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Översiktlig geoteknisk utredning och radonutredning 

Det undersökta området avses bli bebyggt med enfamiljsbostäder. 

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Den geotekniska fältundersökningen omfattar viktsondering samt provtagning med 
skruvprovtagare. Undersökningarna utfördes med bandgående borrvagn typ Geotech. 

Radonundersökningen utfördes med emanometer (Markus 10) varvid mätningar av 
radongashalten i jord utfördes. 

Laboratorieundersökningen av de upptagna jordproverna omfattar 
jordartsklassificering. 

REDOVISNING 

Resultatet av de utförda fält- och laboratorieundersökningarna redovisas enligt 
följande: 

Plan Ritning nr. G 1 

Resultat av sonderingar och provtagningar Bilaga nr. 1 

TERRÄNG, JORDARTER, GRUNDVATTEN OCH RADON 

Terrängen utgörs av ett fastmarksområde beläget ca 100-150 m norr om havet. 
Marknivåerna inom området ligger mellan ca +7 och +9. Området utgörs till största 
delen av öppen ängsmark men partier med blackig mark (delvis s.k. odlingsrösen) 
förekommer. Dessutom förekommer berg i dagen inom området. 

På ritning nr. G 1 har partier med blockig mark markerats och partier där berg i dagen 
påträffats. Det bör observeras att någon egentlig kartering av områden med berg i 
dagen inte utförts utan de partier där berg i dagen markerats är partier som spontant 
påträffats. 
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Jorden består överst av ett mullhaltigt ytskikt (matjord) och därunder av siltig, sandig 
morän. 

Viktsonden trängde ner till högst ca 1,5 m djup under markytan där sonden stoppat 
mot berg eller mot block i moränen. 

Moränen har i allmänhet hög relativ fasthet. 

Grundvattenytan ligger sannolikt på mer än 1 m djup under markytan eftersom något 
grundvatten inte påträffades i de öppna provtagningshålen. 

Radongashalten i jorden uppgår i de fyra mätpunkterna till mellan ca 15 och 
30 kBqlm3

• Detta innebär att onu·ådet bör klassas som normalradonmark. 

GEOTEKNISKA SYNPUNKTER 

Allmänt 

Grundförhållandena inom området är goda. Några särskilda 
grundförstärkningsåtgärder erfordras inte för de blivande byggnaderna. 

Berg förekommer inom området varför viss bergssprängning kan bli erforderlig. 

Dimensionering av grundkonstrnktioner 

Byggnadernas grundläggning kan dimensioneras och utföras på konventionellt sätt. 
Val av dimensionerande jordparametrar, partialkoefficienter m.m. kan göras när 
byggnadernas utformning, höjdsättning m.m. är bestämd. 

Yttre hårdgjorda ytor 

Vid dimensionering av yttre hårdgjorda ytor kan undergrunden i allmänhet hänföras 
till grupp C enligt tabell D11 MarkAMA 83. 
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Eftersom området utgörs av normalradonmark bör byggnadernas grundkonstruktion 
utförs som radonskyddande. För de byggnader där bergssprängning erfordras eller där
upp fyllning görs med sprängsten bör kontrollerande mätningar utföras efter 
terrasseringsarbetena, eftersom ingrepp i berget i bland medför att strålnings- och
radonförhållandena förändras.

Karlskrona den 28 oktober 1997
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