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1 Innledning 
Det planlegges etablering av nye boligbygg på tomt med gnr/bnr 42/102 i Gjerdrum 
kommune. Løvlien Georåd AS er i den forbindelse bedt om å bistå med geoteknisk 
rådgivning. 
 
Vår oppdragsgiver er Urbanium AS v/ Rune Scheele. 

2 Forutsetninger og redegjørelser 
Det antas grunnforhold som beskrevet i vår rapport 15444 Rapport nr. 1, datert 
17.12.2015. 
 
Rådgivning er gitt iht. [1] om ikke annet er angitt. Fare for områdeskred er vurdert 
spesielt iht. [2]. 

3 Geotekniske vurderinger 

3.1 Materialparametere 
Stedlig tørrskorpeleire er modellert med effektiv friksjonsvinkel φ’=30° og attraksjon 
a=5 kPa.  
 
Jomfruelige løsmasser modelleres med tyngdetetthet γ=19 kN/m3. 

3.2 Fundamentering 

Generelt 
Bygg med underetasjer vil trolig bli fundamentert direkte på berg, eventuelt kan det bli 
behov for en mindre masseutskifting med sprengstein til berg under fundamentene. 
Bygg uten underetasjer, kan trolig etableres direkte på stedlig tørrskorpeleire. Topplag 
av torv og annet humusblandet materiale fjernes under gulv og fundamenter. 
 
Gulv og fundamenter etableres på et minimum 15 cm tykt avrettende og 
kapillærbrytende lag av velgradert pukk, f.eks. Ø8-32.  
 
Måling av poretrykk i installerte piezometere, indikerer grunnvannstand ca. 1,2 m under 
terreng nordøst på tomten, og ca. 3,3 m under terreng sørvest på tomten. Det er usikkert 
hvorfor det er såpass stor forskjell i poretrykk mellom de to punktene, men det kan 
tenkes å skyldes nærliggende drenerende grøfter langs Gjerivegen. Fare for setninger på 
nabobygg i forbindelse med evt. senkning av grunnvannstand, gjør at vi vil anbefale at 
evt. underetasjer støpes vanntett. 

Bæreevne (bruddgrensetilstand) 
Ved fundamentering direkte på stedlig tørrskorpeleire, kan det benyttes bæreevner etter 
tabellen nedenfor. 
 
Effektiv fundamentbredde, B0 [m] Bæreevne, qv [kPa] 
0,5 127 
1,0 141 
2,0 169 
3,0 198 
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Setninger (bruksgrensetilstand) 
Ved full utnyttelse av bæreevnene over, forventes det setninger opp mot ca. 1,5-2 cm 
for de største fundamentene. 

3.3 Global stabilitet/områdestabilitet 
Det er ikke påvist leire med sprøbruddegenskaper på tomten. Tomten ligger heller ikke 
innenfor et potensielt utløpsområde for kvikkleireskred. Vi vurderer derfor sikkerheten 
mot områdeskred som tilfredsstillende iht. [2]. 
 
Det er så vidt grunt til berg på tomten at det heller ikke er fare for andre typer jordskred. 
Det er heller ikke fare for fjellskred eller flomskred. Sikkerheten mot globale skred 
anses som tilfredsstillende iht. [1]. 

3.4 Lokal stabilitet (graveskråninger) 
Graveskråninger kan etableres med helning inntil 1:1,5 i fast tørrskorpeleire. 

3.5 Seismikk 
Dybden til berg er generelt mindre enn 5 m på tomten, hvilket tilsier at evt. seismisk 
dimensjonering skal utføres for grunntype A, iht. [3] 
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