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1 Objekt 
På uppdrag av Bräcke kommun har Sweco AB utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning vid Viken, Gällö, Jämtlands län. Undersökning har utförts inom 

fastigheter Ubyn 2:119, 2:121 och 2:15 1. 

Handlingar tas fram som underlag till detaljplan med syfte att möjliggöra ett 

aktivitetsområde kring den befintliga skidtunneln utanför Gällö. Tanken är även 

att området ska fungera för byggrätter för turistiskt boende, centrumverksamhet 

och tillhörande infrastruktur. 

2 Ändamål 
Föreliggande handling ämnar komplettera tidigare geoteknisk 

arkivundersökning inom området samt befintliga kartor från SGU, med syfte att 

lämna rekommendationer om lämplighet för bebyggelse, ur ett geotekniskt 

perspektiv.  

Fokus på de geotekniska undersökningarna har legat på att kontrollera 

eventuella stabilitetsproblem för att på så sätt kunna förhindra ras och skred 

inom området samt eventuella problem med slamströmmar.  

3 Underlag för projekteringen 
Utförda fältundersökningar för rubricerat uppdrag finns sammanställt i 

föreliggande handlings tillhörande markteniska undersökningsrapport, ”MUR 

GU Gällön mfl detaljplan” upprättad av Sweco AB 2022-04-13. 

• ”Plankarta 20210924-A1-L.pdf”, detaljplan för del av Ubyn 2:119 m.fl., 

odaterad 

• Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor upprättade av 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Observationer och fotodokumentation från platsbesök, 2022-03-22 

• Digital grundkarta i dwg-format framtagen av Metria 2021-05-21, 

erhållen från beställaren 

• Skogsstyrelsen, Skogliga grunddata (SLU Markfuktighet), 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skogligagrunddata 

4 Styrande dokument 
• Larsson, R. (2008), SGI Information 1 – Jords egenskaper 

• SGI Report 68 (2008), Stability and run-off conditions – Guidelines 

detailed investigations in till and course grained sediments. SGI 

• AMA Anläggning 20 

• Skredkommissionen – Anvisningar för släntstabilitetsutredningar, 

rapport 3:95 

• Schakta Säkert, Säkerhet vid schaktning i jord, 2015, Svensk 

Byggtjänst 

• SS-EN 1997-1 

• SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell bilaga BFS 2013:10 – EKS 10. 
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5 Projekteringsanvisningar 
• Geotekniska bedömningar och utlåtande är baserade på ritning 

”Plankarta 20210924-A1-L.pdf” samt ”Underlag illustrationsplan 

rensad.dwg” 

• Byggnader förväntas bli 1-2 våningar 

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Markförhållanden 

Undersökt område är beläget vid Gällö Viken, strax väst om centrala Gällö. 

Området är bebyggt och har tidigare nyttjats av Fortifikationsverket. Det finns 

byggnader, vägar, parkeringsytor och öppen mark idag. I den nordöstra delen 

av området finns en anlagd skidtunnel inne i det berg, Björkberget, som ansluter 

till undersökt område med en bergvägg, se figur 6.1. Bergväggen har 

kontrollerats i fält, se kapitel 11.  

Enligt SGU:s kartor består marken av morän ovan berg, där berggrunden består 

av granit. Jorddjupet bedöms till mellan 0 – 10 m och urklipp från SGU:s 

jorddjupskarta visas i figur 6.2.   

Genomförda fältundersökningar visar överst på ett tunt organiskt skikt ovan 

morän. Moränen underlagras av berg. 

Det organiska skiktet är ca 0,1 m mäktigt och har mycket låg relativ fasthet.   

Det organiska skiktet underlagras av morän med varierande finjordshalt. 

Generellt har moränen låg relativ fasthet de översta ca 0,6 – 1,5 m och bedöms 

vara en ytmorän. Under detta påträffas morän med medelhög till mycket hög 

relativ fasthet ned till berg, denna bedöms vara en bottenmorän.  

För beskrivning av berg nedan hänvisas till ritning G-10.2-01T och G-10.2-02T. 

Längs sektion A-A har berg ej påträffats. 22S01 har stoppats vid 3,4 m under 

mark och har ej kunnat neddrivas ytterligare under normala förfaranden. Vid 

punkt 22S02 har sondering avbrutits vid 10,0 m under mark.  

Vid sektion B-B påträffas vad som bedöms vara berg. Sondering 22S03 visar 

på en morän som är mycket fast och svår att sondera i på grund av 

återkommande ”spolstopp” i utrustningen. Sonderingsdata i kombination med 

fältobservationer ger en bedömning av bergytans läge ca 4,1 m under mark. 

Berget bedöms här vara mycket uppsprucket överst och övergår till fastare berg 

ca 5,0 m under mark. Undersökningspunkt 22S04 har stannat vid ca 1,8 m 

under mark, på vad som bedöms vara en sten eller ett block.  

Mellan sektion B-B och C-C, vid punkt 22S05, påträffas berg ca 4,1 m under 

befintlig markyta. Vid denna punkt noterades att marken var något blöt.  

Längs sektion C-C vid punkt 22S06 har sondering stannat vid sten, block eller 

berg ca 2,0 m under befintlig markyta. 22S07 påvisar berg vid ca 2,7 m under 

mark.  
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Figur 6.1. Urklipp från plankarta G-10.1-01, röd markering visar bergvägg. 
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Figur 6.2. Urklipp från SGU:s jorddjupskarta. 

6.2 Hydrogeologi 

Längs den östra delen av området rinner en bäck i nordväst-sydostlig riktning 

förbi ingången till skidtunneln, som är delvis kulverterad förbi skidtunneln och 

sedan öppnas innan Revsundsvägen.  

Grundvattenmätning i rör 22S04GW och 22S06GW har inte visat på något 

vatten i samband med utförd mätning.  

I grundvattenrör 22S02GW påträffades vatten ca 3,4 m under markytan vid 

mätning 2022-03-14.  

Enligt Skogsstyrelsens karta, benämnd SLU Markfuktighet, förväntas en något 

fuktigare mark strax väst om punkt 22S03 och 22S04 där marken ligger något 

lägre än ännu längre väst, och lägre än vid nämnda undersökningspunkter. För 

referens visas urklipp från SGU:s jordartskarta med höjdskuggning, figur 6.3. 
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Figur 6.3. Urklipp från AGOL där undersökt område visas med höjdskuggning. Röd markering visar 

lågparti med eventuellt fuktigare mark än omgivning. 

7 Materialegenskaper 
Försiktigt värderade medelvärden för den naturligt lagrade jordens 

materialegenskaper inom området har med ledning av utförda 

fältundersökningar, empiri samt SGI Information 1, valts och redovisas i tabell 

7.1 nedan. 

Förekommande naturligt lagrad grusig sandig siltig morän tillhör materialtyp 3B 

och tjälfarlighetsklass 2.  

Förekommande naturligt lagrad sandig lermorän och grusig sandig lerig morän 

tillhör materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3. 

Tabell 7.1. Karaktäristiska materialegenskaper för jordar inom det undersökta området. 

Materialegenskaper Karaktäristiskt värde 

Jord med låg relativ fasthet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

Tunghet 

Tunghet under gvy 

 

32 

8 

20 

11 

Jord med medelhög – mycket hög relativ fasthet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

Tunghet 

Tunghet under gvy 

 

38 

35 

20 

13 
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8 Stabilitet och sättningar 
Det har inte utförts några stabilitetsberäkningar i detta skede. Det anses 

generellt inte föreligga några problem stabilitetsmässigt om rekommendationer 

enligt kapitel 12 följs. Lokala avvikelser kan dock förekomma, exempelvis vid 

anläggande av nya slänter eller vid förändring av befintliga slänter. Baserat på 

information enligt kapitel 5 samt förekommande jordar inom området föreligger 

det inte onormala stabilitetsproblem. Om ingen förändring av befintliga slänter 

sker bedöms det ej föreligga risk för skred inom området.  

Om byggnaders placering eller dess storlek förändras kan vidare utredning 

komma att krävas. Detta gäller även vid förändring av befintliga slänter, så som 

släntlutning, släntlängd och liknande.  

Inga sättningsberäkningar har utförts i detta skede. Sättningar för byggnader på 

1-2 våningar bedöms vara försumbara vid grundläggning på morän med 

medelhög till mycket hög relativ fasthet vid utförda undersökningspunkter.  

9 Slamströmmar 
En slamström är en flytande massa av vatten och jord som rör sig nedför en 

bäckravin eller en brant sluttning. De uppstår i samband med intensiva 

nederbördstillfällen och är vanliga framför allt i fjällvärlden. Då jordmassorna är 

tunga blir slamströmmens rörelseenergi hög och den kan därför orsaka kraftig 

erosion och stora skador, varför risk för slamström är viktigt att beakta.  

Inventering av förekommande vattendrag inom området har utförts 2022-05-23 

av bergtekniker Stefan Sandman. Inventeringen visade att förekommande 

vattendrag är av mindre vattenförande slag och mycket bevuxet. Detta innebär 

god bindning av jordmaterial tack vare vegetationens rötter. Dock ska det 

beaktas att alla lutningar över 17° i moränjord riskerar att medföra jordskred, 

som i sin tur kan resultera i slamströmmar. Enklare beräkningar av området 

visar på generell släntlutning inom området och längs förekommande 

vattendrag på ca 15° och ligger därmed utanför risk för skred.  

Utanför undersökt område (norrut) skulle slamström i slänter ned mot 

vattendraget som sedan leder ned mot det detaljplanelagda området. Detta vid 

kraftig nederbörd och framförallt vid borttagande av naturlig vegetation. Dock 

ses själva vattendraget i sig ha en väldigt flack lutning vilket kan ses i Figur 9.1.  

Ur data hämtat från lantmäteriet ses en höjdskillnad om 325-388 för 

vattendraget utanför det planlagda området. Detta ger en lutning över ca 850 m 

på i snitt 5° vilket således är långt under den lutning om 17° som kan ses som 

riktlinje. 
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Figur 9.1 Övrisktlig lutning i förekommande vattendrag. 

Även om lokala slamströmar skulle uppstå så tas dessa upp av den flacka 

terrängen i bäcken. Bäcken bromsar då naturligt upp dessa innan de når 

planområdet. 

Baserat på påträffade jordarter och om släntlutningar enligt kapitel 12.1 följs 

bedöms det ej föreligga onormala risker för slamströmmar inom området. Det är 

dock något som bör beaktas i byggskedet, för att säkerställa att lutningar inte 

överstiger 17° i naturliga moränjordar.  

Vidare kan bäcken i närområde där denna kommer in i planområdet 

prickmarkeras i plan för att ytterligare skapa en buffertzon om stora flöden 

skulle komma mot området. Vilket säkerställer att inga byggnationer kan 

komma till skada. 

Enligt svenskt vatten P110 är avrinning från flack-kuperad skogsmark ses att 

90% av nederbörden infiltreras. Givet detta ger ett 100 års regn med 

klimatfaktor ger 276l/s i bäcken.  

Den framräknade vattenmängden ses också kunna tas om hand av befintliga 

avvattningsanläggningar så som den befintliga trumma som leder bäcken idag. 

Denna trumma är bedömd till 400 mm och ha minst lutning om 2%.  

Om ökning av flöden i bäckar uppkommer kan dessa behöva erosionsskyddas. 

Naturligt erosionsskydd i form av vegetation bör behållas.  

10 Miljöteknisk undersökning 
2009 genomfördes jordprovtagning med åtföljande analyser vid 10 platser inom 

planområdet. De ämnesgrupper som analyserades var metaller, 

oljeföroreningar, fenoler och PAH:er (tjärämnen). Det var genomgående låga 

halter i proverna under gällande riktvärden för denna typ av markanvändning. 

Ett prov hade förhöjda halter av PAH:er (över KM), koppar (över KM) och 

arsenik (över MKM) och det provet var beläget i banvallen och påvisar sannolikt 

föroreningar från banvallens impregnerade slipers.    

I samband med geoteknikundersökningar 2022 togs två nya jordprover från 

områdets översta del, nära bergrummet, där militär verksamhet förekommit. 

Dessa prover analyserades på ämnesgrupperna metaller, oljeföroreningar, 

PAH:er och PFAS. Även dessa prover visade på låga halter av föroreningar 

under gällande riktvärde. För oljeföroreningar, PAH:er och PFAS var alla halter 

under laboratoriets rapporteringsgräns och för metaller motsvarade halterna 

bakgrundsnivåer.  
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Sammanfattningsvis finns det ingen anledning att ha begränsningar i 

markanvändningen kopplat till föroreningar och inga saneringsåtgärder är 

nödvändiga vid den planerade exploateringen. Bedömningen baseras även på 

att det inte funnits någon verksamhet inom planområdet som misstänkts ha gett 

upphov till föroreningar. 

11 Bergteknisk undersökning och utlåtande 
Platsbesök utfördes av bergtekniker Stefan Sandman 22-05-23. 

Väderförhållandena var vid tillfället +20°C och strålande sol. Slänten har 

bedömts okulärt på både ovan och nedansidan av slänten inom aktuellt 

område. Observationerna från bägge håll har sammanvägts för att skapa en 

uppfattning om släntens risker och stabilitet. 

Fotografier har tagits i form av representativa bilder av slänten och extra 

intressanta områden och objekt. En fullständig fotobilaga med beskrivning av 

utvärderingen av risker från fältbesöket återfinns i Bilaga 1 - Bilder bergteknisk 

undersökning. 

Bergslänten bedöms i dagsläget som stabil, inga områden med förhöjda risker 

för ras eller utfall har observerats. Enstaka block har lossnat och ligger i 

terrängen, geometrin på blocken och det underliggande berget medför att 

blocken är stabila. Bergmassan är kompentent och storblockig. Inga strukturer 

som har en negativ påverkan på slänten har observerats. Bergmassans 

beskaffenhet stämmer bra överens med den rapport som togs fram av Tyréns 

2012 ”Bergteknisk Rapport Mid Sweden Ski Tunnel”. 

Vid byggnation av skidtunneln har enstaka block förstärkts med selektiv 

bultning. Totalt sex bultar har observerats. Det förekommer gjutna stödmurar 

invid berget i anslutning till skidtunneln. Murarna bedöms ha uppförts i samband 

med byggnationen och utfyllnaden av planen utanför skidtunneln. 

En bergslänt eller skärning kan aldrig vara hundra procent riskfri. Sett över ett 

längre tidsperspektiv kommer berget att förändras och påverkas av vatten, is 

och rotsprängning. Med detta i åtanke ska slänten besiktas var femte år för att 

observera eventuella förändringar och rörelser i berget. 

En säkerhetszon på fem meter rekommenderas längsmed ovansidan av 

bergslänten och fem meter från släntfot. Zonen bör vara i form av prickad mark 

eller liknande för att byggnation inte ska kunna ske i direkt anslutning till 

slänten. Ovan släten medför zonen att inga nya pådrivande krafter kan påföras 

släntkrönet och påverka stabiliteten. Zonen möjliggör även installation av 

fallskydd i form av staket. Nedan slänten möjliggör zonen framtida besiktningar 

av slänten med till exempel skylift. 

Vid etablering och byggnationer ovan bergslänten ska grundläggningsytan 

avtäckas och rensas för att möjliggöra en inspektion av berget av sakkunnig 

person för att utvärdera bergmassan. 
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12 Geotekniskt utlåtande 

12.1 Grundläggning och schakt 

Marken inom området anses vara lämplig för bebyggelse av planerad stugby 

med tillhörande centrumverksamhet och infrastruktur. 

Organiskt ytskikt och morän med låg relativ fasthet ska schaktas bort innan 

anläggande av byggnader. Bedömt utskiftningsdjup är generellt ca 0,6 – 1,5 m. 

För grundläggning av byggnader på morän med låg relativ fasthet 

rekommenderas geotekniska sonderingar att utföras under planerad byggnad 

för att bättre bedöma eventuella sättningsproblem.  

Fyllning under byggnad med platta på mark eller fyllning under bärande 

plintsulor ska utföras med jord av materialtyp 1 eller 2 enligt AMA Anläggning 

20, kapitel CEB.21. 

Förekommande jordar har tjällyftande egenskaper vilket ska beaktas i 

byggskedet. 

Grundläggning får ej utföras på tjälad eller starkt störd jord. 

Generellt gäller att schaktning bör genomföras så att schaktbotten inte blir 

störd.  

Förekommande siltig jord är flytbenägen i kombination med vatten och störning 

från schaktning/packning vilket måste beaktas i byggskedet. 

Schakt i jord och schaktslänter bör ej utformas brantare än 1:1,5 och 

genomföras i torra förhållanden, se Schakta Säkert (2015), Svensk Byggtjänst.  

Exploatering ska planeras och utföras med åtanke att vid torra och 

väldränerade förhållanden kan de finkorniga moränerna anses ha god 

bärförmåga vilket möjliggör branta släntlutningar, medan tillrinnande grund- och 

ytvatten kan göra moräntyperna flytbenägna med ras, erosion och betydande 

deformationer som följd. 

Förekommande silt- och lermorän är i huvudsak mycket täta. Dränerande bädd 

under och intill byggnad ska ansluta till utvändiga dräneringsledningar. 

Dräneringsledningar ska omges med filter som skydd mot erosion och 

igensättning. Ytvatten från högre liggande terräng bör tas om hand i avskärande 

diken och ledas utanför exploateringsområdena.  

Marken ska planeras så att ytvatten avleds från byggnaden.  

Byggnader som anläggs på Björkberget ska hålla erforderligt säkerhetsavstånd 

på 5 m från befintlig bergskant om inte särskilda åtgärder utförs för att förhindra 

skred och ras. Detta ska även beaktas i byggskedet med hänsyn till 

arbetsmaskiner med mera. Se även kap. 11.  

12.2 Geoteknisk kategori 

Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk 

kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass bestäms i samråd med konstruktör.  
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12.3 Hårdgjorda ytor 

Allt organiskt material ska avlägsnas under körytor och andra högvärdiga ytor 

samt dimensioneras/projekteras med materialtyp och tjälfarlighetsgrad enligt 

kapitel 12.1.  

12.4 Kompletterande undersökningar 

För säkrare rekommendation vad gäller grundläggning bör en geoteknisk 

utredning utföras i byggskedet, förslagsvis genom schaktbottenbesiktning utförd 

av geotekniskt kunnig personal. 

För att bättre bedöma grundvattenytans läge bör fler inmätningar utföras, 

förslagsvis ca 1 månad efter utförda fältundersökningar.  

13 Bedömning av utförda undersökningar 
Inmätning av grundvattenrör har enbart utförts i samband med installation. 

Grundvattenytan i installerade grundvattenrör förväntas ej vara stabiliserad. 

Förekommande lerig siltmorän och sandig lermorän tillhör täta jordarter vilket 

resulterar i begränsade vattenflöden.  

Föreliggande utlåtande är översiktligt och behandlar endast rekommendationer 

och synpunkter inför framtagande av detaljplan. I byggskedet bör geotekniskt 

kunnig person bistå med besiktning och rådgivning.  
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14 Bilagor 
Bilaga 1 – Bilder bergteknisk undersökning 2023-01-04 

G-10.2-01T Tolkad sektion, 2022-04-14 

G-10.2-02T Tolkad sektion, 2022-04-14 
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