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1. UPPDRAG
På uppdrag av HSB Produktion i Mälardalen AB har VAP utfört geoteknisk undersökning
för planerade flerbostadshus ovanpå ett tillhörande garageplan inom Rörläggaren 5 – 7 i
Kumla. Syftet med undersökningen har varit att ge underlag för dimensionering av
byggnadernas grundläggning.

2. OBJEKTBESKRIVNING
Den planerade byggnationen ska uppföras i den östra sidan av en ås och bestå av två
flerbostadshus ovanpå ett gemensamt garageplan. Det norra av de två flerbostadshusen ska
uppföras i 5, 6 och 7 våningsplan inklusive vindsvåning. Det södra huset ska uppföras i 5
och 7 våningsplan inklusive vindsvåning.
Garageplanet vars norra och västra sidor ska bli ca 35 respektive 40 m blir ett suterrängplan
med föreslagen golvnivå +52,80 och infart från öster.
I det planerade byggnadslägets sluttar markytan i åsens slänt från ca +56 längs Södra
Kungsvägen i väster ner till nivåer mellan ca +52 och +55 i öster. Området utgörs av
gräsbevuxna ytor med enstaka lövträd.
Ett tvåplanshus och ett enplanshus som vid undersökningstillfället fanns i områdets södra
del ska rivas.

3. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Fältundersökningen utfördes i maj 2017 och omfattade trycksondering i 6 punkter, slagsondering i 4 punkter, störd provtagning med skruvborr i 1 punkt samt installation av ett
filterförsett grundvattenrör.
Borrpunkterna har satts ut i koordinatsystem Sweref 99 15 00 och avvägts i höjdsystem
RH70.
Undersökningsresultaten redovisas på ritningar 17 092-G01 - -G02.

4. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Det planerade byggnadsläget ligger på en isälvsås och under 0,0 – ca 1,5 m grusig
sandfyllning utgörs jorden av naturligt lagrad sand och grus. Den naturligt lagrade jorden
har till större delen hög relativ fasthet med undantag av i det sydöstra hörnet där den
huvudsakligen har låg – medelhög fasthet ner till ca 5 m under markytan.
Vid slagsondering har stopp erhållits i mycket fast lagrad jord och mot sten eller block 1,7 –
7,2 m under markytan motsvarande mellan 0,7 m över och 5,1 m under föreslagen garagegolvsnivå.
I det planerade byggnadslägets södra kant har stopp vid trycksondering erhållits i mycket
fast lagrad jord 9,2 och 19,4 m under markytan motsvarande 6,6 respektive 20,2 m under
föreslagen garagegolvsnivå.
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5. GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Väster om planerat byggnadsläge har ett filterförsett grundvattenrör installerats med spetsen
6,8 m under markytan vilket motsvarar 4,6 m under planerad golvnivå för garaget.
Röret installerades 2017-05-18 och grundvattennivån låg då under rörets spets.

6. REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING
Garageplanet och flerbostadshusen kan grundläggas med plattor i det fast lagrade
åsmaterialet.
I det sydöstra hörnet schaktas lös/medelfast lagrad jord ner till nivån +49,5 upp och packas
enligt AMA Anläggning 13 kap. CEB.2 samt Tabell CE/4. Uppschaktningens utbredning
bestäms i samråd med geotekniker.
7. DIMENSIONERINGSUNDERLAG
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1, TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008).
Grundkonstruktionerna kan hänföras till Geoteknisk kategori 2 (GK2).
Dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd utförs enligt TD Plattgrundläggning kap.
4.3.1.3, ekv. 4.4.
För naturligt lagrad sand samt packad sand enligt ovan kan följande parametrar användas:
Fast lagrad sand: γʹ = 10 kN/m3
Nqd = 18
Nγd = 15
Vid dimensionering i bruksgränstillstånd utförs sättningsberäkning enligt TD Plattgrundläggning kap. 4.4.2.1 – 4.4.2.3. Härvid används elasticitetsmodulen Ed = 20 MPa.

8. SCHAKTARBETEN
Schakt i förekommande fyllning och naturligt lagrad sand kan utföras med släntlutning ej
brantare än 1:1.
Inom planerade schaktdjup bedöms schaktbarhetsklassen hos förekommande sand variera
mellan 2 och 4 enligt BFR R130:1985.

9. KONTROLL
Schaktbotten för grundläggning ska kontrolleras av geotekniskt sakkunnig.

VAP

Sören Jansson
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Datum
2017-06-20

Uppdragsnummer
17 092

HSB Produktion i Mälardalen AB
Kumla
Rörläggaren 5 - 7
Flerbostadshus och garage

Markradon
På uppdrag av HSB Produktion i Mälardalen AB har VAP mätt jordluftens radonhalt i
planerat byggnadsläge inom Rörläggaren 5 – 7 i Kumla.
Mätningarna utfördes i 3 punkter varvid halterna 1, 36 och 38 kBq/m3 erhölls. Halterna
indikerar att området kan klassas som låg- till normalradonmark.
På normalradonmark ska husgrunder utföras radonskyddande. Inga särskilda åtgärder krävs
med hänsyn till markradon men grunden ska inte utföras med uppenbara otätheter mot mark
och genomföringar som är borrade eller består av ingjutna rör ska tätas med åldersbeständig,
sprickfri tätmassa.

VAP

Sören Jansson
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