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1 UPPDRAG

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Järvsö sockens storskifteslag utfört en geoteknisk kartering.
Markförhållandet inom fastighet Kramsta S:4 m.fl. Järvsö, Ljusdals kommun har undersökts utifrån
platsbesök den 27 april 2021.

Bo Persson har varit beställarens kontaktperson. Håkan Henriksson har varit uppdragsansvarig och
geoteknisk handläggare på Tyréns Sverige AB.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Ändamålet med denna handling avser att vara ett kompletterande underlag för detaljplan. Syftet med
detaljplanen är att etablera ett nytt bostadsområde på befintlig oexploaterad mark, där en blandad
bebyggelsetyp möjliggörs.

3 UNDERLAG

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning från
SGU.

[2] Detaljplan för Kramsta S:4 i Järvsö, daterad 2020-06-17 – Ljusdals kommun.

[3] Plankarta samråd, daterad juni 2020

[4] Yttrande SGI (15105462), daterad 2020-08-21

[5] Höjddata från Lantmäteriet

[6] Platsbesök 2020-04-27
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4 OBJEKT

Inom området planeras enligt illustration i detaljplanen ett exempel på ca 15 byggnader.

5 MARKFÖRHÅLLANDEN

Planområdet ligger i nära anslutning till befintliga bostäder i Kramsta, strax söder om centrala Järvsö.
Området ligger på en höjd med nordlig utsikt ner mot Järvsös centrala delar. Området utgörs
mestadels av öppen och avverkad skogsmark. Omkringliggande ytor utgörs mestadels av barrskog av
tall och gran, samt enstaka björkar. Marknivåerna inom området variera mellan ca +160m, längst i
norr mor odlad åkermark och ca +200m i högpunkterna i de centrala delarna av området.
Marknivåerna inom området för planerade byggnader ligger mellan ca +180m och +195m. Lutningen
inom området för planerade byggnader är enligt höjdkurvor på illustrationsskissen samt höjddata
enligt Lantmäteriet i genomsnitt ca 1:8. I sydöstra delen i anslutning till berg-i-dagen samt områdets
nordligaste del, är lutningarna som störst, ca 1:3. I områdets nord/nordostligaste del finns partier
med näst intill vertikala bergsslänter, upp till ca 8-10 meter.

Marken utgörs till största del av berg-i-dagen samt ytnära berg med ett tunt gräsbevuxet
vegetationstäcke på berget. I vissa delar av området består dessutom markytan av rikligt med
ytblock. Markvegetationen utgörs förutom gräsbeklädda områden, även av blåbärsris, mossor och på
berghällar även lavar.

Skiss 1 – Planritning med marklutningar enligt inarbetad höjdmodell.
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5.1 BERG

Berg-i-dagen uppträder i stora delar av området enligt SGU:s jordartskarta och utförd kartering.
Berggrunden utgörs enligt SGU:s berggrundskarta av mestadels granit. I områdets östra delar finns
ett område med berg med uppemot 8-10m höga berg- och klippväggar. Se bild 1-3.

Bild 1 - Bergvägg i öster Bild 2 - Utsiktsplats

Bild 3 - Utsiktsplats
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5.2 JORDLAGER

Jordtäcket i området är tunt och utgörs mestadels av vegetationstäcke direkt på berget. I övrigt så
utgörs jordtäcket av tunna lager av morän. I samband med platsbesöket utfördes sticksondering med
geokäpp/geologkäpp. Stopp mot berg och block erhölls i flertalet punkter inom ca 2dm under
markytan. Stora stenar och ytblock ligger ställvis i markytan på ett flertal ställen i området.
Se bild 4-5

Bild 4 och 5 - Stenig/blockig markyta

Skiss 2 - Berg enligt SGU:s jordartkarta och kartering med geokäpp (markeringar som måsvingar)
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5.3 VATTEN

Inget ytligt vatten kunde noteras i samband med platsbesöket. Detta trots att tidpunkten för besöket
var strax efter snösmältningen och ett kraftigt snöfall veckan före. I samband med att markytan lutar
lite åt olika hål ansamlas och koncentreras inget ytvatten, utan bedöms spridas ut och tas till stor del
hand om skogen och markvegetationen. Troligen infiltreras en del av smältvattnet även ner i sprickor
i berget.

6 GEOTEKNISKA UTVÄRDERINGAR OCH
REKOMENDATIONER

6.1 STABILITET

Markens stabilitet bedöms som mycket god och risk för jordras- och skred föreligger inte. Däremot
kan enstaka ytliga ras av lösa block utgöra en risk intill branta slänter.

Blivande slänter av krossmaterial bör inte göras för branta. Intill nedre delen av dessa slänter måste
risken för av enstaka block beaktas. Byggnader med ovanliggande slänter kan ett rasskydd behöva
övervägas.

För att eliminera risken för ras av block bör dessa förankras eller avlägsnas, om de ligger nära
släntkrön.

6.2 SÄTTNINGAR

Området utgörs av icke sättningsbenägna jordar och får betraktas som mycket fast.

6.3 GRUNDLÄGGNING

Vegetationstäcke och allt organiskt material avlägsnas under planerad byggnad. Byggnader bör
grundläggas på berg, packad sprängbotten eller på packad fyllning av krossmaterial tillhörande
materialtyp 2 enligt AMA Anläggning 17, tabell CE/1. Packning utförs enligt AMA Anläggning 17,
tabell CE/4. Fyllningen närmast anläggningen bör utföras med ett dränerande och kapillärbrytande
lager. Fyllningens omfattning i sidled och släntlutningar i fyllningen utformas AMA Anläggning 17,
figur CEB/1. Noggrann dränering erfordras.

6.4 DAGVATTEN

I samband med exploatering av området kommer dagvattenavrinningen att öka. Befintlig vegetation i
området bör i möjligaste mån bevaras, då den tar hand om el del av vattnet. Avskärande diken för
ytvatten bör anläggas i anslutning till planerade byggnader. Vattnet från dessa diken bör fördelas
med flera olika utlopp.

6.5 RADON

Inga undersökningar är utförda men bostadsbyggnader bör utföras som radonsäkra med avseende på
ev. markradon. Eventuella mätningar av markradon kan kompletteras innan projektering av planerade
byggnader uppförs.
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7 SAMMANFATTNING

Området utgörs till stora delar av flacka markområden och som bedöms vara lämpade för
byggnationer. Dock utgörs framförallt området i nord-östliga delen, av mycket branta områden som
inte lämpar sig för nybyggnationer. Marken utgörs mestadels berg eller ytnära berg med ett tunt
jordtäcke av vegetation och morän. Markytan är ställvis rikligt blockig. Vid exploatering av området
erfordras flerstädes bergsschakter. Enstaka block kan behövas avlägsnas eller förankras för att
eliminera risken för blockras. Befintlig vegetation bör i största mån bevaras. Plattgrundläggning och
byggnader av suterrängtyp är lämpliga inom stora delar av området. Grundläggning av byggnader
bör utföras på packad fyllning av krossmaterial med slänter ej brantare än vad som föreskrivs i AMA
Anläggning 17.

8 ÖVRIGT

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och ritningar,
se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net.


