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1 Objekt
Provgropsgrävning syftar till att undersöka följande geotekniska förutsättningar som
identifierats som osäkerheter för fortsatt planering och projektering av projektet:
•

Verifiering av jordlagerföljd samt förekomst av block

•

Verifiering av grundvattennivå samt bedömning av vattenvattentillströmning i schakt

•

Bedömning av stabilitet hos schaktslänter

•

Bedömning av risk för schaktbottenuppluckring till följd av grundvattenförhållanden

2 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
För standarder se Tabell 2.1-2.3.
Tabell 2.1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering

SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1
SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och
SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01
SS-EN/ISO 14688-1

Fältutförande
Beteckningssystem
Okulär jordartsbeskrivning

Tabell 2.2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Provgropsundersökning (Pg)

VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning
och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 2.3. Laboratorieundersökningar

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning

SS-EN/ISO 14688-1 och
SS-EN/ISO 14688-2
AMA Anläggning 20, tabell CB/1
SS 02 71 23, utgåva 1.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass
Kornstorleksfördelning (siktning)
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3 Befintliga förhållanden
3.1

Topografi & ytbeskaffenhet

I dagsläget består undersökningsområdet av relativt tät skog. Markytan var blött vid
undersökningstillfället, se Figur 1.
Det undersökta området ligger på en kulle som sluttar norrut med varierande marknivåer
mellan ca +300 och +328 (höjder uppmätta i geotekniska undersökningspunkter).

Figur 1. Foto av undersökningsområdet, med blött och blockig markyta

3.2

Befintliga konstruktioner

Inga befintliga konstruktioner finns i det aktuella området bortsett från en kraftledning i norra
delen av området.

4 Positionering
Utsättning och inmätning av undersökningspunkter har utförts med GPS av typ nätverks-RTK.
Det mättekniska fältarbetet har utförts av Emilie Guegan, WSP Sverige AB.
Mätning av undersökningspunkterna har gjorts i mätningsklass B enligt
SGF Geoteknisk Fälthandbok, Rapport 1:2013.
Koordinatsystem: SWEREF 99 20 15
Höjdsystem: RH2000

5 Geotekniska fältundersökningar
5.1

Utförda provtagningar

Undersökningarna omfattar:
•

15 st. provgropsundersökning (Pg) för bedömning av jordlagerföljd och jordlager,
schaktbarhet och blockighet. Samt grundvattenförhållanden.
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5.2

Undersökningsperiod

Provtagningar är utförda under vecka 34, augusti 2021. Vid undersökningstillfället var området
snöfritt och jorden var fri från tjäle.
Det var nederbörd en av dagarna och generellt var marken i området mycket blött.

5.3

Fältingenjör och utrustning

Ansvarig fältgeotekniker var Emilie Guegan, WSP Sverige AB. Grävmaskinen var av modell
Volvo ECL 450.

5.4

Provhantering

Ytliga prover (mindre än 1 m djup) togs från provgropars schaktbotten eller schaktslänter.
Djupare prover (större än 1 m djup) togs direkt från grävmaskinskopa under utgrävning.
Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO
14688-1. Ett provtagningsprotokoll för varje provtagningspunkt har upprättats av ansvarig
fältgeotekniker. Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium för säkrare
klassificering.

5.5

Övrigt

Protokoll för respektive provgrop redovisas i Bilaga 3.

6 Geotekniska laboratorieundersökningar
Undersökningarna har utförts av det ackrediterade laboratoriet Mitta Geolab i Luleå.
Laboratorieundersökningarnas omfattning visas i Tabell 6.1.
Tabell 6.1. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod
Kornstorleksfördelning (tvättsiktning), 31,5 – 0,063 mm
inkl. bedömning av jordartsbenämning, materialtyp och
tjälfarlighetsklass

Antal Typ/Anmärkning
9

Resultat från samtliga laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2.

7 Marktekniska förhållanden, översiktligt
I området består jorden uteslutande av morän, med en sammansättning som varierar mellan
siltig sandmorän (M2, T1) och grusig sandig siltmorän (M5A, T4). Provgropar utfördes ner till
mellan 2,5 m och 4 m djup.
Moränen är medelfast till fast lagrad den översta metern. Därefter är den mycket fast lagrad.
Moränen bedöms vara mycket stenigt och mycket blockig. Enstaka block på upp emot 5 m3
har påträffats.
Ingen bergyta har påträffats vid undersökningarna. Enligt SGU:s jorddjupskarta kan bergnivån
förväntas ligga mellan ca 5 och 10 m under befintlig markyta.
Hydrogeologiska förhållanden, översiktligt
Grundvattenytan påträffas ytligt inom hela området och djupet under markytan varierar mellan
0,3 och 0,8 m.
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8 Värdering av undersökning
Grundvattennivåns variationer med årstid
Grundvattennivån varierar med årscykeln och är normalt som högst sent på våren och hösten
under perioderna med snösmältning och kraftig nederbörd. Under torrare perioder av året,
sommar och vinter, kommer grundvattennivån att ligga lägre.
För att erhålla mer tillförlitliga grundvattennivåer samt dess årstidsvariationer rekommenderas
installation av grundvattenrör och kontinuerliga avläsningar.
Risk finns att observerade grundvattennivåer i de öppna provgroparna är påverkade av
dagvatten tillrinning.

9 Generella rekommendationer
Schakt, grundläggning och fyllning
Inom området råder generellt god byggbarhet med hänsyn till grundläggning.
Grundläggning ska utformas för att tillgodose krav på tjälsäkring och dränering.
Förekommande morän är flytbenägen och erosionskänsligt i kontakt med vatten (vid
vattenmättnad) vilket ska beaktas, särskilt vid schakt under grundvattenytan eller vid regn- och
snösmältningsperioder.
Schaktning ska utföras på ett säkert sätt med hänsyn till arbetsmiljö och närliggande
konstruktioner. Vid bedömning av släntlutningar gäller generellt att anvisningar i handboken
”Schakta säkert”, utgiven av arbetsmiljöverket och statens geotekniska institut, skall beaktas.
Frostdjup och klimatzon
Området ligger i klimatzon 5 enligt TRVK Väg 11. Tjälfritt djup är 2,5 m enligt figur CEB.42/1 i
AMA RA Anläggning 20.
Väg, hårdgjorda ytor
Hårdgjorda ytor bör generellt dimensioneras för terrass av materialtyp 4A, tjälfarlighetsklass 3.
Dock bör det beaktas att naturlig jord tillhörande materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 har
påträffats inom området.
Stabilitet
Stabiliteten inom området bedöms vara gynnsam då området består av fastmark. Området har
sluttande terräng och slänter bör utformas med lutning 1:1,5 eller flackare.
Sättningar
Sättningar förväntas ej vara ett problem, då den naturliga moränen som bedöms vara fast
lagrad med höga elasticitetsmoduler.
Vegetationsavtagning
All organisk jord och vegetation ska avlägsnas innan anläggning av byggnader och vägar
påbörjas.
Samråd med geotekniker
Konsultation med geotekniker rekommenderas vid detaljprojektering i senare skede.
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10 Marktekniska förhållanden
10.1 Allmänt
10.1.1

Materialtyp och tjälfarlighetsklass

Angiven materialtyp och tjälfarlighetsklass är enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1.
I jordlagerbeskrivningar anges (MX/TX) efter jordart, där står M för materialtyp och
T för tjälfarlighetsklass.

10.1.2

Sten- och blockhalt

Jordartsbenämningen baseras på ingående mängd av olika fraktionsstorlekar.
Se Schakta säkert 2015, Tabell B1:2.

10.2 21PG01
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 2.
Morän lagret består av sandig siltig morän (M3B, T2).
Det nedre lagret av moränen innehåller mer block än det övre.
Grävningen avslutades i grusig sandig siltig morän på ca 3,5 m djup under befintlig markyta.
Det var svårt att gräva djupare på grund av många stora block.

sasiTi

Figur 2. Foto av provgrop 21PG01 (djup ca 3,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite.
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10.2.1

Halten sten och block

Från markytan till 0,7 m djup, bedöms stenhalten till 20% (stenig) och blockhalten till 15%
(blockig), se Figur 3.

Figur 3. Foto av övre morän lagret från provgrop 21PG01

Djupare morän lager (från 0,8 till 3,5 m) innehåller mer andel sten och bedöms ha
stenhalt 30% (mycket stenig) och blockhalt 15% (blockig), se Figur 4.

Figur 4. Foto av lösmassor från nedre morän lagret i provgrop 21PG01
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10.2.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 35 min) har provgropens schaktvägg överlag varit relativt stabil men
jordmaterial har släppt från schaktväggar och ramlat ned i provgropen från ca 0,7 m djup
under markytan, se Figur 5.

plats där jordmaterial släpper

Figur 5. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG01 med jord som ramlat ned

10.2.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,8 m, se Figur 6.

vatten rinner därifrån

Figur 6. Foto av provgrop 21PG01 med vatten som rinner in i under grävningen
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10.3 21PG02
Jordprofilen består överst av ett 0,15 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 7.
Övre morän lagret består av sandig siltig morän (M3B, T2). Nedre morän lagret av morän
består av sandig siltmorän (M5A, T4).
Grävningen avslutades på ca 4 m djup under befintlig markyta.

sasiTi

saSiTi

Figur 7. Foto av provgrop 21PG02 (djup ca 4 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.3.1

Halten sten och block

Från markytan till 4 m djup, bedöms stenhalten till 15% (stenig) och blockhalten till 5% - 10%
(något blockig), se Figur 8.

Figur 8. Foto av blocken i provgropens ytliga lager och lösmassor från provgrop 21PG02
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10.3.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävningen (cirka en 45 min) har jordmaterial släppt från schaktväggar och ramlat ned i
provgropen från ca 1,0 m djup, se Figur 9.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 9. Provgrop 21PG02 med jord som ramlat ned från ca 1 m djup

10.3.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 1 m under markytan, se
Figur 10.
vatten rinner därifrån

Figur 10. Foto av provgrop 21PG02 med vatten som rinner in under grävningen
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10.4 21PG03
Jordprofilen består överst av ett 0,3 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 11.
Övre morän lagret består av siltig sandmorän (M2, T1). Nedre morän lagret består av sandig
silt morän (M5A, T4). Det övre lagret av moränen innehåller mer block än det nedre.
Grävningen avslutades på ca 3 m djup under befintlig markyta.

siSaTi

saSiTi

Figur 11. Foto av provgrop 21PG03 (djup ca 3 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.4.1

Halten sten och block

Från markytan till 4 m djup, bedöms stenhalten till 15% (stenig) och blockhalten till 5% - 10%
(något blockig), se Figur 12.

Figur 12. Foto av provgrop 21PG03 och lösmassor
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10.4.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktvägg överlag varit ganska stabil men
jordmaterial har släppt och ramlat ned från ca 1,2 m djup under markytan, se Figur 13.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 13. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG03 (djup ca 3 m)

10.4.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 1,5 m under markytan,
se Figur 14.

vatten rinner därifrån

Figur 14. Foto av schaktbotten för provgropen 21PG03 med vatten som rinner in från schaktväggen

10316927 DP Jokkmokk | 14

10.5 21PG04
Jordprofilen består överst av ett 0,1 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av ett 0,6 m
tjockt sten lager över fast morän, se Figur 15.
Övre morän lagret består av sandig siltig morän (M3B, T2). Nedre morän lagret består av
sandig siltmorän (M5A, T4).
Grävningen avslutades i grusig sandig siltig morän på ca 2,5 m djup under befintlig markyta.

Co

sasiTi

saSiTi

Figur 15. Foto av provgrop 21PG04 (djup ca 2,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.5.1

Halten sten och block

Från markytan till 4 m djup, bedöms stenhalten till 20 – 30 % (mycket stenig) och blockhalten
till 10% - 15% (blockig), se Figur 16.

Figur 16. Foto av lösmassor från provgrop 21PG04.
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10.5.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktvägg överlag varit ganska stabil och
vertikal men jordmaterial har ramlat ned från ca 1,5 m djup under markytan, se Figur 17.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 17. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG04 (djup ca 2,5 m)

10.5.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropar under grävning från en djup av ca 0,6 m, se Figur 18.

vatten rinner därifrån

Figur 18. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG04 med vatten som rinner in från schaktväggen
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10.6 21PG05
Jordprofilen består överst av ett 0,3 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 19.
Morän består av siltig sand morän (M2, T1).
Grävningen avslutades på ca 3,5 m djup under befintlig markyta.

siSaTi

Figur 19. Foto av provgrop 21PG05 (djup ca 3,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.6.1

Halten sten och block

Från markytan till 1,5 m djup, bedöms stenhalten till 25% (mycket stenig) och blockhalten till
35% (mycket blockig). Djupare morän lager (från 1,5 till 2,5 m) innehåller mindre andel block
och bedöms ha stenhalt 20% (mycket stenig) och blockhalt 25% (mycket blockig), se Figur 20.

Figur 20. Foto av lösmassor från provgrop 21PG05
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10.6.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1 m djup under markytan, se Figur 21.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 21. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG05 (djup ca 4,5 m)

10.6.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 22.

Figur 22. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG05
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10.7 21PG06
Jordprofilen består överst av ett 0,3 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av ett 0,6 m
tjockt lager av sten ovan fast morän, se Figur 23.
Övre morän lagret består av siltig sandmorän (M2, T1). Nedre morän lagret består av sandig
siltig morän (M4A, T3).
Grävningen avslutades på ca 2,5 m djup under befintlig markyta.

Co

siSaTi

sasiTi

Figur 23. Foto av provgrop 21PG06 (djup ca 2,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.7.1

Halten sten och block

Från markytan till 1,5 m djup, bedöms stenhalten till 25% (mycket stenig) och blockhalten till
35% (mycket blockig). Djupare morän lager (från 1,5 till 2,5 m) innehåller mindre andel block
och bedöms ha stenhalt 20% (mycket stenig) och blockhalt 25% (mycket blockig), se Figur 24.

Figur 24. Foto av lösmassor från provgrop 21PG06
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10.7.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktvägg överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1,2 m djup under markytan se Figur 25.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 25. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG06 (djup ca 3,5 m)

10.7.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 26.

Figur 26. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG06
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10.8 21PG07
Jordprofilen består överst av ett 0,3 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 27.
Övre morän lagret består av sandig siltig morän (M3B, T2). Nedre morän lagret består av
sandig siltmorän (M5A, T4).
Grävningen avslutades på ca 3 m djup under befintlig markyta.

sasiTi

saSiTi

Figur 27. Foto av provgrop 21PG07 (djup ca 3 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.8.1

Halten sten och block

Från markytan till 2 m djup, bedöms stenhalten till 15% (stenig) och blockhalten till 40%
(mycket blockig). Djupare morän lager innehåller mindre andel block och bedöms ha
stenhalt 20% (mycket stenig) och blockhalt 20% (mycket blockig), se Figur 28.

Figur 28. Foto av provgrop 21PG07 och lösmassor.
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10.8.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1,5 m djup under markytan, se Figur 29.

schaktväggar ramlat ned därifrån

Figur 29. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG07 (djup ca 3 m)

10.8.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 30.

Figur 30. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG07
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10.9 21PG08
Jordprofilen består överst av ett 0,3 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 31.
Morän består av sandig siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades i grusig sandig siltig morän på ca 3 m djup under befintlig markyta.

sasiTi

Figur 31. Foto av provgrop 21PG08 (djup ca 3 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.9.1

Halten sten och block

Från markytan till 3 m djup, bedöms stenhalten till 20% (mycket stenig) och blockhalten till
10% (blockig), se Figur 32.

Figur 32. Foto av lösmassor från provgrop 21PG08
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10.9.2

Stabilitet i provgropens schaktslänter

Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 0,5 m djup under markytan, se Figur 33.

schaktväggar ramlat ned

Figur 33. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG08 (djup ca 3 m)

10.9.3

Hydrogeologiska förhållanden

Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m,
se Figur 34.

Figur 34. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG08
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10.10 21PG09
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 35.
Övre morän lagret består av sandig siltig morän (M3B, T2). Nedre morän lagret består av
grusig sandig siltmorän (M5A, T4).
Grävningen avslutades på ca 3 m djup under befintlig markyta.

sasiTi

saSiTi

Figur 35. Foto av provgrop 21PG09 (djup ca 3 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.10.1 Halten sten och block
Från markytan till 3 m djup, bedöms stenhalten till 20% (mycket stenig) och blockhalten till
25- 40% (mycket blockig), se Figur 36.

Figur 36. Foto av lösmassor från provgrop 21PG09
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10.10.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1 m djup under markytan se Figur 37.

schaktväggar ramlat ned

Figur 37. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG09 (djup ca 3 m)

10.10.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 38.

Figur 38. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG09
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10.11 21PG10
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 39.
Övre morän lagret består av siltig sandmorän (M2, T1). Nedre morän lagret består av sandig
siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades i grusig sandig siltig morän på ca 3 m djup under befintlig markyta.

siSaTi

sasiTi

Figur 39. Foto av provgrop 21PG10 (djup ca 3 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.11.1 Halten sten och block
Från markytan till 3 m djup, bedöms stenhalten till 15% (stenig) och blockhalten mellan 15%
och 30% (mycket blockig), se Figur 40.

Figur 40. Foto av övre provgrop 21PG10 och lösmassor
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10.11.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag inte varit stabila och
ramlat ned från ca 0,3 m djup under markytan, se Figur 41.
schaktväggar ramlat ned

Figur 41. Icke stabil schaktvägg för provgrop 21PG10 (djup ca 3 m)

10.11.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 42.

Figur 42. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG10
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10.12 21PG11
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 43.
Övre morän lagret består av siltig sandmorän (M2, T1). Nedre morän lagret består av sandig
siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades på ca 2,5 m djup under befintlig markyta.

siSaTi

sasiTi

Figur 43. Foto av provgrop 21PG11 (djup ca 2,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.12.1 Halten sten och block
Från markytan till 2,5 m djup, bedöms stenhalten till 15% (mycket stenig) och blockhalten
mellan 25 och 35% (mycket blockig), se Figur 44.

Figur 44. Foto av övre provgrop och lösmassor
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10.12.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag inte varit stabila och
ramlat ned kontinuerlig från ca 0,3 m djup under markytan, se Figur 45.
schaktväggar ramlat ned

Figur 45. Schaktväggar för provgrop 21PG11 som kontinuerligt ramlat ned (djup ca 2,5 m)

10.12.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,2 m, se Figur 46.

Figur 46. Foto av schaktvägg och schaktbotten för provgrop 21PG11
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10.13 21PG12
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 47.
Övre morän lagret består av siltig sandmorän (M2, T1). Nedre morän lagret består av grusig
siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades på ca 3,5 m djup under befintlig markyta.

grsiTi

grsiTi

Figur 47. Foto av provgrop 21PG12 (djup ca3,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.13.1 Halten sten och block
Från markytan till 3,5 m djup, bedöms stenhalten till 10% (stenig) och blockhalten till 20%
(blockig), se Figur 48.

Figur 48. Foto av övre provgrop och lösmassor
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10.13.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1 m djup under markytan, se Figur 49.

schaktväggar ramlat ned

Figur 49. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG03 (djup ca 4,5 m)

10.13.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,2 m, se Figur 50.

Figur 50. Foto av schaktvägg för provgrop 21PG12 med vatten som rinner
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10.14 21PG13
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 51.
Morän består av grusig sandig siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades på ca 3,5 m djup under befintlig markyta.

grsasiTi

Figur 51. Foto av provgrop 21PG13 (djup ca 3,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.14.1 Halten sten och block
Från markytan till 3,5 m djup, bedöms stenhalten till 30% (mycket stenig) och blockhalten
mellan 15-25% (mycket blockig), se Figur 52.

Figur 52. Foto av provgrop och lösmassor från övre morän lagret
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10.14.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag varit ganska stabil och
vertikal, men jordmaterial har ramlat ned från ca 1 m djup under markytan, se Figur 53.

schaktväggar ramlat ned

Figur 53. Vertikal schaktvägg för provgrop 21PG13 (djup ca 4,5 m)

10.14.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,8 m, se Figur 54.

Figur 54. Foto av schaktvägg för provgrop 21PG13
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10.15 21PG14
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 55.
Morän består av sandig siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades på ca 2,5 m djup under befintlig markyta.

sasiTi

Figur 55. Foto av provgrop 21PG14 (djup ca 2,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.15.1 Halten sten och block
Från markytan till 2,5 m djup, bedöms stenhalten till 20% (mycket stenig) och blockhalten till
25% (mycket blockig), se Figur 56.

Figur 56. Foto av lösmassor från provgrop 21PG14
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10.15.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag inte varit och kontinuerlig
ramlat ned från ca 0,2 m djup under markytan, se Figur 57.

schaktväggar ramlat ned

Figur 57. Icke stabil schaktvägg för provgrop 21PG14 (djup ca 2,5 m)

10.15.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,3 m, se Figur 58.

Figur 58. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG14
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10.16 21PG15
Jordprofilen består överst av ett 0,2 m mäktigt organiskt lager, som underlagras av
fast morän, se Figur 59.
Morän lagret består av grusig sandig siltig morän (M3B, T2).
Grävningen avslutades på ca 3,5 m djup under befintlig markyta.

grsasiTi

Figur 59. Foto av provgrop 21PG15 (djup ca 3,5 m) och uppritad undersökningspunkt i programvaran GeoSuite

10.16.1 Halten sten och block
Från markytan till 3,5 m djup, bedöms stenhalten till 20% (mycket stenig) och blockhalten till
15 till 30% (mycket blockig), se Figur 60.

Figur 60. Foto av provgrop 21PG15 med ett 2 m långt block och lösmassor
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10.16.2 Stabilitet i provgropens schaktslänter
Under grävning (cirka 45 min) har provgropens schaktväggar överlag inte varit stabila och
jordmaterial har ramlat ned i provgropen, se Figur 61.

Figur 61. Icke vertikal schaktvägg för provgrop 21PG15 (djup ca 3,5 m)

10.16.3 Hydrogeologiska förhållanden
Vatten har runnit ned i provgropen under grävning från ett djup av ca 0,2 m under markytan,
se Figur 62.

Figur 62. Foto av schaktbotten för provgrop 21PG15
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11 Redovisning
Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska plan- och
sektionsritningar.
Ritningar bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen.
Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version
2001:2 med SGF kompletterat beteckningsblad 2016. Detta kan hittas på länken
http://www.sgf.net/ under fliken Kunskapsbank.
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ALLMÄN INFORMATION
Projekt
Schaktutrustning

Väderlek

Temp.

Topografi

Sektion

Provgrop Nr

Ansvarig

Datum

Markslag

Ytblockighet
2
Antal block /100m

200-630 mm
...............st

630-1800 mm
................st

>1800 mm
........... st

Plushöjd MY

Tjäldjup

SYFTE
Best. av jordlager/bergnivå

Bestämning av schaktbarhet

Best. av tekn. eg. för grundl.

Klarläg. av grundvattenförhåll.

Bestämn. av resursegenskaper

Bestämn. av schaktstabilitet

Kartläggn. av markförorening

Kartläggn. av bef. anl./konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY
(m)
Från

Prov
Nr

Jordart
(fältbestämn.)

Till

Andel sten
63<d<200
(vikt-%)

Andel block
200<d<630
(vikt-%)

Andel block
630<d
(vikt-%)

Anm.
(t ex block >1800)

PROVGROPENS GEOMETRI
BÖ = …….m

LÖ = …….m
H = …….m

BU = …….m

LU = …….m

GRUNDVATTEN
Sipprar / Rinner in på …………… m djup u. markytan
Torrt
Flödar / Forsar in på …………… m djup u. markytan
Vattenyta stabiliserad på ………… m djup u. markytan, efter ca ……………….timmar

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR

( I BILAGA NR)

Siktanalys

wn

Org halt.

GV-mätning

Vingborr

MCV

Proctor

Los Angeles

MicroDeval

Krossytegr.

Schaktbarhet

Foto/Film

………

………
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Provgropsundersökning rapport
DP Jokkmokk

Bilaga 2
Laboratorieresultat – Geoteknik –
Kornstorleksfördelning
9 sidor
Bilagan tillhör handling Provgropsundersökning rapport, DP Jokkmokk,
daterad 2021-10-08

Innehåll
Siktanalyser

Sida

G 211022, 21PG02 1,0-3,0 m

1

G 211023, 21PG03 0,5-1,5 m

2

G 211024, 21PG06 1,5-2,0 m

3

G 211025, 21PG08 2,0-3,0 m

4

G 211026, 21PG10 2,0-3,0 m

5

G 211027, 21PG12 2,0-3,0 m

6

G 211028, 21PG13 1,0-3,4 m

7

G 211029, 21PG14 0,2-2,5 m

8

G 211030, 21PG15 1,0-2,0 m

9
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