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1

Förord

Ammor Västergarn AB i Visby AB (nedan kallat bolaget) planerar att exploatera
fastigheten Gotland Västergarn Ammor 1:42 för bostadstomter. I samband med
detaljplaneläggning av fastigheten har Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland
beslutat att bolaget skall utföra en markundersökning.
Engma AB har fått i uppdrag från bolaget att utföra en markundersökning på
fastigheten.
Provgropsgrävning utfördes 2019-01-17. Grävningsarbeten utfördes av Broströms
Gotland AB.

2

Syfte med undersökningarna

Syftet med markundersökningen är att fastställa jordmäktigheten till berg och se över
förekomsten av leriga jordlager som måste hanteras i särskild ordning vid kommande
grundläggning och har också betydelse för hantering av dagvatten och dränering.
Jordmäktighet och lagerföljd ev. grundvattennivåer skall uppges.
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Organisation

3.1

Beställare/verksamhetsutövare

Ammor Västergarn AB
c/o Magnus Gabrielsson
Lummelunda Tjaulsvägen 26
621 71 Visby
Projektansvarig: Magnus Gabrielsson
Tel nr: 0708 931 488
3.2

Konsult

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 Visby
Org nr: 556694-8484
Uppdragsansvarig: Mats Engdahl
Tel kontor. 0498-219322
Mobil: 070-5220766
Epost: mats@engma.se
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4

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:
Adress:
Lagfart/taxerad ägare:
Socken:
Areal:
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Gotland Västergarn Ammor 1:42.
Västergarn Ammor 622 30 Gotlands Tofta.
PKAP Projektkontakt AB.
Västergarn.
59 000 m².

Avgränsningar

Undersökningsområdets avgränsning anges på figur 1 nedan, område A. Provgrop 6
uteslöts av projektansvarig då denna plats ansågs ligga för nära en ledningsgata.
Provgroparnas placering har bestämts av den projektansvarige.

A

Figur 1. Utdrag från primärkarta daterad 2017-10-10
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6

Provtagningskarta

6.1

Situationsplan

Figur 2 redovisar de 5 provtagningsplatserna, inmätta med GPS. PG1-5. Sektionspilarna
A-A och B-B hänvisar till bilaga, ritning G001.

Figur 2. Situationsplan provtagningsplatser. Utdrag från primärkarta daterad 2017-10-10.
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7

Digitala kartor från SGU

7.1

Jordart, jordlager 1:1 miljon

Syftet med kartvisaren Jordarter 1:1 miljon är att återge huvuddragen i Sveriges
jordartsgeologi. Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i
markytan, linjeobjekt och punktobjekt.
Kartvisaren innehåller även en täckningskarta med information om kartvisarens
utsträckning och karttyp. Kartbilden är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon,
vilket innebär att informationen är mycket kraftigt generaliserad. Bland annat är
isälvssedimenten överdrivna för att de ska framträda tydligt. Jordartsindelningen är
även grovt förenklad. Minsta redovisade yta är ca 1 km2. Beteckningen kalt berg
omfattar såväl helt blottad berggrund som områden med tunt jordtäcke och med tätt
liggande hällar.
Grundlagret ger en heltäckande bild av jordarternas utbredning i eller nära markytan.
Lagret avser den jordartstyp som normalt kan förväntas på karteringsdjup, dvs. ca 0,5
meter under markytan, och som bedöms ha en mäktighet väl överstigande 0,5 meter.
Dessutom redovisas i detta lager områden där berggrunden går i dagen eller endast
täcks av tunna eller osammanhängande jordlager. Noggrannheten varierar eftersom
den är baserad på jordartskartor i olika skalor och med skiftande kvalitet.
*¹ Information från SGU’s databas.

I figur 3 redovisas jordarter 1:1 miljon från SGU’s (Sveriges geologiska
undersökningar) databas.
Jordart: Berg.

Figur 3. Karta från SGU gällande jordlager. Provgroparna är ungefärligt inlagda.
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7.2

Jordarter 1:25 000-1:100000

Syftet med kartvisaren Jordarter 1:25 000 - 100 000 är att ge underlag för analyser av
grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet,
erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor. Kartvisaren innehåller
information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande
ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Kartvisaren innehåller
även en täckningskarta med information om kartvisarens utsträckning och karttyp.
Kartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i
markytan. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga
jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet
redovisas i vissa fall. även vissa landformer, såsom till exempel moränbacklandskap,
moränryggar och flygsanddyner, redovisas. I kartvisarens startläge visas endast
täckningskartan med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas jordarternas
utbredning. Informationen i kartan kan med fördel användas för framställning av olika
tematiska produkter, till exempel grundvattnets sårbarhet, markens genomsläpplighet,
erosionskänslighet och skredrisker.
*¹ Information från SGU’s databas.

I figur 4 redovisas jordarter 1:25000-1:100000 från SGU’s (Sveriges geologiska
undersökningar) databas.
Jordart: Moränlera eller lerig morän. Sand.

Figur 4. Karta från SGU gällande jordlager. Provgroparna är ungefärligt inlagda.
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7.3

Jorddjup

Kartvisaren Jorddjup presenterar en mycket översiktlig yttäckande modell av jorddjupet
(Jorddjupsmodell) samt jorddjupsobservationer som samlats in av SGU
(Jorddjupsobservationer).
Jorddjupsmodellen har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata,
inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan
observationspunkter har bl a sprickzoner och yttäckande jordartsinformation använts.
Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup.
Om avståndet överstiger flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i
det beräknade jorddjupet betydande. I områden där detaljerade jordartskartor saknas
har Jordarter 1:750 000 Mittnorden och Jordarter 1:1 miljon utnyttjats. Dessa har
avsevärt sämre upplösning vilket avspeglas i den resulterande jorddjupsmodellen i
dessa områden. En täckningskarta som redovisar utnyttjade jordartskartor ingår i
kartvisaren, liksom de sprickzoner och jorddjupsobservationer som utnyttjats i
modelleringen (Utnyttjat underlag till jorddjupsmodellen).
Jorddjupsobservationer består av jorddjupsuppgifter från olika databaser vid SGU som
innehåller stratigrafiska observationer eller på annat sätt uppgifter om jorddjup eller
hällobservationer. Observationerna delas in i punkter där jordmäktigheten ner till berg
har konstaterats (avslut i berg), som observationer där berg inte har påträffats (öppet
avslut), samt som djupintervall där små jorddjup symboliseras med mindre cirklar och
stora jorddjup med större.
Jorddjupsmodellen uppdaterats minst en gång per år. Jorddjupsobservationer
uppdateras kontinuerligt när ny information blir tillgängligt. Detta betyder att
skillnader mellan underlag till jorddjupsmodellen och jorddjupsobservation kan
förekomma.
*¹ Information från SGUs’ databas.
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I figur 5 redovisas jorddjup från SGU’s (Sveriges geologiska undersökningar) databas
Jorddjup 10x10 m raster, skattat jorddjup till berg (m): 1-3.

Figur 5. Karta från SGU gällande jorddjup. Provgroparna är ungefärligt inlagda.
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Positionsbestämning och avvägning

Samtliga provtagningspunkter har mätts in med GPS, se tabell 1.
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 45.
Höjdsystem: RH 2000. Interpolerad från primärkarta daterad 2017-10-10.
Provgrop

X

Y

Pg1

6368773

114334

+ 7,95

Pg 2

6368817

114237

+6,20

Pg 3

6368767

114211

+5.20

Pg 4

6368845

114108

+4,20

Pg 5

6368791

114057

+4,40

Tabell 1. Koordinater

Interpolerad höjd från
plankarta + m ö h
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9

Provgropar

Jordartsbestämning och jordlagerföljd bestämdes via provgropsgrävning. 5 st
provgropar togs upp vid undersökningarna. Provgroparna grävdes enligt
provtagningsplanen i det skogsbeväxta området. Vatten påträffades ej vid
provgropsgrävningarna. Avvikande lukt eller missfärgade jordlager noterades ej.
Jordlagerföljden redovisas i tabell 2 nedan.
Provgropsgrävningen avslutades i nivå 1,65 m under marknivå i PG1 utan att bergyta
noterades. I provgrop 2-5 avslutades schakt på nivå 0,5 - 0,7 m utan att bergyta
noterades.
Provgrop

1

2

3

4

5

+ höjd m ö h
interpolerad
+7,95

+6,20

+5.20

+4,20

+4,40

Djup i
mm

Jordart

0-200

Mu

200-1650

Le

0-200

Mu

200-500

Le

0-300

Mu, Bl

300-400

Sa

400-500

Le

0-300

Mu

300-500

Le

0-300

Mu

300-400

GrSa

400-700

Le

Tabell 2. Provgropar jordlagerföljd, se även ritning G001.

Grävdjup
m

Bergöveryta
+ höjd m ö h

1,65

Okänt

0,5

Okänt

0,5

Okänt

0,5

Okänt

0,7

Okänt
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Fotografi provgrop 1

Fotografi provgrop 2

12 (13)

Fotografi provgrop 3

Fotografi provgrop 4
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Fotografi provgrop 5

10

Bilagor
•

Situationsplan G001

•

Utdrag från SGF’s geotekniska blad, 3 sidor.

Visby 2019-01-25
Engma AB
………………………………
Mats Engdahl

