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PREEXISTÈNCIES DEL SÒL
Degut a la realitat geològica de l’entorn (el turó de l’observatori
forma part de la serra que travessa tot Estocolm, relleu d’una
antiga glacera formada per graves) ens trobem amb un sòl
format bàsicament per roca, grava i sorra. L’estrat de roca es
troba uns 15 metres per sota, i va “desapareixent” conforme ens
apropem al turó, on cada vegada més ens trobem les graves i
sorres.
Responent a això, els edificis existents a l’entorn del turó
presenten una fonamentació de parets o lloses recolzades en
aquest llit ferm de grava. La fonamentació de l’edifici principal
de la biblioteca, però, no està clara ni ben documentada, i
qualsevol moviment de terres que es fagi haurà de ser precedit
per assajos i estudis que permetin evaluar si necessita
reforçar-se o no.
La fonamentació de l’extensió de la biblioteca serà directament
sobre roca o bé sobre graves, mitjançant sabates o llosa.

CONTACTE AMB EDIFICIS EXISTENTS
La proposta presenta una fonamentació especialment complexa
en els seus límits. En el límit oest, amb el carrer Gyldéngatan,
ens trobem un aparcament subterrani que arriba fins al límit
de parcel•la, que en algun cas evita haver de contenir terres
però alhora en alguns casos no i tampoc es troba prou lluny
per permetre un atirantat amb el terreny. A l’altra banda, la est,
ens trobem un contacte encara més important, ja que hi ha una
connexió amb l’edifici preexistent per sota, ja de per si
complicada, i encara més polèmica tenint en compte el valor
històric de l’edifici. Això obliga a treballar amb molta cura, fent
pantalles de dalt a baix per trams, com si estiguessim en una
mina.
A falta de fer els estudis adequats i determinar si es necessita
algun tipus de reforç i de quina magnitud, s’esquematitzen els
passos a seguir per a realitzar aquestes operacions.
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