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Arbeidsbeskrivelse og bakgrunnsmateriale
NGI er bedt om å foreta en vurdering av stabilitetsforholdene og nødvendige
masseforflytninger knyttet til utbygging av boligfelt B9, kfr. reguleringsplanen.
Likeledes skal NGI utarbeide forslag til plan for eventuelle nødvendige
supplerende grunnundersøkelser. Grunnlagsmaterialet for oppdraget er:





Reguleringsplan for Ask sentrum.
NGI-rapport 20021504-1 ”ROS-analyse kvikkleireskred, med forslag til
tiltaksplan”.
NGI-rapport 20021504-2 ”Grunnundersøkelser-datarapport”.
Plan og profiler av veg 1.1 og 1.2 utarbeidet av arkitekt Atle
Klungrehaug (E-post av 20.10.2003).

Beliggenhet og topografi
Det aktuelle utbygningsområdet ligger mellom Fjelstadbekken i vest og
Hønsisletta i øst og er på ca 50 da, se Reguleringsplanen. Området er sterkt
ravinert. Terrenget faller mot vest med en høydeforskjell på 25-30 m.
Grunnen består av en mektig leiravsetning, 20 m eller mer. Under 2-4 m
tørrskorpe er det et lag av forvitret leire. Derunder er leiren for en stor del
sensitiv/kvikk. På rygger og platåer er dybden til den sensitive/kvikke leiren
av størrelse 6-8 m. I skråninger og raviner er dybden en del mindre.
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Stabilitetsforhold
Det er tidligere foretatt risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av det
aktuelle området, NGI-rapport 20021504-1. Resultatet av analysen er at
området i dag har en relativt høy sannsynlighet for skred. Analysen viste
imidlertid at gjennomføringen av reguleringsplanen for dette området vil ha en
positiv effekt på stabilitetsforholdene. Den positive effekten skyldes at planen
forutsetter oppfylling i ravinene for anlegg av veier og gangveier.
Det er nå foretatt orienterende stabilitetsberegninger for området. Det skal
påpekes at analysene er basert på mangelfulle data om grunnforholdene. Det er
derfor valgt noe forsiktige verdier for beregningsparametrene, altså slik at
beregningene trolig viser ugunstigere sikkerhet enn den virkelige. Hensikten
med beregningene i denne fasen av prosjektet, er å bestemme det høyeste
oppfyllingsnivået som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
mot skred, slik at området kan tas i bruk til boligformål. Dersom det skulle bli
ønskelig å foreta en mer nøyaktig beregning av nødvendig oppfyllingsnivå, vil
det være behov for mer detaljerte grunnundersøkelser i området.
Analysene viser at den beregningsmessige sikkerheen for skråningen ned mot
Fjelstadbekken i dag ligger på mellom 1,1 og 1,3. Dette er ikke en
tilfredsstillende sikkerhet. Tatt i betraktning av at det er kvikkleire i grunnen
og at det her skal anlegges nye boliger, har vi satt som forutsetning at
oppfyllingen skal gi en stabilitetsmessig forbedring på så mye som 15 – 20 %.
For å oppnå dette, må oppfyllingen ha høyde på 5 - 7 m over bunn ravine,
høyest i den nedre delen av ravinen. Den beregnede nødvendige oppfyllingen
er vist på situasjonsplanen, tegning 01 og på profilene, tegning 02.
Oppfyllingen vil sikre tilfredsstillende stabilitet mot store skred ned mot
Fjelstadbekken. I forbindelse med utbyggingen av området må arbeidene
imidlertid planlegges slik at stabilitetsforholdene ikke forverres vesentlig
verken i anleggsperioden eller permanent.
Det beregningsmessig nødvendige oppfyllingsnivået er lavere enn oppfyllingen
for veiene i området, slik de er vist på arkitektens tegninger. Kravet til
tilfredsstillende stabilitet i området vil altså ikke medføre at oppfyllingsnivået i
bekkedalene heves utover det som allerede er foreslått i arkitektens tegninger.
Nødvendig oppfylling av hensyn til stabilitetsforholdene er vist på
situasjonsplanen og er av størrelse 60-80 000 m3. Som det fremgår er
oppfyllingen foreslått avsluttet der Fjelstadbekken møter bekken fra Brådal.
Det kan imidlertid vise seg å være behov for å forlenge oppfyllingen videre
nedstrøms i ravinen. For å avklare dette spørsmålet, er det foreslått utført noen
supplerende undersøkelser, omtalt i det etterfølgende.
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Det skal påpekes at oppfyllingsarbeidene må gjennomføres i sin helhet før de
øvrige anleggsarbeidene påbegynnes. Dette fordi det er viktig for å ha en
tilfredsstillende sikkerhet mot skred også i anleggsperioden.

Setningsforhold
Det ventes ikke at oppfyllingen vil medføre vesentlige konsolideringssetninger
(langtidssetninger) i den underliggende leiren. Egensetningene i selve
fyllingen vil imidlertid kunne bli store, avhengig av måten fyllingen legges ut
på.
For de deler av det oppfylte området som, nå eller i fremtiden, skal benyttes til
utbygningsformål som for eksempel: boliger, veier, ledningsgrøfter,
idrettsplasser og lignende, må fyllingen legges ut som kvalitetsfylling. For det
første må kvist, røtter og organisk jord fjernes fra området. Etter at rør for
bekkelukking er lagt, legges fyllmassen ut lagvis og komprimeres. Beskrivelse
av rørlegging, og krav til oppfyllingen utarbeides før anleggsarbeidene
påbegynnes.
Dersom fyllmassene legges ut uten strenge krav til kvalitet, vil det oppstå
terrengsetningene både på kort og lang sikt. Setningene vil bli uakseptabelt
store for alle typer konstruksjoner. Slike områder vil kun være egnet for
grøntarealer og lignende, funksjoner hvor det ikke stilles krav til
terrengoverflatens beskaffenhet.
Supplerende grunnundersøkelser
Det forslås utført supplerende grunnundersøkelser syd for sykehjemmet, for å
kunne kontrollere stabilitetsforholdene i denne delen av området. Boringene
bør omfatte 2-3 dreietrykksonderinger, 1CPTU-sondering, 1 prøvesrie, samt
installering av 2 poretrykkmålere.
I tillegg bør det foretas kontroll av grunnens beskaffenhet i den gamle rasgropa
vest for sykehjemmet, samt i de ryggene der det kan være aktuelt å ta masser
for oppfylling i ravinene. Disse undersøkelsene kan utføres som sjaktgraving
med traktorgraver og skovleprøver. Områder som kan være egnet som
massetak er avmerket med grønt på situasjonsplanen.
Dersom det er ønskelig å utføre mer nøyaktige analyser av stabilitetsforholdene
i området for å kunne minimalisere motfyllingen, må det foretas supplerende
undersøkelser. Undersøkelsene bør minimum omfatte 3-4
dreietrykksonderinger, 2 CPTU-sonderinger, 4 poretrykkmålere og 1
prøveserie.
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Kontroll og oppfølging
Gjennomføringen av prosjektet vil innebære relativt omfattende
masseforflytningsarbeider. For å unngå ras i anleggsperioden er det helt
nødvendig at arbeidene utføres etter utarbeidede retningslinjer. For å sikre at
retningslinjene blir fulgt, må det gjennomføres en geoteknisk kontroll av
utførelsen. Likeledes er det viktig at det utføres kontroll av utleggingen av
kvalitetsfyllingen for å sikre et tilfredsstillende resultat.
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