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Jorden

i

ornrådet utgörs under vegetations- och myrlaskiktet av fasta finsedirnent som vilar på morän och berg. De
sonderade jorddjupen är små (0.5 - 2 rn).
Pranerade byggnader kan grundräggas ytrigt med utbredda

plattor (art. her bottenplatta) i naturligt tagrad jord
ochleller uppfytlnad. uppfyrrnad kan ske utan att
sättningar erhålls.

Mark- och grundläggningsarbeten anpassas tilr förekonrnande
jord och rådande grundvatten- och väderleksförhårranden.
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UPPDRAG

På uppdrag av MBs Fastighets AB har utförts geoteknisk
undersökning inom fastigheten Forshaga LzL77 i Forshaga.
syftet med undersökningen har varit, att klarlägga de
geotekniska förhålrandena för pranerade frerbostadshus för
val av lärnpligt grundläggningssätt.
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PIJAIIERADE BYGGNADER

På området planeras uppförande av tre bostadshus i två
plan över mark. Närmare uppgifter beträffande utformning
och höjdsättning föreligger ej.
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UTTöRD UNDERSöKNTNG

Färtundersökningen som utförts i

september 19g9 har

bestått i totartrycksondering (Geotech) sragsondering och

upptagning av störda jordprover med skruvborr.
Mätning av radonharten i jordruften har utförts med RoAc-

detektorer.
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Resurtaten av utförd-undersökning redovisas på bifogade
ritning, iordprovstaberr och radonrnätningsprotokorr.

UTSäTTryING OCE AWÄGNING

5

utsättning åv borrade punkter har skett med utgång från
bef intliga byggnader. Awägning har utförts med utgång
från Pp 259 på + s8.L8.
6.

OUnÅOESBESKRInITNG

området som faller mot sydväst utgörs av delvis bebyggd
och trädbevuxen tomtmark. Marknivåerna varierar mellan ca
+ 60 och ca + 58.9.
j+
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GEOTEKNISKA OCB GEOHYDROIOGISKA TöNBÅLIåNDEX

7.L ilordlager
under ett ytrigt, o.L
o.4 m tjockt vegetations- och
nyllaskikt består jorden av medelfast tirr fast lagrade
finsediment av sirt och torrskorperera som vilar på morän
på berg. sonderade jorddjup varierar melran ca o.5 och 2
m.

7.2 Yt- och grundvatten
vid und.ersökningst,irlfållet ( j.989-09-28) observerades inga
fria vattenytor inom provtagningsdjupen. Grundvattensituationen i området påverkas av årstid och nederbörd.
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7.3 Sättningar
jord är ringa sättningsbenägen och för

de

kan förväntas av planerad bebyggelse bedöms

att

Förekommande

raster

som

försurnbara sättningar erhåIls.

7.4 Stabilitet
områdets

stabilitet är tillfredsstälrande

av planerad bebyggelse.

och förändras ej

7.5 Markradon
De uppnätta radonharterna i jordruften uppgår enligt
bilaga tilr rnerran 1l- och 46 knq,/rn3 virket innebär att
området kan hänföras tirr normalradonmark där husen bör
utföras radonskyddande (se statens planverk, rapport 59,
Le82)
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GRUNDLÄGGNTNGS TE KNI
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RE KOI,IMENDAT TODIER

Planerade byggnader kan grundläggas

ytrigt med utbredda
prattor arternativt hel bottenplatta på frostfri nivå i
naturrigt lagrad jord av sitt ochlelrer på packad fylrning. Maximala grundpåkänningar begränsas enligt sBN
80, kap 23223 för röst lagrad finsand (naturrigt lagrad
sirt). Grundläggning på packad fyrlning utförs enrigt sBN
-80, kap 232234 och 24L2.
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jord är tjälfarlig och flytbenägen. schaktoch grundläggningsarbeten anpassas tirr rådande väderleksoch grundvattenförhållanden. schaktbotten för grundräggning förordas utförd i jämnt farr rnot dränering för
vattenavrinning vid nederbörd.
Förekommande

schaktbotten för grundläggning får ej tirtåtas frysa.
Där tjällyftning ej är önskvärd bör utskiftning titl
frostfri nivå ske eller tjälisolering utföras.
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