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7028979
E: 408046

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 26

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-22
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
24 Lutning (o)
90 Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Lodrät schaktslänt i lättvittrat och erosionskänsligt berg.
Lång sluttning bakom hus.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 26.
Brant bergskärning bakom bebyggelse i Hårbörsta. Foto taget åt nordväst.

Åre - karteringspunkt 26.
Brant sluttningen nedanför bebyggelse. Foto taget åt nordväst.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032704
E: 401978

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 27

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
8
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan: trumma under väg φ=0,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Englandsbäcken har spår från höga flöden och
slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 27.
Spår från slamström i Englandsbäcken. Foto taget åt medströms och nedströms
Ullådalsvägen.

Åre - karteringspunkt 27.
Trumma under Ullådalsvägen. Foto taget åt medströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032570
E: 402446

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 28

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
16 Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
0,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan: trumma skidväg φ=0,8 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bergebäcken går delvis på berg. Brant bottenlutning ger
hög vattenhastighet.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 28.
Bergebäcken går delvis på berg. Foto taget åt motströms.

Åre - karteringspunkt 28.
Bergebäcken går i trumma under transportväg. Foto taget åt medströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032642
E: 402775

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 29

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
19
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 10
Nivåskillnad (m)
1,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x
x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-22
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan: trumma under väg φ=1,0 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
x Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Erosionsdämpande trappor, 7 st i olika storlekar.

x
x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Biflöde till Bräckebäcken. Troligen leds vatten från
skidvägar och pister ner i ravinen.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 29.
Biflöde till Bräckebäcken. Erosionsdämpande trappor av stockar. Foto taget
uppströms.

Åre - karteringspunkt 29.
Erosion i slänter ner mot erosionsdämpande trappor. Foto taget uppströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032308
E: 403354

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 30

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
15 Lutning, medel (o)
35
Lutning (o)
o
20 Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m) 8
Nivåskillnad (m)
2,5 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x
x
x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan: utströmmande grundvatten

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
x
x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Erosionsdämpande trappor, 10 st i olika storlekar.
Sedimentationsdamma finns cirka 150 meter
nedströms observationspunkten.

x
x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Östlibäcken med spår från höga flöden och slamströmmar.

SGI

2018-02-15

Åre - karteringspunkt 30.
Erosionsdämpande trappor av stockar i Östlibäcken.

Åre - karteringspunkt 30.
Östlibäcken ovanför läget för de erosionsdämpande trapporna. Foto tagen i
riktning medströms.

Bilaga 1

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032725
E: 4027434

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x

Karteringspunkt:
nr: 31

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

Kartera topografin för ravin
Botten:
21 Lutning, medel (o)
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
3-5 Bredd (m)

x

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Sidoslänter:
25
Lutning (o)
35
Lutning, max (o)
5
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera hydrologi:

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
x Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
.

x

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Bräckebäcken går i en djup ravin som delvis är nedskuren
till berg.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 31.
Bräckebäcken med spår från höga flöden och slamström. Foto taget motströms.

Åre - karteringspunkt 31.
Bräckebäcken med spår från höga flöden och slamström. Foto taget medströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7031538
E: 404433

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 32

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-22
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment, sväm

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
40 Nivåskillnad (m)
105 Tot sluttande längd (m)
21

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Slänt nedanför Tottvägen.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 32.
Sluttning från Tottvägen mot bebyggelse mellan Tottvägen och E14. Foto taget i
riktning åt sydost.

Åre - karteringspunkt 32.
Sluttning från Tottvägen mot bebyggelse i Åre by. Foto taget i riktning åt väster.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7030080
E: 407243

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x

x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 33

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-19
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
20
90
80
220

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation; hus, nyexploatering
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Sluttningar på Björnängesbergets sydsida.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 33.
Sluttning från bebyggelsen på Björnängesberget ned mot Indalsälven. Foto taget i
riktning mot sydost.

Åre - karteringspunkt 33.
Bebyggelse när släntkrön på brant sluttning ned från Björnängesberget. Berg i
dagen syns till höger i bilden. Foto taget i riktning åt norr.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7032114
E: 403387

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x
x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 34

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt
2017-09-21
Ravin X

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
12
Lutning, medel (o)
20
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd (m)
Nivåskillnad (m)
0,5-1 Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

0,4 Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
x Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x

x

Skidpister
Utfyllnad
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation;
Annan: trumma lokalväg φ=0,8 m
E14 φ =0,6 m

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:

x
x

Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
x Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga
Sedimentationsdamm cirka 50 m uppströms
punkten. Mycket material i dammen.

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:
Aktiviteten är:
x
Aktiv
Passiv

Övrigt:
Östlibäcken. Trumma för liten. Stenskoning vid trummor
undermålig.

SGI

2018-02-15

Bilaga 1

Åre - karteringspunkt 34.
Östlibäcken uppströms E14. Spår från slamströmmar. Foto taget uppströms
ovanför mindre lokalväg.

Åre - karteringspunkt 34.
Trumma under mindre lokalväg uppströms E14. Foto taget i riktning nedströms.

SGI

Bilaga 1

2018-02-15

Blankett för fältbesiktning vid översiktlig kartering av förutsättningar för skred,
ras och slamström i morän och andra grövre jordarter.
Kartering utförd i:
Åre kommun
Koordinater:
N: 7029141
E: 408228

Karteringsplats:
Åre
Referenssystem:
SWEREF 99 TM

Kartera jord och berg:
Lera
Silt
Sand
Sten
Grus
Block

x

x
x

Noggrannhet:
± 10 (m)

Karteringspunkt:
nr: 35

Utförd av:
Mattias Andersson
Karin Lundström
Typ av formation: Datum:
Slänt X
2017-09-22
Ravin

Kartera vegetation:

Fyllning
Morän, fink
Isälvsmaterial
Talus
Berg i dagen
Sediment

x
x
x
x

Uppvuxen skog
Ungskog
Avverkat
Barrskog
Lövskog
Sly

Kartera topografin för ravin
Botten:
Sidoslänter:
Lutning, medel (o)
Lutning (o)
o
Lutning, max ( )
Lutning, max (o)
Tot sluttande längd(m)
Nivåskillnad (m)
Bredd (m)
Tot sluttande längd (m)
Kartera hydrologi:

x

Enstaka grövre träd
Enstaka mindre träd
Buskar
Gräs och örter
Vattenkrävande växter på land,
Ovan trädgräns

Kartera topografin för slänt:
23
25
130
310

Lutning (o)
Lutning, max (o)
Nivåskillnad (m)
Tot sluttande längd (m)

Kartera markanvänding:
2

Avrinningsområde (km )
Förutsättning dämning
Vattendrag
Källa, undervattenerosion
Översvämning – risk för
Utmynnande dike
Dränering

x
x
x

Skidpister
Utfyllnad för hus
Schaktning
Kulvertering:
Avverkning
Byggnation;
Annan:

Kartera indikationer på skred/ras eller slamström:
Bar jord
Skred, ras
Slamström
Erosion
Lavinstråk

x

Alluvialkon
Levéer
Blockdelta
Inga indikationer

Nedfallna träd
Lutande träd
Lutande träd uppåtgående topp
Luckor i vegetationstäcke
Annan:

Omfattning av aktivitet
Stor (stora veg.fria ytor, många lutande träd)
Måttlig (små veg.fria ytor, lutande träd kan förek.)
Ringa (få veg.fria ytor)
Läkt skada
Stabiliserande åtgärder – befintliga

Aktiviteten är:
Aktiv
Passiv

Övrigt:

SGI
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Åre - karteringspunkt 35.
Bebyggelse på släntkrön.

Bilaga 1

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528

2. Bedömningsprotokoll

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528
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Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

1,9,10

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 2,6 km lång (östra delen) från punkt 10
och 0,9 km (västra delen) från punkt 9 och upp mot toppen
av Västerfjället. De två bäckarna rinner samman nedanför
punkt 1.

Topografiska
förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Ravinformationerna sträcker sig från punkt 9 och 10 ca
700–800 m norrut upp mot Västerfjället.
Bäckens bottenlutning är vid punkt 9 ca 15 grader och vid
punkt 10 ca 8 grader. Nedströms dessa blir
bottenlutningen flackare och är vid punkt 1 ca 3 grader i
respektive bäck.
Bäckfårans bredd är vid samtliga punkter ca 1,5 meter.
Ravinens sidoslänter är branta 27–30 grader och vid punkt
9 ca 5 meter höga. Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,4 km2 på
Västerfjällets sydsluttning (0,9 km2 i östra bäcken och 0,5
km2 i den västra). En stor del av avrinningsområdets övre
delar består enligt jordartskartan av berg och markens
lutning är förhållandevis brant. Större delen av
avrinningsområdet utgörs dessutom av kalfjäll. Det kan
därför antas att avrinningen är relativt snabb.
Vid punkt 9 finns en kulvertering i form av en träbro där
det finns risk för dämning. Vid punkt 10 finns ingen bro
utan bäcken tillåst rinna över ett delvis uppfyllt område i
pisten och där pågår erosion.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkt 1, 9 och 10 av en finkornig
morän. I de övre delarna av avrinningsområdet finns
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Stora delar av bäckarnas avrinningsområde utgörs av
pister. Nedan punkt 9 och 10 finns flertalet fritidshus
Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Vid punkt 9 finns det mindre ras i
ravinens sidoslänter och vid punkt 10 en delvis uppfylld
pist som har eroderat relativt mycket och tillfört
jordmaterial till bäcken.
Saknas

SGI
SAMMANLAGD BEDÖMNING

Bilaga 2

2018-02-15

Bäckar med omfattande spår från tidigare jordrörelser och
det bedöms som att de hus som är nedströms punkt 9 och
10 ligger i farozonen vid en slamström.
Trummor och kulverteringar bör hållas under kontroll så att
det inte föreligger någon risk för dämning. Ytlig erosion i
pistområdena bör åtgärdas så att inte ytterligare
jordmaterial tillförs till bäckarna.

BEDÖMNINGSKLASS

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

2,14

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1 km lång från punkt 2 och upp mot
toppen av Västerfjället.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Ravinformationerna sträcker sig från punkt 14 och ca 600
m norrut upp mot Västerfjället.
Bäckens bottenlutning är vid punkt 2, 8 grader och vid
punkt 14, 15 grader. Bäckfårans bredd är vid punkt 2 och
14 ca 1,5 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30 grader) och vid
punkt 14 ca 4 meter höga. Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,6 km2 på
Västerfjällets sydsluttning. De övre delarna och till ytan
sett stor del av avrinningsområdet utgörs av kalfjäll, det
kan därför antas att avrinningen är relativt snabb.
Det finns transporterat jordmaterial i trummor både vid
punkt 2 och 14 och det förefaller risk för dämning och
bortspolning av dessa.
Jordlagren består vid punkt 2 och 14 av en finkornig
morän.

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter.
Delar av bäckens avrinningsområde utgörs av pistområde.
Vid punkt 14 finns en byggväg/transport pist. Denna
vägkropp är delvis uppbyggd av omkringliggande
finkorniga morän vilket gör att det pågår en del erosion
som tillför material till bäcken.
Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Nedan punkt 14 har bäcken flera
alternativa fåror som vid karteringstillfället var torra men
stundtals transporterar både jordmaterial och vatten.
Saknas

Bäck med omfattande spår från tidigare jordrörelser och
det bedöms som att de hus som är både ovan och nedan
punkt 2 ligger i farozonen vid en slamström. Bebyggelse
nedan punkt 2 kan komma att påverkas av ras i ravinens
sidoslänter orsakat av erosion i släntfot.
De trummor som finns vid punkt 2 och 14 bör hållas under
kontroll så att de inte täpps igen.

SGI
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2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

3,12

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 3,3 km lång (östra delen) från punkt 3 och
upp mot toppen av Västerfjället. Bäcken är uppdelad i två
raviner och ett sammanflöde är strax ovanför punkt 3.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Ravinformationerna sträcker sig från punkt 3 ca 1,6
respektive ca 1,9 km norrut upp mot Västerfjället.
Bäckens bottenlutning är vid punkterna 3 och 12 cirka 810 grader. Bäckfårans bredd är vid punkt 3 ca 4 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30 grader) och vid
punkt 12 ca 25 meter höga. Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden
Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

3
Jord- och
bergförhållanden

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Bäcken avvattnar ett område av cirka 3,1 km2 på
Västerfjällets sydsluttning. En stor del av
avrinningsområdets övre delar består enligt jordartskartan
av berg och markens lutning är förhållandevis brant.
Större delen av avrinningsområdet utgörs dessutom av
kalfjäll, det kan därför antas att avrinningen är relativt
snabb. Ca 400 m uppströms punkt 3 pågick vid fältbesöket
entreprenad där en VA-ledning ska anläggas över
ravinerna. Ledningen placeras på en uppbyggd vall med
en trumma, denna konstruktion kommer att medföra en
ökad risk för dämning och tillförsel av material till en
eventuell slamström.
Jordlagren består vid punkt 3 och 12 av en finkornig
morän medan det i de övre delarna av avrinningsområdet
är finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter.
Det finns en bro nedströms punkt 3 och uppströms ca 400
m anläggs en ny VA-ledning (se ovan). Det finns ett par
hus i anslutning till punkt 3 annars är de hus som är i
farozonen för ravinen vid och öster om punkt 12.
Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Vid punkt 12 var det för några år
sedan ett ras (yta ca 15x40m2).

En kanalisering och erosionsskydd finns under bron
nedström punkt 3. Vid bron även stenmurar och stenfyllda
gabioner.

SGI
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Bäck med omfattande spår från tidigare jordrörelser och
det bedöms som att de hus som är vid punkt 3 ligger i
farozonen vid en slamström. Bebyggelse vid och omkring
punkt 12 kan komma att påverkas av nya ras i ravinens
sidoslänter.
Förändring i avrinningen inom området, tex genom
omledning av dagvatten (som leds till ravinen) i befintligt
fritidshusområde medför en ökad erosion därmed också
förutsättningarna för ras och slamströmmar. Den
planerade konstruktionen med ny VA-ledning (se text ovan
under hydrologiska förhållanden) bör hållas under kontroll
så att den trumman inte täpps igen av transporterat jordoch organiskt material.

BEDÖMNINGSKLASS

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

4,11

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1,8 km lång från punkt 4 och upp mot
toppen av Västerfjället.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Ravinformationerna sträcker sig från punkt 4 och knappt
400 m norrut upp mot Västerfjället.
Bäckens bottenlutning är vid punkt 4, 20 grader och vid
punkt 11, 4 grader. Bäckfårans bredd är vid punkt 4 ca 3
m och vid punkt 11 ca 0,5 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30 grader) och vid
punkt 4 ca 3 meter höga. Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkt 4 av en finkornig morän och
vid punkt 11 ett tunt jordlager med finkornig morän på
berg.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter vid punkt 4 och fjällbjörk samt sly vid punkt 11 vilket
också är nära trädgränsen.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,6 km2 på
Västerfjällets sydsluttning. De övre delarna och till ytan
sett stor del av avrinningsområdet utgörs av kalfjäll och
enligt jordartskartan berg i dagen, det kan därför antas att
avrinningen är relativt snabb.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Delar av bäckens avrinningsområde utgörs av
stugområde.
Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid punkt 4
medan det vid punkt 11 inte finns några indikationer på
jordrörelser. Bäcken har en mycket brant bottenlutning vid
punkt 4 och det finns avsatt jordmaterial från slamström.
Vid utloppet ur vägtrumman, vid punkt 4, har bäcken
eroderat kraftigt i vägbanken.
Saknas

Bäck med spår från tidigare jordrörelser. Det finns endast
ett hus öster om bäcken vid punkt 4 som eventuellt kan
komma att påverkas av en slamström.
Trumman vid punkt 4 bör hållas under kontroll så att den
inte täpps igen och erosionen vid trummans utlopp bör
åtgärdas för att förhindra bortspolning av hela eller delar
av vägkroppen.

SGI
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3
BEDÖMNINGSKLASS
Inget behov av vidare utredning föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan
risker föreligga och området bör därför hållas under
kontroll.
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

5, 6

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 2,6 km lång från punkt 5 och upp mot
toppen av Västerfjället.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är vid punkt 5, 14 grader och vid
punkt 6, 5 grader. Bäckfårans bredd är vid punkt 5 ca 1,5
m och vid punkt 6 ca 1,0 meter.
Bäcken har inte skurit sig ner och bildat någon djup
ravinformation. Vid punkt 6 är nivåskillnaden ca 2 m.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,3 km2 på
Västerfjällets sydsluttning. De övre delarna och till ytan
sett en stor del av avrinningsområdet utgörs av kalfjäll och
enligt jordartskartan berg i dagen, det kan därför antas att
avrinningen är relativt snabb.

Jordlagren består vid punkt 5 av sediment och vid punkt 6
en finkornig morän. Vid punkt 5 har det dock vid
fältbesöket konstaterats berg i dagen i bäckens botten
varför det kan antas att sedimentens mäktighet är relativt
begränsade vid punkt 5.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter vid punkt 5 och 6.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

En del erosion av finmaterial förekommer vid både punkt 5
och 6. Annars finns enbart spår av väldigt gamla
jordrörelser.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Saknas

Bäck med ett relativt stort avrinningsområde och det finns
tecken på att det ibland förekommer höga flöden vid punkt
5. Det bedöms dock inte som om några hus är i
farozonen.

4
BEDÖMNINGSKLASS
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder
föreligger.

SGI
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

7

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänten ovan bebyggelsen upp mot toppen av Västerfjället
är relativt lång men måttligt brant i medel 10°. Det finns
korta brantare slänter lokalt och de flesta av dessa är
schaktade slänter.
Slänterna bedöms vara stabila.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av en finkornig morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av gles barr- och lövskog,
gräs och örter. Området är beläget på hög höjd (ca 750
m.ö.h.) dvs nära trädgränsen.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

Inga tecken på större jordrörelser. En del erosion förekommer, främst i schaktade slänter och diken.

Saknas.

Slänterna bedöms vara stabila inom området.

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Dagvattenhateringen och erosion i schaktade slänter bör
ses över. De schaktade slänterna bör skyddas med exempelvis vegetation så snart som möjligt.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

8

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänten är vid bebyggelsen är relativt flack med en medellutning på 12 grader. Lokalt finns korta slänter, både naturliga och schaktade slänter, där lutningen är brantare (upp
till maximalt 18 grader). Slänthöjden är ca 55 meter, vilket
avser den brantaste delen vid och omkring bebyggelsen.
Därefter fortsätter slänten men med en flackare lutning
upp mot toppen av Västerfjället.
Slänten bedöms vara stabil.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av en finkornig morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen granskog, gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

En del erosion i schaktade diken.

Saknas.

Slänterna bedöms vara stabila inom området.

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Dagvattenhateringen bör ses över. Dessutom bör det tillses att en bra vegetationstäckningen i slänterna, mellan
bebyggelsen, bibehålls.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Bydalen

13

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Slänten är vid bebyggelsen brant med en maximal lutning
av 29 grader och medellutning 23 grader. Slänthöjden är
mellan ca 40 meter, vilket avser den brantaste delen vid
bebyggelsen, därefter fortsätter slänten men med en
flackare lutning upp mot toppen av Västerfjället.
Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ =1,2 vid 23° släntlutning (plan glidyta).

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av en finkornig morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen granskog, gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Inga tecken på pågående erosion eller ras i slänten men
det finns flera lutande träd och träd med uppåtgående
topp.

Saknas.

Brant slänt med hus i släntfot. Lutande träd och träd med
uppåtgående topp vilket indikerar på att slänten inte är
stabil.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

1, 6

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Fjällvallsbäcken är cirka 1,2 km lång från punkt 1 och
sträcker sig norrut upp längs med sydöstra sidan av
Tegefjället.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Fjällvallsbäcken är djupt nerskuren i en ravinformation från
punkt 6 och ca 0,4 km uppströms.
Fjällvallsbäcken bottenlutning är vid punkt 1 ca 2 grader
och vid punkt 6 ca 8 grader. Bäckens bredd är vid
punkterna 1,5 - 2,5 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 25-30 grader) men
måttligt höga, vid punkt 1 och 6, ca 1,5-2,0 meter. Dessa
bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Fjällvallsbäcken avrinningsområde är ca 0,4 km2 och
avvattnar delar av Tegefjällets sydöstra sluttning.
Vid punkt 1 rinner Fjällvallsbäcken samman med
Kyrkängesbäcken.

Jordlagren består vid punkt 1 och 6 av isälvssediment
medan det i de övre delarna av avrinningsområdet är en
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består norr om E14 av uppvuxen barrskog,
sly, gräs och örter. Nedan E14 vid och omkring
bebyggelsen i huvudsak sly, gräs och örter och enstaka
större träd.
Där Fjällvallsbäcken passerar E14 (punkt 14) och vid
punkt 1 finns två relativt stora trummor med en diameter
på 1,5 m vardera, vilket tyder på att det förekommer höga
flöden.
Bebyggelsen utgörs av villor.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Spår från tidigare jordrörelser finns vid båda punkterna.
Fjällvallsbäcken transporterar förhållandevis mycket
material trots ett begränsat avrinningsområde och det
finns bebyggelse nära bäcken.
Vid punkt 6 framför trumman finns en mindre
sedimentationsfälla.

Fjällvallsbäcken har ett förhållandevis litet
avrinningsområde men det finns ändå tecken på
betydande materialtransport. Det bedöms som att flera
hus nedan E14 ligger i farozonen vid en slamström och
översvämningar. Förutsättningar för dämning vid punkt 1
och 6.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

1, 14

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Kyrkängesbäcken är cirka 3,7 km lång från punkt 1 och
sträcker sig norrut upp längs med sydöstra sidan av
Tegefjället och en liten bit norr om toppen Tyskhuvudet.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Kyrkängesbäcken är djupt nerskuren i en ravinformation
från punkt 14 och drygt 1 km uppströms.
Kyrkängesbäcken bottenlutning är vid punkt 1 ca 2 grader
och vid punkt 14 ca 9 grader. Bäckens bredd är vid
punkterna 2,5 - 3 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30-35 grader) och
relativt höga, vid punkt 14 ca 10 m. Dessa bedöms som
ostabila.
Kyrkängesbäcken avrinningsområde är ca 1,8 km2 och
avvattnar Tegefjällets sydöstra sluttning och
avrinningsområdet sträcker sig en bit norr om toppen
Tyskhuvudet.

2
Hydrologiska
förhållanden
Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

De övre delarna av avrinningsområdet består enligt
jordartskartan av berg och markens lutning är
förhållandevis brant, denna yta är högt belägen och utgörs
av kalfjäll. Det kan därför antas att avrinningen är relativt
snabb i dessa delar och därefter rinner bäcken i en trång
och djup ravin med kraftig bottenlutning vilket gör att
vattenhastigheten är relativt hög.
Vid punkt 1 rinner Kyrkängesbäcken samman med
Fjällvallsbäcken.

3
Jord- och
bergförhållanden

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Jordlagren består vid punkt 1 och 14 av isälvssediment
medan det i de övre delarna av avrinningsområdet är en
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består norr om E14 av uppvuxen barrskog,
sly, gräs och örter. Nedan E14 vid och omkring
bebyggelsen i huvudsak sly, gräs och örter och enstaka
större träd.
Där Kyrkängesbäcken passerar E14 (punkt 14) och vid
punkt 1 finns två relativt stora trummor med en diameter
på 1,5 m vardera, vilket tyder på att det förekommer höga
flöden.
Bebyggelsen utgörs av villor.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
punkterna. Kyrkängesbäcken transporterar relativt mycket
material och det finns bebyggelse nära bäcken.

Vid punkt 1 finns erosionsskydd av Kyrkängesbäckens
sidoslänter invid bebyggelsen.

SGI
SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

Kyrkängesbäcken har ett relativt stort avrinningsområde
och en stor potential för höga flöden och transport av
material. Det finns omfattande spår från tidigare
jordrörelser och det bedöms som att flera hus nedan E14
samt ett hus ovan E14 ligger i farozonen vid en slamström
och översvämningar. Förutsättningar för dämning vid
punkt 1 och 14.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

2, 11, 19

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Lerån är cirka 3,8 km lång från punkt 2 och upp till högsta
punkten upp mot Mullfjällets topp. Lerån går i en djup
ravinformation som tilltar i djup och är som djupast strax
ovan punkt 19.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Leråns bottenlutning är vid punkterna 11 och 19 ca 8-10
grader medan det vid punkt 2 har blivit flackare och är ca
4 grader. Leråns bredd varierar mellan ca 3-5 meter vid
punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (30-40 grader) och mellan
4 och 15 meter höga från punkt 11 och uppströms. Dessa
bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Lerån avvattnar ett område av cirka 2,1 km2 på Mullfjället
och Tegefjällets sydsluttningar. I stort sett hela
avrinningsområdet har en kraftig lutning och de övre
delarna utgörs av kalfjäll och enligt jordartskartan berg i
dagen. Avrinningen kan därav antas gå mycket snabbt
och vattenhastigheten är hög.
Jordlagren består i nedre delen av isälvssediment medan
det längre upp i avrinningsområdet är finkornig morän och
berg i dagen.

Vegetationen består av barrskog, buskar samt gräs och
örter.
Det finns ett flertal trummor under vägar.
Markanvändningen utgörs i de nedre delarna av
avrinningsområdet av villor och stugområden och ovan
dessa finns flera skidpister och liftar.
Höga flöden, erosion och slamströmmar förekommer
relativt ofta i Lerån och tydliga spår av detta finns vid
samtliga punkter.

Vid punkt 11 finns en sedimentationsdamm som vid
karteringstillfället var uppfylld med material (jord och
organiskt) upp till första horisontella balken. Vid punkt 2
finns erosionsskydd (stenskoning) av slänter invid
vägtrumman.

SGI
SAMMANLAGD BEDÖMNING

Bilaga 2

2018-02-15

Lerån har tidigare haft stora problem med högvattenflöden
och slamströmmar. Det finns en sedimentationsdamm vid
punkt 11 där det grövsta transporterade materialet ska
samlas upp. Dammen är byggd på 1990-talet och
dimensionerad enligt äldre principer. Dammens storlek,
konstruktion och skick bör ses över. Dammen måste
tömmas efter kraftiga nederbördstillfällen och med jämna
mellanrum.
I händelse av kraftig nederbörd kan flera hus nedan E14
komma att påverkas av översvämning och slamströmmar.
Trummor bör hållas under kontroll. Likaså måste
stabiliserande åtgärder, så som erosionsskydd,
underhållas och kontrolleras regelbundet.

BEDÖMNINGSKLASS

2

Å

Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

3, 22

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 0,8 km lång från punkt 3 och uppströms
på Tegefjällets sydsluttning. Bäcken går bitvis i en
ravinformation.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är vid punkt 3 ca 4 grader och vid
punkt 12 ca 12 grader. Bäckfårans bredd är ca 1 meter vid
punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (upp till 35 grader) och
cirka 3–7 meter höga vid punkterna. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,6 km2 på
Tegefjällets södra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkterna av isälvsediment medan
det längre upp i avrinningsområdet är en finkornig morän
samt berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog samt
sly.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår från tidigare jordrörelser finns vid båda punkterna

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns trumma under under E14 och en trumma vid
punkt 3 under en mindre väg.

Saknas.

Bäck med en del spår från tidigare jordrörelser men det
bedöms som att inget hus ligger i farozonen för
slamströmmar.
Trummor under vägar E14 och mindre lokal väg bör dock
hållas under kontroll.

BEDÖMNINGSKLASS

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

4, 12

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Gunnilbäcken är cirka 2,0 km lång från punkt 4 och
sträcker sig norrut upp längs med sydöstra sidan av
Tegefjället.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Gunnilbäcken är djupt nerskuren i en ravinformation från
punkt 12 och drygt 1 km uppströms.
Gunnilbäcken bottenlutning är vid punkterna 4 och 12
cirka 6-9 grader och bäckens bredd är vid punkterna 2-3
meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30-32 grader) och
relativt höga, vid punkt 12 ca 10 m. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Gunnilbäcken avrinningsområde är ca 1,7 km2 och
avvattnar Tegefjällets sydöstra sluttning och
avrinningsområdet sträcker sig upp mot toppen
Tyskhuvudet.
De övre delarna av avrinningsområdet består enligt
jordartskartan av berg och markens lutning är
förhållandevis brant, denna yta är högt belägen och utgörs
av kalfjäll. Det kan därför antas att avrinningen är relativt
snabb i dessa delar och därefter rinner bäcken i en trång
och djup ravin med kraftig bottenlutning vilket gör att
vattenhastigheten är relativt hög.
Jordlagren består vid punkt 4 och 12 av isälvssediment
medan det i de övre delarna av avrinningsområdet är en
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består norr om E14 av uppvuxen barrskog,
sly, gräs och örter. Nedan E14 vid och omkring
bebyggelsen i huvudsak sly, gräs och örter.
Där Gunnilbäcken passerar E14 är bäcken kulverterad
under E14 och ca 100 m uppströms under ett pistområde.
Vid punkt 4 är det en trumma under en mindre lokalväg.
Det finns förutsättningar för dämning vid båda dessa
trummor.
Bebyggelsen utgörs av villor och ovan E14 pistområde.

5
Tidigare jordrörelser

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Bäcken transporterar relativt mycket
material och ovan punkt 4 delar sig bäcken i två fåror
vilket beror på tidigare slamströmmar som har avsatt
material. Vid punkt 12 framför trumma finns en
sedimentationsfälla och här finns relativt grovt jordmaterial
ansamlat mot ett galler framför trumman.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15
6

Stabiliserande åtgärder
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Sedimentationsfälla invid trumman vid punkt 12, ca 0,5 m
mäktigt sedimentlager (relativt grovt material) ansamlat vid
karteringstillfället mot ett galler som finns framför
trumman.
Vid underfarten, E14 ovan punkt 4 finns ett extra
breddavlopp/gångtunnel med diameter 3 m samt en
trumma på 1,5 m i diameter där bäcken rinner. Uppströms
E14 är bäcken kulverterad ca 100m.
Gunnilbäcken har ett relativt stort avrinningsområde och
en stor potential för höga flöden och transport av material.
Det finns omfattande spår från tidigare jordrörelser och det
bedöms som att flera hus nedan E14 ligger i farozonen vid
en slamström och översvämningar. Stora förutsättningar
för dämning framförallt vid trumman vid punkt 12, material
framför denna bör tas bort.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI
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ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

5, 13

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Tegefjällsbäcken är cirka 2,0 km lång från punkt 5 och
sträcker sig norrut upp längs med sydöstra sidan av
Tegefjället upp mot toppen Tyskhuvudet.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Tegefjällsbäcken är djupt nerskuren i en ravinformation
från punkt 13 och ca 0,5 km uppströms.
Tegefjällsbäcken bottenlutning är vid punkterna 5 ca 5
grader och vid punkt 13 ca 11 grader. Bäckens bredd är
vid punkterna 2 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30-33 grader) och
relativt höga, vid punkt 13 ca 15 m. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Tegefjällsbäcken avrinningsområde är ca 0,7 km2 och
avvattnar Tegefjällets sydöstra sluttning och
avrinningsområdet sträcker sig upp mot toppen
Tyskhuvudet.
De övre delarna av avrinningsområdet består enligt
jordartskartan av berg och markens lutning är
förhållandevis brant, denna yta är högt belägen och utgörs
av kalfjäll. Det kan därför antas att avrinningen är relativt
snabb i dessa delar och därefter rinner bäcken i en trång
och djup ravin med kraftig bottenlutning vilket gör att
vattenhastigheten är relativt hög.
Jordlagren består vid punkt 5 och 13 av isälvssediment
medan det i de övre delarna av avrinningsområdet är en
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består norr om punkt 13 av uppvuxen
barrskog, sly, gräs och örter. Nedan punkt 13 vid och
omkring pister samt bebyggelse i huvudsak sly, gräs och
örter.
Där Tegefjällsbäcken passerar pistområdet nedan punkt
13 är bäcken kulverterad ca 100 m nedströms till
stugområde. Vid punkt 5 är det en trumma under en
mindre lokalväg. Det finns förutsättningar för dämning vid
båda dessa trummor.
Bebyggelsen utgörs av villor och stugområden ovan E14
finns även pistområden.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Bäcken transporterar relativt mycket
material och vid punkt 13 finns en liten
sedimentationsdamm anlagd samt en gallerförsedd
trumma.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Sedimentationsfälla invid trumman vid punkt 13, en del
jordmaterial var vid karteringstillfället ansamlat mot ett
galler som finns framför trumman.

SGI
SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

Tegefjällsbäcken har ett förhållandevis litet
avrinningsområde men terrängen är brant och avrinningen
antas vara relativt snabb vilket medför en stor potential för
höga flöden och transport av material. Det finns
omfattande spår från tidigare jordrörelser och det bedöms
som att flera hus nedan punkt 13 ligger i farozonen vid en
slamström och översvämningar. Stora förutsättningar för
dämning vid trummorna vid punkt 13 och punkt 5. Vid
punkt 5 finns uppfyllnader för grundläggning av hus, här
finns förutsättningar dels för erosion av detta material
samt översvämning.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

7

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Tandbäckens totala längd (längsta) från punkt 7 är cirka
2,3 km.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är vid punkt 7 cirka 4 grader. I
avrinningsområdets övre delar är lutningen något
brantare.
Bäckfårans bredd är vid punkt 7 cirka 1,5 meter.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av isälvssediment vid punkt 7 och i de
övre delarna av avrinningsområdet en finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen vid punkt 7 utgörs mestadels av sly, gräs
och örter med enstaka mindre träd.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår av erosion, mindre slamströmmar och avsatt material
finns vid punkt 7.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett område på cirka 1,4 km2, vilket
sträcker sig norrut från punkt 7 öster om Sällbacken och
upp mot Högbrännan. Flera mindre myrområden finns i
de övre delarna av avrinningsområdet.

Relativt glest mellan husen med betesmark däremellan.
Det finns en stentrumma under vägbank vid punkten.

Saknas.

Tandbäcken har relativt måttlig bottenlutning, lite erosion
och materialtransport förekommer. Vid punkt 7 är
Tandbäcken nerskuren ca 3 m i sedimenten. Bebyggelsen
ligger dock på betryggande avstånd och de bedöms inte
ligga i farozonen.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

8

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Djupdalsbäckens totala längd (längsta) från punkt 8 är
cirka 2,0 km.
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäckens bottenlutning är vid punkt 8 cirka 4 grader.
Bäckfårans bredd är vid punkt 8 cirka 1,0 meter.

Bäcken avvattnar ett område på cirka 0,7 km2, vilket
sträcker sig norrut från punkt 8 öster om Sällbacken och
upp mot Vindmyren.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av isälvssediment vid punkt 8 och i de
övre delarna av avrinningsområdet en finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen vid punkt 8 utgörs mestadels av sly, gräs
och örter med enstaka mindre träd.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår av erosion och viss materialtransport av framförallt
finmaterial förekommer.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Relativt glest mellan husen med betesmark däremellan.
Det finns en trumma under vägbank vid punkten.

Saknas.

Djupdalsbäckens har relativt måttlig bottenlutning, lite
erosion och materialtransport förekommer, relativt litet
avrinningsområde och begränsat flöde. Vid punkt 8 är
Tandbäcken nerskuren ca 4 m i sedimenten. Bebyggelsen
ligger i nuläget på betryggande avstånd och de bedöms
inte ligga i farozonen.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

9,10

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Mångån är cirka 3,5 km lång från punkt 9 och upp till
Mångtjärnen.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Mångån och dess biflöden är bitvis djupt nerskurna i
ravinformationer.
Mångåns bottenlutning är vid punkterna 9 och 10 cirka 3-4
grader och åns bredd är vid punkterna 3-5 meter.
Ravinens sidoslänter är branta (ca 30-40 grader) och
bedöms vara ostabila. Höjden på dessa slänter varierar
mellan 1,5-3 m vid punkterna 9 och 10.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Mångåns avrinningsområde är stort cirka 8,7 km2 och
avvattnar Mullfjällets sydvästra sluttning samt östra
sluttningen av Högbrännan. Delar av avrinningsområdets
övre och framförallt östra delar består enligt jordartskartan
av berg och markens lutning är förhållandevis brant, en
stor del av denna yta är högt belägen och utgörs av
kalfjäll. Det kan därför antas att avrinningen är relativt
snabb i dessa delar. Det finns tecken på att höga
vattenflöden förekommer.
Jordlagren består vid punkt 9 och 10 av isälvssediment
medan det i de övre delarna av avrinningsområdet är en
finkornig morän och berg i dagen.

Vegetationen består norr om E14 av uppvuxen barrskog,
sly, gräs och örter. Nedan E14 vid och omkring
bebyggelsen i huvudsak sly, gräs och örter.
Där Mångån passerar E14 är det en bro och det mesta av
transporterat material kan passera där. Vid punkt 9 är det
en trumma under en mindre lokalväg, här finns en viss risk
för dämning.
Bebyggelsen utgörs av villor och flerbostadshus.

5
Tidigare jordrörelser

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna.

Norr om punkt 9 på östra sidan av Mångån är en vall
uppbyggd på en sträcka av ca 100 m och med en höjd på
ca 1 m. Vallen är troligen byggd för att förhindra
översvämning och eventuellt skydda mot en slamström.

SGI
SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

Mångån har ett stort avrinningsområde och en stor
potential för höga flöden och transport av material. Det
finns omfattande spår från tidigare jordrörelser och det
bedöms som att flera hus nedan E14 ligger i farozonen vid
en slamström och översvämningar. Den uppbyggda
vallkonstruktionen norr om punkt 9 tyder också på att detta
inträffar med jämna mellanrum. Vallens höjd och längd bör
kontrolleras och dimensioneras för högvattenflöde och
slamströmmar.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

15

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på Sällbackens södra/sydvästra sida. De brantaste partierna är belägna ca 50 m bakom befintlig bebyggelse på betryggande avstånd. Slänten vid och omkring
bebyggelsen är relativt flacka och bedöms vara stabila.

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän. Slänten bakom
bebyggelsen utgörs enligt jordartskartan av berg och förmodligen är det berg med ett tunt eller osammanhängande moräntäcke.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen tall- och granskog med bra marktäckande vegetation av gräs och buskar.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING

Inga indikationer.

Saknas

Slänten bedöms vara stabil.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

16

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER
Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING
Slänt på Sesselbergets sydsida. Korta men branta (förmodligen schaktade) slänter mellan hus. Brant och lång
slänt bakom bebyggelsen som har en medellutning på ca
17 grader. Stabiliteten bedöms som god under normala
förhållanden.

Jorden vid bebyggelsen består av isälvssediment och en
finkornig morän.

Sly, enstaka träd, gräs och örter.
Stugområde med omkringliggande pister.

Inga indikationer.

Saknas.

Bebyggelse på stabil slänt. Vegetationstäckningen är i nuläget god. Dagvattenhanteringen och att vegetationstäckningen i slänter bör kontrolleras att den är fortsatt god.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

17, 20, 21

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på Tegefjällets södra sida. Relativt lång slänt
med en måttlig lutning, medellutningen är vid punkterna ca
12-14 grader. Dessa slänter bedöms med nuvarande förhållande vara stabila. Lokalt förekommer korta men brantare slänter (20-30 grader) vilka i de flesta fall är schaktade slänter mellan hus.

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av isälvssediment.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen granskog runt omkring bebyggelsen, mellan
husen bra täckning av gräs och sly.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Inga indikationer.

Saknas

Slänten bedöms vara stabil.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Duved

18

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING
Slänt på Tegefjällets sydöstra sida. Slänten är vid bebyggelsen brant med en medellutning på ca 20 grader och
maximal lutning ca 23 grader.
Sedimentens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
36°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ = 1,4 vid 20° släntlutning (plan glidyta).

Jorden vid bebyggelsen består av isälvsmaterial och en
finkornig morän. Invid bebyggelsen finns även utfyllnader
med krossmaterial.

Sly, enstaka stora träd, gräs och örter.
Stugområde med omkringliggande pister.

Erosion utmed vägar, uppfyllnader och schaktade slänter
för hus och vägar.

Saknas.

Brant slänt med flera hus i slänten, pågående ytlig erosion. Slänterna bedöms som ostabila. Dagvattenhanteringen bör ses över och schaktade slänter bör erosionsskyddas med tex vegetation.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.
.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsdalen

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Bäckens totala längd (längsta) från punkt 1 är cirka 0,3
km.
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

BESKRIVNING

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Bäckens bottenlutning är vid punkt 1 cirka 3 grader.
Bäckfårans bredd är vid punkt 1 cirka 1,0 meter.
Ravinens sidoslänter är sluttar vid punkt 1 ca 15 grader
och har en höjd av ca 4 meter. Slänterna bedöms vara
stabila.
Bäcken avvattnar ett område på cirka 0,4 km2, vilket
sträcker sig norrut från punkt 1 och upp mot Väfjället.
Mindre bäck som nedan punkt 1 rinner samman med
Köjbäcken.

Jordlagren består vid punkt 1 av morän medan det i de
övre delarna av avrinningsområdet är en stor del torv och i
de översta delarna berg i dagen.

Vegetationen vid punkt 1 utgörs mestadels av sly, gräs
och örter med enstaka mindre träd.
Det finns två trummor inom ett begränsat avstånd till
varandra, dels under vägen vid punkt 1 och dels under en
infart till villa strax norr om punkt 1.
Bebyggelsen utgörs av villor.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Spår av erosion och viss materialtransport av framförallt
finmaterial förekommer.

Saknas.

Bäcken har relativt måttlig bottenlutning, lite erosion och
materialtransport förekommer, relativt litet
avrinningsområde och begränsat flöde. Bebyggelsen
ligger i nuläget på betryggande avstånd och de bedöms
inte ligga i farozonen. Det finns dock förutsättningar för
dämning i de två trummorna och dessa bör hållas under
kontroll och eventuellt rensas från material.

3
BEDÖMNINGSKLASS
Inget behov av vidare utredning föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan
risker föreligga och området bör därför hållas under
kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsdalen

2, 5

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Köjbäcken är cirka 2,0 km lång från punkt 5 och sträcker
sig norrut upp mot ett myrområde väster om Väfjället.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Köjbäcken är djupt nerskuren i en ravinformation från
punkt 5 och knappt 1 km uppströms.
Köjbäckens bottenlutning är vid punkterna 2 och 5 ca 7-9
grader och bäckens bredd är vid punkterna ca 1,5 meter.
Ravinens sidoslänter är sluttar ca 15-20 grader och har en
höjd av ca 2-4 meter vid punkterna.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Köjbäckens avrinningsområde är ca 1,2 km2 och avvattnar
Väfjällets västra sluttning samt ett större myrområde
väster om Väfjället.
De övre delarna av avrinningsområdet består enligt
jordartskartan av torv och en liten del i östra delarna nära
Väfjällets topp av berg i dagen. Markens lutning är
förhållandevis flack i de övre delarna av
avrinningsområdet men det blir brantare när bäcken
närmar sig ravinformationen norr om punkterna.
Jordlagren består vid punkt 2 och 5 av morän medan det i
de övre delarna av avrinningsområdet är en stor del torv
och i de östra delarna en liten yta med berg i dagen.

Vegetationen består norr om punkt 2 av uppvuxen
granskog, sly, gräs och örter. Nedan punkt 2 vid och
omkring bebyggelsen i huvudsak sly, gräs och örter och
enstaka större träd.
Där Köjbäcken passerar vägen vid punkt 5 finns en
trumma.
Bebyggelsen utgörs av villor.

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Spår från tidigare jordrörelser finns vid båda
karteringspunkterna. Bäcken transporterar relativt mycket
material.

Bitvis stenskodda sidoslänter ovanför och invid trumman
vid punkt 5.

Köjbäcken har ett relativt stort avrinningsområde och en
potential för höga flöden och transport av material. Det
finns spår från tidigare jordrörelser och höga vattenflöden.
Det bedöms som att flera hus nedan punkt 2 ligger i
farozonen vid en slamström och översvämningar.
Förutsättningar för dämning av trumman vid punkt 12.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsdalen

3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på Brottåsens södra sida. Slänt med en måttlig
medellutning på 14 grader och maximal lutning på 17 grader.

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen utgörs av gräs, örter och buskar med enstaka mindre träd.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Inga indikationer.

Saknas.

Slänten bedöms vara stabil.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsdalen

4

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

BESKRIVNING

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Slänten är vid punkt 4 relativt flack med en medellutning
på 11 grader. Stabiliteten för slänten bedöms vara tillfredställande.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Vegetationen i slänten utgörs av gräs, örter och enstaka
mindre träd.
Bebyggelsen utgörs av fritidshus och mellan dessa norr
om punkten ett pistområde.

Inga indikationer.

Saknas.

Slänten bedöms i nuläget vara stabil, det som bör hållas
under kontroll är pistområdet så att inte ytlig erosion och
transport av jordmaterial utmed slänten uppkommer vilket
skulle kunna påverka befintlig bebyggelse.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsen

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän. En schakt för en
väg vid punkt 1 visar att det är ett relativt tunt jordtäcke
och därunder finns ett skiffrigt berg vilket kan vara erosionskänsligt.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen utgörs av uppvuxen barr- och lövskog samt
gräs och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING

Sluttning på Edsåshöjdens sydvästra sida. Slänt med en
måttlig medellutning på 11 grader, slänten bedöms vara
stabil.
Lokalt finns dock invid bebyggelse och vägar schaktade
slänter med lutning på upp till 20 grader. Dessa är dock
relativt korta och bedöms inte påverka befintlig bebyggelse.

Inga indikationer.

Saknas.

Slänten bedöms i nuläget vara stabil. Det som bör hållas
under kontroll är att vegetationstäckningen i slänten är
fortsatt god och man ska vara försiktig vid schaktningsarbeten och inte skapa slänter nära bebyggelse och vägar
som är brantare än ca 17 grader.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Edsåsen

2

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på Edsåshöjdens sydöstra sida. Slänt med en
måttlig medellutning på 11 grader och maximal lutning på
17 grader (kortare delar av slänten).

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän. Enligt jordartskartan finns det berg i dagen på de högst belägna delarna
av Edsåsen.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av gräs, örter och enstaka
mindre träd. Öppet landskap med betesmark mellan husen.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

Bebyggelsen utgörs av villor.

Inga indikationer.

Saknas.

Slänterna bedöms i nuläget vara stabila.

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Handöl

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING

Brant länt väster om bebyggelsen ner mot Handölan.
Släntlutningen är 37 grader och nivåskillnaden ca 20 m.
1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 21 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av sediment och enligt
jordartskartan, älvsediment, sand.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ <1 vid 37° släntlutning (plan glidyta).

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen tallskog, gräs
och örter.
Bebyggelsen utgörs av villor.

Det finns tecken på rörelser i slänten i form av lutande träd
och små utglidningar.

Saknas.

Brant slänt med hus ca 10–15 meter bakom släntkrönet.
Slänten bedöms vara ostabil.
Slänten bör inte kalavverkas och det är viktigt att vegetationstäckningen är fortsatt god.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Handöl

2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av sediment och enligt
jordartskartan, älvsediment, sand och/eller isälvsmaterial.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen utgörs av gräs och örter samt enstaka lövträd.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING

Sluttning mot norr på platå invid Handölan. Slänt med en
måttlig medellutning på 11 grader.
Vid bebyggelsens tomtgräns är en kortare del av slänten
något brantare med en lutning på upp till ca 20 grader,
denna del av slänten kan vara uppfylld i samband med
byggnation av husen. Då denna del av slänten relativt kort
bedöms den inte kunna påverka befintlig bebyggelse.

Inga indikationer.

Saknas.

Slänten bedöms i nuläget vara stabil och det som bör hållas under kontroll är att vegetationstäckningen i slänten är
fortsatt god, framförallt i den korta del av slänten närmast
tomtgränserna som är brantare än medellutningen på 11
grader.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Huså

1, 2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Husån är cirka 14 km lång från punkt 1 och ån sträcker sig
västerut från Huså. Husån går bitvis i en ravinformation.
Husåns bottenlutning är vid punkt 1 ca 4 grader och åns
bredd är ca 10–15 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (upp till 35 grader) och vid
punkt 2, ca 20 meter höga. Dessa bedöms som ostabila.
Bäcken avvattnar ett stort område norr om Åreskutan,
cirka 66,9 km2.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkterna av sediment (enligt
jordartskartan, älvsediment, sand) och en finkornig morän
medan det längre upp i avrinningsområdet är en finkornig
morän, torv samt berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består vid punkterna av gräs och örter samt
enstaka större träd.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår från tidigare jordrörelser finns vid båda punkterna.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns en bro vid punkt 1 och ytterligare en bro
nedströms nära utloppet i Kallsjön.

Saknas.

Husån har ett mycket stort avrinningsområde och det finns
potential för höga flöden och materialtransport.
Bebyggelsen bedöms dock i nuläget inte vara i farozonen
för ras eller slamströmmar. Ett hus, söder om Husån vid
punkt 1, ligger dock i farozonen för översvämning. Där
finns en vall av sten och block som troligen är skapad av
tidigare avsatt material. Vallen ger ett visst skydd mot
översvämning.

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Huså

3, 4

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Nordsluttning mot de centrala delarna i Huså. Lutningen
från punkterna 3 och 4 mot norr är ca 13-19 grader men
direkt söder och sydväst om dessa punkter finns en lång
och brant slänt med lutning ca 20-27 grader och en nivåskillnad på ca 200 m.
Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ <1 vid 27° släntlutning (plan glidyta).

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av en finkornig morän. Enligt jordartskartan finns det berg i dagen på de högst belägna delarna.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen granskog, gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Bebyggelsen utgörs i nuläget av enstaka fritidshus men
det är ett område under uppbyggnad och det finns många
utstakade tomter.

Lite erosion i diken.

Saknas.

Den branta slänten söder om punkterna bedöms vara
ostabil men i nuläget finns ingen bebyggelse i dess närhet,
därav nedanstående bedömningsklass. Dagvattenhanteringen i de nyplanerade områdena är viktig. Eftersom det
finns flera utritade tomter på fastighetskartan bör området
vara detaljplanelagt och därmed bör det också finnas en
detaljerad stabilitetsutredning för området.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

1, 3, 4

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

Bäcken är cirka 2,8 km lång från punkt 1 och sträcker sig
söderut mellan Elvaknippen och Tieknippen. Bäcken går
bitvis i en ravinformation.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

BESKRIVNING

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Bäckens bottenlutning är vid punkterna ca 2 - 7 grader,
det blir brantare från punkt 1 och uppströms. Bäckens
bredd är ca 2 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (30 grader) men det är
först vid punkt 4 och uppströms bäcken som det blir någon
större nivåskillnad, vid punkt 4 ca 5 meter. Ravinbotten är
dock relativt bred vid punkt 4.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 2,5 km2 på
Elvaknippens östra sida och Tieknippens västra sida. I
stort sett hela avrinningsområdet har en kraftig lutning och
de övre delarna utgörs av kalfjäll och enligt jordartskartan
berg i dagen. Avrinningen kan därav antas gå relativt
snabbt och vattenhastigheten är hög.
Jordlagren består i nedre delen av sediment (enligt
jordartskartan älvsediment/sand) medan det längre upp i
avrinningsområdet är morän och berg i dagen.

Vegetationen består av uppvuxen granskog, sly samt gräs
och örter.
Det finns en trumma under vägen vid punkt 1.
Markanvändningen utgörs i de nedre delarna av
avrinningsområdet av stugområden samt en camping och i
östra delen av avrinningsområdet är det skidpister.
Spår av höga flöden, erosion och slamströmmar samt
avsatt material finns vid punkterna. Framför trumman vid
punkt 1 har transporterat material grävts bort och lagts
upp i en hög bredvid bäcken.
Saknas.

Bäcken har ett relativt stort avrinningsområde och det
finns tecken på att höga flöden och materialtransport
förekommer kontinuerligt i bäcken. Det finns
förutsättningar för dämning av trumman vid punkt 1 och en
kontroll av denna bör göras med jämna mellanrum så att
den inte fylls igen med material. Flera hus från punkt 3 och
nedströms ligger i farozonen för översvämning och
slamströmmar.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2

Å

Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

2, 5

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister
Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1,8 km lång från punkt 2 och sträcker sig
söderut på östra sidan av Tieknippen. Bäcken går bitvis i
en ravinformation.
Bäckens bottenlutning är vid punkterna ca 5 - 7 grader,
bäckens bredd är ca 1,5 meter vid punkterna.
Lutningen på ravinens sidoslänter varierar mellan 13 och
30 grader. Ravinens djup är begränsat, vid punkterna 1-2
meter. Ravinbotten är relativt bred vid punkt 5.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,5 km2 på
Tieknippens östra sida. I stort sett hela avrinningsområdet
har en kraftig lutning och de övre delarna utgörs av kalfjäll
och enligt jordartskartan berg i dagen. Avrinningen kan
därav antas gå relativt snabbt och vattenhastigheten är
stundtals hög.
Jordlagren består i nedre delen av morän medan det
längre upp i avrinningsområdet är berg i dagen.

Vegetationen består av uppvuxen granskog, sly samt gräs
och örter.
Det finns en trumma under vägen vid punkt 2.
Markanvändningen utgörs i de nedre delarna av
avrinningsområdet av stugområden.
Spår av höga flöden, erosion och slamströmmar samt
avsatt material finns vid punkterna. Det finns material i
trumman vid punkt 2.

Saknas.

Bäcken har ett relativt stort avrinningsområde och det
finns tecken på att höga flöden och material transport
förekommer kontinuerligt i bäcken. Det finns
förutsättningar för dämning av trumman vid punkt 2 och en
kontroll av denna bör göras med jämna mellanrum så att
den inte fylls igen med material, det är dock ingen
bebyggelse nedströms vägen. Flera hus utmed bäcken
uppströms punkt 2 kan ligga i farozonen för bäcken och
eventuellt komma att påverkas av erosion och
slamströmmar.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2

Å

Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

6

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Bäcken är cirka 0,5 km lång från punkt 6 och sträcker sig
sydost upp mot Dromskåran.
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäckens bottenlutning är vid punkt 6 ca 4 grader.
bäckfårans bredd är vid punkt 6 ca 0,5 m.
Bäcken har inte skurit sig ner och inte heller bildat någon
djup ravinformation. Vid punkt 6 är nivåskillnaden ca 0,5
m.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,6 km2 på
nordsluttningen väster om Dromskåran.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkt 6 av morän medan det i de
övre delarna av avrinningsområdet är markerat berg i
dagen på jordartskartan.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Lite erosion av finmaterial men inget material i trumman
vid punkt 6.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns en trumma vid punkt 6.

Saknas

Bäck med ett relativt litet avrinningsområde, lite erosion av
finmaterial. Det bedöms att ingen bebyggelse är i
farozonen.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder
föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

7

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Slänt på Tieknippens nordsluttning med en medellutningen för slänten invid bebyggelsen av ca 14 grader. Lokalt
finns kortare slänter där lutningen är brantare, maximalt ca
22 grader.
Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ =1,2 vid 22° släntlutning (plan glidyta).
För lutningen 14° bedöms slänten vara stabil.

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen barrskog, gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Lite erosion i grävda diken.

Saknas.

Ingen bebyggelse bedöms vara i farozonen för ras med
nuvarande förhållanden. Det som bör hållas under kontroll
är dagvattenhanteringen, inklusive erosion i diken.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

8

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Slänt i sluttningen nordväst om Dromskåran med en medellutningen för slänten invid bebyggelsen av ca 15 grader. Bakom nuvarande bebyggelse finns en längre slänt
med brantare lutning, maximalt ca 23 grader.
Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ =1,2 vid 23° släntlutning (plan glidyta).
För lutningen 15° bedöms slänten vara stabil.

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Vegetationen i slänten utgörs av uppvuxen barrskog, gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Lite erosion i grävda diken.

Saknas.

Ingen bebyggelse bedöms vara i farozonen för ras med
nuvarande förhållanden. Det som bör hållas under kontroll
är dagvattenhanteringen, inklusive erosion i diken. Ny bebyggelse bör inte uppföras sydost om punkt 8.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Höglekardalen

9

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING

Sluttning på Hovdehögens sydligaste delar. Nivåskillnaden
för slänten är ca 70 meter men lutning en är måttlig, ca 1314 grader.
Slänten bedöms vara stabil.

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän. Enligt jordartskartan finns både berg i dagen och älvsediment (sand)
inom området.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen tall- och granskog med bra marktäckande vegetation av gräs och buskar.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Bebyggelsen utgörs av fritidshus och i anslutning till dessa
en del pistområden.

Inga indikationer.

Saknas

Slänten bedöms vara stabil.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

2018-02-15

Bilaga 2

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Järpen

1, 2

KARTERINGSSTEG

1
Topografiska förhållanden

2
Hydrologiska förhållanden

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

FAKTORER

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde (storlek), bäckar grundvattenerosion, dränering,
risk för dämning

Jordart, berg i dagen, förekomst av talus eller
block, mängd löst sediment, jordlängd

BESKRIVNING
Björntjärnbäckens totala längd (längsta) från karteringspunkt 1 är 4,5 km upp till Hallstutjärnen.
Ovanför punkt 2 går bäcken i en ravinformation och nivåskillnaden längs ravinen är ca 65 m och dess längd ca
900 m. Medellutningen längs bäckbottnen är för denna del
ca 4° och max lutningen ca 5°. Bäckfårans bredd är cirka
2,5 meter.
Det kan finnas slänter längs ravinen uppströms karteringspunkt 2 som har låg stabilitet, men dessa har inte
studerats närmare.
Björntjärnsbäcken har ett avrinningsområde på ca 5,2 km2
och avvattnar myrområden och bergsområden öster om
karteringspunkterna Det finns ringa spår från högvattenflöde samt transporterat jord- och stenmaterial.
Det finns förutsättningar för översvämning vid karteringspunkt 1.

Jordlagren består i huvudsak av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor, skogsavverkning, skidpister

Vid karteringspunkterna består vegetationen mest av
ungskog och sly av lövträd. Det finns en trumma under
väg 336.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

En ringa mängd transporterat jordmaterial (sand, grus, och
sten) finns längs den inspekterade delen av Björntjärnbäcken.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Saknas.

Björntjärnbäcken går i en ravinformation uppströms karteringspunkterna och en del jordmaterial transporteras vid
högvattenflöden. Då ravinformationen slutar en bit uppströms huset bedöms det inte finnas någon fara för slamströmmar som påverkar huset.
Dock kan huset drabbas av översvämning vid högvattenflöde.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

BEDÖMNINGSKLASS

3
Inget behov av vidare utredning föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som höga flöden,
kan risker föreligga och området bör därför hållas
under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Krok

1, 4

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Bringbäckens totala längd (längsta) från karteringspunkt 1
är 5,5 km. En bäck, Krokbäcken, sammanflödar med
Bringbäcken strax uppströms karteringspunkt 4. Krokbäcken avvattnar några tjärnar i avrinningsområdets nordvästra del.

Topografiska förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Från punkt 1 och till en bit uppströms punkt 4 går bäcken i
en ravinformation och nivåskillnaden längs ravinen är ca
85 m och dess längd ca 1000 m. Sidoslänterna är cirka
mellan 4 och 8 meter höga och lutar mellan 20 och 26 grader. Stabiliteten för slänterna bedöms var otillfredsställande.
Medellutningen och max lutningen längs bäckbottnen är
för denna del ca 5°. Bäckfårans bredd varierar mellan 2
och 3,5 meter.

2
Hydrologiska förhållanden

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde (storlek), bäckar grundvattenerosion, dränering,
risk för dämning

Jordart, berg i dagen, förekomst av talus eller
block, mängd löst sediment, jordlängd

Bringbäcken avvattnar ett område på ca 7,7 km2 och avvattnar myrområden och höjder nordost om karteringspunkterna.
En trumma finns under väg 336.

Jordlagren består i huvudsak av sediment av finjord.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor, skogsavverkning, skidpister

Vegetationen består av ängsmark med gräs, örter och enstaka träd och buskar.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Det finns spår från transporterat jord- och stenmaterial.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under väg 336.

Saknas.

Bringbäcken går i en ravinformation mellan karteringspunktern och avvattnar ett stort område. En del jordmaterial transporteras vid högvattenflöden. Ravinslänternas stabilitet bedöms som otillfredsställande.
Husen bedöms dock inte kunna påverkas av slamströmmar eller ras då de ligger bakom släntkrön och på betryggande avstånd från släntkrön.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

BEDÖMNINGSKLASS

3
Inget utredningsbehov föreligger men ravinen bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Krok

2, 3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

Millestbäckens totala längd (längsta) från karteringspunkt
1 är 3,0 km.

Topografiska förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

2
Hydrologiska förhållanden

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde (storlek), bäckar grundvattenerosion, dränering,
risk för dämning

Cirka 700 meter uppströms punkt 3 går Millestbäcken i en
ravinformation. Förhållanden där är dock inte inspekterade.
Medellutningen och max lutningen längs bäckbottnen vid
karteringspunkterna är ca 3°. Bäckfårans bredd är cirka
0,5 meter.

Millestbäcken avvattnar ett område på ca 1,3 km2 och avvattnar tjärn, myrområden och höjder nordost om karteringspunkterna.
En trumma finns under väg 336.

Jordlagren består vid bäckens nedre del av sediment av
Jordart, berg i dagen, fö- finjord. Längre uppströms (från punkt 3) består jorden av
rekomst av talus eller
morän.
block, mängd löst sediment, jordlängd

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor, skogsavverkning, skidpister

Vegetationen består av ängsmark med gräs, örter och enstaka träd och buskar.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Det finns inga spår från transporterat jord- och stenmaterial.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns en trumma under väg 336.

Saknas.

Millestbäcken bedöms inte transportera jordmaterial. Dock
kan höga flöden innebära att vatten tar sig nya vägar där
marken planar ut kring punkt 2 men byggnader bedöms
inte vara i fara.

4
Inget utredningsbehov eller behov av
kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Mårdsundsbodarna

1, 3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska förhållanden

BESKRIVNING
Bäckens totala längd (längsta) från karteringspunkt 1 är
cirka 2,5 km. Mellan karteringspunkterna går bäcken delvis i en sänka.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är brant. Medellutningen är cirka 9
grader. I avrinningsområdets övre delar är lutningen ännu
brantare. Mellan karteringspunkterna är bäckfårans bredd
är cirka 1,5–2 meter.
Sidoslänterna i ravinen närmast punkt 1 är branta och stabiliteten bedöms som otillfredsställande.

2
Hydrologiska förhållanden

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde (storlek), bäckar grundvattenerosion, dränering,
risk för dämning

Bäcken avvattnar ett område på ca 0,8 km2 och avvattnar
Sällsjöfjällets nordöstra sida. Då bäckbottnen är brant och
övre delen av avrinningen sker på kalfjäll, bedöms höga
flöden kunna uppstå.

Jordart, berg i dagen, fö- Jordlagren består av morän.
rekomst av talus eller
block, mängd löst sediment, jordlängd
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor, skogsavverkning, skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog med gräs, örter och vattenkrävande växter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Det finns ringa spår från erosion, ras och transporterat
jord- och stenmaterial.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under väg inom området.

Saknas.

Bäcken rinner över kalfjäll och branta partier och spår
finns från avlagrat jordmaterial. Husen ligger dock ovan ravinen och på betryggande avstånd från släntkrön.
Det finns en fara att trumman sätter igen och spolas bort
varför den bör hållas under kontroll.

BEDÖMNINGSKLASS

3
Inget behov av vidare utredning föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Mårdsundsbodarna

2, 4

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska förhållanden

BESKRIVNING
Bäckens totala längd (längsta) från karteringspunkt 2 är
cirka 2 km. Mellan karteringspunkterna går bäcken delvis i
en sänka.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är brant. Medellutningen är cirka 9
grader. I avrinningsområdets övre delar är lutningen ännu
brantare. Mellan karteringspunkterna är bäckfårans bredd
är cirka 2 meter.
Bäcken är nerskuren ca 1-2 m vid punkterna och sidoslänternas stabilitet bedöms vara tillfredsställande.

2
Hydrologiska förhållanden

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde (storlek), bäckar grundvattenerosion, dränering,
risk för dämning

Jordart, berg i dagen, fö- Jordlagren består vid av morän.
rekomst av talus eller
block, mängd löst sediment, jordlängd
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor, skogsavverkning, skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog, sly
gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Uppströms karteringspunkt 2 finns spår från tidigare slamströmmar i form av léever och bäcken har här genom åren
tagit olika fåror.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett område på ca 1,3 km2 och avvattnar
delar av Sällsjöfjällets östra sida och Jämthöns västra
sida. Då bäckbottnen är brant och övre delen av avrinningen sker på kalfjäll, bedöms höga flöden kunna uppstå.

Tre trummor finns under vägar i området.

Saknas.

Bäcken rinner över kalfjäll och branta partier och spår
finns från avlagrat jordmaterial. Då finns en fara att huset
vid karteringspunkt 2 påverkas av slamströmmar varför
förhållanden behöver utredas vidare.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger.
Ravinen bör hållas under kontroll med
jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Nordhallen

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Kallbäcken/Brännbäckens totala längd (längsta) från
karteringspunkt 1 är cirka 5,5 km. Bäcken går på flera
ställen i ravinformationer. Vid höga flöden breddar den
troligen över till bäcken som rinner mot karteringspunkt 2
(se annat bedömningsprotokoll).
Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 4–5 grader. I
avrinningsområdets övre delar är lutningen brantare.
Bäckfårans bredd är vid karteringspunkten cirka 2,5 meter.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett stort område, cirka 5,9 km2, vilket
sträcker sig via Skalsberget, över ett myrområde och
vidare upp till västra sidan Väster- och Österskalet.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog med
gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Det finns omfattande spår från slamströmmar i bäcken.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under vägbank vid punkten.

Saknas.

Kallbäcken/Brännbäckens rinner över kalfjäll och branta
partier och omfattande spår finns från avlagrat
jordmaterial. Husen ligger dock ovanför ravinen och på
betryggande avstånd från släntkrön.
Det kan komma en hel del material till trumman och höga
flöden men då den har en dimension av 1,5 meter bedöms
den som tillräcklig.

BEDÖMNINGSKLASS

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Nordhallen

2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Bäck som är en bifurkation till Brännbäcken. Vid normala
flöden är den cirka 900 m lång från karteringspunkt 2.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäcken går i en djup ravin vid punkten men längre
uppströms går den endast i mindre sänkor.
Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 3 grader. Vid
punkten är lutningen dock betydligt större; kring 10 grader.
Bäckfårans bredd är vid karteringspunkten cirka 2 meter.
Sidoslänternas stabilitet bedöms som otillfredsställande
vid punkten.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog med
vattenkrävande växter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Enligt bofast har vägbanken spolats bort för cirka 50 år
sedan i samband med höga flöden. Det finns spår av
slamströmmar och nedfallna träd vid punkten.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar vid normala flöden ett litet område, cirka
0,2 km2. Vid höga flöden får den troligen påfyllning från
Brännbäcken som då breddar över just nedanför
Skalsbergets västra fot (se annat bedömningsprotokoll).

Det finns en trumma under vägbanken vid punkten.

Saknas.

Vid stora regnmängder på kort tid kan flödet bli högt i
bäcken och den kan då dra med sig en hel del jordmaterial
till trumman, vilken riskerar att sätta igenom och spolas
bort. Det bedöms dock inte som om några hus är i
farozonen.

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Nordhallen

3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Liten bäck som från punkt 3 är cirka 1 km lång.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

I övre delen av avrinningsområdet går bäcken i en djup
ravin mellan Kalkberget och Årsberget. Även vid punkten
är den djupt nedskuren.
Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 3 grader. Vid
punkten är lutningen dock betydligt större; kring 8 grader.
Bäckfårans bredd är vid karteringspunkten cirka 0,5 meter.
Sidoslänterna stabilitet bedöms som otillfredsställande vid
punkten.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av ungskog och lövskog samt
ängsmark.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Ringa spår av materialtransport.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett litet område, cirka 0,7 km2. Risk för
dämning av vägtrumman.

Det finns en trumma under vägbanken vid punkten.

Saknas.

Det bedöms dock inte som om några hus är i farozonen.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Nordhallen

4

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på Årsbergets västra sida. En kort slänt som i
den övre delen är i berg. Vid bebyggelsen är lutningen
kring 17 grader.

3
Jord- och bergförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av morän. Ovan bebyggelsen är det berg i dagen och berg med tunt eller osammanhängande jordtäcke.

4
Markförhållanden

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen tall- och granskog med bra marktäckande vegetation av gräs och buskar.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

BESKRIVNING

Inga indikationer.

Saknas

Stabil slänt.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Ottsjö

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Två bäckar rinner samman cirka 500 meter uppströms
punkt 1. Den östra delen av bäcken är cirka 1 km lång
uppströms punkt 1. Bäcken går i delvis i raviner såväl
uppströms som nedströms punkten.
Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 2 grader. Vid
punkten är lutningen 2 grader. Bäckfårans bredd är vid
karteringspunkten cirka 1 meter.
Sidoslänterna stabilitet bedöms som stabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett cirka 1,1 km2 stort område på berget
Platåns östra sida.
Risk för dämning av vägtrummor under våren vid
islossning och snösmältning.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består uppvuxen fjällskog och ängsmark.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Ringa spår av materialtransport.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns två trummor under vägen vid punkten.

Saknas.

Bäck från fjället som rinner i ravinformationer. Då det inte
syns några spår från stora materialtransporter, höga
flöden och ravinerna är breda bedöms faran för
slamströmmar som liten. Det föreligger dock risk för att
trummorna dämmer på våren och de bör därför
inspekteras med vissa intervaller.

3
BEDÖMNINGSKLASS

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Ottsjö

2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1,3 km lång uppströms punkt 1. Bäcken
går i en ravin såväl uppströms som nedströms punkten.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 3 grader. Vid
punkten är lutningen 2 grader. Bäckfårans bredd är vid
karteringspunkten cirka 1 meter.
Sidoslänterna stabilitet bedöms som stabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består uppvuxen fjällskog, gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Ringa spår av materialtransport.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett cirka 0,5 km2 stort område på berget
Platåns sydsida.

Saknas.

Bäck från fjället som rinner i ravinformationer. Då det inte
syns några spår från stora materialtransporter, höga
flöden och ravinerna är breda bedöms faran för
slamströmmar som liten. Bebyggelse ligger dessutom på
behörigt avstånd från bäcken.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Ottsjö

3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1,3 km lång uppströms punkt 3. Bäcken
går i en ravin såväl uppströms som nedströms punkten.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 3 grader. Vid
punkten är lutningen betydligt högre; 12 grader.
Bäckfårans bredd är vid karteringspunkten cirka 1 meter.
Sidoslänterna stabilitet bedöms som stabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett cirka 1,3 km2 stort område på berget
Platåns sydvästra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består uppvuxen fjällskog, ängsmark, gräs
och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Ringa spår av materialtransport.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

.

Saknas.

Bäck från fjället som rinner i ravinformationer.
Bebyggelse ligger ovan ravinslänterna och på behörigt
avstånd från ravinen och bäcken.

BEDÖMNINGSKLASS

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Rista

1

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Nylandsbäcken är cirka 1,6 km lång uppströms punkt 1.
Bäcken går i en ravin en bit uppströms punkten.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 5 grader. Vid
punkten är lutningen 6 grader. Bäckfårans bredd är vid
karteringspunkten cirka 1 meter.
Bäcken går nedströms punkten i en mindre ravin vars
sidoslänter bedöms som stabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkten av isälvsediment men en bit
uppströms punkten består jordlagren av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består lövskog och sly samt gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Ringa spår av materialtransport.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,3 km2 på berget
Örnhällans sydsida, ett myrområde samt Romohöjdens
nordostsida.

Det finns en stentrumma under vägen vid punkten.

Saknas.

Bäck från fjället som inte rinner i några ravinformationer
uppströms bebyggelsen. Då det endast syns ringa spår av
materialtransport och bebyggelse ligger på behörigt
avstånd från bäcken bedöms ingen fara för slamströmmar
föreligga. Dock kan trumman dämma varför den bör
inspekteras med vissa intervaller

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Rista

2

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Sluttning på berget Romohöjdens östra sida. Slänten är
vid bebyggelsen brant med en maximal lutning av 25 grader. Den branta delen av slänten är dock kort. I övrigt är
släntlutningen kring 15–20 grader.
Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°.Grundvattennivån bedöms ligga 1,5 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ < 1,0 vid 25° släntlutning (långsträckt glidyta).

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av isälvssediment (silt och
sand). Ovan bebyggelsen är det berg i dagen och berg
med tunt eller osammanhängande jordtäcke.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Bra marktäckande vegetation av gräs och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Inga indikationer.

Saknas

De branta partierna är mellan 5 och 10 meter höga. Det är
två bostadshus som ev kan påverkas av ett ras.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger.Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Rista

3

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

BESKRIVNING

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sluttning på berget Fåfängbackens sydöstra sida. Slänten
är vid bebyggelsen i huvudsak flack men korta, branta partier förkommer vilka dock är mycket korta och därför bedöms som stabila.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av isälvssediment (silt och
sand). Ovan bebyggelsen är det berg i dagen och berg
med tunt eller osammanhängande jordtäcke.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Enstaka träd och bra marktäckande vegetation av gräs
och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Inga indikationer.

Saknas

De branta partierna är få och korta. Sluttningen bedöms
som stabil.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Skansen

1, 2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1

BESKRIVNING
Andtjärnbäcken är cirka 2,3 km lång från karteringspunkt 2
upp till Andtjärnen. Bäcken går i en djup ravin från punkt 2
ungefär halvvägs upp till sjön.

Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 2 grader. I
ravinen är den dock betydligt brantare och vid punkt två
uppmättes lutningen till 8 grader. Vid punkten är lutningen
6 grader. Bäckfårans bredd är varierar vid punkterna
mellan 1 och 5 meter.
Sidoslänter bedöms som stabila vid punkterna men kan
vara ostabila längre uppströms.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkterna av morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av skog med både löv och barr. Det
förekommer såväl uppvuxen skog som slyskog samt gräs
och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

Bäcken avvattnar ett stort område av cirka 6,9 km2 som
omfattar Nordhallsfjällets västsida, en tjärn och ett
myrområde samt en brant sluttning ner mot
karteringspunkterna.

Det finns trummor under vägar vid båda punkten. Det finns
en gångbro vid punkt 1.
Många spår av erosion och slamströmmar finns vid punkt
2. Enligt bofast har vägbron vid punkt 2 spolats bort vid ett
tillfälle, vilket troligen berodde på en dämning (av
jordmassor) längre upp i ravinen.

Saknas.

Bäck från fjället som rinner i en djup ravinformation
uppströms bebyggelsen. Stor omfattning av spår från
slamströmmar. Ett fritidshus vid punkt 1 samt vägar kan
drabbas av översvämning och slamström vid
högvattenflöde. Men då konsekvenserna är begränsade,
görs bedömningen att ravinen inte behöver utredas vidare.

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Timmerkojan

1, 4

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken som är cirka 1,7 km lång uppströms punkt 1.
Bäcken går vid bebyggelsen inte i någon ravinformation.
Bäckens bottenlutning är i medeltal är cirka 2 grader.
Bäckfårans bredd är mellan 1 och 1,5 meter vid
punkterna.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,9 km2 som
omfattar ett berg mellan Högåsen och Vallrun samt ett
större myrområde. Länger upp i avrinningsområdet har
bäcken skurit ut en ravinformation.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkten av issjösediment.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av skog med både löv och barr. Det
förekommer såväl uppvuxen skog som slyskog samt gräs
och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns trumma under väg vid punkt 4 samt under E14
vid punkt 4.
Det syns endast ringa spår av materialtransport.

Saknas.

Bäck från fjället som inte rinner i nån ravinformation vid
bebyggelsen. Bäcken kan bredda vid det flacka området
kring bebyggelsen vilket gör att slamströmmar inte kan
påverka bebyggelsen.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Timmerkojan

2, 3

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Sågbäcken är cirka 3,5 km lång uppströms punkt 3.
Bäcken gå i en ravinformation längs en sträcka av cirka
600 meter från punkt 3 och uppströms.
Bäckens bottenlutning längs ravinområdet är i medeltal
cirka 5 grader. Bäckfårans bredd cirka 1,5–2 meter vid
punkterna.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 2,3 km2 som
omfattar berget Vallrun, ett berg mellan Högåsen och
Vallrun samt ett större myrområde kallat Hökåsflon.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkterna av issjösediment.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av skog med både löv och barr. Det
förekommer såväl uppvuxen skog som slyskog samt gräs
och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Omfattande spår av erosion, ras och slamström efter
skyfallet 2006.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns trumma under E14 strax nedström punkt 2.

Saknas.

Bäck från fjället som rinner i en ravinformation uppströms
bebyggelsen. Bäcken kan bredda vid det flacka området
kring bebyggelsen vilket gör att ingen fara för
slamströmmar föreligger som kan påverka bebyggelsen.
Dock kan trumma under E14 sättas igen.

3
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

19

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)
Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

BESKRIVNING
Bäck som är cirka 2 km lång från Åresjön och upp mot
Förberget. Bäcken går delvis i ravinformationer.
Bäckens bottenlutning är i medeltal 6 grader och vid
punkten är lutningen 7 grader. Bäckfårans bredd är cirka 1
meter vid punkten.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,7 km2 på
Förbergets östra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av lövskog, sly och gräs.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under en lokalväg uppströms E14,
under E14, en lokalväg och järnvägen.

Vissa spår av slamströmmar och erosion.

Saknas.

Bäck som delvis går i ravinformationer och som
transporterar en del material. Trummor bör hållas under
kontroll och tömmas vid behov.

3
BEDÖMNINGSKLASS
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

30, 34

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Östlibäcken är cirka 1,0 km lång från punkt 34 och upp till
en skidväg. Bäcken går i den nedre halvan i en
ravinformation som tilltar i djup nedströms mot punkt 34.
Bäcken får tillflöde från en mindre bäck just nedströms
punkt 30.
Bäckens bottenlutning varierar vid punkterna mellan cirka
12 och 15 grader. Bäckfårans bredd är mellan cirka 0,5 till
2,5 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (20–35 grader) och mellan
7 och 8 meter höga vid punkterna. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,4 km2 på
Åreskutans sydsida. Området är starkt påverkat av
skidpister och skidliftar.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består i nedre delen av isälvsediment medan
det längre upp i avrinningsområdet är finkornig morän och
berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av lövskog, barrskog, buskar samt
gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Bäck som det tidigare har varit problem med
slamströmmar och höga flöden i.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under en skidväg, två trummor under
en lokalväg uppströms E14 och en trumma under E14.
Bäcken är nedströms E14 kulverterad.

Erosionsdämpande trappor finns vid punkt 30 samt en
mindre sedimentationsdamm cirka 50 meter uppströms
punkt 34.
Bäck som tidigare haft problem med högvattenflöden och
slamströmmar. Trumman under väg E14 bedöms vara för
liten och den saknar skyddande galler. Sedimentationsdammen var full med jord och grenar och bedöms som
undermålig. Slamström kan påverka E14 och nedanför
liggande byggnader.
Förändring i avrinningen inom området, exv nya skidvägar
och liftar, kan öka och förändra avrinningen i området.
Trummor under E14 bör hållas under kontroll. Likaså
måste stabiliserande åtgärder underhållas och kontrolleras
regelbundet.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2

Å

Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

8

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänt på Åreskutans södra del. Slänten är vid bebyggelsen
mycket brant med lutningar mellan 30 och 42 grader.
Slänthöjden är mellan 5 och 10 meter.
Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ <1,0 vid 35° släntlutning (plan glidyta).

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av sediment (silt och sand)
samt fyllnadsmassor vid fastigheter och i vägen som går
på skrå i väst-östlig riktning.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Buskar, sly, gräs och öster.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Erosion har inträffat i slänt ovan punkten.

Saknas.

Brant slänt med hus på släntkrön och väg på skrå med
schaktade slänter.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

20

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

BESKRIVNING
Slänt på Åreskutans sydvästra del. Slänten är vid bebyggelsen mycket brant med en maximal lutning av 40 grader
och medellutning 23 grader. Slänthöjden är mellan 5 och
10 meter.
Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ <1,0 vid 35° släntlutning (plan glidyta).

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av sediment (silt och sand)
samt fyllnadsmassor vid fastighet strax väster om punkten
samt i vägen som går på skrå i väst-östlig riktning.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Ängsmark.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Ras och erosion har inträffat strax väster om punkten.

Saknas.

Brant slänt med hus på släntkrön där ras inträffat.

1
Ett angeläget behov föreligger avseende detaljerad utredning av förutsättningarna för släntrörelser och dess konsekvenser samt behov av åtgärder. Vid uppenbar fara meddelas fastighetsägare och kommun snarast möjligt.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

21

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING

Slänt på Åreskutans sydsida. Slänten är vid bebyggelsen
brant med en lutning kring 25 grader.
1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av svämsediment på morän samt fyllnadsmassor vid byggnader samt i vägen som
går på skrå i väst-östlig riktning.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Sly, enstaka träd, gräs och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ <1,0 vid 25° släntlutning (plan glidyta).

Erosion har inträffat utmed vägar, uppfyllnader och schaktade slänter för hus och p-platser.

Saknas.

Brant slänt med hus på släntkrön med erosion.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.
.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

22

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER
Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänt på Åreskutans sydsida. Slänten har vid bebyggelsen
är relativt flack lutning kring 18 grader, vilken bedöms som
stabil under normala förhållanden.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av svämsediment (silt och
sand) på morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Sly, enstaka träd, gräs och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

En viss antydan till erosion utmed grusväg.

Saknas.

Bebyggelse på stabil slänt. Dock har problem förekommit
(vatten och jordmassor) vid intensiv nederbörd varför avvattningsanläggningar bör kontrolleras och ev åtgärdas
regelbundet.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

23

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING
Slänt på Totthummelns västra sida. Slänten har en lutning
mellan 35 och 45 grader.

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av svämsediment (silt och
sand) som underlagras av finkornig morän. Jordlagren är
tunna i sluttningen bakom husen och berg i dagen förkommer.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Barr- och lövskog. Avverkat område.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ <1,0 vid 35° släntlutning (plan glidyta).

Erosion i drivningsväg och schaktade slänter ovan bebyggelsen.

Saknas.

Bebyggelse nedanför slänt som överslagsmässig inte är
stabil. Avverkning har utförts i området ovan husen och
det höjer grundvattennivån, koncentrerar och leder om ytvatten. Intensiv eller långvarig nederbörd kan höja grundvattenyta och utlösa ras som påverkar husen.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

24

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING
Slänt på Högåsens sydväst sida. Slänten har en lutning
mellan 20 och 35 grader. Brantare i schaktade slänter.

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Moränen tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av finkornig morän. Jordlagren är tunna i sluttningen bakom husen och berg i dagen förkommer. Berget är skiffrigt och lätteroderat.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Barr- och lövskog.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ <1,0 vid 35° släntlutning (plan glidyta).

Saknas

Saknas.

Bebyggelse nedanför slänt som överslagsmässig inte är
stabil. Lodräta bergsskärningar bakom hus där ras inte
kan uteslutas i det lättvittrade berget.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

25

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING
Slänt på Björnängesbergets sydsida. Slänten har en lutning kring 20 grader.

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av finkornig morän samt
berg i dagen.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen barrskog, lövskog.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ ~1,4 vid 20° släntlutning (plan glidyta).

Saknas.

Saknas.

Bebyggelse nedanför slänt som överslagsmässig är stabil
och där bebyggelsen inte ligger vid den brantaste delen.
En fastighet ligger vid en mycket brant slänt men slänten
är i berg.

4
Inget utredningsbehov eller behov av kontroll
föreligger.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

26

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänt på Förbergets sydsida. Slänten har en lutning kring
24 grader. Brantare partier (även lodräta) finns där det är
tunt jordtäcke och berg i dagen.
Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:
Fcφ ~1,1 vid 24° släntlutning (plan glidyta).

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av finkornig morän, tunt
jordtäcke på berg samt berg i dagen.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen barrskog, lövskog samt gräs och örter.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Viss erosion i schaktade bergsslänter.

Saknas.

Bebyggelse nedanför lång, brant sluttning som det har
schaktats i. Schaktslänterna är lodräta och upp till 5 m
höga. Berget är lätteroderat och lättvittrat. Vid kraftig eller
långvarig nederbörd kan erosion och ytliga ras ske i de
tunna jordlagren eller i det lätttvittrade berget som kan
drabba fastigheter och vägar. Förebyggande åtgärder kan
behövas.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

32

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING
Slänt på Totthummelns västra sida. Slänten har en lutning
kring 21 grader.

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Sedimentens tunghet antas till 19 kN/m3 ovan vattenytan
och vattenmättad 20 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ =
34°. Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av svämsediment (silt och
sand) som underlagras av finkornig morän.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Ängsmark.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ ~1,2 vid 21° släntlutning (plan glidyta).

Saknas.

Saknas.

Bebyggelse nedanför slänt som överslagsmässig inte är
stabil. Intensiv eller långvarig nederbörd kan höja grundvattenyta och utlösa ras.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

33

KARTERINGSSTEG

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

FAKTORER
Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Stabiliserande åtgärder

Slänt på Björnängesbergets sydsida. Slänten har en lutning mellan 20 och 90 grader.

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av tunt jordtäcke på berg
och berg i dagen

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Avverkat.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6

BESKRIVNING

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Saknas.

Saknas.

Ny bebyggelse ligger på släntkrön av en mycket brant
slänt. Slänten består av berg i dagen och tunna jordtäcken
på berg. Det bedöms som att slänten är stabil men ytlig
erosion kan ske i fyllning eller tunna jordtäcken vid intensiv
nederbörd varför restriktioner för utfyllning och avvattning
bör tas fram och slänten bör hållas under kontroll.

3
Inget utredningsbehov föreligger men slänterna bör hållas
under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2015-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I SLÄNTER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

35

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

BESKRIVNING
Slänt på Förbergets sydvästsida. Slänten har en lutning
kring 25 grader.

1
Skjuvbrott – jordskred/ras

3
Jord- och bergförhållanden

4
Markförhållanden

Slänthöjd, släntlängd, lutning max/medel, grundvattennivå, hållfasthet,
tunghet, glidytedjup,
grundvattennivå, säkerhetsfaktor (Fcφ)

Moränens tunghet antas till 20 kN/m3 ovan vattenytan och
vattenmättad 22 kN/m3. Friktionsvinkel antas till φ = 36°.
Grundvattennivån bedöms ligga 1 m under markytan.
Överslagsberäknad säkerhetsfaktor:

Jordart, berg i dagen, förekomst av block eller
talus

Jorden vid bebyggelsen består av finkornig morän, tunt
jordtäcke på berg samt berg i dagen. Vissa tomter är uppfyllda.

Vegetation (typ och täckningsgrad), vägtrummor,
vägar, spårbildning,
skogsavverkning, skidpister

Uppvuxen barrskog, lövskog samt gräs och örter. Avverkning nedanför husen.

Jordskred, jordras, slamTidigare jordrörelser ström, erosion, alluvialkon, leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSSKLASS

Fcφ ~1,1 vid 25° släntlutning (plan glidyta).

Saknas

Saknas.

Bebyggelse ovanför brant sluttning som överslagsmässigt
inte bedöms som stabil.

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

1, 12

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Lillån rinner ihop med Ullån strax nedströms punkt 12.
Båda bäckarna delar högre upp i avrinningsområdet upp
sig i flera mindre bäckar upp mot Mullfjället respektive
Åreskutan. I nedre och övre delarna av bäckarna går de i
ravinformationer.
Bäckens bottenlutning vid punkt 12 är cirka 11 grader
medan lutningen planar ut längre ner och är vid punkt 1
endast 1 grad. Bäckfårans bredd cirka 8–10 meter vid
punkterna.
Sidoslänterna vid punkt 12 är 20 meter höga och lutar
brant, cirka 35 grader. Stabiliteten för dessa bedöms som
inte tillfredställande.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Ullån och Lillån avvattnar ett stort område av cirka 25 km2.
Avrinningsområdet omfattar Åreskutans västra sida och
Mullfjällets östra sida samt flera tjärnar och myrområden.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkterna av isälvsediment medan
det i övriga delar är morän, tunna och osammanhängande
jordlager av morän samt berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av skog med både löv och barr. Det
förekommer såväl uppvuxen skog som slyskog samt gräs
och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns trumma under lokalvägen strax nedströms punkt
1 samt en vägbro vid punkt 12.
Spår av erosion, ras och slamström.

Saknas.

Stor å från fjället som på flera ställen rinner i
ravinformationer. Bottenlutningen är brant och flödet är
högt. Vid punkt 12 går ån i en djup ravin med instabila
slänter men husen ligger där ovanför släntkrön och på
betryggande avstånd från ån. Vid punkt 1 är området
flackt och det finns endast slänter på ena sidan om ån
vilket gör att det där finns möjlighet för ån att bredda.
Hembygdsgården som ligger här kan påverkas av
översvämning och vallar mot detta kan krävas. Dock ingen
fara för slamströmmar.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

3

Å

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll. .

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

2

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

BESKRIVNING
Bäck som troligen får tillskott vid högvattenflöde från Ullån
(ett tillflöde till Ullån). Bäcken är cirka 1 km lång från punkt
2 och uppströms.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Bäcken går i nedre delen i en ravinformation.
Bäckens bottenlutning vid punkt 12 är cirka 10 grader.
Bäckfårans bredd cirka 0,5 meter vid punkten.
Ravinens sidoslänter är branta (20 grader) och 15 höga.
Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,4 km2 på
Åreskutans sydvästra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkten av isälvsediment medan det
längre upp i avrinningsområdet är morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består sly, lövskog samt gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Inga spår från tidigare jordrörelser.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns trumma under E14 vid punkten.

Saknas.

Liten bäck som inte har några spår från stor
materialtransport. Sidoslänterna stabilitet bedöms som låg
men inga byggnader ligger i riskzonen.
Trumma under E14 bör dock hållas under kontroll.

BEDÖMNINGSKLASS

3

Å

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll. .

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

3, 4, 28

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Bergebäcken är cirka 1,3 km lång från punkt 4 och
uppströms. Bäcken går mellan punkterna 4 och 28 i en
ravinformation.
Bäckens bottenlutning mellan punkterna är i medeltal cirka
14 grader. Bäckfårans bredd är cirka 0,5–1 meter vid
punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (25 grader) och cirka 2–5
höga just uppström punkt 4. Dessa bedöms som ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,7 km2 på
Åreskutans sydvästra sida. Området är starkt påverkat av
skidpister och skidliftar.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består mellan punkterna 4 och 28 av
isälvsediment medan det längre upp i avrinningsområdet
är morän och berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog, sly
och marken är täckt av gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår från tidigare jordrörelser finns vid samtliga punkter

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns trumma under Ullåvägen vid punkt 3, vid punkt
28 under en skidväg samt en under E14 vid punkt 4.

Saknas.

Bäck med spår från tidigare jordrörelser och det bedöms
som att E14 och hus nedströms E14 kan påverkas av
slamströmmar.
Trummor under Ullåvägen, skidvägar och E14 bör hållas
under kontroll.

BEDÖMNINGSKLASS

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Raviner bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

5, 14, 29, 31

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Bräckebäcken är cirka 2,2 km lång från punkt 14 och upp
till den sydligaste av Bräcketjärnarna. Bäcken går från
Bräckebäckfallet och nedström i en ravinformation som
tilltar i djup nedströms. Vid punkt 5 tar ravinen slut och
bäckens botten planar ut. Bäcken vid punkt 29 är ett
biflöde till Bräckebäcken.
Bäckens bottenlutning är vid punkterna 14, 29 och 31
cirka 14 grader. Bäckfårans bredd varierar mellan 1,5 och
3 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (35–40 grader) och mellan
5 och 10 meter höga vid punkterna. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,8 km2 på
Åreskutans sydvästra sida. I områdets nordvästra del finns
Bräcketjärnarna.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består nedströms punkt 29 av isälvsediment
medan det längre upp i avrinningsområdet är finkornig
morän och berg i dagen. Bäcken har eroderat ner till berg
på vissa ställen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barrskog, sly, gräs och
vattenkrävande växter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Omfattande spår från tidigare jordrörelser finns vid
samtliga punkter uppströms E14.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under en skidväg just nedströms
punkt 31 och vid 29. Dessutom finns en trumma under
E14 och under lokalvägen och järnvägen vid punkt 5.

I biflöden vid punkt 29 finns 7 stycken erosionsdämpande
trappor.

Bäck med omfattande spår från tidigare jordrörelser och
det bedöms som att hus nedströms E14 ligger i farozonen
vid en slamström.
Förändring i avrinningen inom området, exv nya skidvägar
och liftar, kan öka och förändra avrinningen i området.
Trummor under E14 bör hållas under kontroll. Trummor
bör förses med galler. Likaså måste stabiliserande
åtgärder underhållas och kontrolleras regelbundet.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2
Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

6, 15

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Lundgårdsbäcken är cirka 1,4 km lång från punkt 15 och
upp till lifthusen vid Bräckefallet. Bäcken går i en
ravinformation som tilltar i djup nedströms.
Bäckens bottenlutning är vid punkt 15 är cirka 14 grader.
Bäckfårans bredd är cirka 1 meter vid punkten. Vid punkt
6 har botten planat ut.
Ravinens sidoslänter har inte inspekterats men bedöms
som instabila där åtgärder inte har vidtagits.

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,9 km2 på
Åreskutans sydvästra sida. I områdets nordvästra del finns
Bräcketjärnarna. Området är starkt påverkat av skidpister
och skidliftar.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består i nedre delen av isälvsediment medan
det längre upp i avrinningsområdet är finkornig morän och
berg i dagen.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består vid punkten av lövskog och sly samt
gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Bäck som det tidigare har varit problem med
slamströmmar och höga flöden i.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns en trumma under en skidväg samt en trumma
under E14. Bäcken, är nedström E14, delvis kulverterad.

Erosionsdämpande trappor finns uppströms punkten.
Nedströms trapporna är bäcken delvis stensatt.

Bäck som tidigare haft problem med högvattenflöden och
slamströmmar. Väg E14 kan drabbas men hus ligger på
betryggande avstånd.
Förändring i avrinningen inom området, exv nya skidvägar
och liftar, kan dock öka och förändra avrinningen i
området. Trummor under E14 bör hållas under kontroll.
Trummor bör förses med galler, vilket är speciellt viktigt
före inlopp i kulvertar. Likaså måste stabiliserande
åtgärder underhållas och kontrolleras regelbundet.

BEDÖMNINGSKLASS

3

Å

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

7, 16

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden
Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Mörviksån är cirka 4,0 km lång från Åresjön och upp till
högsta punkten strax öster om kabinbanans topp. Bäcken
går i en djup ravinformation som tilltar i djup nedströms.
Bäcken får halvvägs upp ett tillflöde från en annan bäck.
Den totala fallhöjden för bäcken är kring 1000 meter.
Bäckens bottenlutning är i medeltal 14 grader. Bäckfårans
bredd är mellan cirka 2 och 3 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (35 grader) och mellan 10
och 15 meter höga vid punkt 16. Dessa bedöms som
ostabila.

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning
Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister
Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

6
Stabiliserande åtgärder

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Bäcken avvattnar ett område av cirka 4,3 km2 på
Åreskutans sydsida. Området är starkt påverkat av
skidpister och skidliftar.

Jordlagren består i nedre delen av svämsediment medan
det längre upp i avrinningsområdet är finkornig morän och
berg i dagen.

Vegetationen består av barrskog, buskar samt gräs och
örter.
Det finns ett flertal trummor under vägar och genom byn är
bäcken kanaliserad.
Avvattning från flera skidpister och liftar.
Bäck som det många gånger varje år inträffar
slamströmmar och höga flöden i. Åre by är byggd på en
alluvialkon.

En nyligen byggd sedimentationsdamm finns vid punkt 16.
En äldre damm finns öster om punkt 22.
Erosionsdämpande trappor finns från punkt 7 och
nedströms. Bäcken är kanaliserad från punkt 7 och
nedströms.
Bäck som tidigare haft stora problem med högvattenflöden
och slamströmmar. En utredning 2004 visade bland annat
på behov av en ny damm, en mer robust kanal och ökade
tvärsnitt för några broar genom byn.
Flera problem syntes i kanalen med erosion just
nedströms varje erosionstrappa och längs bottnen vilket
har lett till att kanalens väggar har rasat. Delar av kanalen
har åtgärdats med sprutbetong i vilken det också syns
problem med erosion.
Det finns behov av att upprusta kanalen för hela sträckan
ner till Åresjön. Förändring i avrinningen inom området,
exv nya skidvägar och liftar, kan öka och förändra
avrinningen i området och åtgärder bör anpassad därefter.
Trummor bör hållas under kontroll. Likaså måste
stabiliserande åtgärder underhållas och kontrolleras
regelbundet.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

3

Å

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

9, 17

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Vikbäcken är cirka 2,6 km lång från Åresjön och upp till
sluttningen nedanför Lillfjället. Bäcken går efter kalfjället i
en ravinformation som tilltar i djup nedströms
Bäckens bottenlutning är i ravinformationen i medeltal 8
grader. Bäckfårans bredd är cirka 2,0 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (20–30 grader) och mellan
3 och 10 meter höga vid punkterna. Dessa bedöms som
ostabila.

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 2,5 km2 på Lillfjällets
Totthummelns östra sidor. Området är starkt påverkat av
skidpister, skidliftar, vägar och bebyggelse. Området har
nyligen exploaterats hårt.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän, tunna jordlager
(morän)på berg och berg i dagen.

4
Markanvändning

BESKRIVNING

Vegetationen består barrskog, buskar samt gräs och örter.
Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Skidpister, liftar, tillfartsvägar, vägar till bebyggelse.
Det finns flera trummor över bäcken för skidpister och
skidvägar. Vid punkt 17 finns två trummor, en trumma för
en lokalväg nedströms punkt 9 och trummor under E14
samt järnväg.
Bäck som för en hel del jordmaterial och har spår från
höga flöden. Där bäcken rinner ut i Åresjön finns en
alluvialkon.

Saknas.

Bäck som tidigare haft problem med högvattenflöden och
slamströmmar. I avrinningsområdet har det utförts stora
förändringar under de senaste åren vilket påverkar
avrinningen.
En slamström kan främst få negativa konsekvenser för
skidanläggningar, lokalväg, E14 och vattenverket. Ingrepp
i ravinen bör minimeras, trummor dimensioneras för
högvattenflöde och skyddas mot erosion och
igensättningar. Dagvattenhanteringen inom det
nyexploaterade området bör ses över så att avrinningen till
bäcken minskar i mängd och hastighet.

SGI

BEDÖMNINGSKLASS

Bilaga 2

2018-02-15

2

Å

Behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör
hållas under kontroll med jämna tidsintervall.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

10

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)
Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Råbockbäcken är cirka 1,8 km lång från Åresjön och upp
på Förberget. Bäcken går inte in någon ravinformation.
Bäckens bottenlutning är i medeltal 8 grader och vid
punkten är den 10 grader. Bäckfårans bredd är cirka 0,5
meter vid punkten.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,5 km2 på
Förbergets sydvästra sida. I avrinningsområdets övre del
är det starkt påverkat av bebyggelse.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av ängsmark.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Saknas.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKLASS

BESKRIVNING

Det finns ett flertal trummor över bäcken inom
fritidshusbebyggelsen, under E14, lokalvägar och
järnvägen.

Saknas.

Bäck som inte går in någon ravinformation och som inte
visar spår från slamströmmar.

4
Inga behov av vidare utredning eller åtgärder föreligger.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

11

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)
Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 800 m lång från Åresjön och upp mot
Förberget. Bäcken går inte in någon ravinformation.
Bäckens bottenlutning är i medeltal 10 grader och vid
punkten är lutningen 7 grader. Bäckfårans bredd är cirka
0,5 meter vid punkten.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,5 km2 på
Förbergets östra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av lövskog, sly och gräs.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden
Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns ett en trumma under E14, en lokalväg och
järnvägen.

Vissa spår av slamströmmar och erosion.

Saknas.

Bäck som inte går in någon ravinformation men som ändå
transporterar en del material. Trumma under lokalväg vid
punkten bedöms som för liten och bör bytas ut. Trummor
bör hållas under kontroll och tömmas vid behov.

3
BEDÖMNINGSKLASS
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

13, 27

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden

3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

BESKRIVNING
Englandsbäcken är cirka 1,3 km lång från punkt 13 och
uppströms. Bäcken går mellan punkterna 13 och 27 i en
ravinformation.

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäckens bottenlutning mellan punkterna är cirka 14
grader. Bäckfårans bredd cirka 0,5–1 meter vid punkterna.
Ravinens sidoslänter är branta (35 grader) och cirka 4–5
meter höga just nedströms punkt 27. Dessa bedöms som
ostabila. Ravinslänterna blir djupare längre nedströms
men dessa har inte inspekterats.
Bäcken avvattnar ett område av cirka 0,7 km2 på
Åreskutans sydvästra sida.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består vid punkten av isälvsediment medan det
längre upp i avrinningsområdet är morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av uppvuxen barr- och lövskog och
sly.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Spår från tidigare jordrörelser finns vid punkt 27.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns trumma under Ullåvägen vid punkt 27 och vid
punkt 13 samt en under E14. Nedströms E14 är bäcken
kulverterad.

Saknas.

Bäck med en del spår från tidigare jordrörelser men det
bedöms som att inget hus ligger i farozonen för
slamströmmar.
Trummor under vägar E14 bör dock hållas under kontroll.

BEDÖMNINGSKLASS

3

Å

Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll. .

SGI

Bilaga 2

2018-02-15

ETAPP 1b. BEDÖMNING AV STABILITETEN I RAVINER
Kommun:

Karteringsplats:

Karteringspunkter:

Åre

Åre

18

KARTERINGSSTEG

FAKTORER

1
Topografiska
förhållanden

2
Hydrologiska
förhållanden
3
Jord- och
bergförhållanden

4
Markanvändning

5
Tidigare jordrörelser

6
Stabiliserande åtgärder

Nivåskillnad, längd
lutning max/medel,
bredd (m), stabilitet för
sidoslänter (Fcφ)

BESKRIVNING
Bäcken är cirka 1,5 km lång från Åresjön och upp till
Svartmyren. Bäcken går från punkt 18 och en bit
uppströms i en ravin.
Bäckens bottenlutning är i medeltal 7 grader och
bäckfårans bredd är cirka 1 meter vid punkten.
Vid punkten är sidoslänter endast 2 meter höga och
lutningen är flack. Ravinens slänter högre upp är inte
inspekterade.

Avrinningsområde
(storlek), bäckar
grundvattenerosion,
dränering, risk för
dämning

Bäcken avvattnar ett område av cirka 1,0 km2 på
Björmängesbergets östra sida samt Förbergets västra
sida. Området är starkt påverkat av skidanläggningar,
vägar och bebyggelse.

Jordart, berg i dagen,
förekomst av talus eller
block, mängd löst
sediment, jordlängd

Jordlagren består av finkornig morän.

Vegetation - typ och
täckningsgrad, vägar,
vägtrummor,
skogsavverkning,
skidpister

Vegetationen består av lövskog samt gräs och örter.

Slamström, jordskred,
erosion, alluvialkon,
leveér, blockdeltan,
stora vattenflöden

Det finns spår från slamströmmar och höga flöden längs
bäcken.

Typ, funktion, kondition,
underhållsplan

SAMMANLAGD BEDÖMNING

Det finns ett flertal trummor över bäcken inom skidområde,
under Husåvägen, under en mindre väg vid punkten samt
under E14 och järnvägen.

Saknas.

Bäck med vissa spår av slamströmmar och
högvattenflöden och som är starkt påverkat av
skidanläggningar, bebyggelse och infrastruktur.
Trummor bör förses med skydd mot erosion och
igensättning och de bör inspekteras regelbundet. I
händelse av att trumman under vägen vid punkter sätter
igen kan hus drabbas av översvämning och slamström.

3
BEDÖMNINGSKLASS
Inget behov av vidare utredning föreligger. Vid
oförutsebara händelser, så som höga flöden, kan risker
föreligga och området bör därför hållas under kontroll.
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OCH RAVINER I MORÄN OCH GROV SEDIMENTJORD
DIARIE NR SGI
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DATUM

HANDLÄGGARE

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye
2018-02-15
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3

! !

1

1 Bedömningsklass, slänt

Edsåsdalen

5 1

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader

7022000

7022000

Vattenverk

!
(2 2

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

gen

Brottflon

Lutning 0-2 grader

600

405000

He

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

nå

Mattias Andersson

n

Åre Kommun
Edsåsdalen
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-3

408000

409000

410000

Brattlandsströmmen

Kläppen

±

±

Tattarhålet

Småmyrarna

Storstensforsen

Edsåshöjden

Rödflon

7023000

7023000

Kläpphöljan

Kårdalen

Röningsbacken

!

"
)3

Koran

"
)4

450

Järnframställningsplats
Mek. ind.

7022000

7022000

1

Edsåsen

Korberget

2

!

400

Torpet

500

Ristgården

Teckenförklaring

Högen

Lutning 0-2 grader

Lillgårdarna

450

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader
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Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)

1 Bedömningsklass, slänt
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Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin
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!

1
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Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)
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1 Bedömningsklass, ravin
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Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)
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Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin
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Lutning 2-10 grader

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag
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Sällsjöfjället
436000

DIARIE NR SGI

2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

Mattias Andersson

437000

Åre Kommun
Mårdsundsbodarna
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-10

0
65

7041000

392000

äcke
n

±

Långmyrdalen

Me

lla

nå

en

±

Småmyrarna

1

!

Bygdegård

2

n

!

!
(4

Lillvallen

Skalsberget
Brännb
äcken

!
(3

3

0,2 km22

5,9 km22

500

!
(4

!

Klingerflon

7040000

7040000

ck
lbä
Kal

7041000

391000

Hällb

Hodolpen

0,7 km22

Nordhallen

Långmyren

Teckenförklaring

Lutning 0-2 grader

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Anteviken
Lill-Stockmyren
Knivskaftskäret

Årsberget

Näset

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)
Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag
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SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-11

402000

Goffamyren

±

710

Högåsen

±

7013000

7013000

401000

Platån

1,3 km22

Språngsdalen

Kläpphögarna

1,1 km22

Ravinen

Olivehäll
7012000

7012000

Flonäset

!
(4
0,5 km22
Skidbacke

650

!
(3

!
(4
Önet

1

3

!

!

Teckenförklaring

Lutning 0-2 grader

2
!

Gräften
Västgården

n
ke

7011000

1

Lutning >17 grader

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)

1 Bedömningsklass, slänt

Ottsjö

Såg
Sjölägden
Ödesböle

7011000

äc
sb
Ön

Lägden
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DIARIE NR SGI

RITAD AV

DATUM

HANDLÄGGARE

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye
2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

Mattias Andersson

402000

500 m

Ekvidistans : 5m/10m

FÖRSTUDIE OCH ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITET I SLÄNTER
OCH RAVINER I MORÄN OCH GROV SEDIMENTJORD

Hegre

Ottsjön

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin

0

Sjölägdholmen

401000

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader

!

550

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Åre Kommun
Ottsjö
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-12

416000

417000

418000

Slagsådammet

±
7023000

Örnhällan

0
56

7023000

Rista-Stormyren

±

Fåfängbacken
Ny

lan

ds
b

äc
k

en

Romohöjden

3

"
)4

1,3 km22

Nyland

!

Moänget

Åkroken

1

!
(3

Fotb.pl.

Teckenförklaring

!

Lutning 0-2 grader

Skola Fotb.pl.

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Mitt
no

Undersåker
rde
nle

Såahka

"
)2

Rista

2

!

Nylandsforsarna
Herr-Olatunnan

Eggen

den

!

7022000

7022000

Lutning 10-17 grader

Böle

1

Lutning >17 grader

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)

1 Bedömningsklass, slänt

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin
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500 m
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Ristafallet

n
de
e
l
n
de
or
n
tt
Mi

Stugby

Hålland

416000

Indalsälven
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OCH RAVINER I MORÄN OCH GROV SEDIMENTJORD

Fångstgrop
Campingplats

DIARIE NR SGI

RITAD AV

DATUM

HANDLÄGGARE

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye
2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

Mattias Andersson

417000

418000

Åre Kommun
Rista
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-13

389000

390000

0
55

7045000

Jakobsvallen

yrb

Jakobsvallflon

äck
en

Fjällbodarna

7044000

Lillåforsen

2

!

1

!

±

An
dt

3

!
(

Handberget

järn
bäc
k

7044000

Sk
ata
m

±

7045000

388000

Skatamyren

en

Skansen

Häggås
skans

6,9 km22

Böle

Teckenförklaring

Lutning 0-2 grader

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Andtjärnen

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader

!

1

Lutning >17 grader

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)

1 Bedömningsklass, slänt

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin
7043000

en

7043000

ck
Lerbä
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DIARIE NR SGI

RITAD AV

DATUM

HANDLÄGGARE

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye

Froskdolpen

Handbergs-

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

viken

388000

2018-02-15

Mattias Andersson

389000

390000

Åre Kommun
Skansen
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-14

370000

371000

372000

±

±

Hökåsflon

7024000

7024000

600

2,3 km22

1,9 km22

en

7023000

7023000

Så
gb
äc
k

Teckenförklaring

Lutning 0-2 grader

!

!

1

Lutning >17 grader

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)
Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin

3

!
(4

1

1 Bedömningsklass, slänt
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DIARIE NR SGI

RITAD AV

DATUM

HANDLÄGGARE

7022000

7022000

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye

370000

371000

372000

2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

Mattias Andersson

Åre Kommun
Timmerkojan
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A3) Bilaga 3-15

399000

400000

401000

402000

403000

131
0

Ul

850

KONNEKTION MOT

Forsaskalet

lån
Tväråfallet

Väster-Långtjärnen

Tväråstugan

±
7036000

7036000

750

0
94

Tvä
rå

404000

Bilaga 3.16b

398000

n
Korsåarna

Tväråvalvet
n
ke
äc
ob
sk
st
Hä

90
0

25 km22

7035000

7035000

1000

Hjälptelefon
Raststuga

Grokyrkan

12
60

0
100

Stendalen

Rödkullen

Fångstgropssystem

Bräckebäcktjärnarna

Bustadmon

Mullfjället

Åreskutan

1,8 km22

800

n
Lillå

Hä
Hästskovallen
sts
ko
bä
ck
en

Ull

750

7034000

ån

0,7 km22

70
0

Konjaksstenen

Skidbackar

700

Motståndvallen

650

87
0

Tyskhuvudet

±

4,3 km22

0,7 km22
650

Ullådalen

Lillåstugan

0,9 km22
Färismyrvallen

Fjällvallen

Tegefjällsbäck

ken

G
un
ni
lb

äc
ke
n

en
ck

c
sbä
nge

ä
lsb
al
llv

kä
Kyr

Fj ä

!
(3
Högen

Bygget

Gräften

12

7032000

!
(3
13

2

!

Hemb.gård

Ängena

!1

14

4

15

!

Ö

Mörvikhummeln

!
(2
8 2

!

"
)

30

!

34

!

5

2
! 21

"
)

Åre

Teckenförklaring
!

Lutning 0-2 grader

Såg

!

"
)3

22

3

!
(

7

!

Åstjärnen

Åresjön

Skola

!

"
)2

1

Lutning >17 grader

398000

Tegeforsen

Nästdalen

399000

400000

Indalsälven
401000

Åre gamla kyrka
403000

404000

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag
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DIARIE NR SGI

RITAD AV

DATUM

HANDLÄGGARE

2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

Mattias Andersson

402000Gäddavan

Berg i dagen (SGU jordarter)
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2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye

Tegefors

Avrinningsområde

Karteringspunkt

1 Bedömningsklass, slänt

!

32 !

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader

1 Bedömningsklass, ravin

4,3 km22

Kläpptjärnen

Återvinningsanl.

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

6

!

Englandsviken

en

Fångstgrop

!

Ullån

7033000

n

29

c
ibä
stl

ke

pia
bä
c

k

!
(3

!

Stugby
Kläppen

n
ke
äc

!

!

Tegefjäll

sb
rd

!

"
)1

! 20

!

450

Kyrkänget

en

28

en

Skidbacke

!

!

Svarttjärnen

0,3 km22

31

!

27

0,4 km

Oly
m

550

3

Svartberget

22

!
(2
Lu
nd
gå

Fångstgrop

!
(3

Bräc
kebä
ck

lån
Lil

0,4 km22

!
(2

Bergebäcken

600

Englandsbäcken

7033000

Bräckebäckfallet

7032000

95
0

7034000

Lillåfallet

Åre Kommun
Åre (västra)
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A1) Bilaga 3-16a

405000

Svartberget

0
80

406000

407000

ke
n

0,4 km

Björnängesvallen

600

!
(2
16

Åre

700

!

! 21

Getvalen

7032000

!

3

"
)
7

!

22

!
(3

Jakobsmyren

32

"
)2

Skola

Totten

Nalleklippan

Drottning-

Totthummeln

23 2
!

0
65

"
)

Åtorpet

Fröån

2,5 km22

Åre gamla kyrka

Kvarnmyren

Ytterstmyren

Vårdc.

!
(2

Högåsen

Bilaga 3.16a

60
0

Fröåtjärnen

Vikbäcken

Stormyren

17

"
)2

!

24

Granbacken

!

550

Solvallen

0
50

KONNEKTION MOT

Svedjevallen

Sätteråsen

!

!

7031000

Åklyftan

7032000

"
)2

34

Kristiantorpet

Vikböle
Frönäset

Högen

7030000

Reningsverk

Svartmyren

Björnängesberget

9

"
)3

33

!
(3

!

"
)4
!

Vik

25

Björnänge

Skidbacke

Förbergsknippen
Stugby

18

!

en
ck
ä
kb
oc
b
Rå

n

0,5 km22

Förberget

Lidbackarna

Sä
tte
rb
äc
ke
n

Vikbölesvallen

Svedje

Åresjön

!
(4
"
)2

10

!

650

35

Getkyrkan
Storflon

600

Långnäset

±

Skidbackar

1 km22

!

Uppgården

Värmeverk

7031000

!

550

"
)2

Fångstgrop

4,3 km22

30

Långmyren

Sadeln

7030000

Ö

Lillfjället

Mörvikhummeln

22

Uppgårdsvallen

Oly

mp
ia

Vikvallen

Svarttjärnen
c
ibä
stl

±

650

Fångstgrop

!

410000

750

0,3 km22
en
ck
bä

409000

Byx
bäc
ken

7033000

0,9 km22

408000

7033000

404000

räckebäck-

40
0

!

! 26

Hårbörsta
Jäns-Persmyren

Vi
kb
äc
ke
n

!
(3

Teckenförklaring

55
0
Råbockvallen

!

Spår av skred, ras, slamström
och erosion
Alluvialkon/avlagrade massor

Lutning 10-17 grader

!

0,7 km22

Områdesbegränsning

Lutning 2-10 grader

Rastplats

11

Gyltnäset

Lutning 0-2 grader

500

750

Klingruthögen

0,5 km22

7029000

7029000

"
)2

1

Lutning >17 grader

Avrinningsområde

Karteringspunkt

Berg i dagen (SGU jordarter)

1 Bedömningsklass, slänt

Sätteråsen

Ravin (tolkat från NH data)
Vattendrag

1 Bedömningsklass, ravin
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DATUM

HANDLÄGGARE

2.1-1609-0528 Godefroid Ndayikengurukiye
2018-02-15

M. Andersson, K. Lundström

UPPDRAGSANSVARIG

404000

405000

406000

Häggvallen

407000

408000

Finngravarna

Mattias Andersson

Gruvområde

409000

410000

Åre Kommun
Åre (östra)
SKALA

NUMMER

1:10 000 (A1) Bilaga 3-16b

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528

Statens geotekniska institut

2018-02-15
2.1-1609-0528

4. Förteckning över använda
flygbilder

2018-02-15

Digitala flygbilder
Område
Timmerkojan,
Handöl

Duved, Åre

Område

Bilaga 4

Bild ID

Datum

13d648ss16_5~2013-06-12_092139_229

2013-06-12

13d648ss16_5~2013-06-12_092201_230

2013-06-12

13d648ss16_5~2013-06-12_092223_231

2013-06-12

13d648ss16_5~2013-06-12_092246_232

2013-06-12

13d648ss16_5~2013-06-12_092308_233

2013-06-12

13d648ss16_4~2013-06-12_094311_280

2013-06-12

13d648ss16_4~2013-06-12_094329_281

2013-06-12

13d648ss16_4~2013-06-12_094348_282

2013-06-12

13d648ss16_4~2013-06-12_094406_283

2013-06-12

13d648ss16_4~2013-06-12_094425_284

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084801_150

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084824_151

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084848_152

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084911_153

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084934_154

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084958_155

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_085021_156

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104644_42

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104706_43

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104728_44

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104750_45

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104812_46

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104834_47

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104856_48

2013-08-23

13d648ss16_8~2013-06-12_083237_115

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083255_116

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083313_117

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083331_118

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083349_119

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083407_120

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083426_121

2013-06-12

13c648ss97_1~2013-08-23_103347_13

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103406_14

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103424_15

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103443_16

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103501_17

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103520_18

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103539_19

2013-08-23

Bild ID

Datum

2018-02-15

Digitala flygbilder
Huså, Krok

Edsåsdalen,
Edsåsen, Rista

Nordhallen,
Skansen

Bilaga 4

13c648ss97_2~2013-08-23_104812_46

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104834_47

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104856_48

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104918_49

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104940_50

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103310_11

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103329_12

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103347_13

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103406_14

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103424_15

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104600_40

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104622_41

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104644_42

2013-08-23

13c648ss97_2~2013-08-23_104706_43

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105858_65

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105917_66

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105935_67

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103520_18

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103539_19

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103557_20

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103616_21

2013-08-23

13d648ss16_7~2013-06-12_084801_150

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084824_151

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084848_152

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084911_153

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084934_154

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_084958_155

2013-06-12

13d648ss16_7~2013-06-12_085021_156

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083237_115

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083255_116

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083313_117

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083331_118

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083349_119

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083407_120

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083426_121

2013-06-12

2018-02-15

Digitala flygbilder

Bilaga 4

Område

Bild ID

Datum

Ottsjö

13d648ss16_8~2013-06-12_083614_127

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083632_128

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083650_129

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083708_130

2013-06-12

13d648ss16_8~2013-06-12_083726_131

2013-06-12

13c648ss97_1~2013-08-23_103634_22

2013-08-23

13c648ss97_1~2013-08-23_103653_23

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111139_92

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111201_93

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111224_94

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111246_95

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111309_96

2013-08-23

13c648ss97_4~2013-08-23_111331_97

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111657_98

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111715_99

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111734_100

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111752_101

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111811_102

2013-08-23

13c648ss97_5~2013-08-23_111829_103

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105453_52

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105513_53

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105532_54

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105551_55

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105610_56

2013-08-23

13c648ss97_3~2013-08-23_105629_57

2013-08-23

13h448zx08_6~2013-08-20_090706_21

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090715_22

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090726_23

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090736_24

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090745_25

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090756_26

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091632_26

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091644_25

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091655_24

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091707_23

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091718_22

2013-08-20

13h448zx08_5~2013-08-20_091730_21

2013-08-20

Höglekardalen,
Bydalen

Järpen

2018-02-15

Digitala flygbilder
Område

Bild ID

Bilaga 4
Datum

Mårdsundsbodarna 13h448zx08_6~2013-08-20_090402_3

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090413_4

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090423_5

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090433_6

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090444_7

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090454_8

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090504_9

2013-08-20

13h448zx08_6~2013-08-20_090514_10

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_085904_10

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_085916_9

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_085927_8

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_085940_7

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_085951_6

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_090003_5

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_090015_4

2013-08-20

13h448zx08_7~2013-08-20_090025_3

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084316_3

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084325_4

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084336_5

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084347_6

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084356_7

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084408_8

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084419_9

2013-08-20

13h448zx08_8~2013-08-20_084429_10

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083808_10

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083819_9

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083830_8

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083843_7

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083854_6

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083907_5

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083919_4

2013-08-20

13h448zx08_9~2013-08-20_083931_3

2013-08-20

Statens geotekniska institut
581 93 Linköping
E-post: sgi@swedgeo.se
Växeln: 013–20 18 00

