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1 OBJEKT

På uppdrag av Kåbdalis skidliftar AB genom Johan Gunnarstedt har Tyréns AB genomfört en
översiktlig geoteknisk utredning av området som omfattas av den nya detaljplanen. Utförandet
har till viss del styrts av beställaren genom prioritering av vissa delområden.

Inom studerat område planeras det för ny exploatering med hus, radhus, servicebyggnader,
skidbackar, liftar, tillfartsvägar etc, se figur 1 nedan för översiktligt planförslag. Byn Kåbdalis
ligger inom Jokkmokks kommun, ca 6 mil syd om Jokkmokk centralort och ca 14 mil nordväst
om Luleå.

Den geotekniska utredningen syftar till att klargöra de geotekniska förhållandena inom
detaljplaneområdet och belysa byggnadstekniska aspekter och utmaningar samt ge råd och
anvisningar för fortsatta studier till senare skeden.

Uppdragsansvarig och tillika ansvarig geotekniker från Tyréns AB är Martin Sundvall.

Figur 1. Översiktsplan för detaljplaneområdet (källa: wusp)

Planområdet har delats upp och olika delområden namngivits beroende på dess karaktär och
placering, se även figur 1 för orientering till efterföljande texter och beskrivningar.

Dessa är; Skogsbyn, Sjöbyn, Toppbyn, Barnbyn, Backbyn, Stadsbyn samt Timmerbyn.

Förutom byggnation av fastigheter och anläggande av tomter med VA etc. planeras även för
utökning av skidanläggningen med exempelvis nya skidliftar.
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2 ALLMÄNT

Planområdet präglas av ett moränbacklandskap med lokalt kraftiga nivåskillnader i olika
väderstreck i och kring foten av berget/höjden som utgör skidområdet i Kåbdalis
skidanläggningar. Befintlig skidanläggning är orienterad med slutning/backe riktad mot syd till
väst.

Området är bevuxen av varierad skog med huvuddrag av tall och gran med markvegetation av
ljung men även förekomst av lövträd och mindre sly. I lågpunkter i terrängen utgörs marken på
flertal ställen av myrmark och även mindre sjöar/kärr mot myr (exempelvis vid Sjöbyn och
Barnbyn). I figur 2 åskådliggörs områdets två huvuddrag med myrmark och sjö samt
skogsbevuxen fastmark (morän)

Figur 2. Foto från området. Till vänster ses sjön vid kommande ”Sjöbyn” sett från den östra stranden mot
höjdpartiet väst om sjön. Till höger ses exempel på representativ vegetation vid Backbyn. (Foto: Martin
Sundvall, Tyréns AB)

Inom skidområdet finns ytligt berg karterat men inom nytt detaljplaneområde har berg i dagen
ej påträffats vid översiktlig fältinventering samt på SGU:s jordartskartor. Bergförekomst bedöms
osannolik inom området men kan ej helt uteslutas inom grundläggningsdjup för VA (ca 2,5 till 3
meter).

3 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

3.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

I detta skede har enbart översiktlig okulär syn av området genomförts samt studie av 3 stycken
provgropar och befintliga schaktslänter på olika platser inom detaljplaneområdet. Ett par
jordprover har tagits för möjlig analys och jordartsklassificering på laboratorium men denna
analys har ej genomförts i detta skede då okulär bedömning bedömts tillräcklig.
Jordartsklassificeringen är utförd av ansvarig geotekniker.

Inga geotekniska fältundersökningar med borrbandvagn har genomförts i detta skede.
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4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Marken inom detaljplaneområdet kategoriseras generellt som fastmark och utgörs
huvudsakligen av morän (ett sk. moränbacklandskap). Området utgörs i huvudsak av
oregelbundet orienterade ryggar, kullar och sänkor uppkomna då dödis från istiden smälte ned
på platsen. I sänkor/svackor i terrängen förekommer myrmark och mindre sjöar med
torvförekomst.

I figur 3 redogörs för den kvartärgeologiska jordartskaratan över området. Notera att
jordartskartan ej är särskilt detaljerad i området och stämmer ej överens med verkliga
förhållanden fullt ut, denna karta skall således enbart användas som komplement/stöd vid
värderingar.

Figur 3. Kvartärgeologisk jordartskarta (Källa: www.sgu.se)

Den generella jordlagerföljden i fastmarksområden utgörs överst av ett tunnare lager
vegetationsjord/podsol (mäktighet ca 0-0,2m). Därunder har ett rostbrunt lager av sandig morän
(materialtyp 3B, tjälfarlighetsklass 2) påträffats med en varierande mäktighet från enstaka
decimetrar till dryga metern (mäktighet ca 0,1-1,5m). Detta lager bedöms mäktigare ju längre
ner på berget (nivå) man undersöker det vilket känns rimligt med tanke på bildningssätt och
erosion. Den sandigare moränen underlagras av en gråbrun morän av siltig karaktär (materialtyp
4A till 5A och tjälfarlighetsklass 3 till 4) ovan berg.

Se figur 4 för jordlagerföljd i provgrop inom området. Den geologiska bildningen och generella
jordlagerföljden verifieras även vid studie av befintliga schaktslänter på andra ställen inom och
strax utanför detaljplaneområdet. Dock med varierande lagertjocklekar.

Det förekommer berg i dagen nordöst om detaljplaneområdet i läge för befintliga skidbackar.
Området har ej studerats annat än översiktligt och det kan därför inte uteslutas att ytligt berg
förekommer inom grundläggningsdjup för exempelvis VA-ledningar och annan infrastruktur
inom området även om utförda provgropar och beställarens (Johan Gunnarstedt) lokalkännedom
inte talar för någon bergförekomst i större utsträckning.

I låglänta svackor och dalar av terrängen utgörs marken ofta av myrmark med torv i ytan.
Sticksondering har utförts runt sjöarna vid ”Sjöbyn” samt vid ”Barnbyn” där torvmäktigheterna
undersökts översiktligt i ett antal sektioner och slumpvisa punkter. Torvens största mäktighet
närmast sjökanten vid ”Sjöbyn” har ej kunnat fastställas då enbart 5 meter stål var medtaget
men det är troligt att mäktigheten inte överstiger 7 meter. Torvutbredningen mot fastmark är i
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regel ganska begränsad och med en tvär övergång, se figur 4 nedan för exempel på tvärsektion.
Vad som underlagrar torven har ej utretts i detta skede, tunnare lager av finkorniga sediment
som silt kan troligtvis förekomma följt av morän.

Figur 4. Provgrop utförd i Backbyns övre delar. (foto: Martin Sundvall, Tyréns AB)

Det förekommer berg i dagen nordöst om detaljplaneområdet i läge för befintliga skidbackar.
Området har ej studerats annat än översiktligt och det kan därför inte uteslutas att ytligt berg
förekommer inom grundläggningsdjup för exempelvis VA-ledningar och annan infrastruktur
inom området även om utförda provgropar och beställarens (Johan Gunnarstedt) lokalkännedom
inte talar för någon bergförekomst i större utsträckning.

I låglänta svackor och dalar av terrängen utgörs marken ofta av myrmark med torv i ytan.
Sticksondering har utförts runt sjöarna vid ”Sjöbyn” samt vid ”Barnbyn” där torvmäktigheterna
undersökts översiktligt i ett antal sektioner och slumpvisa punkter. Torvens största mäktighet
närmast sjökanten vid ”Sjöbyn” har ej kunnat fastställas då enbart 5 meter stål var medtaget
men det är troligt att mäktigheten inte överstiger 7 meter. Torvutbredningen mot fastmark är i
regel ganska begränsad och med en tvär övergång, se figur 5 nedan för exempel på tvärsektion.
Vad som underlagrar torven har ej utretts i detta skede, tunnare lager av finkorniga sediment
som silt kan troligtvis förekomma följt av morän.
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Figur 5. Exempel från tvärsektion A-A med undersökta torvmäktigheter mot sjökanten.

I tabell 1 nedan redovisas konstaterade jordarter inom området med geoteknisk förkortning,
materialtypklassificering och tjälfarlighetsklass. Observera att det troligtvis förekommer
ytterligare jordmaterial och sammansättningar.

Tabell 1. Förekommande konstaterade jordarter i området.

Jordart/material Geoteknisk
förkortning

Materialtyp Tjälfarlighetsklass

Vegetationsjord/humus hu 6B (6A) 1 (3)

siltig sandig morän/
siltig sandmorän sisaTi/siSaTi 3B-4A 2-3

sandig siltig morän/
sandig siltmorän sasiTi/saSiTi 4A/5A 3/4

Torv Pt 6B 1

5 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Inom området transporteras ytvatten i diverse bäckar och vattendrag samt troligtvis i
vattenförande grövre jordlager nere i jordprofilen. Grundvattensituationen har ej studerats mer
detaljerat i detta skede.

Generellt kan en grundvattenyta antas förekomma som högst mellan 2 och 4 meter under
markytan i fastmarksområden och med sluttande marknivå. Lokala förekomster av vattenförande
skikt och högre grundvattenyta förekommer dock sannolikt. I samband med större
nederbördsmängder, snösmältningsperiod etc. kan antas att höga vattentryck mobiliseras i
vattenförande skikt med tanke på den stora fallhöjden i området, ett slags artesiskt
vattentryck/portryck.

Denna teori styrks av iakttagelse i samband med utförd fältsyn i juni 2019 där en slänt vid
nybygge norr om restaurang Kårleone visade tecken på höga vattentryck ut mot släntens
markyta. Enbart beträdande av mänsklig vikt triggade portrycken i den täta siltmoränen till den
grad att kvicksandseffekt uppstod, se figur 5 nedan samt läs mer i kapitel 6.7 och kapitel 6.9.
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Figur 5. Inringat (röd) genomtrampat område med påföljande ras/erosion. Inringat (blå) område med
eroderade återfyllda massor mot och bakom stödmur. Linje (orange) markerar kant för skredliknande
rörelse med jordvolym nedanför som påvisar rörelser.

I låglänt terräng och vid myrmark med torv kan grundvattenytan förutsättas ytligt mellan 0 till 1
meters djup under befintlig markyta.

6 ALLMÄNNA BYGGNADSTEKNISKA ASPEKTER

Merparten av detaljplaneområdet utgörs av fastmark. Även i de delområden där lösmark
förekommer (som Sjöbyn och Barnbyn) kan byggnationer i många fall lyftas upp på närliggande
fastmark för gynnsamt grundläggningsförfarande.

6.1 FASTMARK

Morän är generellt bra mark att bebygga. I detaljplaneområdet skall dock ett par saker beaktas
vid byggnation på och i morän.

- Förekommande morän bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 3-4 (där 4 är mycket tjälfarlig
jordart). Byggnader skall därav grundläggas tjälfritt. Vid plintgrundläggning skall därför
schakt utföras ned till maximalt tjälnedträngningsdjup. Vid plattgrundläggning skall
förslagsvis tjälisolering läggas ut med korrekt utkragning runt byggnaden för att hindra
tjällyftningar under kantbalk.

- Förekommande morän bedöms flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Vid schakter i
moränen samt vid grundläggning med suterränglösning eller liknande bör
släntlutningen utredas och slänter skyddas mot erosion. Det kan även behöva anläggas
stödmurar.

Moränen kan innehålla större sten och block vilket kan försämra schaktbarheten.
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6.2 LÖSMARK

Inom planområdet förekommer myrmark i vissa delområden där jordlagren överst utgörs av torv.
Torvens mäktighet varierar från enstaka decimetrar till flertalet metrar (>5 meter).

Torv är en mycket sättningsbenägen jordart som grovt sett kan komprimeras upp till 50% av
lagrets mäktighet. Att grundlägga någon form av infrastruktur direkt på torv är ej lämpligt och
geotekniska förstärkningsåtgärder är därför nödvändiga om inte områden med torv helt kan
undvikas från bebyggelse. Vidare kan belastning av lös torv och särskilt med lutande terräng
eller torvlager ge upphov till stabilitetsproblem vilket skall utredas.

Vid ringa djup bedöms åtgärder relativt enkla och ej särskilt kostnadsdrivande. Utskiftning
(schakt och återfyll med grov friktionsjord) av torv ner till ca 2 meter är i regel en lämplig metod
om det går att hantera överskottsmassor av torv inom projektet och att dessa massor ej kräver
särskild hantering (exempelvis deponi etc.). Vid torvmäktigheter över 2 meter blir volymerna
stora och schaktförfarandet kan bli mer komplicerat av exempelvis vattenförekomst.
Undantagsvis kan schakter utföras till 3 och 3,5 meters djup men vid schaktdjup över 2 meter
skall schaktstabilitet beaktas vilket kan inskränka på schaktutförandet.

En annan förstärkningsåtgärd som är lämplig om det ges möjlighet med lång byggtid är
förbelastning med överlast. På sådant sätt kan sättningar i torven tas ut inom byggtiden och
följas upp med kontrollprogram som upprättas. Detta förfarande lämpar sig dock enbart för
vägar och liknande infrastruktur då torv utgörs av organiskt material som förmultnar vilket med
tiden kan ge upphov till ytterligare sättningar som kan ge skador på byggnader.

En alternativ förstärkningsmetod som kan vara lämplig för vissa lättare byggnader (mindre hus,
bastu mm) samt spångar etc. är träpålar som slås ned till fast botten. Dessa träpålar skall
utgöras av frisk kärnved av gran eller furu och slås med rotsidan uppåt. Del av träpåle som
ligger strax ovan vattenyta påverkas med tiden av förruttnelse och därför bör
pålavskärningsplanet (PAP) anpassas därefter.

Ytterligare en alternativ förstärkningsmetod av torvjord är masstabilisering men denna metod
kräver en del förberedande laboratorieundersökningar och bedöms mindre lämplig i detta
projekt främst på grund av de ekonomiska aspekterna.

6.3 BERG

Även om provgropsgrävningar och beställarens lokalkännedom inte ger någon indikation på
ytligt förekommande berg så är området mycket stort och lokalt uppstickande berg (även om det
ej kommer över ytan) kan inte uteslutas.

Hantering av berg är alltid kostnadsdrivande i entreprenadskeden och kan även få konsekvenser
för VA-anläggningars utformning och konstruktion. I större infrastrukturprojekt är det av den
anledningen önskvärt att försöka utreda och verifiera bergförekomst inom grundläggningsdjup
för exempelvis VA-ledningar i utrednings- och projekteringsskedet.
I detta projekt avser beställaren utföra stora delar av entreprenadarbeten i egen regi där
upphandling av entreprenader ej kommer ske på sådant sätt att kännedom om bergförekomst
har samma betydelse. Eventuella problem som kan uppstå på vägen kan rimligen lösas lättare
och mer kostnadseffektivt än exempelvis vid en offentlig upphandling av kommun etc.

6.4 GRUNDLÄGGNING BYGGNADER

Före grundläggning och uppfyllning ska all förekommande organisk jord så som torv, växt- och
mulljord schaktas bort. Därtill skall förekommande lösa jordlager schaktas ur ned till fast morän.

Grundläggning av byggnader kan förslagsvis utföras med kantförstyvad platta på mark på
packad fyllning av icke tjälaktivt friktionsmaterial ovan naturlig fast morän. Innan återfyllning
sker skall materialskiljande lager av geotextil påföras terrassen. Alternativt grundläggs
byggnader på plintar med fribärande bjälklag.

All grundläggning ska utföras frostfritt eller tjälisolerat med korrekt utkragning och tjälisolering
runt byggnader. Om grundläggning utförs vintertid ska alla fyllnadsmassor vara otjälade och
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schaktbotten skyddas mot nedträngande tjäle. Då det föreligger risk för högt grundvatten
föreslås det att byggnaden ges hög höjdsättning samt grundläggs väldränerat. Vid
suterränglösning skall hög grundvattenförekomst beaktas och inarbetas i byggnadstekniska
lösningar.

6.5 GRUNDLÄGGNING VÄGAR

Vid grundläggning av vägar inom området skall om möjligt all förekommande organisk jord så
somt tov, växt- och mulljord schaktas bort. Om förhållanden och byggtiden medger kan vägar
anläggas med förbelastning och överlast direkt på torv. Sättningar följs då upp och vägen
anläggs när sättningarna bedömts utbildats nära fullt ut. Detta förfarande kräver mer detaljerad
utredning.

Vid dimensionering av överbyggnad för hårdgjorda ytor skall terrassmaterialet antas utgöras av
materialtyp 4A eller 5A och tjälfarlighetsklass 3 till 4 (måttligt till mycket tjällyftande jordarter.)
Hårdgjorda ytor känsliga för tjällyftning bör således tjälisoleras alternativt anläggas med
erforderlig tjocklek på överbyggnad för att begränsa tjällyftning. En normal grusväg som medger
vissa rörelser på grund av tjällyftning kan utformas enligt konventionella metoder.

Fyllning och packning för hårdgjorda ytor ska utföras enligt tabell CE/3 i AMA anläggning 13.

6.6 SCHAKTARBETEN

Schakt- och fyllningsarbeten ska utföras enligt AMA anläggning 17.

Förekommande siltig morän/siltmorän är flytbenägen vid bearbetning i vattenmättat tillstånd
vilket skall beaktas vid anläggande av såväl tillfälliga som permanenta slänter. Tillfälliga
schaktslänter kan troligen stå med mycket brant lutning vid torr väderlek men förändras snabbt
till ostabila vid större flöden av ytvatten eller högt grundvatten då jordens hållfasthet påverkas
negativt.

Schaktning vintertid i flytbenägen siltmorän ställer särskilda krav på uppmärksamhet. Så länge
schaktens djup är mindre än, eller lika med, det aktuella tjäldjupet har man normalt inga
problem med stabiliteten (förutsätter obelastade släntkrön). Problemen uppkommer däremot då
man schaktar djupare än tjäldjupet. Om inga stabiliserande åtgärder har vidtagits, kan den
flytbenägna silten flyta in i schakten. Detta medför att den frusna/tjälade jordvolymen
undermineras och riskerar rasa in i schakten i stora sammanfrusna block.

Vid terrassbotten av siltmorän under grundvattennivån eller på annat sätt utsatt för vattentryck
(vattenförande lager som trycker igenom) finns risk för uppluckring om inte grundvattnet
ordentlig leds undan i diken helst innan schaktarbetet utförs. Etappvis schakt med kontinuerlig
återfyllning med grövre grossmaterial kan bli aktuellt om vattentrycket mot schaktbotten blir
problematisk.

Den naturligt lagrade moränen bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 4-5 enligt BRF rapport R
130:1985. Morän skall alltid förutsättas innehålla block.

6.7 GEOHYDROLOGI

Allmänt bör grundvatten och ytvatten hanteras på sådant sätt att onödig belastning av slänter
undviks. Detta löses förslagsvis genom anläggande av diken för att säkerställa avvattning av
fastigheten.

Slänter vid byggnationer som utsätts för förhöjt vattentryck via vattenförande skikt bör hanteras
och åtgärdas på erforderligt sätt. Ett sätt kan vara att anlägga ett grövre erosionsskydd som
håller bakomliggande tät morän på plats. Därtill kan stenfyllda slitsar anläggas i slänten för att
leda undan vatten ner mot dikesbotten och därmed få ner vattentrycket.

6.8 SLÄNTER/EROSIONSSKYDD/STÖDMUR

I samband med schaktarbeten avlägsnas naturens naturliga erosionsskydd i form av vegetation,
träd och rötter som binder samman jordvolymen. Som nämns i kapitel 6.1 är förekommande
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siltmorän flytbenägen vilket måste beaktas även för permanenta slänter. För att undvika erosion
och mindre ras föreslås att slänter erosionsskyddas med sprängsten vilket anpassas efter
rådande förhållanden.

Permanenta slänter bör ej anläggas brantare än lutning 1:1,5 utan särskild utredning. Om
tillfälliga slänter under byggskedet anordnas brantare än 1:1,5 skall slänter säkerställas och
åtgärder vidtagas så risken för personskador och skador på anläggning minimeras (så som
blockrensning, tillfälliga stödkonstruktioner etc.)

Om det av utrymmesskäl krävs brantare slänter i permanentskedet skall stödmur eller annan
förstärkande åtgärd dimensioneras och anläggas. Stödmurar skall dimensioneras för aktuellt
jord- och vattentryck. Återfyllda massor skall vara genomsläppliga och packas väl.

6.9 STABILITET

Detaljplaneområdet utgörs generellt av friktionsjordar varpå totalstabiliteten i området bedöms
tillfredställande. Inga stabilitetsberäkningar har utförts och bedöms heller ej relevant.

Vid anläggande i lutande terräng och helt eller delvis ut över myr/torv med bibehållen torv skall
stabilitetsutredning utföras i aktuella sektioner. Detta bedöms enbart vara aktuellt i
detaljplaneområdet runt ”Sjöbyn” och ”Barnbyn” men kan på enkelt sätt undvikas genom att
utforma planen efter den inventerade fastmarkslinjen. Vid ringa torvdjup kan torven skiftas ut så
att terrass i sin helhet utgörs av fast friktionsjord eller uppfylld sprängsten, se principskiss i
figur 6.

Figur 6. Principskiss för partiell utskiftning ner mot myr.

Vid vattenmättade förhållanden eller förhöjda portryck till följd av vattenförande lager som
trycker ut i exempelvis slänter kan dock skredliknande ras och erosion inträffa då
effektivspänningen i jorden blir så låg att jordens hållfasthet påverkas (vilket konstaterats vid
platsbesök). Även om dessa markrörelser är begränsad i omfattning liksom potentiell skada så
bör de förebyggas förslagsvis enligt ovan med erosionsskydd och/eller stödmurar. Anläggande
av permanenta slänter bör inte heller göras brantare än lutning 1:1,5 utan särskild utredning.

Vid branta släntlutningar får belastning av släntkrön eller direkt närhet (inom 5m ifrån) ej
förekomma utan särskild utredning. Arbeten skall utföras och anpassas då att onödiga
vibrationer och störningar av slänter undviks.

6.10 SÄTTNINGAR

Torv är en sättningsbenägen jordart som vid belastning kan komprimeras upp mot 50% av
jordlagrets mäktighet beroende på lastens storlek och torvens egenskaper (exempelvis upp mot
1 meters sättningar vid belastning av ett torvlager med 2 meters mäktighet). Se mer utförligt i
kapitel 6.2.

Merparten av detaljplaneområdet utgörs av jordarter (friktionsjord) som generellt ej är
sättningsbenägna. Dock har siltmorän dålig bärförmåga i vattenmättat tillstånd. Återfyllning och
grundläggning skall utföras på fast morän.
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För att säkerställa grundläggning av främst tyngre byggnader med flera våningar bör
enklare/översiktlig sättningskontroll utföras när tänkt byggnad/konstruktion är
färdigdimensionerad och laster är kända. Höga punktlaster kan ge upphov till krav på förstärkta
grundsulor, större lastspridning etc.

Det är även viktigt att fyllnadsmaterial utförs och packas enligt AMA Anläggning 17 för att
minska risken för sättningar i dessa massor efter att grundläggning utförts.

6.11 RADON

Ingen mätning av markradon har utförts i detta skede. För att kunna projektera konstruktioner
korrekt med hänsyn till skydd för markradon bör mätning utföras om sådan mätning ej utförts i
andra delar av området.

7 OMRÅDESSPECIFIKA BESKRIVNINGAR

7.1 SKOGSBYN

Området har ej avsynats i detalj på beställarens uppmaning. Skrivbordsstudie av jordartskarta,
satellitfoto och topografisk karta har genomförts vilket ligger som grund i följande beskrivning.

Skogsbyn ligger längst västerut i aktuell detaljplan och utgörs av delvis avverkad skogsmark
(hygge), huvudsakligen av tall och gran. Topografiskt ligger planerat område på en långsträckt
åsliknande höjd (troligen formation från senaste istiden) som stiger upp ca 10 meter som högst.
Markytan varierar mellan ca höjd +352 till +362. Norr om området finns en mindre myr och
västerut en sjö.

Markförhållanden bedöms uteslutande utgöras av morän. Jordlagerföljd har ej studerats men
kan antas vara likvärdig de delar av området där provgropar utförts.

Området höjer sig ovan omkringliggande mark med tillsynes god avrinning. Grundvattenytan
bedöms av denna anledning ligga uppskattningsvis 2-4 meter under markytan med undantag för
snösmältningsperioder.

För området beskrivs här inga särskilda restriktioner utan hänvisas till allmänna råd och
anvisningar gällande fastmarksområden som beskrivs i kapitel 6. Tjälåtgärder skall förutsättas
vid grundläggning av byggnader och annan infrastruktur.

7.2 BACKBYN

Området har avsynats översiktligt och tre provgropar har grävts i områdets högst belägna del.
Huvuddragen är skogsbeklädd fastmark av morän med inslag av blötare mark och tunna
torvlager i områdets centrala delar.

Topografiskt utförs området av en relativt jämn sluttning i östsydöstlig mot västnordvästlig
riktning och börjar i höjd med befintlig stuga vid familjebacken, ca höjd +360 för att i områdets
högst belägna delar ligga på höjd +390 meter ovan hav.

För området beskrivs här inga särskilda restriktioner utan hänvisas till allmänna råd och
anvisningar gällande fastmarksområden som beskrivs i kapitel 6. Tjälåtgärder skall förutsättas
vid grundläggning av byggnader och annan infrastruktur. Det går inte att utesluta förekomst av
ytligt berg inom grundläggningsdjup för VA-ledningar även om berg i dagen ej konstaterats.
Exempelvis en geofysisk undersökning (georadar) hade kunnat verifiera detta när VA-ledningens
dragning fastslagits.

Inom området förekommer vattenförande bäckar som leder ner mot lågpunkter. Befintliga
avvattningsdiken finns anlagda med syfte att avvattna området. Grundvattensituationen har ej
utretts och skall i detta skede antas likt tidigare beskrivet i kapitel 6.
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7.3 TOPPBYN

Området har enbart synats av från befintlig skogsbilväg men bedöms ha samma huvuddrag som
området kring Backbyn, dvs skogssluttning med morän.

Toppbyn ligger i en sluttning i sydväst mot nordöstlig riktning och går från höjd ca +370 till
+415 meter.

För området beskrivs här inga särskilda restriktioner utan hänvisas till allmänna råd och
anvisningar gällande fastmarksområden som beskrivs i kapitel 6. Tjälåtgärder skall förutsättas
vid grundläggning av byggnader och annan infrastruktur. Det går inte att utesluta förekomst av
ytligt berg inom grundläggningsdjup för VA-ledningar även om berg i dagen ej konstaterats.
Exempelvis en geofysisk undersökning (georadar) hade kunnat verifiera detta när VA-ledningens
dragning fastslagits.

Inom området förekommer vattenförande bäckar som leder ner mot lågpunkter, exempelvis vid
Sjöbyn. Grundvattensituationen har ej utretts och skall i detta skede antas likt tidigare beskrivet i
kapitel 6.

7.4 SJÖBYN

I Sjöbyn planeras för byggnationer runt den större av sjöarna i detaljplaneområdet. Sjön utgör en
lågpunkt i terrängen och slänterna ner mot sjön är på sina ställen relativt branta med
nivåskillnader på 10 meter och mer på relativt korta avstånd vilket också åskådliggörs av
höjdkurvorna i figur 7 nedan (observera att ett antal höjdkurvor saknas i denna version vilket ger
en skev bild).

Närmast sjökanten utgörs marken av myr med torv till relativt stora djup. Torven har
sticksonderats och i sektion A och B har stålet tagit slut vid 5 meter utan att stopp erhållits.
Torvens övergång mot fastmark är relativt tvär vilket även visas i figur 8 till figur 10.

Figur 7. Planskiss på markförhållanden kring Sjöbyn med markerade sektioner som provtagits. Den
sträckade mangentafärgade linjen mellan torv (brun) och morän (mörkblå) är karterad och inmätt gräns för
bedömd fastmark. I sydvästra delen finns ett våtmarksområde med bäck som avvattnar sjön (grön).
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Figur 8. Sektionsritning från sticksondering av myr, sektion A-A.

Figur 9. Sektionsritning från sticksondering av myr, sektion B-B.

Figur 10. Sektionsritning från sticksondering av myr, sektion C-C.

Vattenytan låg vid mättillfället på höjd ca +347,5. Terrängen som skall bebyggas runt om sjön
reser sig mellan 10-15 meter ovan sjön till ca +360.

För byggnationer kring Sjöbyn skall hus/byggnader undvikas byggas ovan torv. Byggnader
flyttas upp så att höjdsättning säkerställer att husen ej översvämmas. Det är rimligt att hus
utförs med suterränglösning för att anpassas mot terrängen. Inventerad och inmätt linje för
fastmark bör nyttjas vid planering av området och byggnader anläggs ej på sjösidan om denna
linje. Med undantag för den norra änden där en sluttande myr med ringa mäktighet når ner mot
sjön. Torvdjupen i detta område har mätts till 0,5-1,5 meter och grundläggning av väg och
byggnader bedöms relativt gynnsam trots förekomst av torv. Utskiftning och/eller förbelastning
med överlast föreslås som geoteknisk förstärkningsmetod.
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I sjöns sydvästra ände utgörs marken av ris- och slybevuxen våtmark där sjön avvattnas mot en
bäck. Markförhållandena i detta område har ej kartlagts i detalj då marken är sank och väldigt
blött. Detta föranleder dock att eventuell byggnation i detta område bör utformas och anpassas
efter dessa blöta förhållanden. Troligen utgörs marken av torv med okänd mäktighet och
geotekniska förstärkningsåtgärder kan krävas. Avvattningen av sjön får heller ej påverkas
negativt på grund av eventuell byggnation och dikning samt eventuella trummor kan behöva
anläggas.

Tillfartsvägens överyta bör anpassas och ligga på ca +349 för att ta höjd mot extrema
vattennivåer i sjön som kan komma att höjas till följd av ökat nyttjande (hårdgjorda ytor) av
området ovanför sjön. Om vägens placering medför att vägen når ut över myren bör torv i första
hand skiftas ut och återfyllas med sprängsten för att säkerställa en homogen grundläggning.

I området föreslås även mindre byggnader så som bastu, spänger mm runt sjön. Dessa föreslås
grundläggas genom träpålning ner till fast morän alternativt kan bastu utformas som bastuflotte
och ligga ute på sjön för att förenkla grundläggningsförfarandet.

7.5 BARNBYN

Barnbyn ligger vid ett mindre kärr/sjö sydost om Sjöbyn. I detta område skall mindre byggnader
tillhörande anläggningen uppföras med barnrestaurang etc. Även en ny liftstation planeras
anläggas inom detta område.

Topografin är relativt jämn kring nivån +351 (sjö/myr) och omkringliggande höjdpartier av
morän når upp ett par meter upp mot ca +354.

Marken runt den lilla sjön utgörs av myr och torv med mäktighet uppmätt mellan 2-4 meter. Mot
myrkanten antas djupen avta ner mot enstaka decimetrar. Även större djup än 4 meter kan antas
förekomma lokalt.

Myrmarken omgärdas av fastmark som bedöms utgöras av morän. Någon kartering av
fastmarkskanten har ej utförts i området i detta skede.

Figur 11. Planskiss på markförhållanden kring Barnbyn. Färgkoder enligt figur 7.
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Grundläggning av byggnader bör undvikas utföras på torv och placeras uppe på fastmark.
Lättare byggnader som tål viss sättning (så som bod, lekstuga etc.) kan eventuellt grundläggas
ovan myr direkt på torven. För att minska sättningar kan rustbäddsliknande lösningar göras i
syfte att sprida lasten. Alternativt kan träpålar slås ned till fastmark (morän).

För byggnader med avlopp och ledningar krävs dock geotekniska förstärkningsmetoder om det
inte går att anpassa byggnationen till omkringliggande fastmark.

7.6 STADSBYN

Området utgörs av en befintlig parkeringsyta utan större nivåskillnader.

Enligt kvartärgeologisk jordartskarta består marken av torv vilket inte stämmer befintligheter.
Möjligen är parkeringsytan anlagd ovan tidigare myr vilket ej har undersökts i detta skede. Innan
grundläggning av byggnader sker bör därför provgropar utföras i syfte att verifiera jordlagerföljd
och eventuella fyllningars sammansättning.

Generellt skall grundläggning ej utföras på en okontrollerad fyllning. Därav föreslås schakt
utföras ner till naturlig morän med återfyllning och packning av icke tjälaktiv friktionsjord eller
krossmaterial. I övrigt hänvisas till generella råd och anvisningar i kapitel 6 gällande fastmark.

Vid grundläggning i detta område bör avvattning och dränering under och kring byggnader
säkerställas.

7.7 TIMMERBYN

Området utgörs av en mindre fastmarkshöjd (morän) med befintliga stugbyggnader norr om
restaurang Kårleone. Strax norr om befintliga stugor påträffas en mindre myr.

Topografiskt ligger ökar höjden från ca +356 till upp mot +363. Myren ligger på nivå ca +360.

Enligt förslaget på detaljplanen kommer befintliga byggnader att rivas och ersättas av nya.
Området föreslås även att utökas ut på myren norr om höjden.

Myren har sticksonderats översiktligt och resultaten visar på torvdjup mellan enstaka decimetrar
till upp mot 1 meter och som djupast 1,5 meter på ett enstaka ställe.

Att utöka området med byggnationer ut på myren antas rimligt med hänsyn till dess ringa
mäktighet. Förslagsvis fylls markytan upp ut över myren och torven förbelastas med överlaster.
Sättningarna skall då följas upp och kontrolleras. Alternativt skiftas torven ut och återfyllning
utförs med krossmaterial under grundvattennivån och därefter kan moränmassor nyttjas. Dock
skall moränmassor vara packningsbara och helst tillhöra tjälfarlighetsklass 2 eller bättre.


