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Uppdrag
Aochd arkitektkontor AB jobbar med ett koncept för en turistanläggning bestående av en lodge
med några sidobyggnader på Västra Granudden, Avaviken vid Arvidsjaur. Marken består av
finkornigt material och det finns osäkerheter kring markens geotekniska egenskaper. GeoSkills AB
har därför anlitats för att utföra en översiktlig geoteknisk utredning.

Figur 1, aktuell tomt.
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Figur 2, översiktsplan.

Figur 3, foto från platsbesök 2020-11-30.
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Underlag
Denna utredning är baserad på följande underlagsmaterial:
•

Platsbesök för provgropsgrävning 2020-11-30.

•

Kartmaterial SGU.

Noteringar provgropsgrävning 2020-11-30
Det aktuella området består av äldre granskog, där delar tidigare avverkats för befintliga och före
detta byggnader på tomten. Marken är flack, se Figur 3, förutom 20 m närmast strandkanten, där
det finns en svag sluttning ner mot vattnet. Den aktuella fastigheten är ensam belägen mellan
Storbosundsvägen i norr och Avaviken vattnet i söder, se Figur 2. Topografin är flack med
angränsande skogsmark åt alla hål samt avgränsningen mot vattnet i söder.
Det grävdes två provgropar ner till ca 2,5 - 3,0 m djup. Översta delen av jordprofilen består av
vegetation under detta ett lager sandigt material underlagrat av silt i garageläget, vid läget för
lodgen fattas sandlagret och vegetationen underlagras omedelbart av sandig silt. Det noterades
ingen ”fast botten” i silten, men det kan konstateras från schaktarbetet att hållfastheten ökar något
mot djupet. Det noterades även att jordprofilen är sensitiv för vatten.
PG1: Generell jordlagerprofil vid lodge
Djup [m]

Noteringar

0-0,1
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0,1-2,5
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Jordprofilens relativa fasthet har bedömts induktivt med handhållet fjäderbelastat
stickinstrument typ ”pocket penetrometer” denna visar följande bärighetskapaciteter baserat
på genomstansningsmotstånd.
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PG2: Generell jordlagerprofil vid garage
Djup [m]

Noteringar

0-0,1

växtdelar och växtjord

0,1-0,7

sandigt material

0,7-3,0

siltigt material där tunna lerband förekommer

Jordprofilens relativa fasthet har bedömts induktivt med handhållet fjäderbelastat
stickinstrument typ ”pocket penetrometer” denna visar följande bärighetskapaciteter baserat
på genomstansningsmotstånd.
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Bärighetskapacitet [kPa]
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Provgroparna är detaljerat beskrivna med ritning, text, bilder och protokoll, se bilaga 1-3.

Kartmaterial SGU
SGUs jordartskarta visar att marken (se röd markering) består av isälvsediment angränsande till
moränbacklandskap.

Figur 4, jordartskarta, SGU.
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SGUs jorddjupskarta indikerar att jordtäckning ovan berg ligger inom spannet 20-30 m.

Figur 5, jorddjupskarta, SGU.

Markradon
Uppdraget innefattar inte någon mätning av markradon. Den berggrund som finns på området kan
vara en indikation på förhöjda halter av markradon. Det bör därför övervägas minst radonskyddad
grundläggning.
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Konklusion
Utförd undersökning visar en jordprofil som består i huvudsak av siltigt material. Fastheten är inte
hög men tillräcklig för de byggnader som planeras, men för att inte riskera problem med sättningar
är det viktigt att schaktbotten packas. Jordprofilens bärighetskapacitet varierar beroende på
lastgeometri, grundläggningsnivå och kringliggande terräng, grovt överslagsmässigt kan markens
bärighetskapacitet ansättas till 150 kPa. Vid pålastning av 150 kPa kan det förväntas ca 3 cm
sättning. Tidsförloppet är långsamt då det finkorniga materialet har stor mäktighet och högt
grundvatten. Överslagsmässigt kan det antas att ca 50% av konsolideringssättningarna avklingar på
ett halvt år.
Sättningarnas storlek under konstruktioner kan reduceras genom att använda höghållfasta
stabiliseringsnät. En annan fördel med stabiliseringsnät är att sättningsrörelserna blir jämnare via
förkilningseffekter och lastspridning. Om överbyggnad till uppfart och parkering byggs med liten
tjocklek finns risk att tyngden av parkerade personbilar orsakar ojämnheter på ytan, även här kan
ett lager höghållfast stabiliseringsnät användas som riskreducerande åtgärd.
OBS! Jordprofilen är tjälaktiv, extra viktigt att inte bygga in tjäle under konstruktioner och att
skydda materialet mot frysning. Schaktning bör utföras med slät skopa utan tänder för att inte störa
materialet mer än nödvändigt.
OBS! Materialet är känsligt för vatten, markarbeten bör undvikas i samband med kraftig
nederbörd.
Jordprofilen är ogynnsam rörande infiltration.
Baserat på SGUs kartmaterial kan det förväntas ca 10-20 m djup ner till bergöverytan.
Ska det köras tunga maskiner på tomtmarken rekommenderas minst 0,3 m arbetsbädd där det inte
har fyllts tidigare.
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Bilagor
Bilaga 1, planritning provgropar.
Bilaga 2, protokoll och bilder, provgrop 1.
Bilaga 3, Bilaga 2, protokoll och bilder, provgrop 2.
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Vi är GeoSkills AB
GeoSkills AB är ett konsultbolag med både spets- och breddkompetens. Bolaget består av Civ.Ing
Tomas Törnkvist och Tekn. Dr. Tommy Edeskär, vi har båda jobbat med geoteknik i hela våra
vuxna liv.
Vi är ett erfaret konsultbolag med både bredd och spets kombinerat från praktisk
anläggningserfarenhet till forskning och utveckling. För oss är inget projekt för litet eller för stort.
Ring oss, vi löser dina problem!
Tomas Törnkvist (Civ. Ing.), 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se
Tommy Edeskär (Tekn. Dr.), 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se

Besöksadress:
Stationsgatan 14B
Luleå

Postadress:
Gevärsvägen 27
975 93 Luleå

www.geoskills.se
Org.nr 559235-9656
VAT nr SE559235965601

Bilaga 1
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Västra Granudden

Bilaga 2
DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING
ALLMÄN INFORMATION
Projekt

Sektion

Provgrop Nr
1

Ansvarig
Tomas Törnkvist

Datum
2020-11-30

202051-00 Västra Granudden Lodge
Schaktutrustning

Väderlek

Temp.

5 tons bandgrävare

mulet

-3 ⁰C

Topografi

Markslag
Skogsmark

Flackt lutande skogstomt, snötäckt
Ytblockighet
Antal block /100m2

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

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

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

Plushöjd MY

Tjäldjup
Tjälfritt

SYFTE
Best. av jordlager/bergnivå
 Best. av tekn. eg. för grundl.
Klarläg. av grundvattenförhåll.  Kartläggn. av bef. anl./konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY

Prov
Nr

(m)

Jordart
(fältbestämn.)

Från
Till
0-0,1
0,1-1,3

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

Andel block
630<d
(vikt-%)

Anm.
(t ex block >1800)

vx
PG1 -1

1,3-1,7
1,7-2,5

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

sa Si

fuktigt

le sa Si
PG1 -2

blött

sa Si

blött, ras från -1,7

PROVGROPENS GEOMETRI
BÖ= 3 m

LÖ = 4 m

H = 2,2 m

BU= 1 m

LU = 2 m

GRUNDVATTEN
Sipprar väldigt lite/ Rinner in på 2,2 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
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Vingborr

MCV

Proctor

Los Angeles

MicroDeval

Krossytegr.

Schaktbarhet

Foto/Film

………

………

Kommentarer och anteckningar
Grundvattnet antas på 1,3 m djup, där materialet känns blötare och börjar släppa vatten vid
skakning. En till avgränsning finns på 1,7m djup där sprickor och ras uppstår efter ca 5 min.
Jorden känns väldigt homogen på hela djupet. Emot det lilla mätvärdena för stickmotståndet
konstaterar grävmaskinisten en ökning i hårdhet från ca 1,5 m djup. En liten samling på ca 5
liter vatten finns på schaktbotten efter 15 min, till synes sipprar dock inget vatten in i gropen.
Materialet är vibrationskänsligt och tappar all hållfasthet vid störning i vattenmättat tillstånd.
Inget grus, stenar eller block har observerats.
Jordprofilens fasthet provades induktivt med stickinstrument.

Protokoll
Djup
[m]
0,0-0,1
0,1-1,3
1,3-1,7
1,7-2,5

Kommentar
Vegetation
Sandig silt, ser ut som ren silt men det
noterades korn i materialet, fuktigt
Sandig silt, ser ut som ren silt men det
noterades korn i materialet, blött
Sandig silt, ser ut som ren silt men det
noterades korn i materialet, blött

2 (7)

Bedömd fasthet baserad på känsla
och stickmotstånd
Lös, 0,5 kg/cm2, E-modul ca 5 MPa.
Lös, 0,8 kg/cm2, E-modul ca 5 MPa.
Lös, 1,0 kg/cm2, E-modul ca 10 MPa.

Bilder

Foto 1, planerad byggplats på tomten från läget gamla lagarhallen.

Foto 2, läget riven fd lagerhall fotograferad från öster.
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Foto 3, jordprofil fotograferad från syd. Sandinslaget minskar på ca 1,80 m djup.
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Foto 4, djup 50-80 cm, sandig silt, gäller även 10-50cm djup, överlagrat av vegetation.

Foto 5, djup 120-160 cm, sandig silt.
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Foto 6, djup 160-200 cm, sandig silt något renare silt.
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Foto 7,provgrop 1 fotograferat från öster, överkant ras på 1,70 m djup, uppmjukat störd schaktbotten med lite
vattensamling efter 15 min.
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Bilaga 3
DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING
ALLMÄN INFORMATION
Projekt

Sektion

Provgrop Nr
2

Ansvarig
Tomas Törnkvist

Datum
2020-11-30

202051-00 Västra Granudden Lodge
Schaktutrustning

Väderlek

Temp.

5 tons bandgrävare

mulet

-3 ⁰C

Topografi

Markslag
Skogsmark

Flackt avverkad skogstomt, snötäckt
Ytblockighet
Antal block /100m2

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

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

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

Plushöjd MY

Tjäldjup
Tjälfritt

SYFTE
Best. av jordlager/bergnivå
 Best. av tekn. eg. för grundl.
Klarläg. av grundvattenförhåll.  Kartläggn. av bef. anl./konstr.

JORDLAGERINFORMATION
Djup u. MY

Prov
Nr

(m)

Jordart
(fältbestämn.)

Från
Till
0-0,1

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

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

Andel block
630<d
(vikt-%)

Anm.
(t ex block >1800)

vx

0,1-0,7

PG2 -1

si Sa

fuktigt

1,3-3,0

PG2 -2

sa Si

fuktigt, 3 cm
lerlager på 1,2 m
djup

PROVGROPENS GEOMETRI
BÖ= 4 m

LÖ = 4 m

H = 2,2 m

BU= 1 m

LU = 2 m

GRUNDVATTEN
Sipprar / Rinner in på 1,7 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
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Vingborr

MCV

Proctor

Los Angeles

MicroDeval

Krossytegr.

Schaktbarhet

Foto/Film

………

………

Kommentarer och anteckningar
Grundvattnet antas på 1,7 m djup, där det syntes insipprande vatten i slänten. Detta kan dock
bero på ett dike som passerar 3 m norr om provgropen. Förutom ras är gropen till synes torr i
15 min. Sprickor och ras observeras efter 10 min från 0,7 m djup. Silten överlagras av ett lager
siltig sand och verkar något grövre än i provgrop 1 närmare stranden. Inget vatten släpps vid
skakning, materialet känns generellt torrare än i provgrop 1. Jorden känns väldigt homogen på
hela djupet. Emot det lilla mätvärdena för stickmotståndet konstaterar grävmaskinisten en
ökning i hårdhet från ca 1,5-2,0 m djup. Inget grus, stenar eller block har observerats.
Jordprofilens fasthet provades induktivt med stickinstrument.

Protokoll
Djup
[m]
0,0-0,1
0,1-0,7

Kommentar

0,7-3,0

Sandig silt, ser ut som ren silt men det
noterades korn i materialet, fuktigt

Vegetation
Siltig sand, gulaktigt, fuktigt
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Bedömd fasthet baserad på känsla
och stickmotstånd
Lös-medelfast, 1,25 kg/cm2, Emodul ca 10 MPa.
Lös, 0,8 kg/cm2, E-modul ca 5 Mpa,
flerpunktsmätning till 2,5 m djup.

Bilder

Foto 1, tomt fotograferat från syd, ca mitt emellan lodge och garaget. Till vänster fd riven lagerhall, läge lodge till
vänster utanför figuren. Läge planerat garage i bakgrunden till höger.

Foto 2, provgrop 2 schaktarbete på planerad byggplats garage på tomten från sydväst (infart).
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Foto 3, jordprofil provgrop 2 fotograferad från syd. Sandlagret underlagrat av silt. Insipprande vatten synligt på
norrsidan ca 1,70 m djup.
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Foto 4, djup 0-70 cm, 10 cm vegetationslager på sand underlagrat av sandig silt.
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Foto 5, djup 100-150 cm, övergång till renare silt på djupet.

Foto 6, 250-300 cm, sandig silt nåddes inte med tumstock pga. rasrisk.
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Foto 7,provgrop 2 fotograferat från syd, inget vatten till synes efter 20min, överkant ras på 1,10 m djup.
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