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Orientering
Utbvggingsplan
Solbakken Eiendomsselskap AS planlegger utbygging av boliger på

eiendommen til tidligere COOP Prix i Buvika. Boligbygget er planlagti 2/3
etasjer uten kjeller. Det er i tillegg planlagt utbygging av carporter og
utvendige boder.

Det er tidligere utført geotekniske vurderinger i 2008 og 2011 for
reguleringsplan-nivå som legges til grunn, se vedleggene. Disse vurderingene
er under ve¡s 3.partskontroller av Multiconsult mhp områdestabilitet (i perioden
2008 - 2011 iht. NVEs retningslinjer <<Sikkerhet mot kvikkleireskred 8/2077>),
men er ikke kompletteft (Deres oppdrag ble stoppet). Sluttrapport for
kontrollen må utarbeides. Multiconsult kan ferdigstille dette arbeidet etter
nærmere avtale.

Vårt notat, som utarbeides nå, kommenterer kun det som er av mindre
endringer mhp områdestabiliteten. I tillegg er det opplistet det som legges til
grunn for geoteknisk prosjektering mhp myndighetskrav og det som kreves
avklaft mhp naturfare, tilpasset dagens krav i Eurokode og etter NVEs

retningsl i njer.

Grunnlag
. BoligPaftner - Byggeplaner. Tegninger mottatt i møte 25.10.2016
. Rambøll notat nr 1 - 6080338 av 24.LO.2OO8 - Stabilitetsforhold for reguleringsplan
. Rambøll notat nr 1- 6110657 av 1.9.2011 - Kontroll av poretrykk
. Multiconsult AS - 3.partskontroll iht NVEs retningsl¡njer (ikke ferdigstilt)
. Rambøll rapport nr-revl - 6080338 (2008) - Prix-tomta Buvika
. Kummeneje rapport nr 1 - 6876 (1988) - Nytt postkontor
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Myndighetskrav
Definisjonen av byggverk iht Eurokode forutsettes vurdert nærmere i forbindelse med byggeplan
Grunnlag for geoteknisk prosjektering er myndighetskrav gitt i Eurokode 0, 7 og 8.

Aktuelt prosjekt vurderes å være i tiltaksklasse 2, geoteknisk kategori 2 (Eurokode 7 pkt 2.I,) og
påtitetignetsklasse 2 (RC/CC- Eurocode O tabell NA.A1 901 for <boligbygg>).

Kontrollklasse er iht Eurokode 0 (N4.41.3.1 (903) og tabell NA,A1 (902) valgt til normal (N) som
medfører egenkontroll og intern systematisk kontroll.

Iht PBL vil geoteknisk prosjektering og utførelse være underlagt uavhengig kontroll

Seismisk dimensjonering utføres iht Eurocode 8. Boligbygg vurderes å t¡lnøre seismisk klasse II (iht
tabell NA.4 902) og grunntype D (iht tabell N4.3.1). For disse grunnforholdene og aktuelt type bygg
kreves det ikke pâvisning av sikkerhet for seismiske laster da anS =0,44 m/s2 (krav < 0,49 m7s2, NA

3.2.L - Seismiske soner).

Grunnforhold
Boringene pâ og sør for (ovenfor) tomta viser at det er leire til stor dybde. På tomta er det noe
fyllmasser øverst og det er også rester av tidligere rasmasser.

på ruVfs <Skredatlas> er det registrert kvikkleire her, sone 150 - Saltnes, men det er ikke kvikkleire i

noen av punktene som er boret på og ved tomta. Kvikkleiresona har <<lav faregrad>> og <<alvorlig

konsekvens>>.

For nærmere detaljer om grunnforholdene vises til de tidligere grunnundersøkelsesrapportene på tomta

Stabilitetsforhold
Områdestabil itet. stormflo oo elveerosjon
De tidligere vurderingene og beregningene for lokal- og områdestabilitet for planlagt prosjekt i

2OO8/2Ott legges til grunn for nytt prosjekt nå i 20t6, se vedlagte notat for oppdrag 6080338 og
6110657. Vurderingene mhp områdestabilitet er 3.partskontrolleft av Multiconsult, men ikke
komplettert. Så¿e tidligere plan og ny plan omfatter boligbygging på tomta. Utbygginga av tomta gir
omtrent de samme, planlagte terrengendringer for OåOe tiOtigere og ny plan. Vurderingene nå

forutsettes baseft på ruVfs siste utgave av veiledning, nr.7/2Ot4. Det er ingen vesentlige endringer i

denne veiledningen iforhold til tidligere veiledningersom er benyttet i2008 og 2011 som påvirker
vu rderingene for prosjektet.

Delutredninger i sona er utført i forbindelse med bakkeplanering (geoteknikk utføft av
Rambøll/Scandiaconsult) og bygging av E39 med kryssende FV802 (geoteknikk utføft av Statens
vegvesen). Det er utført stabilitetsforbedringer i sona ved å tegge E39 lavt i terrenget, ved
nedplanering av de høyeste partiene/oppfylling av dalsøkk og ved utlegging av <<støttefylling> i fjæra,
utenfor gml. E39. Tidligere hadde denne sona <<høy faregrad>>, men etter de nevnte utredningene og
stabilitetsforbedrende tiltakene har nå sona <<lav faregrad>>. Generelt forutsetter de tidligere
utredningene at stabilitetsforholdene ikke påvirkes negativt ved utbygginger i dette området.
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De tidligere beregningene for tomta mhp lokal- og områdestabilitet viser at den tidligere, planlagte
utbygginga ikke vil svekke områdestabiliteten. I forhold til denne utbyggingsplanen, viser planene nå
generelt noe mindre utgraving på tomta. Det er heller ingen partier der nivå for ferdig golv for byggene
eller for utvendig terrenget vil ha lavere nivå enn for tidligere plan. Den nye planen er derfor noe
gunstigere mhp stabilitetsforhold enn tidligere plan og det vurderes defor ikke nødvendig med mer
beregninger enn det som tidligere er utført. Dagens tiltak tilhører tiltakskategori K4 (tab. 5.2 NVE-
7/2074). Tidligere tiltak tilhørte i 2008/2011 tiltakskategori K3, men tabellen er utvidet og dette er
samme tiltakskategori som dagens K4.

De nye planene kan derfor godkjennes mhp omrâdestabilitet etter NVEs retningslinjer, forutsatt at
M u I t i co n s u lt ko m p I ette re r s ¡ n 3. p a Ìts ko nt ro I l.

Tomta kan ikke pâvirkes av andre typer ras (for eksempel snøskred, steinsprang etc.).

Tomta kan ikke pâvirkes av erosjon fra vassdrag. Tomta kan heller ikke pâvirkes av stormflo da denne i
dette omrâdet vil ligge pä ca kt +3,2 (NN2000, 200 ârs returperiode) og laveste tomtenivâ og gotv vil
ligge pâ hhv ca kt +6 og kt + 6,5, dvs ca 2 m over aktuelt stormflonivâ.

Lokal stabilitet
Boligbygget er planlagt uten kjeller og vil ikke medføre utgraving av betydning. Utgraving ellers er
ubetydelig for carporter og utvendig areal.

På et mindre parti i det sørøstre hjørnet av tomta er det planlagt støttemur mot nord og tilstøtende
boder mot vest. Dette gir uakseptable/altfor bratte og høye graveskråninger mot Pedersens hus på

toppen av skråninga og her må utgravinga derfor oppstøttes med en støttekonstruksjon. Sannsynligvis
er en boret vegg av rør det beste da dette gir minimale rystelser og deformasjoner i skråninga bak
støttekonstruksjonen i anleggstida. Veggen må avstives med jordanker og bindes sammen/tettes med
f.eks et armert sprøytebetonglag som festes i rørene. Det enkleste vil være å tage denne veggen
permanent. Konstruksjonen foran veggen (støttemur eller vegg) kan da gjøres enkel når den ikke
trenger å ta opp jordtrykk. Utgravinga forenkles betydelig og behovet for støttekonstruksjon reduseres
dersom mur og boder flyttes vekk fra skråninga. Både utgravinga og en eventuell oppstøttings-
konstruksjon må vurderes/beregnes nærmere i forbindelse med byggeplan.

Grøfter må graves seksjonsvís, spesielt er dette viktig mot tilkoblingspunkt sørvest for tomta.

Fu nda menterin gsforhold
Det er rester av gamle rasmasser på tomta som inneholder paftier med humus og det anbefales derfor
å sette byggene på tret fundamentplate for å redusere faren for ujevne setninger.

Fundamenteringa for boligbyggene, bodene, carpoftene og eventuelle støttemurer vurderes nærmere
for byggeplan.

Konklusjon
Den tidligere geotekniske vurderinga av planlagt utbygging på tomta anses tilstrekkelig som grunnlag
for vurdering av områdestabiliteten da det er samme type prosjekt som planlegges bygd nå som
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tidligere plan og da de nye planene er gunstigere mhp stabilitet i forhold til de tidligere planene.
Utbygginga kan dermed godkjennes iht NVEs retningslinjer for utbygging i kvikkleireområder forutsatt
at Multiconsult kompletterer sin 3.partSkontroll for det forrige prosjektet.

Boligbygget fundamenteres på helstøpt plate

Planene forutsetter vurdeft nærmere i forbindelse med byggeplan

Med vennlig hilsen
Utarbeidet av: Kontroll seksjonsleder geoteknikkr

Per Arne Wangen

Rambøll Norge AS
Ttf 9L5L2879
oddbjorn. lefstad @ramboll. no

Vedlegg: ByggPaftner-situasjonsplan 2016 og tidligere notat fra Rambøll
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Rambøll Norge AS Marit Bratland Pedersen marit.b.pedersen@ramboll.no

BOLIGBYGG MIDT-NORGE AS: Prix-tomta, Buvika

Utred nin g av sta bil itetsforhold for reg ulerin gspla n

1 Generelt

Boligbygq Midt-Norge AS planlegger utbygging av den tidligere Prix-tomta,
gnr/bnr 8/9 og gltl, i BuvÍka i Skaun kommune. Det planlegges bygd to rekkehus
av 3 og 5 boenheter med tilhørende garasje. Begge byggene planlegges med
kjeller under terreng.

Tomta ligger i risikosone tor kvikkleire, klassifiseft med høy faregrad, se bilag 6.
Dette innebærer at områdestabiliteten skal dokumenters i hht krav i NVEs

veileder for ,1/urdering av områdestabilitet ved utbygging på tvitkleire og andre
kvikke/sensiLive jordarter med sprøbruddegenskaper", ref ./7f .

,<ñ. &
@ß

Þftr

Ramboll Norge AS
NO 9r5 251 293 MVA
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2 Behov for stabilitetsavklaring

Det er gitt retningslinjer ref ./l/ for hva som skal utredes i forbindelse med
utbygging i kvikkleireområde.

Primært gjelder dette spørsmål om:

A. - terrengforholdene er slik at det kan være skredfare innenfor
planområdet (her: tomta)

og

B. - det utenfor planområdet (her: tomta) er marine leirområder med
terrengforhold som kan gi skred med utløpsområde inn i planområdet
(her: tomta).

Vedr. pkt. A ligger planlagt utbygd område i nedre del av en kvikkleiresone
kategoriseÉ med høy faregrad. Tomta liggerien nordvendt skråning. Nye Fv802,
som ligger på fyll¡ng, ligger like ovenfor tomta. Den planlagte utbyggingen vil føre
til senking av terrenget på tomta. Lokal stabilitet av tomta må derfor utredes med
hensyn på risiko for utløsning av kvikkleireskred.

Ovenfor dagens bygg (tidligere Prix), sør pâ tomta, er det foretatt ei oppfylling.
Denne oppfyllinga er utlagt som motfytling for ny Fv802, Stabilitetsberegningen
ble utført av NGI/Skanska. Fyllingsarealet ble i anleggstida benyttet som p-plass.

Vedr. pkt. B strekker kvikkleiresonen seg både sør, øst og vest for tomta, se
vedlagt utskrift av faresonekart for området - bilag 6. Sonen er klassifisert med
middels og høy faregrad.

Nedre del av faresonen, nord for dagens E39, er tidligere (2003) stabilitetsmessig
utredet iforbindelse med byggÍngen av nye E39 og planering utført av
kommunen/NVE, Sikkerhet minimum lik en materialfaktor på f .+ ble lagt til grunn
for vurderingene. Notat i forbindelse med dokumentasjon foreligger som vedlegg
1.

Den tidligere utredningen anses tilfredsstillende som grunnlag for vurdering av
omrâdestabiliteten og tilfredsstiller ogsâ nâværende minimumskrav i NVE-
leireveilederen, ref./1/, men det forutsetter at tiltak som svekker
o m râ desta b i I iteten ì k ke ka n gj en nom fø res.

Terrenginngrepene for planlagt utbygging vil ikke svekke områdestabiliteten da de
kritiske skjærflatene skjærer inn langt ovenfor tomta og ut i sjøen i standsonen
utenfor gamle E39 (liten påvirkning pga attomta ligger over den horisontale delen
av skjærflata, dvs at mindre endringer verken vil virke drivende eller
stabiliserende).
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Øvre del av faresonen, sørlor dagens E39, er stabilitetsmessig utredet av Statens
Vegvesen i forbindelse med byggingen av ny E39, som krysser gjennom sonen.
For iverksettelse av vegbyggingen skal det forutsetningsvis v¿ere foretatt evt.
nødvendige sikringstiltak for sikring av tilfredsstillende stabilitet i sonen mhp
risiko for utløsning av skred.

Etter dette er det forutsatt at den gjenstående stabilitetsmessige utredning
omfattes av kun pkt. A foran.

3 Grunnforhold

Resultat fra grunnundersøkelsene er gitt i vår rapport "G-rap 007, rev 1 6080338'
av 8.10.2008.

Sonderinger og prøvetaking på tomta viser at løsmassene på området for planlagt
utbygging består av et topplag av fyllmasse, med ca 1,5 meters tykkelse i

borpunkt 1 og ca 4 meters tykkelse i borpunkt 4.

Under fyllmassene er det registrert et lag av siltig leire ned til ca 9,5 meter under
terreng i borpunkt 1, og ca 6 meter i borpunkt 4. I dette laget er det registrert
humus og rester av tre. Dette tyder på at laget kan bestå av gamle rasmasser.
Sondering og prøvetaking viser at den siltige leira er lite sensitiv.

Under den siltige leira er det homogen leire ned til avsluttet sondering, 17-30
meter under terregn. Leira er fra lite til middels sensitiv.

Det er ikke påvist kvikkleire i sonderinger eller prøvetakinger

Fjell er ikke påtruffet.

4 Forutsetninger

For etterfølgende vurderinger er følgende forutsetninger lagt til grunn:

Utgraving av tomt og plassering av bygninger iht. skisse til
bebyggelsesplan, mottatt pr e-post av 21.08.08.
Tidligere utført vurdering av områdestabilitet i forbindelse med byggingen
av E39, 2003. Vedlegg 1: Notat Geo 04. "Dokumentasjon av
områdestabilitet etter planering i henhold til byggeplan." Vedlegg 2:
"Utsnitt av tegning 63028 54, C3-81, Bereg ningsprofiler områdestabilitet".

a
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5 Geotekniske avklaringer pkt. A:
Stabilitetsforhold lokalt. Skredfare innenfor planområdet
(tomta)

Fv802
Det er nå Statens Vegvesen som har ansvar for Fv802 (da den ikke inngår i

avtalen med Skanska om bygging og drift av E39).

Stabiliteten av Fv802 er beregnet av NGI/Skanska. Det er lagt til grunn en
minimum materialfaktor på 1,4. For å tilfredsstille dette kravet ble det behov for
enten oppfylling med lette masser (i vegfyllinga) eller motiylling i dalsøkket sør
for PRlX-bygget. Det ble, som nevnt, valgt å benytte løsning med motfylling.

Bereg ning sg ru nnlao/forutsetni nge r
Beregninger er utført både for dagens situasjon og situasjonen med utgravd tomt.
Stabilitetsanalysene er utført på totalspenningsbasis (udrenert jordoppførsel -
korttidstilstand med ADP-analyse), samt på effektivspenningsbasis (drenert
jordoppførsel - langtidstilstand) for dagens terreng, og på totalspenningsbasis for
utgravd tomt.

Da definisjonsmessíg faregradsklasse før utbygging i hht. tidligere klassifisering
av kvikkleiresonen er høy, i kombinasjon med geoteknisk prosjektklasse 3 (iht.
NS 3480), medfører det at prosjektet havner i tiltaksklasse K3 i hht. tabell 4.1 i

NVE-veilederen, ref. /Ll. Krav til oppnådd sikkerhet blir dermed materialfaktor L.4
eller "vesentlig forbedring".

Beregning av stabilítet er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet,
som er en del av GeoSuite - pakken. GeoSuite Stabilitet baserer seg på en
likevektsbetraktning av potensielle bruddflater. Beregningene er utført for
sirkulære og sammensatte glideflater.

Løsmassenes materialparametre er bestemt/tolket ut fra utført trykksondering
(CPTU), rutineundersøkelser på opptatte prøver (uforstyrrede 54 mm
sylinderprøver), sa mt erfaringsverdier.

Materialparametrene benyttet er som følger:

Side 4/6
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Materiale f
lkN/m3l

tan q a

IkPa]
su¡
lkPal

ADP -

forhold
Grunnlag

Fylling 20.o 0.6 0 er-faringsverdier og
rutineu nd ersøkelser

Tørrskorpe 20.0 0.6 0 erfaringsverdier og
rutineu ndersøkelser

Leire 20 0.45 5 erlaringsverdier og
rutineu ndersøke lse r

MäIt
ved
CPTU

L.0-0.7-o.4 CPTU - resultater

Arkiv ref.: M:\2008 oppdr\Geo\6080338 PRIX-tomta Buv¡ka\6-LEVER\G-not 001,dotr



Resultater fra stabilitetsberegningene, i henhold til ovennevnte forutsetninger, gÍr
følgende sikkerhet mot utglidning :

Sikkerhet Krav iht, ref./I/
Su aO

Dagens situasjon 1.96
(bilaq 3)

2.28
lbilao 4)

r.4

Utbygging
(ug unstigste
a nleoossituasion)

7.57
(bilag 5)

t,4

Med en beregningmessig sikkerhet over 7,4 kan ønsket tiltak utføres som planlagt
iht, NVE-veilederen.

For de 3 boenhetene sør oå tomta medfører planlagt utbygging at eksisterende
motfylling for Fv802 i hovedsak må graves vekk, Selv om det í valgte profil er
tilfredsstillende sikkerhet kan ikke dette utføres uten godkjenning fra Statens
Vegvesen. Dersom disse byggene utføres uten kjeller vil det ikke være behov for
fjerning av masse og dette kan derfor utføres uten nærmere godkjenning.

De 5 nordlioste boenhetene er lagt til tomta for eksisterende Prix-bygg som er
utfØrt med kjeller i ett nivå under terreng. Pfanlagt utbygging med kjeller for
dÍsse vil medføre at framtidig kjellerareal reduseres i forhold til dagens situasjon
og stabilitetsforholdene både i anleggstida og etter utbygging blir bedret i forhold
til dagens situasjon. Utbygginga vil ikke påvirke motfyllinga eller stabilíteten av
denne. Bygget kan dermed bygges ut som planlagt.

Konklusion mhp stabilitet okt A
Områdestabíliteten og lokal stabilitet er tilfredsstillende for planlagt t¡ltak, både ¡

anleggssituasjonen og for ferdig prosjekt, iht. NVE-veilederen (reflt/). Utlagt
motfylling for Fv802 kan likevel ikke fiernes uten godkjenning fra Vegvesenet (de
kan ha høyere krav til sikkerhet for sin veg enn hva NVE-veilederen krever).

Utifra dette er konklusjonen at bygget med 5 boenheter mot gamle E39 kan
bygges som planlagt, mens bygget med 3 boenheter sør på tomta, må utføres
uten kjeller med plassering som planlagt eller de mâ heves/endres slik at
motfyllinga i hovedsak opprettholdes.

6 Fundamentering

Prøvetakingen viser innhold av humus og trerester i det siltige laget, plassert
under fyllmassene. Dette tyder på at laget kan bestå av gamle rasmasser.

Det anbefales defor å fundamentere byggene på helstøpt plate, slik at eventuelle
svakere punkter i underliggende masser ikke fører til setninger på bygget.
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Med vennlig hilsen
Rambøll Norge AS

Dokumentet er utarbeidet av

Marit Bratland Pedersen

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Bilag 1

Bilag 2
Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Notat Geo 04, Dokumentasjon av områdestabilitet etter
planering i henhold til byggeplan.
Utsnitt av tegning 6302854, C3-Bf
Bereg ni ngsprofi ler områdesta bil itet

Tegning 201. Oversiktskart
Tegning 202. Situasjonsplan
ïegning 203. Beregningsprofil, dagens situasjon,
totalspenningsbas¡s
Tegning 204. Beregningsprofil, dagens situasjon,
totalspenningsbasis
Tegning 205. Beregningsprofil, utgravd tomt,
totalspenn ingsbasis
Tegning 206, Faregradskart kvikkleire

Dokumentet er kontrollert avr

Side 5/6

Rañbgll Norge AS
NO 915 251 293 MVA

Referanser (ikke vedlagt) :

/t/ NVE RetningslinJer Nr.1/2008: Retningslinjer for planlegging og utbygging
i fareområder langs vassdrag. Vedlegg 1:'Vurdering av områdestabilitet
ved utbygging på kvikkteire og andre sensitive/kvikke jordafter med
sprøbruddegenska per".

Ark¡v ref,: M:\2008 oppdr\Geo\6080J38 PRIX-tomta Buvika\6-[EVER\G-not 001,docx
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Planeringsarbeider Skaun
Område 3, sentrumsområde Buvik

Ekstern adressat: Skaun kommune v/Sigve A. Laugsand,7353 SKATIN (2 eks.)

Kopi SKANSKA vlBjøm Haava¡dsholm, OPS E39, Øysand,7224 MELHUS

SKANSKA vllars Ïørgen Berg, OPS 839,Øysand,7224 MELHUS
Levert intemt til: Rikmon Leiknes

Utarbeidet av: Scandiaconsult, divisjon Geo og miljø, vl Odd Arne Rye

Dokumentasjon av områdestabiltet etter planering i henhold til byggeptan.
Generelt
Skaun kommune skal utføre terreng¡rlaneringer i området mellom ny og gammel E 39 for å bedre
områdestabiliteten. Planeringsplanen er utformet slik at terrenget blir tilpasset de nye veger og slik at
området blir tilrettelagt for senere utbygging til sentrumsområde.

Arbeidene utføres parallelt og i inngrep med SKANSKA's pågående E 39-utbygging (OPS-prosjektet).
SKANSKA er derfor engasjert av Skaun kommune for utførelse av planeringsarbeidene. Ansvarsmessig
er arbeidene delt i "fase 0" (nødvendige arbeider av hensyn til OPS-prosjektet) og "fase I" (øvige
arbeider).

Notatet omhandler områdemessige stabilitetsforhold for terrengsituasjonen etter planering i henlold til
Scandiaconsults byggeplan, og SKANSKA's plan for nye fylkesveger (Fv 801 og 802) vist på
Scandiaconsults tegning 6302854, C3-18 - rev B av 07 .11,03. Stabilitetsforhold mot ny E39 / Fv 801 i
sør, og lokale stabilitetsfo¡hold for vegene i OPS-prosjektet hører inn under dette og omhandles ikke her.

Planens fylling i foten av skråningen mot Vigda øst for Saltnessand er foreløpig og antas å bli endret.
Denne fyllingen skal først legges ut nå¡ nedplaneringpä,platärct ved Saltnessand skal utføres. For denne
skråningen forutsettes nye, endelige stabilitetsanalyser for det endelige prosjekt.

I tillegg til planeringsarbeidene og SKANSKA's vegprosjekter skal NVE ttføre stabiliseringsarbeider
med terrengheving og forbygning for Hammerbekken og Vigda, og vegvesenet skai legge en
stabiliserende fylling langs stranda mellom Vigda og Hammerbekken. Effekt av disse arbeidene er delvis
tatt med i stabilitetsanalysene.

Beregningsmessig dokumentasjon av stabilitetsforholdene er samlet i vedlagte Appendix A.

Utsendelse av notatet skjer lang tid etter at stabilitetsanalysene ble utført og opprinnelig notattekst ble
sk¡evet,

SCANDIACONSULT AS Forelaksregisteret: NO 915 251 293 MVA

D¡vlsjon Geo og miljø
llsv¡kveien 22
N.74S3 TRONDHÉIM
Tlf 73 84 10 00
Fax 73 84 '11 10

&
rot
¡ORSX

Áxrß!0ÍÉ¡l¡Jc

E.posl:trondheim@scc.no lnternetladr:www.sâc.no

úsl
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Referanser

Prosjekt.
. Reguleringsplan Buvika av 10.03,03.

. Byggeplan. Scandiaconsult's tegning 6302854, C3- 18 - rev B av 07 .l 1.03, Ved notatutsendelse

foreligger rev E av 02.02.04 av denne tegning.

. NVE's tegning 9981-5a, Plassering av tverrprofiler Hammerbekken, av 13.05.02, og udaterte
tverrprofller mottatt sarnmen med denne.

. Orienterende opplysninger om pågående planlegging for heving av Vigda 0.fVE) og terrengutforming
i dalbunnen (Selberg A¡kitektkontor AS) i møte med Laugsand 19.I 1.03.

¡ Plan og snitt fra Selberg A¡kitektkontor AS for utforming av strandfylling mellom Vigda og

Hammerbekken, mottatt i møte med Neil van Est 16.09.03 (uten tittelfelÐ.
Endelig plan, "Buvikfæra 001" av okt. 03, er mottatt (og kontrollert) etter at stabilitetsanalysene for
notat Geo 04 var utført.

Grunnundersokelser
. Scandiaconsults rapport 630285A, nr 3, rev A av 72.02.04. (Nye undersøkelser for dette prosjekt)

. Borplan for NGI's borìnger for SKANSKA ìangs prosjektert fylkesveg 802 og langs E39-traceen. Kopi av
¡esultater fra boringer Iangs fylkesveg 802 i skredgropa. (CPT-boring pkt G127 og Gl30, prøvetakingGl2T
dreierrykksonderinger pkt G126, G127, G128, G129, Gl30 og G13l).
Dessutenkopiavprøvetakingerl1l, 114,115,CPT111,772,113, l14,dreietrykksonderingerill5, 176,111
og treaksresultater fra pkt I 1 l, I 14,138 og 139; fra boringene langs E39-kaceen.

. Statens vegvesen, Region Midt, vegteknisk seksjon, Ud 5478 Rapport nt 29, datert 2003-04-01 (supplerende

undersøkel ser for shandfyllingen).
. Vegvesenets rapport Ud 547 B, nr l5 av 09.02.02. (Tilbudsgrunnlag for OPS-prosjektet.)

¡ Vegvesenets rapport Ud 547 B, nr4, av 12.06.96. (Sammenstilling av undersøkelser langs stranda utarbeidet for
"yhe linje" for E39.)

o Kummenejes rapporter O.1389 og O.1389-2 (Skaun kommune), 0.27'70 og0.3220 (Buvik idrettslag), O.6749
(Skaun kommune), O,7265 (Buvik idrettslag), O.6876 (Trondos)

En oversikt over tidligere undersøkelser er gitt i Scandiaconsult's rapport 630147 A, nr 1, av 25,04.03

Grunnforhold
Grunnen domineres av bløt og middels fast leire. I dybden/på lave nivåer ogi øvre lag firures også fast

leire, Øvre partier består av tørrskorpeleire og partier/lag av silt og sand.

I de fleste borpunkter på land finnes partier der leira er kvikl</meget sensitiv.
I dybden under si<råningen fra Saltnessand mot Vigda inneholder grunnen mye siit og sanci.

Typisk jordartsprofil i store områder er:

. øvre uregelmessige lag av tørrskorpeleire/silt

. et overgangslag av middels fast leire, vanligvis til ca 5 -10 m under opprirrrelig terreng

r et parti bløtlmiddels fast, kvikk/meget sensitiv leire

. ikke kvikk middels fast til fast leire.
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For nærnrere beskrivelse og grunnforholdsdata vises til rapporter fra tidligere undersøke1ser,
Scandiaconsult's rapport 6302854, ff 3, rev A av 12.02.04 er utarbeidet for det foreliggende prosjekt.
Beskrivelsene i de øvnge gjelder for andre prosjekter.

Skjærstyrke i utvalgte punkter er tatt med i appendix A. Disse punktenes plassering er vist på
situasjonskartet i appendix A.

Stabilitetsberegnin ger

Generelt
Alle beregningene som er presentert i appendix A er utført som Su-analyser. Dette fordi det anses

representativt under store spenningsendringer, fordi faren for rasutløsning er avhengig av sikkerhetsnivået
ved Su-analyse også for langtidssituasjonen, og fordi a-g- analyse generelt ikke er kritisk ved de

skraningshelninger som det ferdige teneng får. Behov for beregningskontroll ved a-g -analyse er
imidlertid vurdert for alle profiler.

Målte s$ærstyrker (vingebor, CPT) er benyttet direkte som gjennomsnittsverdier uten differensiering
mellom aktiv, direkte skjær og passiv sone.

Stabilitetsberegningene er hovedsakeligúførtmed elemenþrogrammet Plaxis, versjon 7.2 (Plaxis B.V.
Nederland). Erfaringsmessig er det meget liten forskjell på sikkerhetsfaktor beregnet med Plaxis og med
konvensj onell lamellemetode.

Profilbetegnelsene er tilfeldig og uten system. (De fleste stammer fra beregninger i tidligere oppdrag.)

Detaljerte beregningsforutsetninger og resultater er samlet i appendix A.
Dette inneholder:
¡ "Situasjonskart", tegning Geo 04-101. Denne bygger på Scandiaconsult's tegning 630285A, C3-18 -

rev B, der tidligere og planlagt terreng er vist. Denne er supplert med beliggenhet av
beregningsprofiler med angivelse av valgt 0 for x-koordinaten, og med beliggenhet av de viktigste
prøvetakin ger, CPT-boringer o g vingeborin ger ved profilene.

For hvert profil er tatt med:

Snitt som viser nåværende og planlagt terreng, samt inndeling av jordartene med nummererte punkter
for alle linjer.

Tabell med koordinater for punktene. Nullpunkt for x-koordinaten er tilfeldig valgt. Kotehøyde NGO
er brukt som y-koordinat.

Tabell med fullstendige jordafsdata. Valgt skjærstyrke for de forskjellige lag er dessuten pàført
snittene.

Snitt som viser kritiske brudd-soner for nåværende og planef terreng. Beregnet sikkerhetsfaktor er
påskrevet. Denne er tatt ut av kurver for sikkerhetsfaktor (Mr¡ i Plaxis) mot beregnings-step. Kurvene
er også vist i appendixet. Angitte sikkerhetsfaktorer gjelder for 2-dimensjonal beregning i selve
profilet. Ved vurdering av sikkerhet tas det skjønnsmessig hensyn til terrengforholdene til side for
profilet.

a

a

a
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Eksempler på skjærstyrkeprofiler fra styrkemålinger (CPT eller vingeboring) med angivelse av styrke
valgt for beregningene. (Valgt lagdeling og styrke i profilene bygger på samtlige undersøkelser omkring
profilet og det kan derfor være awik mellom må[t og valgt i enkeltpunkter.)
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a

For profil "0" mot Hammerbekken er det ikke utført beregning av sikkerhetsfaktorer, Prohlet er ikke tatt
med i appendix.

Mot Høntmerbekken. (Profil 0)

Vurdert profil er lagt på det ugunstigste parti, der bekken går lengst inn mot skråningen. I flg vart
grunnlag skal bekkenivået her heves til kote t7,5 med oppfflling til kote + 9 på sidene. Tilsammen for
nedplanering og bekkehevning reduseres da totalhøyden fra ca22 m til ca 16 m og høyden av det steile
parti reduseres fra ca 14 m til ca 10 m. Belastningsmessig forbedring er da ca 40 % i begge tilfelle.
Sikkerheten mot dypere glidninger kan da karakteriseres som tilfredsstillende, uten nærmerc beregninger

Det bratteste parti har ifølge kartet en helning som er noe slake¡e enn 1 :3, Overflatestabiliteten er da ikke
kritisk.

Fra "ryggen" nordover mot ftæra. (Profil III)
Det er valgt skjærstyrke 45 - 50 kPa i topplaget,2S kPa i et overgangslaE,1,7 (y,,.,.ng -y) i underliggende
kvikkleire og2,0 (y,.',.n, -y) under kvikkleira. I den fastere leire i dybden under nâv.E39/f1æra er valgt
L5 + 2,0 (12 -Ð.(y = kotehøyde).

Dette gir en sikkerltetsfaktor i profilet pâ I,07 for nåværende terreng og 1,46 etter nedplanering.
Stabiliserende bidrag fra strandfyllingen er da ikke medregnet. Med de lange/dype skjærflater som her er
kritisk er dette bídraget beskjedent.

Nordover frø tt skredgropa". (Profú Y)
Profilet krysser P-plassen bak COOP. Her er brukt antatte koter ihht foreløpig forslag til hevning og ikke
byggeplanens koter (som er gunstigere). Utført fflling er omtrent i samsvar med det foreløpige forslag.

Valgt skjærstyrke er 45 kPa i topplaget, 20 + 2,0 (y,..,"ng -y) på nordre del, 16 * 2,2 (\rcn"ne -y) på midtre
del og 20 +2,3 (y,r,."n, -y) under fiæra. Styrke på nordre og midtre del er da omtrent i samsvar med en
styrke pä2,0/2,212,3 (/t"nengnivå rør skedet - y). Det er ikke skilt mellom sprengsteinsfylling og leirfylling da
styrken i fyllingen ikke har betydning for de kritiske skjærflater.

Beregnet sikkerhetsfaktor er 1,50 etter planering og 1,53 når også strandfyllingen er lagt ut.

Sikkerhetsnivå for nåværende terreng er her ikke beregnet.

Fra Saltnessand nordvestover mol skredgropa/ftærø. (Profil 100 og 150)

Profilbetegnelser er her i samsvar med kjedingen for ny fylkesveg.

Etter at beregningene for dette notatet var utført (profìl 100 og 150, referert nedenfor) er det også utført
beregninger i profil 120. NGI/SKANSKA rapporterte her noe lav beregningsmessig sikkerhet lokalt fra
fyllingen for "barnehagetomta" ned mot vegtrar.r/veggrøft. Beregnet sikkerhetsfaktor for ferdig situasjon i
profil 120 er 1,7 - 1,8 med skjærstyrke som i naboprofilene. Ved boring G130 er denne valgte styrke
markeft lavere enn tolket styrke fra CPT-boringen, jfr. Bilag V.6 i appendix. Det er kontrollert at vår
styrketolkning for CPT-boringen G130 ikke avviker vesentlig fra NGI's tolkning.
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For opprinnelig terreng er det her lavere sikkerhet enn i profil 150 for skråningen fra skredgropa opp mot
Saltnesgårdene (skråningen er her brattere enn i naboprofilene).

Avviket mellom våre og NGI's beregninger for lokalstabiliteten ned fra "barnehagetomta" og derved
behovet for en mindre senkning av nivået for tomta er under avklaring. Verken evt avvik i
skjærstyrkeforutsetninger i topplagene eller en evt. mindre senkning av tomtenivået er av merkbar
betydning for om¡ådestabiliteten,

Profil 100

Her e¡ valgt udrenert styrke 40 kPa i øvre lag, 72 + 2,3(72,0-y) foran (nord for) ny Fv 802 og 12 +
2,3(16,0-y) i en ca 40 m bred sone bak fylkesvegen. Videre bakover er det økende tykkelse av bløtere
delvis sensitivlkvikk leire. I denne er valgt styrke 5 + 1,7 (y,r,.,"ng -y). Under denne leira er styrken satt til
12 + 2,2 (Yt.,'"ng -y).

Beregningene gir en sikkerhetsfaktor pã 7,74 for näværende terreng og 2,06 for planlagt terreng.

Profil 150

Under de øvre fastere lag med valgt styrke 40 kPa er det her brukt styrke È l6 + 2 (yr"n"ne-y), bortsett fra
under f1æra der det er brukt ca 10 kPa høyere styrke,

Beregnet sikkerhetsfaktor blir da 1,37 fo¡ nåværende terreng og lr52 for planlagt terreng.
I nåværende situasjon har glidninger under skråningen fra Saltnessand ned i skredgropa lavest sikkerhet.
Etter planering går kritisk sirkel fra Saltnessand og helt ned til nåværende E39ll1æra. Stabiliserende
virkning av strandffllingen er ikke medtatt i beregningene.

Fra Saltnessand mot idrettsbønene og fiæra (Profil 500)
Profilet ligger ved østgrensen av planeringsområdet slik at det har nåværende teneng nærmest skråningen
mot fiæra, men full nedplanering i loten av skråningen mot øvre bane.

Med styrke 3 5 kPa i øvre lag og 10 + | ,7 (yt.,'.ng -y) ellers, unntatt i et bløtere parti bak bakre (øvre )
bane med 1,7 (!t n.,,g-y), blir beregnet sikkerhet for flater som griper inn til planeringsområdet:

¡ F: 1,29 for nåværende terreng
o F: 1,38 etterplanering, uten strandfflling
¡ F : 7,44 nfu strandfyllingen ff utlagt
For flater som influeres av planeringen oppnås altså tilfredsstillende sikkerhet når planeringene er utført.

Lokale flater under skråningen fra nedre bane mot f æra har lavere sikkerhet, Plaxis fin¡er bare den
laveste sikkerheten i profilet. For å kunne beregne sikkerheten for flater som influeres av planeringen er
det derfor benyttet en høyere styrke enn den reelle i et lokalt parti bak skråningen ned fra nedre bane.
Denne regnetekniske styrkeendring har ingen betydning for beregningsreultatet for de kritiske flater inn
til planeringsområdet, da disse ikke går gjennom dette partiet.

Planeringene gir en svak belastningsmessig bedring av sikkerheten for skråningen mot fiæra vest for
nedre bane og ingen endring lenger øst der det ikke skal utføres arbeider nå. Det er ikke utført nye
undersøkelser omkring skråningen ned mot fiæra og tidligere beregninger (Scandiaconsults oppdrag
630082 for Statens vegyesen og oppdrag 600360 for Skaun kommune) er benyttet for vurdering av
stabilitetsforholdene for denne. I vest gir planeringene enn liten bedring av sikkerheten, ellers blir
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forholdene uendret. Før strandfyllingen er lagt ut vil denne skraning derfor fortsatt ha lav sikkerhet og den
kan ikke tilleggsbelastes.

Ved omhandlet rev. B av byggeplanen er vist fylling mot skråningstopp nord for nåv. kote 12 i søkket
vest for profrlet. Denne fylling skal ikke legges ut før strandfyllingen er etablert. Dette er angitt på rev E
av planen.

Frø Saltnessand mot Vigdø
Endelige tenengforhold er her uavklart. Selberg Arkitektkontor AS arbeider med detaljplaner for
utforming av terreng og vannspeil i dalbunn og flllingsgeometri for kommunens stabiliserende

fflling/massedepot i nedre del av skråningen er ikke fastlagt. Fyllingskoter vist på byggeplanen er en

illustrasjon av mulig fylling, Trolig vil endelig fyllingsvolum bli støne. Endelig dolarmentasjon skal

framlegges senere når planetze er fastlagt.

Til orientering er utførr foreløpige beregninger i 2 profil. Beregningene tar i første rekke sikte på å
klarlegge innvirkningen på stabilitetsforholdene (%o bedring/forverring) av planeringstiltak, samt gi en
pekepinn om sikkerhetsnivået. Lagdelinger og styrkeparametere er ikke helhetsvurdert i detalj for disse
beregningene. Lagdeling og styrkevariasjon er valgt ut fra målingene, men tilpasset slik at Su-sikkerheten
for nåværende situasjon blir ca 1,0, I dybden inneholder grunnen lag og partier av silt/sand. Dette er i
regnemodellen forenkl et til 2 siltlag med tykkel se 2 m.

Med valgt jordmodell blir de beregnete sikkerhetsfaktorer:
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Proñl 350

1,0

1,13

1,18

1,19

P¡ofil 35i
1,30. Nåværende terreng

¡ Med fylling ihht byggeplanen

o * nedplanering til +28

o +2 m oppfflling/hevning ved Vigda 341

Beregningene i profil 351 er ikke tatt med i appendix A.

For en økt fylling, med skråningca 1:2,5 opp til kote +6,0 og jevn skrånirrg herfra opp til kote +19,5 blir
de beregnete sikkerhetsfaktorer i profil 350:

. Bare planering som angitt I .15

. Planering + oppfylling/heving av elva 1.19

. Pla¡rering + heving + byggeplanens nedplanering på toppen I,2l

Beregningene for økt fylling er utført med en annen (tidligere foreløpig antatt) jordartsfordeling enn

beregningene for byggeplanen. Men sikkerhetsnivået for nåværende terreng er det samme.
(Beregningene fo¡ økt fylling er ikke tatt med i appendix A.)

I nåværende situasjon e¡ det liten beregningsmessig sikkerhet (ved Su-analyse) mot dype glidninger i
profil 350, men betydelig bedre i profil 351. Representativ beregningsmessig sikkerhet for skråningen vil
ligge et sted mellom (skjærflatene er så dype at sk¡ed kan ikke gå bare i det kritiske profilet). Su-
analysene er ikke representativ for nåværende (eller framtidig) langtidssituasjon, men ved Su-sikkerhet
ned mot 1,0 kan små belastningsforverringer utløse ras når 1eìra er kvikl</sensitiv.
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Dagens situasjon vurderes til å være noe svak, men ikke helt kritisk, når det gjelder ømfindtlighet for
belastningsforverringer, Planlagte stabiliseringsarbeider gir ca20 %obedring i kritisk profil. Dette ansees å
være tilstrekkelig for den planlagte fremtidig utnyttelse.

En noe støne oppfylling gir ytterligere litt bedring. Hevningen i dalbunn gir et beskjedent bidrag i dette
området, fordi skråningen ligger et godt stykke fra elva.

Vurdering, konklusj on.
Teneng i henhold til byggeplanen gir tilfredsstillende områdestabilitet. Området fär et stabilitetsnivå som
trygger nåværende utnyttelse og som tillater utbygging, med vanlige lokale inngrep, uten at
områdestabiliteten settes i fare. Uten den stabiliserende planering ville utbygging i området ikke være
stabi litetsm essi g forsvarli g.

Men kvikkleira ligger der fortsatt. All senere utbygging må derfor detaljkontrolleres med hensyn til lokal
stabilitet. Og området har fortsatt den latente risiko som firures i alle kvikklei¡eområder ved at sked i
naboområder kan forplante seg til området.

Beregnede sikkerhetsfaktorer gjelder den kritiske situasjon når anleggsarbeidet avsluttes. I
langtidssituasjonen uten spenningsendringer vil sikkerheten være enda bedre, Men ved evt. senere
utbygging med vesentlige belastningsendringer kan beregningssituasjonen midlertidig bli representativ
igjen.

Skråningen fra Saltnesgårdene mot Vigda forutsettes endelig kontrollert når tiltakene er detaljprosjektert.

Planrevisjoner pr dato er uvesentlige med hensyn tì1 områdestabilitet.

Anleggsfasen.
Notatet omhandler ikke midlerti dige situasj oner u¡der anleggsarbeidet.

Hovedprinsipp for planeringene er at områdestabiliteten hele tiden skal bedres for kritiske skråninger. Det
er lagt opp til en geoteknisk oppfølging som inkluderer beregningskontroll av midlertidige situasjoner
som kan tenkes ävære kritiske, og måling av poretrykksutvikling omkring fyllingene for
kontroll/dokum entasj on av at stab i litetsforhol den e b lir som foruts att.

SCANDIACONSULT AS, Trondheim
Divisjon Geo og miljø

Oppdragsleder Utarbeidet av Korrtrollert av

Jarle Nestvold
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Rambøll Norge AS
Multiconsult AS Vår ref. 6110657/PAWTRH

PRIX-TOMTA, BUVIKA - KONTROLL AV IN-SITU PORETRYKK

Bakgrunn
Rambøll Norge AS utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for utbygging av den gamle
Prix-tomta i Buvika i 2008. Vi viser til vår datarapport G-rap-001 6080338 rev 01 av 08,10,2008 og
notat G-not -001 6080338 av 24.10.2008.

Ettersom den aktuelle eiendommen ligger innenfor kvikkleiresonen 150 Saltnes ble det den gang utført
en vurdering av hvordan den planlagte utbyggingen vil påvirke områdestabiliteten ihht NVEs

retningslinjer (den gang 1-2008, nå i revidert utgave 2-2}tt) som gir føringer for geoteknisk
saksbehandling i slike tilfeller, Ihht til retningslinjene er det planlagte tiltaket et K3 tiltak "Tiltak som
innebærer tilflytting av mennesker og tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjonef'. Det kreves da
også uavhengig 3.partskontroll. Dette ble gjennomført og det ble avtalt med 3.partskontrollør,
Multiconsult AS, at det skulle utføres poretrykksmåling i Z nivåer, slik NVEs veileder krever, for å

avklare poretrykksforholdene i grunnen på området,

Det ble ijuli 2011 installert to stykk hydrauliske piezometer ca. 2 meter nord og 7,5 meter øst for
borpunkt 3. Se vedlagte situasjonsplan for plassering, Filterdybden i de to piezometerne var 7 og 15
meter.

Vi har ikke mottatt noen nye planer for utbyggingen av tomta og antar derfor at prosjektet er uendret,

Prix-tomta, Buvika
Optiman AS
G-not-OO1
John Anders E¡narsen

Per Arne Wangen
Håvard Narjord

Dato 2011-09-01

Rambøll
Mellomila 79
P.b.9420 Sluppen
NO-7493 TRONDHEIM

Rambøll Norge AS

NO 915 251 293 MVA

tl3
Arkiv ref.: M:\2011 Oppdr\Geo\6110657 Prix-tomta, Buvika\7-PROD\G-not-o01 6110657.docx
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Utførte målinger og avlesninger
De to piezometerne ble avlest to ganger etter installasjon. Følgende verdier ble avlest

Dato Piezometer
d=7m d=15m

01.08.2011 Installert
09.08.2011 55

24.08.20tt 54,9

De avleste verdiene er framstilt grafisk i diagrammet under:

Kote

lml

I nsta lle rt
r44,4
L44,4

+8

+6

+4

+2

+0

Målt poretrykk

------- Tidligere antatt poretrykk

Dagens terrengnivå

....... Utgravd terrengnivå
-2

-4

-6

-8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160Vanntrykk [kpa]

Det målte poretrykket viser at poretrykket i grunnen ikke er hydrostatisk, men at en har et svakt
overtrykk iforhold til dette. På grunnlag av de registrerte verdier kan poretrykket igrunnen modelleres

Arkiv ref.: M:\2011 Oppdr\ceo\6110657 Prix-tomta, Buvika\7-PROD\G-not-001 6110657.docx
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0
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ved en tyngdetettet På y* = 11,3 kN/m3 med utgangspunkt i en grunnvannstand I kote +5,9 I

målepunktet for dagens terrengnivå.

Dette gir følgende poretrykkslorhold i grunnen sammenlignet med tidligere antagelser i utføfte
stabllitetsberegnlnger(Grunnvannsstand er i beregningen senket ned til utgravningsnivå, men
tyngdetettheten tor vann er økt til 11,3 kN/m3):

Grunnvannsnivå
lkote'l

Poretrykk
lvlkt, +0,0m)

Poretrykk
(v/kt -7.0m)

Nytt poretrykk +5,25 59,3 kPa

52.5 kPa

138,4 kPa

132.5 kPaTidlioere antatf +.5 25

Bercgnlngskontroll
Det er utFørt en kontroll av tidligere utføfte beregninger hvor det nye poretrykksforløpet er
implementeft, Geometri og grunnforhold for øvrlg er uendret. Det er bare stabiliteten i

effektivspenningsanalysen som er kontrollert da stablllteten I totalspenningsanalysen ikke påvirkes av
poretrykket i grunnen,

Kontrollen viser at materialfaktoren reduseres noe når nytt poretrykk er implementeÉ, men at
sikkerheten allikevel er tllfredsstillende.

Utiørte beregninger eÍ vlst på vedlagte tegnlnger, Materialfaktoren í dagens situasjon er 2,L4 (mot
tidligere 2,28) og etter utgravningf som anses som mest kritlske sltuasjon, er materlalfaktoren 1,72. En

liten, men lokal glideflate ned mot byggegropa g¡r noe mindre materialfaktot, L,2Q, men glideflaten er
"urealistisk" da beregnlngene er utført for tilstand etter bygging, men uten tilbakeFylling mot grunnmur,

Med vennllg hilsen
Rambøll Norge AS

Dokumentet er utðrbeldet av: Dokumentet er kontrollert av

,/uJ,n
Morten Tveit
Slvlllngenlør geoteknlkk

M 9588697s
morten,Èvelt@rambol Lno

4."*
Per Arne Wangen
slvlllngenl0r qeoteknikk

M 477s6721
per,arne,wangen@ramboll,no

Vedlego
Tegning 1 : SituasJonsplan
Tegning 2; Stabilitetsberegnlng, dagens situasjon
Tegning 3: Stabilitetsberegning, etter bygging
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