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Yttrande 

över 

grundförhållandena för Parkskolan i 

kv. Hybelejen nr. 15, Karlstad 

Härtill hör: 

Bilagor: 

Ritning nr. 63.6064-1 
11 nr. 63.6064-2 

Avvägningsplan 

Borrplan 
11 nr. 63.6064-3 t.o.m.-5 Sektioner 

Jordprovstabell, beteckningar för geotekniska 

undersökningar. 

På uppdrag av Centrala Byggnadskommitt~n har VIAK AB utfört grundunder

sökning för den planerade Parkskolan på tomt nr. 15 i kv. Hybelejen inom 

stadsdelen Herrhagen i Karlstad. Fältarbetet, som utförts i november 1970, 

har bestått i viktsondering, motor-slagborrning, provtagning med skruvborr 

samt avvägning, den senare med utgång från fix nr. 348 på+ 45,461 och 

fix nr. 356 på+ 55,906. 

Geoteknisk översikt 

Det undersökta området, som utgöres av delvis bebyggd tomtmark, falle~ 

raot nordväst. Under ca 0,3-1 m fyllning består jorden av 0-2 m fast torr

skorpelera, mo och sand vilande på morän, i viL~en motorslagborren ned

trängt till 1-5 m. Grundvattenytan, mätt i spadborrhål, låg vid undernök

ningstillfället på 1-2 rn djup under markytan. 

_s;rundläggni!:!,g_ 

På tomten skall uppföras skolbyggnader i ett och två plan. Byggnadernas 

utformning och läge har ännu ej fastställts. 

Grundläggningen bör ske på plattor nedförda till moränen, vars ungefärliga 

överyta angivits på sektionerna. Tillåten grundpåkänning kan hä.rvid väljas 

enligt BABS 1967, 23:5322 för jordarten fast lagrad sand med H=0. Golv i 

bottenplan kan utföras såsom golv på mark, varvid dock befintlig fyll.~ing 

först bö~ avlägsnas. Uppfyllnaden under golven bör utgöras av grus, som 

utlägges skiktvis och packas cmsorgsfullt under samtidig vattning. 

Inom nordöstra delen kan grundläggningen alternativt ske på plattor direkt 

under fyllningen i lagret av torrskorpelera, mo och sand. Plattorna cimen-
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sioncras här7id enligt BALS 23:5322, va~vid N sätte~ lik6 med ~~Ove...;.~ 
2 <Tm max = 1,0 kg/cm • Bet:r·ä f fande golv i bottenpl2.:.-i gB.ller- Yad s .:.::-] 

cw2.n angivits • 

Vid schakt under grundvattenytan får man rill<na med flytjord.:;-

bildnin g. Proble:net bör dock kunna bemästras genom noggr2nn lfö1shåll,1:·-

sarnt omed~lb~r avgrusning av färdig schaktbotten • 

Sedc1T1 by~ nade-,:r:nz.s l 2ge,1 i 1: ::S ~d och pla.7. ::.'2.stställts bfa· f~ 1 ...... 1ya.:. 

gecteknia}~ granskning ske. 

Örcb::.,o, Kr:i,•:>~.T':.:ad c:.en 8 dccembel" 1970 

VI/\.1~ AB 

/4~ 
B. Helhus 



JORDPROVSTABELL 

Arb. nr. 63,6064 

Sekt eller Provtag- G·äller Geologisk benämning Tjälfar-
borrhåls nr nings- mellan lighets 

djup djupen grad 
m m 

'!' 0/010 
V 60 0,6 0,3-0,8 Brun stenig sandig 

morän II 

,.... 
0,95 0 ,8-1,0 Brun stenig sandig 

moig morän II 

1,05 1,0 Brun stenig sandig 
morän II 

2,0 2,0 Grå moig morän III 

0/050 
V 31 1,0 1,0 Grå sandig moig 

morän II-III 

2,0 2,0 Grå sandig moig 
morän II 

3,0 3,0 Grå moig morän III 

........... 

0/070 
V 11 0,25 0,60-1,00 Brungrå rostfläckig 

tskp.lera med tunna 
,,.. moskikt II 

1,40 0,90- 1,50 Grå rostfl. lerskiktad 
ngt, sandig moig mjäla III 

1,70 1, 50-1, 90 Grå rostfl. lerskiktad 
ngt. sandig moig mjäla III 

1,95 1,90-2,00 Grå stenig lerig sandig 
moig morän III 

0/077 
V 64 0,7 0 ,4-0, 8 Brun mullhaltig sandig 

mo III 

1,8 1,7-1,9 Grå sandig morän II 



JORDPROVSTABELL 

Arb. nr. 63.6064 

Sekt eller Provtag- Gäller Geologisk benämning Tjälfar--
borrhålsnr nings- mellan lighets 

djup djupen grad 
m m . 

0/077 
V 64 0,90 0,80-0,95 Grå rostfl. ngt. stenig 

mo III 

1,10 0,95-1,30 Grå rostfl. tskp.lera II 

1,50 1,30-1,70 Brun rostfl. tskp.lera II 

-
0/077 
V 50 0,50 0,20-0,70 Brun mellansand I 

1,00 o, 70-1,10 Grå ngt. sandig mjälig 
mo III 

1,20 1,10-1,30 Brun sand I 

1~60 1,30-1,70 Brun l"ostfl. moskiktad 
tskp.lera III 

2,10 1,70-2,20 Gråbrun rostfl. mo-
skiktad lera tskp. 
karaktär III 

- 2,30 2,20-2,30 Grå moig mjälig lera 
trolig gräns till morän 
flytbenäge't III 
















