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SAMMENDRAG 

Multiconsult har vurdert de forelagte planer for Nordlykkja 2 (pr 26.09.2022) som gjennomførbare, og med 
tilfredsstillende stabilitet.  
Behov for oppstøtting av fylling med støttemurer som beskrevet for tidligere prosjekt utgår, da fyllingsutslag er 
redusert og ikke vil medføre overfylling av nabokonstruksjoner/eiendommer.  
For bygget må opptak av horisontalbelastning fra jordtrykk vurderes spesielt, og det kan ikke utelukkes behov for lette 
fyllmasser på deler av oppfylling mot kjellervegger.  
Generelt vil øvrige føringer i tidligere prosjekteringsrapport fra 2020 være gyldig, det må utarbeides revisjon/ny 
geoteknisk prosjekteringsrapport før igangsettingstillatelse.   
  

1 Innledning 
Graver AS planlegger utbygging på tomta Nordlykkja 2, Gnr 34 Bnr 33 i Skaun kommune. 
Multiconsult er engasjert som geoteknisk rådgiver i prosjektet og foreliggende notat omfatter en 
geoteknisk vurdering av gjennomførbarheten for de forelagte planer som grunnlag for ROS-analyse. 

Multiconsult har tidligere utført geoteknisk prosjektering for annet utbyggingsprosjekt på tomta. 
Dette er presentert i følgende notater:  

Dokument nr Tittel Dato Referanse 

10214866-RIG-NOT-001 Innledende geoteknisk vurdering 2019-12-20 /1/ 

10214866-RIG-NOT-002 Geoteknisk prosjektering 2020-07-08 /2/ 

2 Tomtas historikk 
Tomta har vært planlagt utbygd siden 2012, der Multiconsult utførte geoteknisk vurdering for 
daværende planer. Videre ble det for flere år siden utført gravearbeider i nedre del av tomta som 
har medført utglidninger/overflateskred som har spist seg bakover i skråningen. NGI befarte 
skråningen i 2017 og anbefalte sikring med steinmasser. En slik sikring er etter vår kjennskap ikke 
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utført, og i prosjekteringen fra 2019/2020 /1/ og /2/ er dette sikringsarbeidet inkludert i planlagt 
prosjekt med oppfylling i tomta.  

3 Nye byggeplaner 
Vi er nå forelagt utbyggingsplaner for tomta fra Graver AS. Utsnitt fra situasjonsplan og illustrasjon 
av utbyggingen er vist i Figur 1 og Figur 2.  

 

 
Figur 1 Utsnitt situasjonsplan - Plan Arkitekter 26.09.2022 



Nordlykkja 2 - Skaun  multiconsult.no 
Geoteknisk vurdering for gjennomførbarhet og ROS-analyse 

10247694-RIG-NOT-001 15. november 2022 Side 3 av 4 

 
Figur 2 Illustrasjon av utbygging fra Plan Arkitekter 26.09.2022 

I forhold til tidligere planer er planlagt bygg avtrappet over flere plan og «nedsenket» i fyllingen.  

4 Geoteknisk vurdering av gjennomførbarhet 

4.1 Stabilitet 
Tidligere vurderinger forutsetter at utbyggingen ikke medfører ytterligere utgravinger utover 
nåværende situasjon. Dette er det tatt hensyn til i de forelagte planene.  

For tidligere utbygging er stabilitet beregnet og vurdert tilfredsstillende under og etter utbygging. 
Ny utbygging medfører mindre oppfylling, men flere mellomfaser på grunn av flere nivåer. Nye 
beregninger viser at totalstabiliteten for området er tilfredsstillende med sikkerhetsfaktor ved 
totalspenningsanalyse > 1,4.  

Forutsatt at fylling utføres med sprengsteinsmasser (0/300mm) og at fyllingshelning ikke er 
brattere enn 1:1,5 i byggefase og 1:2 i ferdig fase vurderes stabiliteten som tilfredsstillende.  Videre 
må deler av nåværende skråning slakes ut der den er brattere enn 1:2, eller det er ustabil overflate.     

4.2 Naboforhold  
I tidligere prosjektering er det vist behov for støttemur på grunn av krav om at eksisterende 
turbinledning øst for tomta, samt unngå overfylling av VA-ledninger og nabotomt. Med redusert 
fylling som i forelagt prosjekt, vil det ikke være behov for støttekonstruksjoner.     
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4.3 Øvrige forhold som må ivaretas i videre detaljprosjektering. 
For videre detaljprosjektering må det utarbeides ny geoteknisk prosjekteringsrapport for de nye 
planene. Generelle føringer i tidligere prosjektering /2/ vil være gyldige og videreføres for de nye 
planene.  

Ved nedsenkning av deler av planlagt bygg i fyllingen er jordtrykksituasjonen noe uoversiktlig, med 
ensidig jordtrykk mot deler av konstruksjonen. Jordtrykk mot veggene overføres til byggets 
fundamenter, og horisontal likevekt må dokumenteres.  For kontroll av dette må bygningslaster og 
inkludert jordtrykkslaster på fundamenter oppgis fra byggeteknisk rådgiver. Jordtrykksdiagram må 
utarbeides fra RIG.  

Dersom opptak av jordtrykk blir vanskelig må det vurderes tiltak som oppfylling mot kjellervegger 
med lette masser (Skumglass/Lettklinker) på aktuelle deler.  

 
  


