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 Projekt 

Det aktuelle projekt omfatter udstykning af en grund til opførelse af et parcelhus i 1-1½ plan uden 
kælder. 
 
 

 Mark- og laboratoriearbejde 

Den 4. juli 2019 er der med Ø150 mm sneglebor udført 1 uforet geoteknisk boring (54), som er 
afsluttet 4,0 meter under nuværende terræn (m u. t.). 
 
Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg og optaget omrørte prøver. 
 
Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF Bulletin 14  
 
Boringen er afsat på baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale. Boringens 
omtrentlige placering fremgår af situationsskitsen i bilag 2. 
 
Boringen er indmålt og koteret med GPS. Borepunktet er angivet i kotesystem DVR90 og 
koordinatsystem UTM/ETRS89. 
 
Der er nedsat Ø25 mm pejlerør i boringen til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. 
Pejlerøret er efter borearbejdet blevet ødelagt, hvorfor pejling ikke var mulig. 
 
Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF Bulletin 1 

 
 
Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver i henhold til DGF Bulletin 15 

 
 
Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilet i bilag 1. 
 
Signaturer og definitioner fremgår af bilag 1. 
 
 

 Jordbunds- og vandspejlsforhold 

I boringen er der øverst truffet overjord (sandmuld) til 0,6 m u. t., hvorefter der er truffet 
senglacialt/glacialt sand og ler til den borede dybde på 4,0 m u. t.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af jordbundsforholdene henvises til boreprofilet i bilag 1. 
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 Funderingsforhold 

I nedenstående tabel 4.1 er angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSBL og 
det registrerede grundvandsspejl, GVS. 
 

Boring Terræn OSBL GVS 

17.07.19 

GVS 

01.08.19 

nr. Kote 
DVR90 

Dybde 
m u. t. 

Kote 
DVR90 

Dybde 
m u. t. 

Kote 
DVR90 

Dybde 

m u. t. 

Kote 

DVR90 

54 +68,8 0,6 +68,2 Defekt - Defekt - 

Tabel 4.1: Overside bæredygtige lag, OSBL, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det 
aktuelle projekt. 

 
Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket 
er 0,9 meter for opvarmede konstruktioner og 1,2 meter for uopvarmede konstruktioner. 
 
Fundamenterne dimensioneres i såvel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN1997-1 
(Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). 
 
Såfremt projektet skal gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, 
del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), skal der udføres en supplerende geoteknisk 
parameterundersøgelse. Se afsnit 7. 
 
Placeringsundersøgelsen indikerer følgende omkring forventede funderingsforhold, en 
parameterundersøgelse for det et konkret projekt, vil kunne bestemme en anbefalet 
funderingsform: 
 
 - Direkte fundering i frostsikker dybde i/under OSBL. 
 
 

 Tørholdelse 

 Midlertidig 

Der forventes ingen væsentlige grundvandsproblemer under udførelsen. 
 

 Permanent 

De trufne sandaflejringer vurderes at være tilstrækkeligt selvdrænende. 
 
 

 LAR 

På baggrund af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold, vurderes lokaliteten generelt ikke, at 
være specielt velegnet til lokal nedsivning af regnvand (LAR).  
 
Det vurderes primært på baggrund af de mange ler- og lerholdige aflejringer.  
 
Det kan dog ikke udelukkes at der stedvist på grunden vil være egnede forhold for nedsivning. 
Dette bør undersøges i forbindelse med konkrete byggeprojekter. 
 
 



Ginneruplundvej 54, 8370 Hadsten Side 4 

Sagsnr.: 2019-1236 DMR Geoteknik 

 Supplerende undersøgelser 

 Generelt 

Den udførte geotekniske placeringsundersøgelse er udelukkende orienterende, hvorfor der i 
forbindelse med konkrete byggeprojekter skal udføres geotekniske parameterundersøgelser. 
 
Funderingsmæssige problemstillinger i forbindelse med byggeriet, skal beskrives i forbindelse med 
den geotekniske parameterundersøgelse. 
 

 LAR 

Såfremt det bliver nødvendigt med LAR, skal der udføres sigtekurver på egnede materialer truffet 
i forbindelse med de supplerende undersøgelser, alternativt kan der udføres egentlige 
nedsivningstest på grunden. 
 
 

 Miljø 

 Generelt 

De udførte undersøgelser på ejendommen omfatter ikke jordforureningslovens §72b samt 
nedenstående miljømæssige aspekter. 
 

 Jordhåndtering og prøvetagningskrav 

I henhold til arealinfo.dk er grunden beliggende udenfor områdeklassificeret areal. Myndighederne 
har derfor ikke opstillet krav til prøvetagning, analyse og anmeldelse af jord, som deponeres/flyttes 
udenfor matriklen. 
 
Det skal nævnes, at en eventuel jordmodtager kan opstille krav om kemiske analyser eller hæve 
prisen for modtagelse af jord fra matriklen, såfremt der ikke foreligger kemiske analyser. 
 
Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi, hvorfor dette 
anbefales afklaret så hurtigt som muligt og helst inden opstart af projektet i marken. 
 
 

 Afsluttende bemærkninger 

Der skal jf. EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk 
projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de 
faktiske belastninger og jordens bæreevne. 
 
I det omfang det ønskes, står DMR Geoteknik selvsagt til rådighed for: 

- supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger 
- udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med gravearbejde for fundamenter og afrømning 

for gulve og eventuelt sandpude 
- udførelse af komprimeringskontrol 
- vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedrørende bortskaffelse af jord 
- videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. 

 
Det indkomne prøvemateriale opbevares 2 uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre 
der forinden foreligger anden aftale. 












