Befintliga diken: Diket som gar genom fastigheten 6:87 kommer enligt uppgiit, ej ha nagon funktion efter byggnation
av vag och VA inom omradet utan kan fyllas igen.
Fyllning skall utftlras av grus eller bergkrossmaterial som packas med vibratorplatta i 0,2 m tjocka lager med minst 6
bverfarter. Anvands annan utrustning tillampas regler enligt AnlaggningsAMA 98, tabell CE/3.

Dr;lnerii av nya vigar: Det rekommenderas att Falu Kommun lagger ner draneringsledningar i de ledningsgravar

(10 kBq/m3
lagradonmark
10-50 kBq/m3
normalradonmark
htlgradonmark
>50 kBq/m3
Ftlr lera, finsilt och lerig moran galler att gransen lagradonmark/normalradonmark ligger vid 60 kBq/m3,
normalradonmark/htlgradonmark vid 100 kBq/m3.
Radiumhalt i berg, haltgranser vid klasslicering av mark. Avser
grundl2ggning direkt pa berg och ingen direktkontakt med sttlrre lager av fyllning.
<8pR/h
< 60 B q / k g
lagradonmark
8-20pR / h 6 0 2 00 B q / k g normalradonmark
> 2 0 0 Bq / k g
htlgradonmark
>20pR / h
OBSl Ftlr hus som byggs pa sttlrre lager av sprangsten kravs betydligt lagre radiumhalter. Redan vid en radi~~mhalt
pa 100 Bq/kg maste marken klassas som htlgradonmark,
och vid en radiumhalt under 25 Bq/kg kan marken klassas som lagradonmark.
Rekornmenderat radonskydd far nybyggnad (STATENS PLANVERK rapport 594982)
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Geoteknisk understlkningspunkt iTr,Skr,Radmmatning)

omt som texten galler
Geoteknisk understlkningspunkt (Tr)
Pelle Bergs Backe 3

Undergrunden bestar av silt pa moran pa berg eller block. lnom fastigheten 6:88 finns jordhogar
Egenskaper: Silt: Nar jorden blir bltlt t.ex. vid schakt efter langvariga regn, sntlsm8tning/tj~llossningeller vid schakt under
grundvattenytan kan jorden upplevas som flytande. Jorden 2r mycket tjalfarlig.
Moran: Moranen ar fast, svirschaktad och innehaller block. Nar moranen blir bltlt, t ex. vid schakt
efter langvariga regn eller sntlsm~ltning/tjtillossning, sa kan den upplevas som flytande. Mortinen ar tjalfarlig och tjallyftningarna
kan bli ojamna pga att jorden inte ar homogen.
Grundvatten: I samband med faltundersijkningen observerades grundvatten p i 0,2-1,O m cljup under markytan. I narheten av utlopp fran
befintligt dike st3r vatten i markytan. I samband med nederbtlrdsrika perioder bedtlms grundvattenytan ligga i markytan
vid tomternas lagsta partier.
Radonmitning: Radonvtirden i jord: 5-28 kBq/m3 (BH 10,12,14,17,20,23)
Miljflgeoteknisk undersflkning: Har ej utftlrts
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