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Innledning

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasj ert av Graver Eiendom AS for å vurdere ny
bebyggelsesplan for utbygging på Møllebakken, Skysgrova 2. Byggefeltet ligger på en
kvikkleireforekomst som er ut redet og sikret ved hjelp av avlastning / nedplanering i
øvre del av området og stabiliserende ti ltak i bratte partie r av nedre del.

Det er tidligere blitt godkjen t (geoteknisk) en bebyggelsesplan for området, men Skaun
kommune har ønsket større utnyttelse av om rådet og noe mer variert byggestil en det
som ble foreslått tidligere. Spor 3 Arkitekt kontor har utarbeidet den nye planen for
utbygging med utgangspunkt i prosjekt ert nedplanering av området.

Foreliggende notat består av en geoteknisk vurdering av bebyggels esplan og tilhørende
terrengutforming.

Grunnlagsmateriale

Det er utarbeidet en rekke geotekni ske rapporter og notater for området.

Tabell 1: Utførte grunnundersøkelser

Rapportnr. Tittel Mottatt dato

20120718-02-R NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Grunnundersøkelse –Datarapport 22.3.2013

412354-1
Multiconsult, Skysgrova boligområde –
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og
geoteknisk vurdering

22.8.2012

412354-2
Multiconsult, Skysgrova boligområde –
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og
geoteknisk vurdering

22.8.2012

6100460-1 Rambøll, Barnehage Møllebakken – Datarapport fra
grunnundersøkelse

Mottatt i tidl.
prosjekt

6100460-2 Rambøll, Barnehage Møllebakken – Datarapport fra
grunnundersøkelse

Mottatt i tidl.
prosjekt

6105 Kummeneje, Ny rv. 65 Kl ett – Orkanger (mottatt
tre sider av rapport) 21.8.2012
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Tabell 2 : Geotekniske vurderinger

Rapportnr. Tittel Mottatt dato

20120718-01-R
NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Dimensjonering av sikringstiltak for planlagt
barnehage og utvidelse av byggefelt.

22.3.2013

20120718-01-TN
NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Detaljering av stabiliserende tiltak og andre
geotekniske vurderinger.

26.06.2013

20120718-02-TN NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Kontrollplan for stabiliserende tiltak 04.10.2013

20120718-03-TN NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Kontroll av nedplanering på Møllebakken 21.02.2014

20120718-04-TN NGI, Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Kontroll av stabiliserende tiltak ned mot T-senter 10.04.2014

Tabell 3: Annet grunnlag

Fil Beskrivelse Mottatt dato

SKY2 TNR P31_2 – A – Høydeplan
REV 090617.dwg

Justert bebyggelsesplan med nyere
kartgrunnlag. 14.06.2017

Kontroll av stabilitet

Nytt terreng med fundamenteringsdybder av bygg er sammenholdt med nødvendig
avlastning beskrevet i ref. /1/. Det er ikke vurdert som nødvendig å foreta nye
stabilitetsberegninger med det nye terrenget. Summen av positive og negative avvik fra
foreslått tiltak er vurdert visuelt. Detter er illu strert på tegning 302.

Det er vurdert slik at foreslåtte bebyggelsespl an generelt tilfredsstiller de krav som er
stilt i ref. /2/, med hensyn til områdestabilitet.

Det må dog knyttes en tilleggskommentar til den geotekniske godkjenningen. I profil B
og F på tegning 302 vises det et større parti med blå farge. Dvs. at det planlegges utfylt
over prosjektert avlastning for området. Det må på et senere stadium, før
igangsettingstillatelse gis, gjøres en geote knisk stabilitetsanalyse for de tre byggene
lengst nordøst. Dette må gjøres for å vurde re hvorvidt det er nødvendig med lette masser
som oppfyllingsmateriale inntil den sørv est-vendte veggen for disse tre byggene.
Dersom det brukes lette masser er utfylli ngen på sørvest-side n av disse byggene
gjennomførbar.
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Fundamentering

Alle retningslinjer for fundamentering gitt i re f. /3/ er fremdeles gyldige for området.
Dette gjelder eksempelvis graveskråninger, fundamenteringsnivå og tilfylling inntil
bygg.

Selve utbyggingen vil havne i tiltaksklasse 2 og det må derfor utfø res uavhengig kontroll
av fundamenteringsarbeidene. Geote kniker eller annen fagkyndig må utføre
stikkprøvekontroll i byggetiden for å påse at gitte retningslinj er blir fulgt.

Referanser

/1/ NGI, rapport 20120718-01-R: ”Møllebakken i Buvika, Skaun kommune,
Dimensjonering av sikringstiltak for planlagt barnehage og utvidelse av
byggefelt”, 2013-01-21, rev. 1 / 2013-03-22

/2/ NVE, rapport 2/2011: ”Retningslinj er for planlegging og utbygging i
fareområder langs vassdrag” – Vedlegg: ”Veileder for vurdering av
områdestabilitet ved utbygging på kv ikkleire og andre sensitive/kvikke
jordarter med sprøbruddegenskaper”

/3/ NGI, notat 20120718-01-TN: ”Mølle bakken i Buvika, Skaun kommune,
Detaljering av stabiliserende tiltak og andre geotekniske vurderinger.”, 2013-
05-24, rev. 1 / 2013-06-26
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