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1  OBJEKT 
På uppdrag av Liv Stråman har WSP Samhällsbyggnad utfört geotekniska 

undersökningar som underlag för detaljplan för nya fritidhustomter i Kåbdalis, 

Jokkmokk kommun, Norrbotten län (Figur 1).  

 

Figur 1: Inringat ungefärligt undersökningsområde (Bakgrundskarta från www.hitta.se). 

2  UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Underlag för undersökningen har utgjorts av planskisser erhållna från Joakim 

Lundbäck, WSP över området, samt SGU jordartskarta. 

3  STYRANDE DOKUMENT 
Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 och  

SS-EN-1997 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 inklusive 

kompletterat beteckningsblad 2016 

 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Provgrop  (PG) VV Publ 2006:59 Provgropsundersökning, SGF Rapport 

1:2013 

samt provhantering SS-EN ISO 22475-1. 
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbeskrivning Enligt SS-EN/ISO 14688-1 samt SS-EN/ISO 14688-2. 

Siktning Enligt SS 02 71 23, utgåva 1. 

 

4  ARKIVMATERIAL 
Inga tidigare geotekniska undersökningar har funnits tillgängliga. 

5  BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 TOPOGRAFI OCH OMGIVNING  

 

Undersökningsområdet ligger i Kåbdalis sydöstra del, cirka 6 mil söder om 

Jokkmokk. Området ligger söder om området Mästertoppen, i den södra östra 

delen av Várevuoljávrre. Markområdet består av huvudsakligen av skog, med 

kullar och allmän sluttning orienterad sydväst. 

Marken är i privat ägande. 

 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU jordartskarta området är moränmark, se figur 2. 

 

Figur 2: Utdrag ur SGU:s jordartskarta (www.sgu.se) 

6  POSITIONERING 
Inmätning av undersökningspunkter har utförts, i koordinatsystem SWEREF 99 

20 15 i plan och RH 2000 i höjd, av Ott Oisalu, WSP Samhällsbyggnad med 

RTK GPS. 

http://www.sgu.se/
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7 GEOTEKNISKA 
FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR 

Utförda provtagningar omfattar: 

• 5 st provgropar (PG) för okulär bedömning av jordart, jordlagerföljd och 

grundvattenförhållanden. 

 PROVHANTERING 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen 

enligt SS-ENISO 14688-1. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig 

fältingenjör för varje provtagningspunkt och provgropar finns beskrivna i Bilaga 

2. Utvalda prover har skickats till WSP geotekniskt laboratorium i Umeå för 

säkrare klassificering. Laboratorier resultatet presenteras i Bilaga 1. 

 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

Följande analyser har utförts på störda jordprover: 

5 st jordartsbenämning och bedömning av tjälfarlighetsklass  

Utförda analyser redovisas i Bilaga 1. Laboratoriearbete utfördes av Annelie 

Lidgren. 

 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningen utfördes under Mars 2019. 

 FÄLTINGENJÖRER 

Fältundersökningen har utförts av WSP:s geotekniker Emilie Guegan, 

Geotekniker på WSP Samhällsbyggnad AB. En grävmaskin av typen CAT 320 

D, från beställaren användes vid provgropsgrävningen.  

 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

2 st filterförsedda 4 m läng plast grundvattenrör har installerats inom området i 

PG2 och PG3. Grundvattenrörer var torrt under avläsning 2019-03-29 på djup 

av 2,5 och 3 m. 

Vid provgropsgrävning noterades följande grundvattennivåer i provgropar: 

• PG5 ca 0,3 m under markytan motsvarande nivå +353,3.  

8 REDOVISNING 
 

Resultatet av undersökningarna redovisas på geoteknisk plan och enskilda 

undersökningspunkter i ritning G-10-1-001. 

Ritningar har framställts av Emilie Guegan, WSP. 
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1 PG1 

Jorden består från markytan av ca 0,1 m organisk lager ovan fast lagrad morän. 

Morän utgörs av siltig sandmorän. Grävningen avslutades på ca 1,5 m djup 

under markytan (Figur 1). 

Provgrop var torr under grävning.  

 

Figur 1: PG1 med djup =1,5 m ; längd = 3 m; bredd = 1,5 m. 

2 PG2 

Jorden består från markytan av ca 0,1 m organisk lager ovan fast lagrad morän. 

Morän utgörs av siltig sandmorän (Figur 2). Grävningen avslutades på ca 1,5 m 

djup under markytan.  

Provgrop var torr under grävning.  
 

 
Figur 2: PG2 jordar, siltig sandmorän. 
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3 PG3 

Jorden består från markytan av ca 0,1 m organisk lager ovan fast lagrad morän. 

Morän utgörs av siltig sandmorän. Grävningen avslutades på ca 3 m djup under 

markytan (Figur 3). 

 
Provgrop var torr under grävning.  

 

Figur 3: PG3 med djup =3 m ; längs = 3 m; bredd = 1,5 m. 

4 PG4 

Jorden består från markytan av ca 0,1 m organisk lager ovan fast lagrade 

morän. Morän utgörs av siltig sandmorän. Grävningen avslutades på ca 3 m 

djup under markytan (Figur 4). 

 
Provgrop var torr under grävning.  

 
Figur 4: PG4 med djup =3 m ; längs = 3 m; bredd = 2 m. 
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5 PG5 

Jorden består från markytan av ca 0,3 m Torv lager ovan fast lagrade morän. 

Morän utgörs av siltig sandmorän. Grävningen avslutades på ca 1,5 m djup 

under markytan (Figur 5). 

 
Vatten flödade i provgrop under grävning ca 0,3 m under markytan.  
 

 
 

Figur 5: PG5 med djup =1,5 m; längs = 3 m; bredd = 1 m. 
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Introduktion 

WSP projekterar för ett nytt stugområde i Kåbdalis. Pga. stora topografiska gradienter är 

området svårtillgängligt med borrvagn. GeoVista har på uppdrag av WSP mätt fyra 

georadarprofiler i ett område runt Kåbdalis skidliftar (Figur 1). Syftet med radarmätningarna 

är att identifiera och mäta djup till bergnivå längs med profilerna. Mätningarna utfördes den 

20:e februari. Profilerna är mellan 40 och 90 m långa och deras läge har bestämts av WSP. 

Osäkerheter  

I detta PM presenteras tolkningar av bearbetade mätdata där korrektioner, 

kalibreringssamband och empiriska relationer har applicerats på ursprungliga mätdata. 

GeoVista tar inte ansvar för eventuella beslut som fattas utifrån de resultat som levererats och 

som presenteras i denna rapport. Det åligger därmed kunden att noga kontrollera och 

godkänna data och resultat som levererats och snarast meddela eventuella anmärkningar och 

synpunkter. 

 

 

Figur 1. Topografisk karta över det planerade stugområdet. Radarprofiler utmärkta 

som turkosa linjer. 

 

30 
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Områdesbeskrivning och yttre förutsättningar 

Mätområdet i Kåbdalis avgränsas av längdspåret i söder (se försättsblad), skidbackarna i 

norr och Várevuoljávrre sjö i väster. Området är kuperat och består enligt SGU:s 

karttjänst av moränbacklandskap med ca 30-50 m till berg (finn dock inga 

djupiakttagelser i mätområdet). Ägaren till fastigheten antyder dock att det finns berg i 

dagen på området och därmed skulle bergytan vara betydligt ytligare. Vid mättillfället var 

området täckt med ca 50-70 cm tjockt lager snö. 

 

 

Figur 2. Satellitbild över mätområdet som visar profilernas lägen. 

 

Metod 

Georadar (Figur 3 och 4) är en geofysisk metod som använder sig av elektromagnetiska pulser 

i frekvensområdet 10 till 2000 MHz för att visualisera marken ner till ett djup av några 

decimeter till tiotals meter beroende på markens beskaffenhet och vald antenn (eller 

frekvens). Radarvågorna reflekteras mot lager och objekt med olika dielektriska egenskaper, 

där enskilda mätningar (trace; Figur 3) bearbetas och sammanfogas till ett radargram (2D-

diagram; Figur 5). Djupskalan utgörs av tiden det tar för pulsen att färdas ner till en reflektor 

och upp till mottagarantenn. Med kännedom om markens dielektriska egenskaper kan 

reflektioner från olika lager eller objekt relateras till ett direkt djup. Radarmätningar är 

indirekta, dvs. i radargrammen ser man enbart olika reflektorer. För att kunna koppla dessa 

till geologiska lager eller objekt krävs stöd från annan information, t.ex. lodningar i vatten, 

borrhål/gropar med data om jordlager och djup till berg. Om stödjande data saknas blir därför 

radartolkningen mer osäker.  



4 

 

-  GVPM19004  - 

Enskilda trace kan triggas av ett mäthjul, men i denna undersökning har tidstriggning använts 

med en samplingsfrekvens på 1 s där koordinaterna för varje trace har registrerats av en GPS. 

Den absoluta noggrannheten på profilernas och tolkningarnas geografiska lägen uppskattas 

till ca 2 – 4 meter. Radarantennen släpades på snön efter mätaren som gick med snöskor i en 

hastighet som motsvarade 2-3 trace (mätningar) per meter i den kuperade terrängen.  

Valet av antenn är en kompromiss mellan nedträngningsdjup och upplösning, där en 

högfrekvent antenn upplöser fler objekt, men förlorar också energi snabbare än en mer 

lågfrekvent antenn. Radarvågor dämpas avsevärt av elektriskt ledande medium som t.ex. 

leror, metallobjekt och saltvatten. Vald RTA-antenn (slangantenn, se försättsblad; 50 MHz) 

har en vertikal upplösning på ca 0,3-0,5 m och ett nedträngningsdjup på maximalt 20-30 m 

under optimala förhållanden. Data från den här undersökningen har bearbetats och 

visualiserats med programmet ReflexW, där radargrammen har filtrerats från brus (subtract 

DC-shift, mean dewow och background removal) och signalen har förstärkts mot djupet. 

Första reflektionen har flyttats till tiden ”0” Radargrammet har visualiserats med en djupskala 

som baseras på en uppskattad dielektrisk konstant (ε) på 9, vilket motsvarar ”normala” jordar 

i Sverige. 

 

Figur 3. Principskiss för en enskild radarmätning (trace) som senare sammanfogas till 

ett radargram (se exempel Figur 5). 

 

 



5 

 

-  GVPM19004  - 

 

Figur 4. Foto över radarutrustningen MALÅ ProEx RTA-antenn (50 MHz). 

 

Resultat 

Sammanlagt har 4 profiler mätts i Kåbdalis (se Appendix A). Radardata är av god kvalité, 
vilket visas genom god nedträngningsförmåga och tydlig reflektivitet. En del av profilerna är 

lite krokiga beroende på olika hinder som buskage, gropar och vindfällor. Den absoluta 

noggrannheten på profilernas och tolkningarnas geografiska lägen uppskattas till ca 2 – 4 

meter. Nedan redovisas ett exempel från mätningarna (Figur 5). Det övre och nedre 

radargrammet visar filtrerade radar data utan, respektive med tolkning. Längdskalan (x-

axeln) anger sekunder ej meter; detta eftersom mätningarna utfördes med s.k. tids-triggning 

med 1 sekunds intervall. 

Tolkningen har fokuserats på att urskilja djupare, linjära sammanhållande strukturer. För 

varje radargram har bergytan identifierats och digitaliserats tillsammans med tillhörande 

positionsinformation (Lat/Lon). Inbördes avstånd mellan varje digitaliserad punkt är ca 0.3-

0.5 meter. Alla data är lagrade i en textfil där koordinater har konverterats till 

Sveref99_20_15. Som komplement har även två GIS-skikt skapats med en interpolerad karta 

(Figur 6) samt en tematisk karta med djupet till berg i varje enskild punkt med en färgkod för 

varje djup intervall (Figur 7). Djupet till berg ser ut att variera mellan 8-20 m i området, med 

större djup i närheten av sjön samt i den östra delen mätområdet. Ovanliggande jordlager 

visar på förhållandevis hög reflektivtet, vilket pekar på ett inhomogent jordlager, dvs. 

förekomst av sten och block. 
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Figur 5. Exempel på radargram från Profil 32 (NO-SV).  OBS! x-axeln visar tid i sekunder, inte meter. Den vänstra y-axeln visar 

tvåvägstiden i nano-sekunder och den högra visar djupet i meter. Övre radargram utan tolkning och nedre radargram med. 
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Figur 6. Satellitbild med tolkat djup till berg för de olika profilerna. Interpolerade värden. Röda linjer och svarta prickar visar planerade 

respektive inmätta profiler.  
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Figur 7. Satellitbild med tolkat djup till berg för de olika profilerna. Tematisk karta. 
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Diskussion och slutsatser 

Sammanlagt har 4 profiler mätts i Kåbdalis (se Appendix A). Radardata är av god 

kvalité, vilket visas genom förhållandevis god nedträngningsförmåga och tydlig 

reflektivitet. Djupet till berg har bestämts till 8-20 m, med större djup i närheten av sjön 

samt i den östra delen av mätområdet.  

 

Djupbestämningen av bergytan är gjord genom att uppskatta ett värde av den dielektriska 

konstanten (konstanten bestämmer hastigheten av radarvågen och därmed djupet till olika 

reflektorer). Detta är en förenkling. Värdet på konstanten kan variera både mot djupet och 

över området och därmed kan den uppskattade djupbestämningen skilja sig mot det verkliga 

djupet. Tolkningen av bergdjupet är också baserad på en subjektiv bedömning. Det är därför 

viktigt att radartolkning kan kontrolleras med någon oberoende metod. För att kunna vidimera 

tolkningen kan t.ex. ett antal provgropar/borrningar göras i området. Då kan man kontrollera 

huruvida bergytan har identifierats riktigt och om djupbestämningen är korrekt eller behöver 

korrigeras. 

Leverans 

✓ Detta PM i PDF-format. 

✓ Textfil med tolkat djup till berg i lat/long (WGS84) och SVEREF992015 

✓ Bilder på radarsektioner med och utan tolkning (Appendix A) 

✓ GIS/CAD-lager från tolkning samt radardata kan tillhandahållas om kunden 

önskar. 

✓ Vertikala sektioner med tolkat bergnivå i förhållande till topografisk höjd kan 

tillhandahållas. Då krävs en digital höjdmodell. 
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Appendix A 

Filtrerade radarsektioner utan och med tolkad bergyta (röda kryss). Profil 30 (SV-NO) 
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Filtrerade radarsektioner utan och med tolkad bergyta (röda kryss). Profil 32 (NO-SV). 
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Filtrerade radarsektioner utan och med tolkad bergyta (röda kryss). Profil 33 (SO-NV) 
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Filtrerade radarsektioner utan och med tolkad bergyta (röda kryss). Profil 35 (NO-SV) 
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