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-2 Sektioner

1 UPP}RAG

På uppdrag av Skoghalls Glrnnasieskola har VIAI( A3 utfört konpletteran-
/'

d.e geotekirisk r:nd.ersökning för rikssåryerksskola i Mör"rnon, Skoehall.

Konpletteringen har föra,nletts av att skolans 1äge har ändrats. Före-

liggande redovisning ersätter tid.igare utlåtande d.aterat 1970- 10-:1.
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2 PTANENA.D BEBYGGELSE

Skolan skall bestå av sågverkshall med verktygsavd.elningr h;ruleri ned

trälaboratoriun, lärosalsbXggradr elevuppehållsnrn med biblio'Lek sa.mt

e:cpeditionsbyggnad och natsal. Byggnaderna skall uppföras i ett plan

ned kälIare und.er sågrrerkshallen. Golvet skall ligga på nivån +!612

(frånsett kä11ard e1en) .

I GEOIWC\TISKA UNnERSönirNCAS

Fältarbetet, son utförts und.er jarruari 1975, har onfattat utsättning,
arnrägning, viktsondering ned. maskinsond., notorslagsond.ering ned Pion-

jär, provtagning nedl spad.borr, mätning av gnrndvattenytor i provtagt

ningshål sa.mt kartering av berg i dagen.

Utsättningen har utförts frå,n koord.inatbestiinda bas3-injer. Awägr

ningen har utgått från fLx 1155 ned. nivån +JO'JB. Tid.igare borrningar

son utförts för ett arurrat husläge har redovisats på borrpla.nden.

4 GEOTmffTSK örrmsrm

Onråd.et utgörs av gamnal åker- och åingsmark, som även använts som ved-

upplag. Marken faller nycket svagt mot norr. Berg i d.agen förekonmer

inom den plarrerad.e sågrrerkshallen och natsalen sant väster, söd.er och

öster on onråd.et. I västra d.elen av onrådet r:nd.er en deL av sågrrerks-

ha11en och verktygsavdelningen finns en befintlig väg vilken ligger på

en 0r 5 n hög bank.

Jorden utgörs av siltskiktad torrskorpelera och lerig silt som under-

l-agras av morän på berg. Jorddjupet är l-itet och Jord.en alltigenom

fast frånsett d.en nord.ligaste d.elen - norr on en linje genom borrpunk-

tervra 1OB-125-1r9 - d.är lös lera förekonmer. f borrpunkt 25 är ler-
d jupet störst - 5 m - och Lera.n lös und.er ett tutt fastare ytlager.

Gnrndvatter4ytan 1åg vid r.urd.ersöIsringstiLl-fä11et 0'4-0'7 n under mark-

yta.n. Jorden är tjälfarlig och flytbenä,gen i vattennättat tillstånd.

z
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5 SÄTTNINGAR

Inom det onråde där 1ös lera förekomner uppkonmer sättningar om mar-

ken belastas av exenpelvis uppfyllnad,. Sättningarrra kan överslags-

nässigt berä.}oras uppgå ILII 2-t cm per meter lös lera och per 1O kPa

(t tubÅi) belastning. Detta innebär alltså att eventuell uppfyllnad
till nivån +{610 norr om sågrrerksbyggnaden nedför sättningar på 10-15

cn'vid borrpunkt 126, Detta bör beaktas vid projektering av yttre
led.ningar.

6 GRUNJTÄGGNING

För hela byggnad.en frånsett sågrrerkshaLlen föreslås erundläegning ned

plattor direkt i torrskorpeleran och silten sedan förekonmande mat-

jordslager avschaktats. I clen befintliga vägen skal-l befintlig f'y11-

ning av1ägsnas. Vid bergskärning skal1 berget sprängas av så att grr.rnd-

läggning kan ske på ninst Ar5 m packat grus. Tillåten erundpåkäruning i

MPa kan sättas lika ned 0, 1 gånger plattbredd.en i m cLock högst O, 1 MPa.

0m högre tillåtet grund.tryck erford.ras inom vissa d.elar utförs gnrnti-

Iäggning ned plattor på morän e11er nlintar på berg. Tillåtet err:nd-
tryck på noråinen beråiknas enligt SBN 1975 kap 2J.5t52 jordart fast lag-
rad finsand och ned- h=O.

För hela sågrrerkshallen tord.e bergskärning erhållas eftersom källare
skall utföras. Grundläggning föreslås ske på packad. spriingbotten en-

list SBN 1975 k.ap 211512.

Dilatationsfog bör utföras mellan sågverkshallen och verktygsavdel-
ningen. GoIv kan genongåend.e utföras som goJ-v på mark.

Vid dråinering av överbyggnad för gator och gångvägar enligt Mark AJvIA

antas und.erbyggnad.styp J frånsett delen norr om sågrrerkshallen sorn

ti11hör und.erbyggnadstyp {.

7 SCr{AKII{ING

Vid våt väderlek eller schakt und.er gruadvattenytan kan arbet,^t f'ör-
svåras av flytjord.sbild.ning. Härvid erfordras en omsorgsfull drjinering
samt omed.elbar avgrusning av schaktbotten.

Karlstad. - Stockho]-n 19'16-01-26

VIAI{ AB
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Bn:n rostfläckig sandig
silt, morålnl-ilarand-e

Gråbrr:n rostfläckig torr-
skorpelera med. turuea silt-
skikt

Grå rostfläckig lerig san-
dig siltr torrskorPa

Grå rostfläckig sand-ig
norän

Gråbrun rostfläckig lera
ned. turura siltskikt'
torrskorllekaraktär
Brffr rostfläckig lera ned
tur:na sil-tskikt
trol gråins till mord,n
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Utlåtande
över
clrundförhåIl andena för planerad Rikssåaverks-

sko I a, Mörmon. Skoqhall

Härti11 hör: Ritning nr 63.6tZg-lt Borrplan
63. 6tTg-Q och j"s"ktioneril

Bi 1 agor: Beteckningar för geotekniska undersökningar

På uppdrag av Skoghalls Yrkesskola har VIAK AB utfört grundunder-

sökning för rubricerade anläggning, som i första etappen omfattar
två elevhem, matsal samt entröOet. Inom området har tidigare utförts
översiktlig grundundersökning, som redovisats i ett yttrande (arb'"

nr 63.6059) av den 15 december 7970 samt en kompletterande under-

sökning redovisad i ett yttrande (arb. nr 63..6779) av den 21 oktober

197 1.

Geoteknisk översikt

Inom läget för de nu aktuelta byggnaderna består jorden under vege-

tations- och matjordstäcket av O-J m lera, vilande på tunt lager av

friktionsmaterial på fast botten, med största sannolilchet berg.
Berget går i övrigt i dagen på lokala partier. Leran utgöres till
största delen av fast torrskorpa. Inom nordöstra delen (borrpunkter-

na IO5-7O7) förekommer dock Iös lera i ett maximalt ca 2 m tjockt
lager närmast friktionsmaterialet.

9rgr9lägsrile
De planerade byggnaderna skall uppföras i ett plan. Matsalen skall
förses med källare, medan övriga byggnader blir käl1arIösa. ö,X.
källargolv skall ligga på nivån + 45,O m. Golvet i entrådelen kommer

att lisga på + 47rl m och i elevhemmen på + 48ro och + 4813 m.

Irör elevhemmen föreslås grundläggning. direkt i mark och på pacl<ad

grusfyllning medelst hel markplatta med förstyvningar under bärande
väggar, Förstyvningarna dimensioneras enligt BABS 1967, 2325322, var-
vid N sättes lika med 1.O och 6,roa* = t.O kg/cmz, Grusfyltningen ut-
1ägges och packas enligt BABS, tabell 23".53322
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Innan utfyllnaden sker skall vegetations- och matjordstäcket av-

lägsnas. Förekommande berg avspränges inttll minst 3 drn fråir ,r.k.
förstyvning och pJ.atta.

Entr6delen och matsalen föresIås grundlagda på plintar ti11 berg.
Golvet i entr6deLen utföres fribärande. Kä11aren under matsalen före-
sIås utförd som vattentät konstruktion. Förekommande berg avspränges
intill ca 2 drn från u.k. källargolv och ersättes med grus. Där Iös
lera förekommer bör echaktningen för plintarna ske inom rör eller
spont.

Ca 1OO m väster om de ovan behandlade byggnaderna har utförts grund-
undersökning för en planerad maekinhall l som dock ej skall byggas

i denna etapp. Undersökningen har endast omfattat motorslagborrning.
Djupet till fast botten, sannolikt berg, varierar mellan OrJ och 212 m,

Några grundläggningsproblem föreligger således ej. För att klarlägga
om man kan Iägga golvet direkt på mark, bör dock kompletterande vikt-
sondering och provtagning utföras.

Orebro, Karlstad den 16 december t9?i
VIAK AB

4. /l^;*1/y
M. Hary9son

t/&"d./,*
MeIhus
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BIIÄ@R: Betecloingsblad, S@ L - 4

Flltning nr 63.6179 - I Borrplan och sel<tioner

OI4FATINING

På uppdrag av Skoghalls Yrkesskola har VlÄK ÄB utfört, konpletterande

geotelcrisk r.ndersökning för elevhem vid Rikssågverksskolan, Skoghal1.

Konpletteringen avser byggnad nr 5. Tidigare utförda undersökningar

(Vren 63.6069 dat 1970-12-15 och 63.6L79 dat 1971-10-21) har bedömts

vara tillräckliga för byggnaderna I - 4.

PIÄNERAD BYGG{AD

Byggnaden skatl uppföras i I plan utan kåillare. ök golv kcrnrer att
förläggas på nivån + 48,75, dvs 0rB - 1r8 m över nuvarande rnarlqta.

@CITEKNISKA UNDERSöiOMIC.AN

Fältårbetet, som utförts i febnrari L978, har omfattat viktsondering
ned nptorsond, notorslagsondering, utsättning och arruägning. Arnräg-

ningen har utgått från ep 1l3 rcd höjden + 47,34.

I
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@OIEKNISK öVERSITSI

Qrrådet faller mot öster. Under natjordståicket består jordm av

1r5 - 5 m lera, som vilar på friktionsrnaterial på berg. Lenan åir

lös nnder en 116 - 2 m tjock tomskor;n. Inom nordvåistra delen åir

leran gencntEående fast.

GRUNDI,?iG@{ING

C,rund"Iäggning diJekt i rnark kan ej relconrnenderas då lasten av uptrF

fyllnad + byggnad kcnner att nedfora beQzdande sättningar i den tösa

konpressiJcla leran. C,nundläggnjngen föresIås dåirför ske på stilrtpåIar.
Pålarna kan fönråintas nedtråinga till samnn djup som notorslagsonderingen.

Go1vet utföres fribåirande.

Även uppfyllnad av nrarken jrltill byggnaden kcnner att förorsaka sätt-
ningar jncrn de delar dåir Iös lera förekonner.

Karlstad 1978-02-09

\[AK AB
Kar

uårten
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