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Sammenfatning

Et ca. 10.000 m2 stort areal syd for Ikast påtænkes bebygget med industribyggeri.
Der foreligger for nærværende ikke nærmere oplysninger om projektets udformning,
gulvkoter m.v. GEO har i forbindelse med grundkøbet udført en placeringsunder-
sØgelse med det formål at orientere om funderings- og grundvandsforholdene på are-
alet.

Undersøgelsen viser, at der generelt kan forventes funderingsegnede forhold på langt
størstedelen af arealet, hvor der tæt under terræn er truffet bæredygtige sandaflejrin-
ger. I et mindre område på den centrale del af arealet er sandet dog underlejret af fedt
ler med en blød zone ca. 1,5 - 2,5 m under terræn. Ved pejling i de efterladte pejlerØr
umiddelbart efter markarbejdets afslutning er der indmålt vandspejl i kote 64,0 og
65,2. Det indmålte vandspejl kan være under påvirkning af markafvanding og vand-
indvinding i området. Vi anbefaler, at der tages hensyn til dette ved projektering af
gulve og befæstede arealer på den laveste del af området ved fx at hæve bygningerne
lidt over terræn.

Med de fundne bundforhold kan grunden bebygges ved direkte fundering i frostsik-
ker dybde under eksisterende terræn. Hvis der ved den kommende bebyggelse findes
fedt ler i eller under funderingsniveau, anbefaler vi ydervægsfundamenter ført 1,2 m
under terræn samt armering af fundamenter og begrænsning af beplantningen.

Vi forventer, at udgravnings- og funderingsarbejdeme kan gennemføres uden grund-
vandsgener ved udgravningsarbejder over kote ca. 65,5. Ved udgravning herunder -
hvilket meget vel kan blive aktuelt for især aflØbsledninger - må grundvandet sænkes
ved hjælp af sugespidser. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold må
eventuelle kældre (og gulve beliggende under grundvandsspejlet) udføres som vand-
tætte konstruktioner sikret om opdrift og med gulve og vægge dimensioneret for jord
og vandtryk.
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GEO
1 Baggrund og formål

Et ca. 10.000 m2 stort areal syd for Ikast påtænkes bebygget med industribyggeri.
Der foreligger for nærværende ikke nærmere oplysninger om projektets udformning,
gulvkoter m.v.

GEO har for projektet udfcrt en placeringsundersøgelse med det formål at orientere
om funderings- og grundvandsforholdene på arealet.

2 Undersøgelser

Vi har indledningsvis udfcrt 8 geoelektriske linieprofiler ved hjælp af stang-slingram
metoden (Geonics EM 31). Linierne er afsat af GEO og placeret som angivet på bi-
lag 6. Den direkte aflæste specifikke ledningsevne er angivet langs linierne i den for
metoden normalt anvendte enhed millimho/m (dette svarer i SI enhed til reciprok-
værdien af ohm.m. 10-3). De på bilag 6 angivne værdier er den specifikke ledningsev-
ne i snit vinkelret på linien. Vi har også målt den specifikke ledningsevne parallel
med linien, men vi har ikke registreret signifikant forskel på de to målinger og har
derfor kun angivet den ene.

Der er på baggrund af de geoelektriske undersøgelser placeret og udført 5 geotekni-
ske boringer til 3 m under terræn med den på situationsplanen, bilag 6 viste place-
ring.

Terrænniveau ved boringerne er angivet i absolutte kote (DNN).

Boreprofiler med angivelse af den geologiske prøvebedømmelse samt de udfØrte
klassifikationsfors¢g er optegnet på bilag 1 - 5.

Signaturer og forkortelser er forklaret på vedlagte GEO standard.

PrØverne fra boringerne bliver opbevaret i vort laboratorium til 14 dage efter rap-
portdato.
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GEO
3 Jordbunds- og grundvandsforhold

3.1 Topografi

Arealet er opdyrket men henlå på undersøgelsestidspunktet uden afgrøder. Arealet
deles af et nordØst-sydvest orienteret levende hegn som antydet på situationsplanen
nord-syd. Terræn falder i sydvestlig retning.

Ifølge geologisk kortmateriale for området kan det på forhånd forventes, at jordbun-
den på arealet helt overvejende består af sandaflejringer til stor dybde.

3.2 Linieprofiler

De målte ledningsevner bekræfter ovennævnte, idet der helt overvejende er truffet
højmodstandslag svarende til sand og grus. I et mindre område på den centrale del af
arealet viser målingerne mindre modstand (bedre ledningsevne) svarende til mere
lerede aflejringer.

3.3 Boringer

Ved de udfØrte boringer er der generelt under et beskedent toplag af sandet muld og -
i enkelte boringer - postglacialt organiskholdigt sand helt overvejende er truffet in-
takte aflejringer af mellemkomet smeltevandssand. I boring 3 er dog fra ca. 1,3 m
under terræn (kote 65,0) truffet fedt moræneler og lokalmoræne af fedt til meget fedt
glimmerler. Leret er blØdt til ca. 2,5 m u.t.

3.4 Vandspejl

Ved pejling i de efterladte pejlerØr umiddelbart efter markarbejdets afslutning er der
indmålt vandspejl i kote 64,0 og 65,2. Boring 2 var dog tør. Det højest målte vand-
spejl er indmålt til 0,9 m under terræn. Der er ifølge oplysninger fra Ringkøbing Amt
tale om et meget stort sammenhængende, frit vandspejl. Det indmålte vandspejl kan
være under påvirkning af markafvanding og vandindvinding i området. Vandspejlet
må forventes at kunne variere med årstid og nedbØrsmængde. Vi anbefaler, at der
tages hensyn til dette ved projektering af gulve og befæstede arealer på den laveste
del af området ved fx at hæve bygningerne lidt over terræn.
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GEO
4 Fundering

4.1 Generelt

Funderingsforholdene på arealet må generelt betegnes som gode, idet funderings-
egnede aflejringer af sand på stØrstedel af arealet må forventes at ligge tæt under ter-
ræn. På det foreliggende grundlag skønner vi, at overside bæredygtige lag overalt
ligger mindre end I m under terræn.

Ved boring 3 er truffet en blØd zone i den Øverste del af leraflejringen.

Jordbundsforholdene er velegnede for en direkte fundering i eller under de på situati-
onsplanen angivne niveauer for overside af bæredygtige aflejringer (OSBL). Fun-
damenter skal dog minimum føres til frostsikker dybde 0,9 m under fremtidig terræn.

Hvis der lokalt bliver tale om fundering på fedt ler, anbefaler vi, for at imødegå gener
som følge af sæsonmæssig variation af det fede lers vandindhold, at funderingsdyb-
den for ydervægsfundamenter fastlægges til 1,2 m under fremtidigt terræn, og at
ydervægsfundamenteme forsynes med 0,2 % armering (ribbestål) i såvel top som
bund. Endvidere anbefaler vi, at bevoksningen omkring byggeriet reguleres.

Ved fundering på fedt ler henvises desuden til vedlagte BYG-ERFA blad. Behovet
for ekstraforanstalminger må vurderes nærmere i forbindelse med detailundersØgel-
seme.

4.2 Bæreevne

Ved fundering umiddelbart under oversiden af de bæredygtige aflejringer forventes
funderingen foreløbigt at kunne udføres med regningsmæssige enhedsbæreevner i
størrelsesordenen R’dA’ > 300 kN/m2 i sandområdet og R~A’ > 100 kN/m2 i lerom-
rådet. Ved fundering ca. 2,5 m u.t. forventes funderingen i lerområdet at kunne udfø-
res med en regningsmæssig enhedsbæreevne Rd/A’ > 250 kN/m2.

Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensioneringsgrundlag for fundamen-
terne må baseres på supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret projekt.

4.3 Gulve

Traditionelle gulvkonstruktioner, for hvilke der kun tillades små sætninger, kan ud-
lægges som terrændæk efter udskiftning til bæredygtige aflejringer med velkompri-
meret sandfyld.
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GEO
5 Befæstelser
Med forhold som i boringerne og som vurderet ud fra geoelektrikken, kan bundsik-
ring og bærelag uden sætningsgener opbygges på det værende terræn efter afrømning
af vegetationslaget samt endvidere muld beliggende mindre end ca. 0,8 m under fær-
dig befæstelse.

I ledningsgrave og eventuelle påfyldningsområder under befæstede arealer og byg-
ninger forventer vi, at afgravningsjord af sand og grus kan genindbygges uden pro-
blemer. Sand opgravet under grundvandsspejlet bør dog udtørres en smule inden
genindbygning, fx ved oplægning i mellemdepot. Muld er uegnet til opfyldning un-
der befæstede arealer.

Ved dimensionering efter "Vejdirektoratets katalog til Vejregler for dimensionering
af befæstelser" foreslår vi regnet med god underbund ved udlægning på sand og rin-
ge underbund ved udlægning på muld.

6 TØrholdelse

Vi forventer, at udgravnings- og funderingsarbejderne kan gennemføres uden grund-
vandsgener ved udgravningsarbejder over kote ca. 65,5. Ved udgravning herunder -
hvilket meget vel kan blive aktuelt for især afløbsledninger - må grundvandet sænkes
fx ved hjælp af sugespidser.

Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold må eventuelle kældre (og gulve
beliggende under grundvandsspejlet) udføres som vandtætte konstruktioner sikret om
opdrift og med gulve og vægge dimensioneret for jord og vandtryk.

7 Anbefalinger

Når der er udarbejdet et konkret projekt anbefaler vi, at der udfØres supplerende un-
dersøgelser i et omfang, så funderingen kan projekteres i normal funderingsklasse
iht. funderingsnormen DS415.
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Jordart Karaklerisering
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Jordad Karakterisering
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>. Forsøgsresultater E.~’~ ,> ,: Jordart Karakterisering
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