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NGI har utført grunnundersøkelser for å vurdere stabilitetsforholdene på
området mellom aldershjemmet og Fjelstadbekken.
Dette notatet gir hovedkonklusjonene fra de utførte arbeidene. Rapport med
fullstendig presentasjon av grunnundersøkelsesdata og stabilitetsanalyser vil
foreligge i løpet av september.

Grunnundersøkelser

og grunnforhold

Beliggenheten av boringene, nummerert fra l til 4, fremgår av borplanen,
figur 2. Undersøkelsene har omfattet 4 dreietrykksonderinger, 2 CPTU-forsøk,
installering av 2 poretrykkmålere og 1 prøveserie.
Undersøkelsene viser at grunnen i området består aven mektig leiravsetning
med tynne lag av silt. Størst dybde, ea 50 m, er registrert i boring 2. Leiren
har en lav sensitivitet (ikke kvikk). Poretrykkmålerene ved hull 1 viser en
tilnærmet hydrostatisk trykkfordeling med dybden, fra et grunnvannsnivå på
ea 5 m under terreng. Ved boringene 2, 3 og 4, som ligger på en leirrygg, er
grunnvannsnivået trolig ennå lavere. Udrenert skjærstyrke, tolket på grunnlag
av CPTU-forsøkene, viser at leiren er forkonsolidert, altså har relativt høy
skjærstyrke. Udrenert skjærstyrke, SuA, er tolket til 0,4 x Po' (effektivt
overlagringstrykk).
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Sta bilitetsanalyser
Det er utført stabilitetsanalyser for skråningen ut mot Fjelstadbekken, se
profil A-A' på borplanen figur 2. Som designprofil for skjærstyrke er benyttet
SuA = 0,35 x p¿', altså noe lavere enn skjærstyrken tolket på grunnlag av CPTUforsøkene.
Analysene viser at sikkerheten mot skred er tilfredsstillende. Det er således
ikke behov for å forlenge den stabiliserende motfyllingen videre nedover i
forhold til det som er angitt i vårt Teknisk notat, datert 19.11.2003.
Det vil imidlertid her være behov for erosjonsbeskyttelse, for å hindre at
stabiliteten forverres med tiden. For det første skjer det i dag noe erosjon på
denne strekningen. For det andre vil utbyggingen føre til forverring av
erosjonsforholdene, både på grunn av økt avrenning til vassdraget og på grunn
av økt vannhastighet ved foten av oppfyllingen. Lengden på
erosjonsbeskyttelsen må vurderes.
Iområdet syd for aldershjemmet vil den nye veien gå i 2-3 m dyp skjæring
over en lengde på ea 200 m (i følge mottatt lengdeprofil fra arkitekt
Klungrehaug). Etablering av veien, som vil representere en avlasting av
terrenget, vil gi en viss forbedring av områdestabiliteten. Skjæringen vil heller
ikke bli så høy at den representerer noe vesentlig stabilitetsproblem.
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