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I  Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av OBOS  i Myresjö  ort  har  en geoteknisk  undersökning  utförts  för  rubri-

cerat  objekt.  Undersökningens  syffe  har  varit  att kontrollera  jordens  geotekniska

egenskaper  för  terrassering  av ny industritomt

Alla  kommentarer,  anvisningar  mm  baseras  på vad  som  framkommit  vid

fältundersökningen.  Som  alltid  vid grundundersökningar  kan  finnas  ställen  där

markförhållandena  skiljer  sig från  vad  som  framkommit  nu.

2 Underlag  för  PM I Geoteknik

Följande  underlag  har  använts  vid upprättandet  av detta  projekteringsunderlag:

*  Geoteknisk  undersökning  för  Gästgivaregården  1:96,  Vrigstad,  Sävsjö

"Markteknisk  undersökningsrapport,  MUR",  upprättad  av  BGK  AB,  Arb.  nr.

2022-132,  daterad  2022-09-30.

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

PM I Geoteknik.

Geotekniska  förhållanden

3.1  Jordarter

Ytligt  förekommer  ett humusskikt  med  vegetation,  mulljord  och  kärrtorv.

Mäktigheten  på humusskiktet  är O,I och  O,8 meter  i provtagningspunkterna.

under  humusskiktet  består  jorden  huvudsakligen  av  morän.  Ställvis  förekommer  ett

skikt  av silt,  sand  eller  grus  över  moränen.  Dessa  ställvisa  skikt  har  en mäktighet

mellan  O,25 och  1,3  meteri  provtagningspunkterna.  Underliggande  morän  är oftast

blandkornig  men  även  grovkornig  som  finkornig  morän  har  påträffats.

Berg  har  påträffats  mellan  1,20  och  6,56  meter  under  markytan.  Vid  punkt  2267

avbröts  Jb2-sonderingen  vid 5,79  meters  djup  utan  att  berg  påträffats.

I flertalet  av provgroparna  har  berg  inte  påträffats  då det  varit  för  hårt  eller  blockigt

att gräva  i moränen.

3.2  Sonderingar

I jordskikten  av sand  och  silt,  som  förekommer  över  moränen  i vissa  punkter,  visar

trycksonderingarna  runt  ca 5,O kN och  jordens  relativa  fasthet  i dessa  skikt  är låg till

medelhög.

I moränen  visar  Jb2-sonderingarna  låg sjunkhastighet  vilket  innebär  att  jorden  har

hög  till mycket  hög relativ  fasthet.

4  Geohydrologiska  förhållanden

Pejling  av grundvattennivån  utfördes  i3  öppna  grundvattenrör  2022-09-30,  mellan  8

och 14 dagar  effer  installationen  av grundvattenrören.  Nedan  visas  uppmätta

nivåer.

Punkt

GWR221

GWR2273

GWR2275

m. u. my

I ,32

0,27

0,46

niva

+209,88

+208,70

+207,92

Pejlingen  är utförd  under  en period  med  grundvattennivåer  mycket  under  de

normala.  Grundvattennivåer  varierar  med  årstid  och  nederbörd.
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5 Översiktliga  utvärderingar

5.1  Generellt

Området  bedöms  som  lämpligt  för  industribyggnation.

Terrasseringen  av tomten  kommer  sannolikt  innebära  att både  jord-  och bergschakt
blir aktuellt.  Mängden  jord-  och bergschakt  beror  på vald  terrassnivå.

På ställen  där  jorden  innehåller  finjord  blir  den flytbenägen  i samband  med regn  och

omrörning.  Sådana  jordmassor  bör  inte hanteras  under  regniga  perioder,  detta  kan
bli svårt  under  vinterhalvåret.

Grundvatten  har påträffats  relativ  nära  markytan  i den södra  delen.  I norra  delen
verka  grundvattnet  ligga  lite djupare  eller  inte förkomma  alls.

I norra  delen  rinner  en bäck/  dike  in i området.  Denna  bäck  awattnar  ett område
med mosspartier  nordöst  om undersökt  området.  Bäcken/  diket  rinner  genom

undersökt  område  och ut i södra  delen.  Vatten  som rinner  in i området  måste

antingen  ledas  runt  eller  kulverteras  under  den nya tomten,  detta  bör utredas  i ett
tidigt  skede.  Om detta  inte görs  kommer  nya våtmarker  att uppstå  norr  om tomten.

5.2  Jordschakt

Vid jordschakt  avlägsnas  all vegetation,  mulljord,  torv,  dy och gyttja  och liknande
otjänligt  material  som  inte är användbart  till anläggning  av ny terrass.

Tjockleken  på vegetation,  mulljord  och torv  som ska banas  av rekommenderas  att
väljas  till O,5 meter  i genomsnitt.  I skogsmark  med stubbar,  sten  och block  blir
humusskiktet  oftast  lite tjockare  vid avbaning  än vad provtagningarna  visar.

Eftersom  jorden  inom  vissa  delar  av området  är flytbenägen  i samband  med
omrörning  krävs  ett noga  planerat  arbetsförfarande  så att flytjordsproblem,

uppluckring  av schaktbotten  mm undviks.  Terrassytor  kan behöva  läggas  med  fall
mot  vattenavledande  diken  runt  schakten  som leds  till pumpbrunnar  eller
motsvarande.

Tillfälliga  schaktslänter  beräknas  ståilutning  1 :1. Vid schakt  och grundarbeten

måste  grundvattennivån  v-ara avsänkta  till minst  O,5 m under  schaktbotten.  Mark

närmast  schakten  får  inte belastas  med  jordmassor  eller  maskiner  på ett avstånd  av

två gånger  schaktdjupet  räknat  från  kanten  på schakten.  Schaktslänter  rensas  från
sten  och block.

Allt  schaktarbete  ska utföras  enligt  skriften  "Schakta  säkert"  2015  års utgåva.

5.3  Bergschakt

Vid bergschakt  för  byggnader  rensas  bergytan  från  all jord.  Bergschakt  för  plan,

gata,  byggnader  och  VA utförs  enligt  AMA  Anläggning  20 kap. CBC.  1, CBC.2,
CBC.3  och tillämpbara  underrubriker.

Packning  och tätning  utförs  enligt  kap. CEE.II,  CEE.12  och tillämpbara
underrubriker.

5.4  Fyllning  och  packning

Packad  fyllning  utförs  med  friktionsjord  som packas  i skikt  till terrassnivåer  enligt

anvisningari  AMA  Anläggning  20 kap. CEB.I,  CEB.2  och tillämpbara  underrubriker.

För  att inte riskera  dåligt  resultat  av arbetet  med packad  fyllning  krävs  att arbetet
leds  av personal  med  kunskap  och erfarenhet  av denna  typ av arbete.
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5.5  Dimensioneringavhårdgjordaytormm

Inom  undersökt  område  förekommer  materialtyp  2, 3B och  5A  med  tjälfarlighet

klass  1, 2 resp.  4. Eftersom  massorna  ska  flyttas  kommer  de tillviss  del bli

ihopblandade.  Vägar,  parkeringar  mm bedöms  kunna  dimensioneras  efter

materialtyp  3B och  tjälfarlighet  klass  2 enligt  AMA  Anläggning  20, tabell  C/I.

6 Kontroller  under  byggskedet

Vid  eventuella  fyllnadshöjder  som  överskrider  I,O  m bör  packningskontroller  utföras

genom  sonderingar  eller  motsvarande.  Om  fyllning  utförs  med  bergkross  grövre  än

32 mm  går  det  inte  att  sondera.  Dokumenterad  egenkontroll  med  materialtyp,

lagertjocklekar,  packningsredskap,  antal  överfarter  mm  utförs.

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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