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Notat nr.: 2 Vår ref.: 039.16H/mw Dato: 1.4.2019  Rev. nr.:  

Til: Eiendomsgruppen Oslo AS  Blå Arkitektur Landskap 
AB  

Oppdrag:  Detaljregulering Strømsdalen 106/1 Rælingen 
Emne: Geotekniske vurderinger ifm. endring av planforslag april 2019 

Revisjon: 
   
   

Tiltaksklasse (ref./3/): Ikke relevant  Sign. 
Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS    
Utarbeidet av: Marco Wendt v/ ØRP  Siv. ing./ geotekniker  
Kontrollert av:    

Sammendrag: 
Foreliggende notat gjør rede for geotekniske aspekter som følge av planendringer datert april 2019. Endringene 
som er relevant for geoteknikken omfatter hovedsakelig et noe endret geometri på p-kjeller samt hevet 
kjellernivå, jfr. vedlegg. For en detaljert beskrivelse av i 2016 utførte grunnundersøkelser og påfølgende utredning 
av grunnforhold samt områdestabilitet henvises det til ref./1/.  

Eiendommen er på ca. 7 daa og skal bebygges med 4 til 5-etasjes leilighetsbygg inkl. P- kjeller. Grunnflate/ 
fotavtrykk på p-kjeller er på ca. 2000 m2.  
 
Massene i grunnen består av fast overkonsolidert havavsatt siltig leire, under ca. 3 – 5 m tørrskorpe. 
Bergdybde ble målt mellom ca. 2 og 13 m.  
 
Eiendommen ligger utenfor av NVE registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale etter definisjon fra ref./3/ i grunnen.  
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1 Innledning/ orientering  
 
I forbindelse med pågående planarbeid ble det gjort endringer hva gjelder plassering av p-kjeller, 
dvs. en mindre endring av geometrien på kjelleren.  Nivå på ok-gulv på p-kjelleren er hevet med 
1m ift. forgående planer. Utforming av fremtidig terreng i den naturlige skråningen i vest er også 
endre noe ift. grunnlaget for vurderingen i ref./1/ og /2/.   
 
Grunnforholdene og områdestabilitet i reguleringsområdet er omtalt i vår geoteknisk rapport fra 
sept. 2016, med revisjon i sept. 2017, jfr. ref./1/.  

2 Fundamenteringsforhold 
 
Grunnen i reguleringsområdet er bebyggbart og egnet som fundamenteringsgrunn for bebyggelse i 
henhold til reguleringsformålet, jfr. ref./1/. Planendringene/ nytt planforslag påvirke ikke 
konklusjonene fra vår tidligere geoteknisk rapport hva gjelder fundamenteringsforhold og -prinsipp. 
 
Fundamenteringsprinsippet vil mest sannsynlig bli en blanding av fundamentering på blottlagt, 
rensket, undersprengt/overfylt fjell, og peler til fjell hvor løsmassetykkelsen er større enn ca. 2 til 
2,5m. I tilfelle deler av p-kjeller ønskes fundamentert på stedlige løsmasser bør disse skilles mot 
øvrige kjellerdeler ved hjelp av dilatasjonsfuge.  
 
Flere detaljer rundt fundamenteringen vil være gjenstand for senere prosjekteringsarbeid.  

3 Stabilitetsforhold 

 Områdestabilitet 
 
Områdestabilitet er nærmere omtalt i ref./1/. Endringen i foreliggende planforslaget påvirker disse 
konklusjonen ikke. Sikkerhet for områdestabilitet iht. ref./3/ er ivaretatt.  

 Lokalstabilitet 
 
Prinsippene for sikring av kjellerutgraving og eksisterende skråning som omtalt i ref./1/ og /2/ kan 
anvendes på de nye foreliggende planene også. Det vil f.eks. være mulig å sikre skråningen ved å 
anlegge graveskråninger i 2 trinn, skråningshelning på 1:1, og et 3 til 4 m bredd platå i mellom 
skråningene. Alternativt kan (deler av) skråningen og utgravingen sikres ved hjelp av vertikal 
avstivning, f.eks. stålspunt. I sørøstre hjørnet av planlagt p-kjeller er avstanden til eiendomsgrensen 
for liten for å kunne sikre utgravingen med graveskråning. Her må det sikres med vertikal avstivning.  
 
Permanente leirskråninger og –skjæringer høyere enn 2 m må ikke anlegges brattere enn 1:2. Hvis en 
ønsker å anlegge disse brattere kan dette f.eks. med geonett/jordarmering forsterkete fyllinger av 
lette masser.  
 
For skråninger/ skjæringer lavere enn 2m kan permanent terreng evt. anlegges brattere. Det kommer 
da an på hvor disse ligger i terrenget samt høyde, helning etc. Dette detaljeres i forbindelse med 
senere tiltaksprosjektering.  
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Fig. 1: Prinsipp jordarmert skråning 

4 Konklusjon 
 
Endringene i planforslag av april 2019 påvirke ikke de i ref./1/ og /2/ omtalte anbefalingene 
rundt fundamentering, basert på tidligere planforslag. Grunnen i reguleringsområdet er egnet til 
bebyggelse iht. reguleringsformål. 
 
Områdestabilitet iht. ref./3/ er tilfredsstillende også for det nye planforslaget. 
 
Sikring av byggegrop i forbindelse med kjellerutgravingen må utredes i senere 
tiltaksprosjektering (spuntsikring, graveskråning e.l.). Det samme gjelder utforming av fremtidig 
terreng i vest. En egnet løsning vil være å sikre permanent bratt terreng vha. jordarmering og 
bruk av lette masser. Forliggende planforslag gir gode forutsetninger for at dette kan løses på en 
god måte. 

5 Referanser:  
 
/1/  ØRP, geoteknisk rapport nr. 1, rev. nr. 1, oppdragsnr. 039.16H/mw: «Strømsdalen 106/1 
  Rælingen – Geotekniske undersøkelser og vurderinger, datert 6.9.2016. 
/2/  ØRP, geoteknisk notat nr. 1, oppdragsnr. 039.16H/mw: «Strømsdalen 106/1 
  Rælingen – Geotekniske vurderinger ifm. endring av planforslag juni 2018, datert 25.6.2018. 
/3/ NVE, veileder: «Sikkerhet mot kvikkleireskred - Vurdering av områdestabilitet ved 

 arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
 sprøbruddegenskaper» (2014). 

6 Vedlegg: 
 
3 sider: Snitt 1 til 6 (øst-vest) ifm. planendring april 2019. 
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