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Sammendrag 
Det skal bygges to boligblokker med garasjekjeller. Løvlien Georåd AS har utført 
geotekniske grunnundersøkelser for tiltaket.  
 
Foreliggende notat kommer med enkle geotekniske vurderinger. 
 
Vi vurderer at tomta er egnet til formålet. Videre prosjektering synes å kunne bli utført 
uten ytterligere geoteknisk bistand. 
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1 Innledning 
Det skal bygges to boligblokker med garasjekjeller. Løvlien Georåd AS har utført 
geotekniske grunnundersøkelser for tiltaket. Foreliggende notat kommer med enkle 
geotekniske vurderinger. 
 
Vår oppdragsgiver er Amibo Eiendom AS v/ Bjørn Johnstad. 

2 Forutsetninger og redegjørelser 
Grunnforholdene er beskrevet i vår rapport 16299 nr. 1, ref. [1]. 

3 Geotekniske vurderinger 

3.1 Generelt 
Masser med høyt organisk innhold er ikke egnet byggegrunn og må fjernes under alle 
fremtidige konstruksjoner og kvalitetsareal som veg og plass.  

3.2 Materialparametere 
Vi vurderer at de stedlige massene (sand, siltig sand) kan modelleres med 
friksjonsvinkel 34° og attraksjon a = 2kPa. 

3.3 Stabilitet 
Iht. til faregradskart [2] ligger ikke tomtene i et skredutsatt område. Vi har heller ikke 
påvist masser som kommer under kategorien sprøbruddmateriale. Dette tilsier at 
områdestabiliteten for tomten ikke er truet.  
 
Utgraving av kjeller vil foregå i løs til middel fast sand over grunnvannstanden. 
Generelt kan midlertidige graveskråninger etableres med helning 1:1,5 eller slakere 
inntil 3,5m dybde. Dette forutsetter at det ikke er last på skråningstopp (ikke løsmasse-
deponi, anleggsmaskiner eller annen trafikk) nærmere enn ca. 5m fra skjæringstopp. 
Stabilitet av byggekran må vurderes spesielt. Erosjonssikring av graveskråning må 
vurderes fortløpende av entreprenør. Dersom det ikke er mulig å etablere 
graveskråninger må andre stabiliserende tiltak vurderes.  

3.4 Fundamentering 
Med direkte fundamentering på faste urørte masser kan det benyttes bæreevner etter 
tabell 1.  
 
Tabell 1- Bæreevne på stedlig masse 
Minste effektive 
fundamentbredde [m] 

Bæreevne ved 0,5m 
overdekning [kPa] 

0,3 160 
0,5 180 
1,0 220 

>1,5 270 
 
Verdiene forutsetter følgende: 

- Horisontalspenning  10 kPa i underkant fundament. 
- Overdekning er angitt fra underkant fundament og opp til minste 

omkringliggende terreng eller gulv.  
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3.5 Setninger 
Totalt anslås det setninger på mellom 10mm og 17mm ved full utnyttelse av de største 
fundamentene (5.etg. boligblokk).  

3.6 Seismisk påvirkning 
Iht. NS-EN 1998-1 [3] og observerte grunnforhold antas seismisk grunntype å være: 
Grunntype B.  

3.7 Konklusjon 
Vi vurderer at tomta er egnet til formålet. Videre prosjektering synes å kunne bli utført 
uten ytterligere geoteknisk bistand. 
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