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SAMMENDRAG 

Multiconsult er engasjert av Moerveien AS som rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) i forbindelse med boligutbygging 
med tilknyttede næringsarealer ved Moerveien i Ås sentrum. Foreliggende notat gir en innledende geoteknisk 
vurdering av grunnforhold og byggbarhet. Geoteknisk detaljprosjektering gjøres i senere faser. 

Bebyggelsen er planlagt pelefundamentert. Estimerte pelelengder varierer mellom ca. 5 og 20 m basert på registrerte 
dybder til antatt berg. 

Det er planlagt en underliggende parkeringskjeller som fører til at utgravingsdybder vil variere mellom ca. 3 og 6 m. 
Foreløpige vurderinger viser at utgraving av byggegropa bør sikres med stagforankret spunt på den vestre halvdelen 
av prosjektområdet og med innvendig avstivet spunt på den østre halvdelen. Det anbefales å sette spunt til berg langs 
Sagaveien hvor dybder til berg er mindre, mens resterende spunt kan etableres som styltespunt. 

Tilgjengelige grunnundersøkelser utført innenfor prosjektområdet, viser noe varierende grunnforhold. Det er kun tatt 
opp én prøveserie i sør, og Multiconsult anser dette grunnlaget som ikke tilstrekkelig for å kunne bestemme/verifisere 
valg av jordparametere som skal være representative for hele prosjektområdet. Det anbefales derfor å utføre 
supplerende grunnundersøkelser. Avhengig av resultater fra supplerende grunnundersøkelser, kan bli aktuelt med 
kalksementstabilisering av antatt bløtere masser. 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS er engasjert av Moerveien AS som rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) i 
forbindelse med boligutbygging med tilknyttede næringsarealer ved Moerveien i Ås sentrum, se 
Figur 1-1. Eksisterende boliger på tomtene skal rives, foruten Moerveien 5. 

Det er registrert bløtere masser på prosjektområdet og Multiconsult har tidligere utført vurdering 
av områdestabilitet iht. NVEs veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», ref. /1/, se RIG-
NOT-001, ref. /2/. 

Foreliggende notat gir en innledende geoteknisk vurdering av grunnforhold og byggbarhet. 
Geoteknisk detaljprosjektering gjøres i senere faser. 

 

 

Figur 1-1: Oversiktskart [atlas.nve.no]. Prosjektområdet er markert med rød sirkel. 

  

N 
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2 Områdebeskrivelse 
Prosjektområdet ved Moerveien består i dag av flere eneboliger og tomter. Prosjektområdet er 
avgrenset av Tverrveien i sør, Moerveien i øst, Sagaveien i vest og eksisterende bebyggelse ved 
Moerveien 5 og Sagaveien 2B og 2D i nord. 

 Grunnundersøkelser 

GrunnTeknikk AS har utført grunnundersøkelser på prosjektområdet i 2021, ref. /3/. Det ble utført 
9 totalsonderinger med 2 m innboring i berg i samtlige borpunkter foruten borpunkt 6 hvor man 
fikk stangbrudd trolig pga. skrens mot antatt bergoverflate. Det ble også installert 1 stk. hydraulisk 
poretrykksmåler, tatt opp 1 prøveserie og utført 2 trykksonderinger (CPTU), se Figur 2-1. 

Multiconsult er for øvrig kjent med at GrunnTeknikk AS og Løvlien Georåd AS har utført 
grunnundersøkelser ved flere av nabotomtene og at det er gjort funn av kvikkleire og 
sprøbruddmateriale her, ref. /4/. 

 

Figur 2-1: Utklipp fra borplan for utførte geotekniske grunnundersøkelser 2021, ref. /3/. 
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 Grunnforhold 

2.2.1 Topografi 

Terrenget på prosjektområdet er relativt flatt og heller generelt fra ca. kt. +97 til +98 ved Sagaveien 
til ca. kt. +95 sørøst ved Moerveien, se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2: Høydeprofil terreng fra nordvest til sørøst [atlas.nve.no]. 

2.2.2 Berg 

Basert på utførte totalsonderinger, ref. /3/, varierer dybde til antatt bergoverflate fra ca. 10,7 til 
21,0 m i borpunktene. Generelt faller antatt bergoverflate fra sørvest til nordøst, fra hhv. ca. kt. 
+86,0 til ca. kt. +73,8.  

Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne være svært variabel, og det kan finnes lokale 
forhøyninger og forsenkninger i bergoverflaten som ikke er fanget opp av utførte 
grunnundersøkelser. 

2.2.3 Løsmasser 

Grunnundersøkelser utført av GrunnTeknikk i 2021, ref. /3/, indikerer at løsmassene generelt 
består av et ca. 1 m tykt topplag av matjord/tørrskorpe over leire med innslag av sand og grus ned 
til ca. 7-11m dybde. Samtlige av sonderingene indikerer bløtere lag uten økning i bormotstand med 
dypet, som kan være en indikasjon på sprøbruddmateriale eller veldig bløte masser.  

Flere av sonderingene indikerer et fastere lag med friksjonsmateriale fra ca. 7-11 m med varierende 
tykkelse. Sondering i borpunkt 4, 5 og 9 viser lite til ingen indikasjon på et fastere lag før antatt 
bergoverfalte.  

Resultater fra prøveserien i borpunkt 4 har ikke påvist sprøbruddmateriale. Leira betegnes som fast 
ned til ca. 3m dybde. Videre er leira middels fast ned til ca. 4,5m dybde. Fra ca. 4,5m til 8m 
betegnes leira som bløt. Som nevnt i kap. 2.1 er Multiconsult kjent med at det er påvist 
sprøbruddmateriale og kvikkleire på flere av nabotomtene. Forekomst av 
sprøbruddmateriale/kvikkleire innenfor prosjektområdet kan imidlertid ikke avkreftes kun basert 
på denne ene prøveserien, da det i flere av de andre borpunktene er lav og/eller avtagende 
bormotstand med dypet, samt at sonderingene indikerer noe variasjon i grunnforholdene innenfor 
prosjektområdet. 

N 
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2.2.4 Grunnvann 

Det er installert én hydraulisk poretrykksmåler ved borpunkt 9 nordvest på prosjektområdet. 
Resultat fra registrering utført av GrunnTeknikk 03.02.2021 indikerte at grunnvannstanden lå ca. 
1,24 m under terrenget her, tilsvarende ca. kt. +95,9 – forutsatt hydrostatisk poretrykksfordeling i 
dybden. I forbindelse med befaring i området 10.11.2021 ble det foretatt en ny avlesning av 
poretrykksmåleren av Multiconsult. Ny avlesning indikerer at grunnvannstanden ligger ca. 0,3 m 
under terreng, tilsvarende ca. kt. +96,8 – altså ca. 0,9 m høyere enn ved sist avlesning 9 måneder 
tidligere. 

Grunnvannstand- og poretrykkssituasjonen i grunnen vil kunne variere med nedbør og årstid.  

 Nabokonstruksjoner 

Multiconsult har så langt ikke fått avklart hvordan nabokonstruksjoner er fundamentert. Det er 
gjort henvendelser til kommunen, samt eiere av noen nabobygg, men det har ikke kommet noen 
tilbakemeldinger ang. fundamenteringsmetode eller fundamenteringsnivåer. 

Det antas at eksisterende bebyggelse i vest, nord og sør for prosjektområdet er 
direktefundamentert, mens bebyggelse i øst forhåpentlig er pelefundamentert. Hvorvidt det 
stemmer at bebyggelse i øst er pelefundamentert må undersøkes nærmere ifm. 
detaljprosjekteringsfasen. 

På generelt grunnlag anbefales det bygningsbesiktigelse av nabobebyggelse og ev. andre relevante 
konstruksjoner i grunnen før oppstart grunnarbeider. Påvisning, flytting eller midlertidig omlegging 
av kabler og ledninger må planlegges og utføres av entreprenør før oppstart grunnarbeider. 

3 Beskrivelse av tiltak 

 Dagens situasjon 

Prosjektområdet består i dag av flere eneboliger som skal rives. Dette gjelder Sagaveien 4A, 4B og 
6, samt Moerveien 7 og 9. Det er mulig deler av eksisterende bebyggelse med Moerveien 7 skal 
bevares ved at det flyttes til utenfor prosjektområdet i byggetiden og føres tilbake til 
prosjektområdet mot slutten av anleggsfasen. 

 Planlagt ferdig tiltak 

Det er planlagt boligblokker med tilknyttede næringsarealer, med felles underliggende 
parkeringskjeller, se Figur 3-1. Parkeringskjelleren er planlagt med OK dekke på ca. kt. +92,36.  
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Figur 3-1: Utklipp fra utomhusplan fra Lund + Slaatto Arkitekter. 

4 Fundamenteringsprinsipper 
Boligblokkene med underliggende parkeringskjeller er planlagt pelefundamentert. Basert på 
registrert dybde til antatt berg vil pelelengder variere mellom ca. 5 og 20 m. 

Som følge av grunn- og naboforhold anbefales borede peler. 

5 Utgraving og sikring av byggegrop 
Terrenget ved Sagaveien på vestsiden av prosjektområdet ligger på ca. kt. +97 til +98, mens 
terrenget ved Moerveien på østsiden av prosjektområdet ligger på ca. kt. +95. Dersom det antas at 
det må graves ut ca. 0,5 m under OK dekke for parkeringskjelleren, altså til ca. kt. +91,86, vil total 
utgravingsdybde bli ca. 5 – 6 m ved Sagaveien og ca. 3 m ved Moerveien. 

Innledende beregninger basert på tilgjengelige grunnundersøkelser og erfaringsparametere 
indikerer at utgraving av byggegropa kan sikres med stagforankret spunt i den vestre halvdelen av 
prosjektområdet hvor utgravningsdybden er størst, og innvendig avstivet spunt med skråstivere 
ned på etablert arbeidsdekke i den østlige halvdelen. Langs Sagaveien, hvor registrerte dybder til 
antatt berg varierer mellom ca. 11 og 13 m, føres spunt ned til berg, mens langs Moerveien 
anbefales det å etablere styltespunt, dvs. svevespunt hvor enkelte spuntnåler føres ned til berg. 

Det kan bli aktuelt med grunnforsterkning av ev. bløtere masser. Det anbefales at det utføres 
supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge ev. behov for kalksementstabilisering som 
grunnforstrekning, samt nærmere avklaring av dybder til berg i spunttraseen. 

N 
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6 Videre arbeid 
Multiconsult anbefaler at det utføres supplerende grunnundersøkelser på prosjektområdet for å få 
et bedre grunnlag ifm. bestemmelse og verifisering av parametere som benyttes ved geoteknisk 
prosjektering i senere faser.  

I detalj- og utførelsesfasen vil det være nødvendig å vurdere lokalstabilitet i sammenheng med ev. 
utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for maskiner. Det vil også være nødvendig 
med mer detaljerte beregninger for dimensjonering av spunt og avstivingssystem. 
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