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SAMMENDRAG
Grunnen på skoletomten består av et topplag på 2-3 m av tørrskorpe/sand over bløt til middels fast
leire, dels kvikkleire. Kvikkleire er i prøveserie påvist i 10 – 15 m dybde. Dybde til berg er minst ca. 50
m.
Nytt skolebygg utføres med utgravet krypekjeller i østre del og kjeller i vestre del.
Fundamentering forutsettes utført kompensert der byggets vekt ikke blir større enn vekt av utgravd
masse. Fundamenteringen kan utføres på hel bærende bunnplate som fordeler lastene rimelig jevnt
på grunnen.
Gravedybde er ca. 2,5 m for krypekjeller og ca. 3,5 m for kjeller mot nord og syd. For kjelleren kreves
det tiltak for å sikre stabilitet av graveskråningen.
Beregnet sikkerhet for skråning ned mot dalbunn beregnes til minimum 1,25. Denne bedres til minst
1,4 ved oppfylling for parkeringsplass og motfylling for denne i dalbunnen. Omfang av motfylling med
henholdsvis steinmasse og lette masser er vist i vedlegg 2. Ved bruk av steinmasser kommer
motfyllingen inn på naboeiendommen mot vest og nord.
Boring av planlagte energibrønner må utføres med metode som sikrer mot forstyrrelse av grunnen og
oppbygging av poretrykk.
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Innledning

Fet kommune skal oppføre nytt skolebygg ved Riddersand skole:
Bygget planlegges i 2 etasjer med delvis kjeller, plassert på platået mot Kirkeveien og på nordsiden av
bestående Ridderhall.
I skråning mot dalbunn skal det anlegges en parkeringsplass som kommer på fylling på vestsiden og
noe skjæring på østsiden.
Norconsult er engasjert som RIG. Dette notatet inneholder geoteknisk vurdering for forprosjektet
basert på foreliggende planer og tidligere utførte grunnundersøkelser. Bygget skal utføres i
totalentreprise.

2

Geoteknisk prosjektering

Vedlegg 1 henviser til aktuelle styrende dokumenter og generelt regelverk.
For forprosjektet foretas det normal egenkontroll og intern systematisk kontroll. Videre skal det i
henhold til NVEs kvikkleireveileder (”Sikkerhet mot kvikkleireskred”, Veileder 7 – 2014) foretas en
kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlaget og utførte analyser ved uavhengig foretak.
All videre kontroll av endelig prosjektering forutsettes utført av totalentreprenøren.

3

Grunnforhold

I forbindelse med tidligere planlagt flerbrukshall utførte vi en grunnundersøkelse i skråning og dalbunn
vest for det aktuell skoletomt. Firma NOTEBY / Multiconsult har tidligere har utført grunnundersøkelser
for eksisterende skole
Tidligere undersøkelser ved bestående bebyggelse viser 2 – 3 m topplag av sand og tørrskorpe over
bløt leire og kvikkleire til stor dybde. Ny prøveserie i skråningen på nordsiden av planlagt
parkeringsplass viser 1 m tørrskorpe over bløt til middels fast leire og kvikkleire i 10 – 15 m dybde.
Leiras udrenerte skjærfasthet vurderes til 20 – 30 kPa i øvre lag og økende mot dypet. Vanninnhold er
på 30-35% som indikerer middels kompressibel leire.
Grunnvannstand ble ved tidligere undersøkelser påvist i sandlaget i 1,7 – 3,0 m dybde. Det ventes at
grunnvannstanden følger terrenget men ligger høyere ned mot og i dalbunnen.
Totalsonderinger utført for flerbrukshallen viser dyder til berg fra 31 m til 48 m, økende fra vest mot
øst. Dette gir en midlere helning av bergoverflaten på ca 1:2. To av sonderingene viser et lag av stein
eller morene over berg. Det er ikke utført boring til berg ved det nye skolebygget. Det kan antas at
dybden er over 50 m.
Grunnen er meget telefarlig, telegruppe T3 – T4.
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For nærmere beskrivelse av utførte undersøkelser og grunnforhold vises til vår datarapport G-001 av
18. juni 2018 (versjon 02). Det skal senere utføres supplerende grunnundersøkelser for skolebygget.
Skoletomten ligger i søndre del av et større kvikkleireområde benevnt Sundhagen. Området er av NGI
klassifisert til risikoklasse 4, faregradklasse middels og konsekvensklasse meget alvorlig. Ref.
”Program for økt sikkerhet for kvikkleireskred Fet kommune”, NGI 19. mai 2006.
For den aktuelle tomten gir en faregradklassifisering i henhold til NVEs veileder: faregrad «lav»
(poengsum under 33% av maksimal sum). Dette gjelder etter stabilisering som angitt i kapitel 4 under.

4

Stabilitet

Tidligere stabilitetsberegning av nåværende skråninger mot bekkedalen viste beregnet
sikkerhetsfaktor på ca 1,25 både på vest- og østsiden av dalen. Minimum krav for bebyggelse er 1,4.
Vi vurderer at sikkerhet for skråningen på vestsiden ikke berører skolebygget og derfor ikke krever
forbedring.
Skolebygget og skråningen nedenfor oppnår tilstrekkelig forbedring ved oppfylling for ny
parkeringsplass, mens parkeringsplassen får for lav sikkerhet mot lokal glideflate til dalbunnen. Her er
det 2 alternativer for å oppnå sikkerhet på minst 1,4:
-Motfylling med kun steinmasser, som mot vest og nord kommer inn på naboeiendom.
-Ytre del av parkeringsplassen fylles opp med lette masser, fortrinnsvis glasopor. Motfylling av
steinmasser kommer til eiendomsgrense mot vest. Ikke behov for motfylling mot nord.
Det vises til vedlagte plan og beregningsprofiler (se vedlegg 2 og 3).
Boring av planlagte energibrønner må utføres med metode som sikrer mot forstyrrelse av grunnen og
oppbygging av poretrykk.

5

Fundamentering og graving

Nytt skolebygg fundamenteres direkte på grunnen ved kompensert fundamentering, dvs. at vekt av
utgravet masse kompenserer for vekt av bygning. Gravedybde mot veien må av hensyn til stabilitet av
graveskråning begrenses til 2,5 m, dvs. at det blir plass til krypekjeller.
Kjelleren planlegges med gulv på kote 127,50, dvs. graving til litt under 127,0 og ca. 1 m dypere enn
for krypekjeller.
Fundamenteringen forutsettes foreløpig utført på hel bærende bunnplate som fordeler lastene rimelig
jevnt på grunnen. Alternativ fundamentering på banketter med lavt grunntrykk kan vurderes etter
supplerende grunnundersøkelse. Risiko ved slik metode er ujevne setninger.
Graving utføres med skråning med maksimal helning 1:1,5. Gravingen må utføres med bakgraver fra
terreng. Graving for fundamenter må utføres med plan skuff (uten tenner). Gravemasser må kjøres
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bort etter hvert og kan ikke mellomlagres på tomten. Gravenivå kommer ned i bløt grunn og det kan bli
vanntilsig, avhengig av årstid og nedbør. Det må legges ut et lag med magerbetong umiddelbart etter
utgraving.
I henhold til prøvegraving utført av Multiconsult i 2005 (ref. vår Datarapport) kommer en ved kjelleren
ned i sandlag med vanninnsig og bløt leire / kvikkleire. Det må graves til gravenivå for krypekjeller før
det graves videre for kjelleren. Gravedybde for kjeller mot syd og nord blir ca 3,5 m. Nødvendige tiltak
for å sikre stabilitet må bestemmes etter supplerende grunnundersøkelse. Vi antar at graveskråning
må slakes av til maks.1:2 og at terrenget ikke må belastes innenfor 5 m fra topp av skråning. Vannsig
kan føre til utskalking i skråningen. Mulige tiltak er utgraving i korte seksjoner, utlegging av
magerbetong for hver seksjon og drenslag av pukk mot skråningen.

6

Jordskjelvdimensjonering

Grunnens forsterkningsfaktor avhenger av jordartens dynamiske egenskaper, dvs.
skjærbølgeforplantningshastighet, dynamisk skjærmodul, dempningsforhold, romvekt, lagtykkelse og
tøyningsnivå i jord ved seismiske laster.
Vår vurdering av grunnforholdene er basert på utførte grunnundersøkelser som er fremlagt i vår
datarapport G-002.

6.1 Seismisk klasse
Konstruksjonen skal være av type "Byggverk med store ansamlinger av mennesker/skoler", og derfor
klassifiseres konstruksjonen etter NS-EN 1998-2/NA 2014, tabell NA.2(902) som seismisk klasse III.
For seismisk klasse III er γI = 1,4 etter tabell NA.4(901)

6.2 Krav til jordskjelvanalyse
Kontroll av utelatelseskriterium utføres etter NS-EN 1998-1/NA 2014.
agS = 0,8 ag,40Hz γI S = 0,8 x 0,55 x 1,4 x 1,7 = 1,05 m/s2
Når agS> 0,98 m/s2, er det krav til å dimensjonere bygget for seismiske laster.
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Oppfylling

Oppfylling for parkeringsplass og motfylling utføres med friksjonsmasser, enten naturgrus eller knust
stein (pukk eller kult). Det kan også benyttes sprengstein; i så fall finsprengt stein med maks
steinstørrelse 30 cm. Massene legges ut og komprimeres i lag, med minimum normal komprimering i
henhold til NS 3458.
Hvis ytre del utføres med lett fyllmasse bør det benyttes glasopor, som er noe lettere og krever
tynnere overbygning enn lettklinker.
Det må vurderes nærmere om bekken i dalbunn må legges i rør eller kan gå åpent utenfor fot av
fyllingsskråning. En eksisterende rørkulvert blir trolig overfylt. Tilstand for denne må kontrolleres før
overfylling.
Fyllingen kan benyttes til infiltrering av overvann fra tomten.
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Riddersand skole
Geoteknisk prosjektering – Regelverk

1

MYNDIGHETSKRAV OG VEILEDERE

Følgende styrende dokumenter legges til grunn for vurderingene:
•
Plan- og bygningslover
•
Byggeteknisk forskrift TEK17
•
Byggesaksforskriften SAK10
•
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [1]
•
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7, del 1) [2]
•
NS-EN 1997-2:2004+A1:2007+NA:2008 (Eurokode 7, del 2) [3]
•
Håndbok V220 (Statens vegvesen) [4]
•
Håndbok N400 (Statens vegvesen) [5]
•
NVE veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred
•
Norconsults firmaprosedyre FP07: Prosedyre for dokumentproduksjon (kvalitetssystem)
2

PLAN OG BYGNINGSLOVEN, §7-3 SIKKERHET MOT NATURPÅKJENNINGER

All oppføring av påbygg, tilbygg, nybygg, terrengendringer og byggegroper omfattes av
byggesaksbestemmelsene, jf. Plan og bygningsloven §20-1a). Dette medfører at gjeldende Byggteknisk
forskrift (TEK17) skal tilfredsstilles. TEK17 presiserer i §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger at byggverk skal
plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig
ulemper fra naturpåkjenninger som flom, stormflo og skred. Dette er vurdert i påfølgende delkapitler.

2.1

Kvikkleireskred

Grunnundersøkelser viser at det er kvikkleire i området. Iht. NVE veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred [6]
plasseres prosjektet i tiltakskategori K4. For klasse K4 stiller veilederen krav til stabilitetsanalyser som
dokumenterer en sikkerhetsfaktor: F ≥ 1,4, eller forbedring av dagens sikkerhet. Iht. veilederen skal det
foretas en kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlaget og utførte analyser ved uavhengig foretak.

2.2

PBL §7-3 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Flomsonekart fra NVE [7] viser at området ligger utenfor flomsonen. Sikkerheten mot naturpåkjenninger er
derfor ansett som tilfredsstillende, gitt at stabilitetsberegninger viser en tilstrekkelig
sikkerhetsfaktor/forbedring.
3

GEOTEKNISK KATEGORI, PÅLITELIGHETSKLASSE OG TILTAKSKLASSE

Tiltaket vurderes å tilhøre geoteknisk kategori 2 iht. Eurokode 7 punkt 2.1.
Prosjektet vurderes til pålitelighetsklasse 2 iht. Eurokode 0 (NS-EN 1990) tabell NA.A1(901). Valget er tatt
basert på at prosjektet er et skolebygg.
Prosjektet vurderes å tilhøre tiltaksklasse 2 for geoteknisk prosjektering.

4

KRAV TIL KVALITETSSYSTEM OG PROSJEKTERINGSKONTROLL

Krav til kontroll bestemmes i henhold til NS-EN 1990, tabell NA.A1(902) og tabell NA.A1(903).
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Figur 1 Krav til grad av kontroll (kontrollklasse), Tabell NA.A1 (902) [2]

Figur 2 Krav til utførelseskontroll, Tabell NA.A1 (903) [2]

Figurene ovenfor viser at prosjekter/tiltak i pålitelighetsklasse 2 havner i kontrollklasse PKK2 og UKK2. Dette
medfører krav til kontroll av prosjektering og utførelse av uavhengig foretak.

5

PARTIALFAKTORER

Krav til partialfaktorer, γM, angis i NS-EN 1997-1 [2] tabell NA.A.4, vist i Figur 3. Der er det angitt et krav på
1,4 for udrenert skjærfasthet og 1,25 for friksjonsmasser.
Det er lagt til grunn partialfaktor/sikkerhetsfaktor γM >1,4 for gravearbeider som berører leire (lokal eller global
stabilitet) og M >1,25 for gravearbeider i friksjonsmasser.
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Figur 3 Partialfaktorer for jordparametere, Tabell NA.A.4

6

SEISMISK DIMENSJONERING

NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (heretter kalt EC8) har vært gjeldende standard for seismisk
dimensjonering i Norge siden 2010. EC8 setter i prinsippet krav til at alle konstruksjoner i Norge skal motstå
seismisk påvirkning.

7

OPPSUMMERING

Vurdering av geotekniske prosjekteringsforutsetninger er oppsummert i følgende tabell.
Prosjekteringsforutsetning

Valgt
klasse/kategori

Referanse til regelverk

Pålitelighetsklasse
(CC/RC)

2

Eurokode 0, NS-EN 1990:2002
+NA:2008, tabell NA.A1.(901)

Geoteknisk kategori

2

Eurokode 7, NS-EN 1997-1:2004
+A1:2013+NA:2016, §2.1

Geoteknisk tiltaksklasse

2

Forskrift om byggesak (SAK10)

TABELL: PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER
Iht. NVE veileder stilles det krav til stabilitetsanalyser som dokumenterer en sikkerhetsfaktor: F ≥ 1,4, eller
forbedring av dagens sikkerhet. Det skal foretas en kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlaget og utførte
analyser ved uavhengig foretak.
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