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Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av bsv  i Värnamo  har  en översiktlig  geoteknisk  undersökning  utförts  för

rubricerat  objekt.  Undersökningens  syffe  har  varit  att kontrollera  jordens

geotekniska  egenskaper  som  underlag  till upprättande  av ny detaljplan  som  ska

möjliggöra  byggnation  av bostadshus.

Alla  kommentarer,  anvisningar  mm baseras  på vad  som  framkommit  vid

fältundersökningen.  Som  a1ltid vid grundundersökningar  kan  finnas  ställen  där

markförhållandena  skiljer  sig från  vad  som  framkommit  nu.

2 Underlag  för  PM 1 Geoteknik

Följande  underlag  har  använts  vid upprättandet  av detta  projekteringsunderlag:

*  Geoteknisk  undersökning  förKråkered  1:9, Mark"Markteknisk

undersökningsrapport,  MUR",  upprättad  av  BGK  AB,  Arb.  nr. 2020-154,  daterad

2020-09-02.

Hänsyn  till ovan  nämnda  material  har  tagits  i samband  med  upprättande  av detta

PM 1 Geoteknik.

3 Planerade  konstruktioner

Området  planeras  för  bostadshus.

4  Geotekniska  förhållanden

4. 1  Jordarter

Jorden  inom  undersökt  yta  består  av fyllningar  på silU  sand  på morän  som  vilar  på

berg.  Inom  den  allra  östliga  delen  finns  ett skikt  med  kärrtorv  mellan  fyllningen  och

silten/  sanden.

Fyllningarna  har  varierande  innehåll  av sand,  grus,  silt,  sten,  block,  mull,  växtdelar,

vedbitar,  tegelrester  och  även  armeringsjärn  har  påträffats.  Fyllningens  mäktighet  är

mellan  O,4 och  2,4  meter  i provtagningspunkterna.  Skruvprovtagningarna  har  ofta

stoppat  mot  sten  och  block  varför  det  är troligt  att  större  mäktigheter  förekommer

inom  vissa  delar  av området.  Störst  mäktighet  förekommer  troligen  i västra  kanten

av området.

Under  fyllningarna  består  jorden  av silt  och  sand.  Mäktigheten  är inte  bestämd  på

grund  av  stopp  mot  sten  och  block  i jorden.  I sydöstra  kanten  av området  finns  ett

skikt  med  torv  mellan  fyllningen  och  silten/  sanden  vid punkterna  KR03  och  KR04.

4.2  Sonderingar

På grund  av fyllningar  med  sten  och  block  har  slagsonderingar  utförts  i första  hand.

Vid  punkterna  1 B, 2, 4B och  KR04C2  har  slagsonderingarna  stoppat  mot  block

eller  berg  på djup  mellan  3,O och  5,6 meter  under  markytan.  Vid punkt  3 stoppade

slagsonderingen  i mycket  hård jord på 1l  meters  djup och vid punkt KROO avbröts
slagsonderingen  vid 5,6 meters  djup  i hårda  jordlager.

Vid  punkt  4C utfördes  en viktsondering  från  underkant  av fyllningen.

Sonderingsmotståndet  ligger  på 2 å 10  hv/0,2  ner  till 2 meters  djup  och  därunder  på

20 hv/0,2  eller  mer.  I det  lösa  skiktet  är  jordens  relativa  fasthet  mycket  låg. Detta  är

förmodligen  ett  skikt  med  torv.  Under  torven  är jordens  relativa  fasthet  medelhög.

Vid  punkt  KR04C3  utfördes  också  en viktsondering  från  underkant  av  fyllningen.

Här  visar  viktsonderingen  självsjunkning  och  högst  5 hv/0,2m  ner  till 2,6 meters

djup.  Troligen  är också  detta  ett skikt  med  torv  som  har  mycket  låg relativ  fasthet.
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På större  djup  än 2,6  meter  visar  viktsonderingen  40 hv/0,2m  eller  mer  och  jordens

relativa  fasthet  är hög.

5 Geohydrologiska  förhållanden

Pejling  av grundvattennivån  utfördes  i4  öppna  grundvattenrör  2020-09-11  och  -IO-

30. Rören  installerade  2020-09-0'1.  Av  de fyra  rören  är det  tre som  är placerade

inom  tomten.  Det  fjärde  röret  (KR06)  är placerad  utanför  och  uppströms  tomten  för

miljöprovtagning.  I rören  inom  tomten  har  den  högsta  grundvattennivån  under  sju

veckors  tid uppmätts  till mellan  1,2  och 1,5  meter  under  markytan  motsvarande

nivåer  mellan  +I  I 6,39  och  116,88.

6 Utvärdering

6. 1 Grundläggning  av  byggnader

Generellt  kan  grundläggning  av byggnader  på mark  ske  efter  att  förekommande

fyllningar,  organiska  och  lösa  jordskikt  grävts  bort.  Därefter  kan grundläggning

utföras  på packad  fyllning  av  friktionsjord,  naturligt  lagrad  silU sand  eller  på packad

sprängbotten  med  utbredda  grundplattor  eller  kantförstyvad  betongplatta  på mark.

Markberedning  mm  skall  utföras  enligt  anvisningar  i gällande  byggnormer  och

motsvarande.  Som  utgångspunkt  gäller  att  marken  huvudsakligen  utgörs  av måttligt

genomsläppliga  jordarter.  Samtliga  markarbeten  ska  utföras  i enlighet  med  AMA

Anläggning  17  samt  rekommendationer  nedan.  Tjälskyddad  grundläggning

rekommenderas.

Ytvatten  skall  alltid  avledas  genom  att markytan  närmast  byggnaderna  lutas  från

huset,  ett  vanligt  krav  är minst  O,15 m fall  på tre  meters  längd.

Dränering  runt  byggnader  utförs  med  dräneringsrör.  Tillräckliga  åtgärder  för  att

förhindra  skadlig  fuktvandring  från  underliggande  jord  utförs.  Detta  innebär  att en

materialskiljande  geotextil  utläggs  på terrassytan  varefter  dränerande  och

kapillärbrytande  skikt,  normalt  minst  200  mm  ren makadam  och minst  en mäktighet

av dubbla  kapillära  stighöjden  i materialet  utläggs  vid  golv  på mark.  Erforderlig

värmeisolering,  beroende  på användningen  av byggnaden,  utläggs.

6.2  Gatorochandrahårdgjordaytor

Mot  bakgrund  av utförda  undersökningar  kan bedömas  att marken  inom  området

utgörs  av silt  och  sand.  Vägar  och  gator  dimensioneras  effer  materialtyp  4A

tjälfarlighetsklass  3 enligt  tabell  CB/I  AMA  Anläggning  17.  Beroende  på vägars  och

gators  profiler  kan det  bli aktuellt  med  dräneringar  samt  materialskiljande  lager  på

terrassytor.  Vid  anläggning  av hårdgjorda  ytor  bortschaktas  all organisk  jord  som

mull,  torv  och  liknande.  Aven  befintliga  fyllningar  kan  behöva  skiftas  ur beroende  på

innehåll.

6.3  Dagvatten

Mot  sydöst-öster  ligger  terrängen  sluttande  uppåt  ungefär  500  meter  bortom

undersökt  område.  Mot  nordväst-väst  sluttar  terrängen  ner  mot  en dalsänka  som

ligger  ungefär  200  meter  bort.  Vatten  från  öster  passerar  därför  området  och  följer

troligen  bergets  överyta.  Den  högre  liggande  terrängen  mot  sydöst-öst  utgörs  av

skogsmark  som  har  låg avrinningskoefficient.  Mängden  avrinnande  regnvatten  från

den  sluttade  markytan  mot  öster  är troligen  måttlig.  I östra  och  sydöstra  kanten  av

området  finns  idag  ett dike  som  leder  vattnet  väster  och  norrut.  Vid  planering  av nytt

bostadsområde  bör  hänsyn  tas  ti1l att  ett  avskärande  dike  liknande  nuvarande

anläggs  i områdets  utkant  mot  öster  och  väster.
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Efiersom  jorden  inom  området  innehåller  en del silt  bedöms  möjligheten  till lokalt

omhändertagande  av dagvatten  begränsad.

6.4  Stabilitet

Mot  bakgrund  av små  djup  till berg  och  förekommande  friktionsjord  bedöms

stabiliteten  god  inom  området  vid nuvarande  förhållanden.  Stabiliteten  bedöms  inte

påverkas  negativt  vid omställning  till bostadsområde  om eventuella  nya  utfyllningar/

slänter  utförs  med  friktionsjord.

6.5  Radon

Markradonmätningar  har  utförts  i2  punkter  med  resultaten  17 och  22 kBq/m"

jordluff.  Med  dessa  halter  i sand  klassas  marken  som  normalradonmark.

Åtgärdskravet  vid normalradonmark  är radonskyddande  utförande.  Detta  innebär  att

hål mot  marken  i konstruktionen  inte  får  förekomma  och  att  risken  för  sprickbildning

i golv  och  väggar  under  mark  måste  beaktas.

Byggnader  kan  i regel  utföras  med  gängse  byggnadssätt.  Genom  skärpt

uppmärksamhet  så att byggnaden  projekteras  och  byggs  så att inte  sprickor  och

andra  otätheter  uppstår  mot  marken  erhålls  skydd  mot  inläckande  markluft.  Vid

platta  på mark  rekommenderas  att golvplattan  armeras  för  minst  måttlig

sprickviddsbegränsning.

Genom  att placera  dräneringsslangar  i dräneringsskiktet  under  betongplattan  kan

man  i framtiden  koppla  till en utsugsfläkt  som  skapar  ett undertryck  så att

radonhaltig  luft  i marken  evakueras.  För  att skapa  ett  undertryck  krävs  att

omsorgsfull  motfyllning  göras  runt  betongplattan.  Detta  förhindrar  kall  luff  att

vintertid  sugas  in under  plattan  som  kan ge tjälproblem.

En väl  fungerande  ventilation  minskar  också  radonhalten  i inomhus1uften.

7 Kontroller  under  byggskedet

Grundkontroll  ska  utföras  enligt  Bilaga  E i lEGs  Rapport  7:2008

TiIlämplighetsdokument  EN 1997-1  Kapitel  6, Plattgrundläggning.

Vid  markarbeten  som  ger  upphov  till vibrationer  bör  en riskanalys  upprättas.

Analysen  ska  visa  om och  vilka  åtgärder  som  krävs  avseende  markvibrationer.

Gunnar  Karlsson  Bygg-  och  Geokonstruktioner  AB

Torsgatan  I0,  561 30 Huskvarna  tel. 03613  90 60
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