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1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL
Tyréns AB har på uppdrag av Stig Strand och Tony Olsson utfört en geoteknisk besiktning av ett
område på fastighet Joeström 1:73 m. fl. enligt Figur 1 nedan.

Figur 1 Rödmarkerat område visar lokalisering och placering av det område som är aktuellt för ny detaljplan.

Den geotekniska besiktningen av området har utförts inför ny detaljplan och syftar till att
bedöma de geotekniska förhållandena på området, fastigheternas byggbarhet samt risk för
skred, ras och slamströmmar över området.

Denna rapport behandlar inventering och besiktning av aktuellt område samt analys av
förutsättningar för skred och ras in mot aktuella fastigheter.

2 UNDERLAG
Som underlag för undersökningen har en karta med höjdkurvor varje höjdmeter använts. Inom
aktuellt planområde och ca 150 m ovanför planområdet har denna höjdinformation erhållits från
Storumans kommun i form av en grundkarta. Resterande delar är erhållet från lantmäteriets
laserskanning och har behandlats av Karin Pramborg, Ingenjör Geomatik/Bildanalys på Tyréns
AB. I bilaga 1 redovisas ett urklipp från höjdmodellen med avrinningsområdet för området
markerat.

Även ortofoto över det aktuella området samt terrängskuggning har använts som underlag.
Ortofoton och terrängskuggning har studerats direkt i lantmäteriets e tjänster kartsök
(https://kso.etjanster.lantmateriet.se/) under perioden 2017-09-10 till 2017-11-01.

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Aktuellt område har besiktigats okulärt av geotekniker Lena Mörén och Daniel Eriksson, Tyréns
AB. Besiktningen utfördes 2017-09-01 respektive 2017-09-13. Vid besiktningstillfället den 13
september hade Daniel Eriksson med sig en sticksond och manuell spadborr för att utreda
jorddjup och jordlagerföljd översiktligt inom området. I Figur 2 redovisas planförslag över
området där tomterna har numrerats som stöd vid inventeringen. På varje planerad tomt
utfördes minst en sticksondering.
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Figur 2. Urklipp från planförslag för del av Joeström 1: 73. Upprättad 2017-04-27 av Storumans kommun. Röd
streckad linje är ungefärlig placering på moränrygg. Numreringen av tomterna är utförd som stöd vid inventeringen
och används i beskrivningstext och figurtext i denna rapport.

4 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

4.1 TOPOGRAFI

Marknivån inom planområdet ligger mellan +468 till +514 meter över havet. Den högsta punkten
ligger i norr och området sluttar söderut mot sjön Nedre Jovattnet.
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Övre (norra) delen av planområdet har en relativt jämn lutning på ca 10-12 grader. Därefter
kommer några plana ytor på ”moränryggar”/platåer med efterföljande branta partier, se Figur 3,
Figur 4 och Figur 5. Befintlig bebyggelse i södra delarna ligger också på platåartade formationer.

I övrigt sluttar området relativt jämnt ner mot söder.

Figur 3 Sluttning sett från tomt 14. Bild tagen i västlig riktning

Figur 4 Platå som sluttar mot vägen, bild tagen på tomt 18 i östlig riktning
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Figur 5 Sydöstlig vy över tomt 26-27, platå av igenvuxen åkermark, vid sticksondering ca 0,5 m till berg.

Ovanför planområdet är lutningen relativt jämn mellan 10-13 grader upp till nivå +536 därefter
planar terrängen ut något till ca 8-9 grader upp till nivå +558 för att sedan bli brant upp till en
platå vid ca nivå +570. Efter platån blir lutningen relativt jämn, ca 10 grader, upp till
trädgränsen. Ovan trädgränsen blir terrängen platåartad.

4.2 MARKFÖRHÅLLANDEN

Planområdet utgörs idag av fjällbjörkskog, igenvuxen åkermark samt mindre buskvegetation. En
mindre bäck rinner genom områdets nordvästra del mot mitten av området och följer sedan
vägen i sydlig riktning, se Figur 6. En grusväg korsar området som övergår till en grovbruten väg
i nordöstlig riktning.

Planområdet avgränsas i söder av befintliga tomter som är bebyggda och inom området finns
idag sju befintliga tomter, numrerade 3-9 i Figur 2.
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Figur 6 Bäck som korsar tomt 19-20, denna bäck är också markerad i bilaga 1. Bild tagen i nordlig riktning.
Tomterna ligger delvis på f.d. åkermark.

Området ovan planområdet består av frodig fjällbjörkskog med hög undervegetation, se Figur 7,
upp till nivå ca +560 därefter blir undervegetationen mer buskartad upp till trädgränsen.
Myrområden finns i de delar där terrängen är plan.

Figur 7. Frodig undervegetation i björkskog. Foton tagna norrut i nordligaste delen av planområdet

4.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Jordtäcket inom området aktuellt för ny detaljplan är väldigt tunt. I samtliga undersökta punkter
uppgår mäktigheten som mest till ca 0,5 – 1 meter. Berg i dagen finns framförallt i de västra
delarna av området, samt efter befintlig grusväg, se Figur 8 till Figur 11. En moränrygg som skulle
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kunna innehålla rester från gammalt åkerrens från före detta jordbruk ligger över tilltänkta
tomter 25-28 på området, se markering i Figur 2 samt Figur 5.

Aktuell jord inom området består under mulljordslagret av morän med sandig siltig karaktär.

Observerad bergart är till stor del förskiffrad.

Området ovanför aktuellt planområde bedöms även det ha mycket litet jorddjup. På platån ovan
trädgränsen är berg i dagen synligt inom stora delar.

Figur 8 Berg i dagen sett från grovbruten väg. Foton tagna i nordlig riktning

Figur 9 Foto taget på tomt 2, ca 0,2 meter till berg. Området har ganska kraftig lutning
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Figur 10 Foto taget från tomt 13 i östlig riktning mot planerad väg. Berg i dagen syns på tomten.

Figur 11 ”Kulle” med berg i dagen på tomt 17-18
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4.4 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Inom hela området är grundvattennivån väldigt ytlig, se Figur 12.

Figur 12 Foto taget vid tomt 10-11 där området planar ut sig. Vatten är stående i markytan och det är ca
0,5–0,7 m till berg.

I och med närheten till berg är infiltrationskapaciteten begränsad och avrinningen ytlig. Den
observerade ytliga bergarten består av uppsprucket skiffer vilket utgör en risk för uppträngande
grundvatten.

Genom området löper en befintlig bäck som kommer in i områdets nordvästra del och fortsätter
längs västra kanten av den gamla åkermarken, genom de två planerade nordvästliga tomterna
och under grusvägen genom en trumma, se Figur 6. Bäcken fortsätter därefter längs östra sidan
av vägen, genom fastighet Joeström 1:122 och Joeström 1:132 och sedan mot diket längs väg
1116.

Inom området finns även en del grävda diken där vattnet vid besiktningstillfället stod stilla.

4.5 TECKEN PÅ TIDIGARE SKRED

Inga tecken på jordskred, slamströmmar och liknande har upptäckts vid fältbesiktningen.

5 RISKBEDÖMNINGAR

5.1 SKRED, RAS OCH SLAMSTRÖMMAR

Inga jordskred eller ras bedöms kunna uppkomma med bedömda jordmäktigheter, terrängens
lutning och aktuella förhållanden. Inga färska skred eller ras har heller kunnat identifieras.

Risken för att slamströmmar ska uppstå i den bäck som rinner genom området bedöms som
mycket liten. Vidare bedöms även att risken för att en eventuell slamström ska kunna påverka
detaljplaneområdet som mycket liten. Denna bedömning baseras på följande:

· Inga som helst synliga tecken på tidigare slamströmmar finns i bäcken.
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· Bäcken har ett relativt ytligt lopp och rinner på många ställen på berg. Inga kraftiga
jordslänter som kan fylla på med tillgängligt jordmaterial för transport i en slamström
finns.

· Bäcken passerar flackare partier där avsättning av eventuellt jordmaterial skulle kunna
uppstå.

· Bäcken har ett relativt begränsat avrinningsområde och den mängd vatten och de flöden
som maximalt kan uppstå bedöms vara begränsade i sin förmåga att kunna transportera
jordmaterial av grövre karaktär såsom stenar och block.

5.2 HÖGT GRUNDVATTEN

Eftersom grundvattnet är högt och infiltrationen i marken dålig på grund av närheten till berg
finns risk för problem med högt grund- och ytvatten.

6 RÅD OCH REKOMMENDATIONER

Byggnader bör placeras för att på bästa sätt undvika det höga grundvattnet och ytvattnet, det vill
säga hög höjdsättning bör eftersträvas. För att avlasta blivande fastigheter från tillrinnande
ytvatten rekommenderas att överdiken grävs ovanför blivande fastigheter.

Befintliga bäckar bör inte grävas om utan särskild utredning.

Byggnaderna kan grundläggas i geoteknisk kategori 1 (GK 1). Grundläggning kan ske i befintlig
morän eller på berg och tillåtna påkänningar är i moränen 100 kPa om ej kompletterande
undersökningar visar annat. Moränen är tjällyftande och för lyftningskänsliga
ytor/konstruktioner rekommenderas frostfri grundläggning (2,2 meter frostfritt djup) alternativt
frostskyddande isolering. I området är 14 cm extruderad cellplast (typ styrofoam) en säker
isolering.

Aktuell moränjord är erosionskänslig varför det är viktigt att den växtlighet som finns bibehålls
så långt som möjligt och att uppsikt hålls på erosionsskador. Framschaktade ytor bör
erosionsskyddas så snart som möjligt med växtlighet eller annat erosionsskydd. För att inte
orsaka erosion skall diken för avledande av vatten och dagvatten erosionsskyddas. Avrinnande
vatten bör ledas i samma väg som det nu rinner naturligt. Det är viktigt att leda yt- och
dagvatten från tomterna på ett kontrollerat sätt till anlagda diken och inte leda ut vattnet rakt ut
i terrängen.

Vid anläggning av nya vägar skall dessa utformas så att de inte stoppar upp avrinnande
vattenflöden. Trummor dimensioneras efter de vattenmängder som uppstår vid
snösmältningsperioder.

Eftersom marken lutar inom området kommer fyllningar att krävas på merparten av tomterna.
Fyllningar måste utföras med icke tjälat material och under ofrusna förhållanden om inte
materialet består av bergkrossfyllning (med minsta stenstorlek 20 mm). Fyllning under byggnad
skall utföras med friktionsjord i materialtyp 2 till 4A, enligt tabell CE/1 i AnläggningsAMA.
Fyllningsslänterna bör ej utföras i brantare lutning än 1:2. Packning bör ske enligt tabell CE/4 i
AnläggningsAMA.


