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1

UPPDRAG
G
På uppdrag
g av VEMA HANDEL
H
AB , har SWECO Infrastructture AB i Östtersund, utfört en
karterande geoteknisk undersöknin g för planom
mråde, Twin Valley
V
i Skorv
rvdalen,
Härjedalens kommun, Jämtlands
J
lä
än.
Undersökningen syftar till att översi ktligt klarlägg
ga de geotek
kniska förhålllandena inom
m
området occh dess lämp
plighet för be
ebyggelse.

2

OBJEKTB
BESKRIVNING
äggningar oc
Inom området planeras
s centrumanlä
ch fritidsboen
nde.
Underlag fö
ör undersökn
ningen har va
arit grundkarrta över Skorrvdalen i skaala 1:2000, sa
amt
av beställaren erhållen illustrationsp
plan.

3

UTFÖRDA
A UNDERS
SÖKNINGA R

3.1

Tidigare utförda
u
und
dersökning
gar
SWECO infrastructure AB har tidiga
are utfört en översiktlig geoteknisk unndersökning för då
planerat exxploateringso
område ”Stad
den” inom de
el av fastighe
eterna Hån 226:1 och Kvis
sthån
1:11 i Skorrvdalen. Undersökningen är daterad 2008-09-25
2
och
o har projeektnummer
244442600
00. Detta område ligger sstrax öster om
m nu aktuelltt område. Om
mrådet har
markerats på borrhålsp
planen ritning
g G1.

3.2

Fältarbete
en, undersökningar
Fältarbetet utfördes i slutet av janua
ari 2012. Som
m hjälpmede
el vid arbetet har
viktsonderings- och slagsonderingssutrustning monterad
m
på larvburen
l
maaskin ”järnhä
äst”
nyttjats.
Undersökningarna omfattade:
- Kombine
erad vikt-slagsondering i ssex (6) punkter.
- Slagsond
dering i en (1) punkt.
- Störd jord
dprovtagning
g med skruvp
provtagare i sju (7) punktter
- Markrado
onmätning i tre
t punkter.

3.3

Laboratorrieundersö
ökning
Upptagna jordprover ha
ar okulärbesiiktigats i fält av vår geote
ekniker Sörenn Edfalk.
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4

USÄTTNING OCH AVVÄGNING
A
G
Undersökningspunktern
na har satts ut med hand
dburen GPS. Koordinatsyystemet i plan är
91415 och hö
öjdsystem RH
H 2000.
SWERF 99
Punkterna har inte nivå
åbestämnts.

5

GEOTEKN
NISKA FÖR
RHÅLLAND
DEN

5.1

Jordlagerr
Området be
estår av skog
gsmark, främ
mst barrskog med i huvud
dsak tallskogg. Marken luttar
från norr mot
m söder. I områdets norrra del är lutn
ning 15-20% och i södra ddelen 10-15%
%.
Områdets centrala
c
och centrala östtra del är kup
perat med stö
örre åsbildninngar.
Grunden in
nom områdett domineras i huvudsak av
a morän – frrämst av gru sig siltig san
ndig
typ. Moräne
en innehåller även mycke
et sten. Före
ekommande morän bedööms i huvudsak ha
hög till myccket hög rela
ativ fasthet.
Det organisska ytskiktet består av rå
åhumus med en tjocklek av
a
ca 0,1 mete
er. Ytskiktet underlagras av alvjord, morän
m
av siltig sandig typp. Jorden harr
inslag av rö
ötter och rottrådar. Detta skikts tjockle
ek varierar frrån 0,2 meteer till ca 0,4 meter.
m
Den relativa fastheten på
p ytskiktet b
bedöms som
m mycket låg till låg.
Förekommande åsbildn
ningar inom o
området bed
döms innehållla morän av grusig sandig
typ.

5.2

Berg
Sonderinga
arna har i flertalet punkte
er drivits till 4,0 meter und
der markytann utan att stopp
erhållits. I punkterna
p
12
201, 1205 occh 1207 har stopp
s
erhållitts på djup 2,22, 3,0 och 3,0
meter unde
er markytan. Stoppen bed
döms ha ske
ett mot större
e block i moräänen.

5.3

Vatten
Inget vatten
n har påträffa
ats i undersö
ökningspunktterna.
Grundvatte
enytan bedöm
ms normalt li gga djupare än fyra mete
er under marrkytan.
Efter nederrbördsrika pe
erioder och e
efter snösmä
ältningen före
ekommer ytliggare vatten i
jordprofilen
n.

5.4

Tjälfarligh
het
Förekommande morän bedöms tillh
höra materialltyp 3 och tjä
älfarlighetsklaass 2, enligt
Anläggning
gs AMA 10 ta
abell CB/1
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5.5

Radon
3
Radonmätn
ningarna visa
ar värdena 4 kBq/m3, 7 kBq/m
k
och 8 kBq/m3

Enligt radonutredningen
ns betänkand
de (SOU 198
83:6) kan ma
arken här klaassas som
lågradonma
ark.

6

GEOTEKN
NISKA SYN
NPUNKTER
R
Området ka
an ur geotek
knisk synvinkkel planeras för
f bebyggelse.
Någon risk för skred eller ras bedöm
ms inte föreligga.
Jorden inom
m området har
h som rege
el hög till myc
cket hög relativ fasthet, ooch kan påförras
betydande belastningarr utan risk fö
ör skred eller skadliga sätttningar i unddergrunden.
Geokonstru
uktionen för mindre bygg
gnader av typ
p enbostadsh
hus kan utförras i geotekn
nisk
klass 1 (GK
K1). Större byggnadskon struktioner ska
s utföras i geoteknisk
g
kklass 2 (GK2).
Detta enligt Boverkets konstruktions
k
sregler (BKR
R).
Några specciella åtgärde
er mot markrradon bedöm
ms inte nödvä
ändiga.

7

AVSLUTN
NING
Denna han
ndling är av mycket
m
överssiktlig karaktä
är, geoteknis
ska undersökkningar erford
dras
för de enskkilda byggnad
dsobjekten.
Förklaringa
ar till använda beteckning
gar på ritning
gar är tillgäng
gligt via SGF
F:s hemsida på
p
Internet, med adressen
n www.sgf.ne
et . Användarre kan hämta
a hela eller ddelar av
ör egen anvä
ändning. En vägledning
v
fö
ör användninng kan hämta
as på
beteckningssystemet fö
f betecknin
ngssystemet..
startsidan för
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