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Udstykning, Knopsvane Allé – Etape 4, 8464 Galten
Parcel nr.:

36

Boring nr.:

B50

Overside bæredygtige
lag (OSBL), kote:

+40,5

Dybde til OSBL, m:

0,40

Figur 1 – Situationsplan 1:1000

Jordbunds- og vandspejlsforhold
I den udførte boring er der, under et naturligt mulddække på 0,40m, truffet intakte istidsaflejringer af
moræneler til boringens bund 4m under terræn.
Ved en genpejling af vandspejlet er der truffet frit vandspejl i boringen beliggende knap 2,0m under terræn.
Der er tale om et sekundært årstids- og nedbørsafhængigt grundvandsmagasin, der har indstillet sig over/i
de lavpermeable lag.

Funderingsmetode og udførelse
Grunden kan bebygges med normalt kælderløst parcelhusbyggeri uden ekstrafundering. Der kan forventes
en direkte fundering i normal frostsikker dybde under terræn på de trufne intakte istidsaflejringer.
Terrænforholdene kan betinge, at der lokalt bliver tale om en fundering på sandpude. Omfanget afhænger af
gulvkotevalget.
Det anbefales, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering.
Gulve udlægges direkte som terrændæk efter udskiftning af muld/overjord jf. niveauet for OSBL.
Opfyldning/regulering gennemføres med komprimeret sandfyld.
Såfremt gulvkoten ikke placeres minimum 0,3m over det omkringliggende terræn, skal der etableres
omfangsdræn for at sikre den permanente tørholdelse af det kapillarbrydende lag.
Arbejderne kan forventes gennemført uden væsentlige grundvandsgener, idet almindelig lænsning af
tilstrømmende overfladevand skal påregnes i nedbørsrige perioder.
Parcellen ligger udenfor Skanderborg Kommunes områdeklassificering, og eventuel bortskaffelse af
overskudsjord kan gennemføres uden forudgående analyser.

Særlige forhold
Det anbefales, at det kommende funderingsprojekt behandles og gennemføres i geoteknisk kategori 2, jf.
EC7. Forudsætningen herfor er, at der gennemføres omhyggelig geoteknisk udgravningskontrol med
funderingsarbejderne til entydig fastlæggelse af forholdene.
Der er truffet slappe leraflejringer i nærområdet. Dette forhold skal tillægges væsentlig betydning i
forbindelse med kontrolarbejderne. Mindre jordforbedring kan komme på tale.

1

Aflejring

Alder

1 MULD, leret, sandet, enkelte gruskorn, roddele,

O

Re

2 MORÆNELER, siltet, stærkt sandet, svagt gruset,

Gl

Gc

3 MORÆNELER, siltet, stærkt sandet, svagt gruset,

Gl

Gc

4 MORÆNELER, stærkt siltet, stærkt sandet, svagt

Gl

Gc

5 MORÆNELER, stærkt siltet, sandet, svagt gruset,

Gl

Gc

6 MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, svagt

Gl

Gc

7 MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, grå, st.

Gl

Gc

8 MORÆNELER

Gl

Gc

Jordart Karakterisering

Nr.

Prøve

Kote
(m)

Geologi

Dybde
(m)

Forsøgsresultater

DVR90 +40,93 m
1

0

W

mørkbrun, kf

Sten

1

Cvr

+40

Cv

stærkt forvitret, orangebrun, kf

svagt forvitret, gråbrun, kf

161024
+39

2

gruset, svagt forvitret, gråbrun, kf

Cv>107

forvitret, gulbrun, st. kh

+38

3

forvitret, gråbrun, st. kh

Cvr

Cv

kh

+37

4

W

-

-

+36
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Vandspejl målt pr. 2016-10-24

Boremetode : Tør rotationsboring med snegl
Koordinatsystem :
UTM32E89
X: 555041 (m)
Y: 6223472 (m) Plan :
Sag :

16479-2
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