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NOTAT
Hogstvelveien 31, As

Notat nr.:

1/2013
Dato

15.05.2013

Til:

Navn

Paal Gundersen

Kopi til:

Jannicken Throndsen

Firma

Bolig & Eiendomsutvikling
AS

Fork. Anmerkning

Shark -- Sted Helhet
Arkitektur as

Fra:

Jan Slungaard

Kontrollert:

Sweco Norge AS

Per Stenhamar Sweco Nor e AS

t a. Seo
Ye al,

HOGSTVETVEIEN 31, AS
FUNDAMENTERING

Innledning

Bolig & Eiendomsutvikling AS planlegger oppføring av mindre boligblokker (2-3 etasjer) i

Hogstvetveien 31 og 45 i As kommune. Sweco har utført grunnundersøkelser på tomtene.

Det vises til separat datarapport [1 ].

Dette notatet gir en geoteknisk vurdering av fundamenteringen av boligblokkene.

Forutsetninger, regelverk

Som grunnlag for våre vurderinger, anbefalinger og beregninger ligger Plan- og

bygningsloven (§23-5 og§ 23-7), TEK 10, Eurocode 7 (Geoteknisk prosjektering),

Håndbok 016 (Geoteknikk i vegbygging) og etablert praksis i bransjen.

Sweco Norge
Fornebuvelen 11

Postboks 400, 1327 Lysaker

Telefon 67 12 80 00

Telefaks 67 12 58 40
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Lokalisering, topografi

Både tomten i Hogstvelveien 31 (nord) og Hogstvelveien 45 (syd) ligger mellom støyvoll

for Østfoldbanen i vest og Hogstvetveien i øst. Terrenget i Hogstvetveien 31 (boring nr. 1-

8) faller slakt av mot øst. For Hogstvelveien 45 er den vestre delen av tomten relativt flat,

mens den østre delen faller av mot øst.

Grunnforhold

Totalsonderingene viser at dybden til faste masser eller berg varierer fra 5,5 m til 18,5 m i

Hogstvelveien 31. De største dybdene er registrert lavest på tomten og nærmest

Hogstvelveien. I Hogstvelveien 45 varierer dybdene til berg fra 11,2 m til 46 m.

Bormotstanden er generelt nokså lav. Dette tyder på bløte masser.

Det er utført CPTU-sonderinger i borpunkt nr. 1, 6, 8 og 11. Sonderingene er tolket ved

hjelp av programmet Conrad. CPTU-sonderingene viser følgende:

Hull nr. 1: Cuo > 50 kN/m ned til 2,5 m dybde

Hull nr. 6: c > 20 kNIm ned til 4 m dybde

Hull nr. 8: c > 30 kNIm ned til 3,5 m dybde

Hull nr. 11: c > 30 kN/m ned til 4 m dybde

Under et topplag av noe fastere masser, indikerer CPTU-sonderingene stedvis meget bløt

leire (c, < 10 kNIm).

I borpunkt nr. 8 er det tatt opp den prøveserie (054 mm) til ca. 10 m dybde.

Borentreprenør mistet sylinderprøver fra 3-5 m dybde. Under et topplag av ca. 2 m

tørrskorpeleire er det registrert siltig leire til 10 m dybde. Vanninnholdet i leiren ligger i

området 25-35 %. Tyngdetettheten på opptatte prøver varierer fra 18,5 kN/m? til 20,3

kN/m 3. Det er ikke registrert organisk materiale i leiren. Leiren er bløt og lite til middels

sensitiv.

Boligblokker

Som vist på tegninger fra arkitekten er det planlagt boligblokker som ligger med

gavlvegger mot vest (jernbanen) og ost (Hogstvetveien). Blokkene er i utgangspunktet

tilpasset dagens skrånende terreng. Mot øst er det i noen av blokkene forutsatt

parkeringsplasser i en kjelleretasje med utkjøring på terreng.
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Fundamentering

Vi har ikke fått oppgitt bygningslaster ettersom detaljer med hensyn til det

bygningstekniske ikke er fastlagt enda. Vi ser imidlertid for oss 2 alternative

fundamenteringsløsninger:

1) Pelefundamentering

2) Kompensert fundamentering

Pelefundamentering

Ved dårlig grunn og store bygningslaster er det vanlig å fundamentere på spissbærende

peler til berg eller på friksjonspeler som avsluttes i løsmasser. I dette prosjektet er det

påvist stedvis meget dårlig grunn. Dybdene til faste masser eller berg er også forholdsvis

begrenset på store deler av tomten. Spissbærende peler til berg gir en setningsfri

fundamentering. Ved bruk av stålpeler må man ta høyde for korrosjon (korrosjonsmonn)

over prosjektets levetid.

Vi mener at bruk av spissbærende peler vil være anbefalt fundamenteringsløsning for

dette prosjektet.

Kompensert fundamentering

Ved kompensert fundamentering sørger man for at avlastningen (utgravingen) er større

eller lik pålastningen. Det vil si at vekten av utgravd masse er større enn bygningslasten.

Teoretisk skal man da få lite eller ingen setning.

I dette tilfellet er antakelig bygningslastene nokså beskjedne. Det er derfor nærliggende å

vurdere muligheten av å fundamentere kompensert. Dette forutsetter imidlertid at man kan

foreta en masseutskifting av tunge stedlige masser og erstatte disse med for eksempel

lettklinker eller skumglass. Dersom man velger en kompensert løsning, bør det støpes en

hel lastfordelende bunnplate. Det må likevel påregnes noe differansesetninger.

Dersom man skal skulle velge en kompensert fundamentering, må all graving foretas med

gravemaskinskuff uten tenner for å unngå omrøring av leiren under traubunn. Vi anbefaler

videre at det legges separasjonsduk på traubunn. Dersom det er dårlig bæreevne på

traubunn, vil vi foreslå at det legges et jordarmeringsnett (geonett), type Tensar SSLA20

(eller tilsvarende) over separasjonsduken. Deretter fylles det opp med pukk tilpasset

maskeåpningen i nettet. Vi vil for det angitte nettet anbefale pukk med gradering 20-120

mm. Tykkelse: ca. 30 cm. Pukken vil kile seg i nettet og gi en «skivevirkning» som gir økt

bæreevne.
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Sikteanalyser på materiale fra grunnen viser leire og siltig leire. Dette er meget telefarlig

materiale (telefarlighetsgruppe T4). Marialet er også lett eroderbart.

Det viktigste ankepunket mot denne løsningen, er at det kan være problematisk å sikre full

kompensering over hele fotavtrykket av byggene som ligger «avtrappet» i terrenget. «P-

kjeller» gjør også at det blir en ujevn belastning som kan gi uønskede differansesetninger.

Vår erfaring er også at flislagte bad og kjøkken i nye boliger gjør at man tåler svært lite

setningsdifferanser før man får oppsprekking og klager fra beboerne.

Vi er derfor skeptiske til denne løsningen i dette prosjektet.

Oppfylling

I følge mottatte snitt fra arkitekten er det stedvis vist noe oppfylling av masser over dagens

terreng. Av setningsmessige årsaker er det ikke onskelig laste på grunnen mer enn det

den har vært utsatt for tidligere. En stedvis heving av terrenget inn mot husene må derfor

utføres med lette masser.

Bæreevne

Bæreevnen vil være avhengig av en rekke faktorer. For et sentrisk belastet fundament

med utelukkende vertikallast vil vi, med en antatt skjerfasthet c, lik 30-40 kN/m 2, ha en

dimensjonerende bæreevne på ca. 130-150 kNIm. Lokalt kan skjærfastheten være lavere.

Dette gir i så fall en lavere bæreevne enn angitt over.

Referanser

[1l

Sweco Norge AS:
Bolig  &  Eiendomsutvikling AS
Hogstvetveien 31, As
Grunnundersøkelser, Datarapport
APRIL 2013
Datert: 26.04.2013
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VEDLEGG

Oversiktskart
Borplan, 1: 1000
Utomhusplan med markerte snitt
Snitt av boligblokker, Snitt 1 og 2, Snitt 3 og 4, Snitt 5 og 6
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