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Fig. 0: Terrengsnitt øst-vest m/ nærmeste sonderinger i nordre del av område (utklipp fra tegning «landskapssnitt 1» 
            av Blå Arkitekter AB, datert 21.12.2020) 
 
 

NOTAT NR.: 1 VÅR REF.: 1086-2020-28MW 
 

REV. NR.: 1 

OPPDRAG  Strømsdalen 106/1 Rælingen kommune 

EMNE Geotekniske vurderinger ifm. planendringer av juni 2020 

REVISJON Rev. 1 – 15.1.2021 -> endring kap. 3, kap. 5, fig. 1   

OPPDRAGSGIVER Eiendomsgruppen Utvikling AS  Sign. 

UTARBEIDET AV Marco Wendt  
v/ Romerike Grunnboring AS 

Siv.ing.,  
senior geotekniker 

MW 

KONTROLLERT AV Ismail Aricigil 
v/ Romerike Grunnboring AS 

Gruppeleder/ M.Sc., 
geotekniker 

IA 

    
SAMMENDRAG    

Foreliggende notat gjengir geotekniske vurderinger for planlagt utbygging av området «Strømsdalen» vest 
for Strømsveien, eiendom 106/1 i Rælingen kommune, se fig. 1. Området er tenkt utbygd med 3 stk. 
leilighetsblokker med 4 til 5 etasjer inkl. felles p-kjeller på ca. 1800m2 grunnflate.  
 
Det har i 2016 og 2019 blitt gjort geotekniske vurderinger for datidens utbyggingsplaner /2/, /4/. Aktuelle 
endringer er rettet mot utforming og plassering av bebyggelse samt inngrep i eksisterende terreng. 
Geoteknisk vurdering av konsekvens av disse endingene er basert på i 2016 og 2018 utførte 
grunnundersøkelser /2/, /3/.  
 
Eiendommen ligger utenfor av NVE registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale etter definisjon fra /1/ i grunnen.  Massene i grunnen består hovedsakelig av fast 
overkonsolidert havavsatt siltig leire, under ca. 3-5 m tørrskorpe. Bergdybde ble målt fra 2 til 13 m. 
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 Innledning/orientering 

Eiendomsgruppen utvikling AS v/Lorentz Kvalvik har engasjert Romerike Grunnboring AS (RGB) til å utføre 

geotekniske til å utføre en geoteknisk vurdering av planendringene for utbygging av området  

«Strømsdalen», eiendom 106/1 i Rælingen kommune hvor det skal bygges 4-5 etasjes leilighetsblokker inkl. 

felles p-kjeller på ca. 1800m2 grunnflate.  

Foreliggende notat er basert på i 2016 og 2018 utførte grunnundersøkelser og tilhørende geotekniske 

vurderinger av stabilitets- og fundamenteringsforhold /2/, /3/.      

 Planendringer 2019 - 2020 

Antall etasjer har blitt redusert til maksimal 5 etasjer i de nye, foreliggende utbyggingsplanene. Beliggenhet/ 

fotavtrykk på kjelleren er omtrent den samme som før, mens geometrien er noe endret, jfr. fig. 2. Ok-

kjellergulv har blitt hevet fra ca. +146,9 m.o.h. til +147,8 m.o.h. Dette innebærer da ca. 1m mer fylling i de 

respektive områdene, men også mindre skjæring/inngrep i eksisterende skråning i vest, jfr. også fig. 5.  

 
Fig. 1: Oversikt utbyggingsplan 2020 og landskapssnitt 1, 4, 6 som refereres til i foreliggende notat  

           (utklipp av situasjonstegning av Blå Arkitekter datert 21.12.2020) 

6 
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Fig. 2,Venstre: Geometri kjeller 2019 og 2020 (omriss av kjellerplan 2019 tegnet med stiplet linje)  

           Høyre: Omfang fylling/skjæring over fotavtrykk på kjeller mht. dagens terreng og kote ok-gulv på +148,0 

 Fundamenteringsforhold 

I geoteknisk rapport som ble laget ifm. supplerende grunnundersøkelsene i 2018 /3/ ble det vurdert større 

risiko for skadelige skjevsetninger ved grunn fundamentering (uten peler). Dette pga. varierende fjelldybde, 

forventet forholdsvis høyt grunntrykk fra 5 etasjes bygg og evt. usymmetrisk belastning av bunnplate på 

kjeller samt varierende mektighet på nødvendig terrengfylling under fundamenteringsarealet, jfr. også fig. 3.  

Fig. 3: Terrengsnitt øst-vest m/nærmeste sonderinger i søndre del av område (utklipp fra tegning «landskapssnitt 4» 

            av Blå Arkitekter AB, datert 21.12.2020) 
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Planlagt bebyggelse kan evt. fundamenteres grunt under følgende forutsetninger: 

• Eksisterende terreng i vest må graves vekk ca. 1-2m dypere enn nødvendig for å oppnå en mer jevn 
oppfylling under fotavtrykk på kjelleren 

• Det må være fokus på jevn fordeling av bygningslaster over kjellerarealet for å unngå usymmetrisk 
belastning av bunnplate samt bruk av lette bygningsmaterialer for å redusere grunntrykk  

• Bedre kartlegging av mektighet på løsmassene under fotavtrykk på kjeller, dvs. noen supplerende 
boringer for å få kontroll på størrelsen på setningene som følge av belastning av stedlig grunn.  

Oven nevnte forutsetningene må utdypes og detaljeres ifm. geoteknisk prosjektering. Alternativt kan 

planlagt bebyggelse fundamenteres på f.eks. stålkjerne- eller RD-/RR- peler til fjell.  

 Stabilitetsforhold 

 Områdestabilitet 

Områdestabilitet iht. /1/ ble utredet i /2/, /3/ og vurdert som tilfredsstillende. Planendringene påvirker 

ikke utfall av disse vurderingene. 

  Terrengstabilitet  

Stabilitet i naturlig terreng/skråning i vest ble utredet i /2/ og beregnet med tilfredsstillende sikkerhet iht. 

gjeldende standard og regelverk. Pga. at terreng i skråningsfoten skal fylles opp 1m høyere enn tidligere 

planlagt vil dette ha en positiv (stabilitetsforbedrende) innvirkning på skråningsstabiliteten.  

I forbindelse med utgraving for p-kjeller blir det terrengskjæringer i skråningen i vest på stedvis over 5m, 

jfr. fig. 4 og 2. Som tidligere vurdert kan det tenkes å anlegge en graveskråning på 1:1 med et platå i 

midten. Endelig utforming og helning på graveskråningen må detaljeres ifm. detaljprosjekteringen av 

tiltaket.  

 
Fig. 4: Terrengsnitt øst-vest m/inntegnet mulig 1:1-graveskråning sør på område (utklipp fra tegning «landskapssnitt 6»  

            av Blå Arkitekter AB, datert 12.12.2020) 
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 Konklusjon 

Foreliggende utbyggingsplaner er gjennomførbare hva gjelder geoteknikk. Områdestabilitet er 

tilfredsstillende. Terrengstabilitet i byggefasen vil være mindre anstrengt pga. at det vil graves mindre i 

skråningen i vest. Planlagt bebyggelse kan under visse forutsetninger fundamenteres grunt, som alternativ til 

pelefundamentering. Graving i skråningen og utforming av fundamenteringen må detaljprosjekteres mht. 

geoteknikk.  
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 Referanser 
 

/1/  NVE, veileder nr. 1/2019: «Sikkerhet mot kvikkleireskred ‐ Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper». 

/2/ Øvre Romerike Prosjektering AS, geoteknisk rapport nr. 1, oppdragsnr. 039.16H/mw: «Strømsdalen 

106/1 Rælingen – Geotekniske undersøkelser og vurderinger», datert 6.9.2016. 

/3/ Øvre Romerike Prosjektering AS, geoteknisk rapport nr. 1, oppdragsnr. 040.118N/mw: «Regulering 

Strømsdalen 106/1, område 1 til 3, Rælingen kommune – Geotekniske undersøkelser og 

vurderinger», datert 16.11.2018. 

/4/ Øvre Romerike Prosjektering AS, geoteknisk rapport/notat nr. 2, oppdragsnr. 039.16H/mw: 

«Detaljregulering Strømsdalen 106/1 Rælingen – Geotekniske vurderinger ifm. endring av planforslag 

april 2019», datert 1.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


