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SAMMENDRAG
Multiconsult ASA er engasjert av Rælingen kommune for å utføre geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med
arbeid med regulering av Fjerdingby sentrum. Civitas AS leder reguleringsarbeidet.
Området nordøst for Øvre Rælingsveg skråner slakt ned mot en bekkedal i sydøst. Skoleområdet i vest er tilnærmet
flatt.
Øst for Øvre Rælingsveg er det grunt til berg < 6 m og løsmassene består av lagdelt leire, silt sand og grus.
På skoleområdet vest for Øvre Rælingsveg er det registrert dybder til berg opp mot 21 m og løsmassene består her av
fyllmasser og tørrskorpe over en bløt til middels fast leire med lag av silt sand og grus.
Det er ikke registrert kvikkleire / sprøbruddmateriale i eller rundt planområdet.
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1

Innledning

1.1

Generelt

multiconsult.no
1 Innledning

Multiconsult ASA er engasjert av Rælingen kommune for å utføre geotekniske grunnundersøkelser i
forbindelse med arbeid med regulering av Fjerdingby sentrum. Civitas AS leder reguleringsarbeidet.
Foreliggende rapport beskriver utførelse og presenterer resultatene fra utførte geotekniske
grunnundersøkelser.

1.2

Myndighetskrav
Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med
prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008. Oppdraget
er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 2 Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler
basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver og tilhørende tilgjengelige metodestandarder. I
tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene, mens
feltundersøkelsene er utført i henhold til Norsk Geoteknisk Forenings meldinger. Se for øvrig bilag 3
og 4 for samlet oversikt over utvalgte metodestandarder.

2

Områdebeskrivelse
Det aktuelle området ligger i hovedsak langs Bjørnholthagan nordøst for Øvre Rælingsveg, samt
området rundt Marikollen U-skole sydvest for Øvre Rælingsveg.

Figur 2-1 Oversiktskart over området (kilde: 1881.no)
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3 Utførte undersøkelser

NGUs løsmassekart viser at løsmassene i planområdet i hovedsak består av tykk havavsetning (lys
blå). I nord er det et tynt humusdekke over berg (brunt), mens det syd for planområdet er tynn
morene (grønn).

Figur 2-4 Utsnitt fra kvartærgeologisk kart. (Kilde: www.ngu.no)

3

Utførte undersøkelser

3.1

Feltundersøkelser
Feltundersøkelsene ble utført av Multiconsult vinteren 2016. Feltundersøkelsene omfattet følgende
metoder og mengder:


8 totalsonderinger for informasjon om løsmassenes relative lagringsfasthet, lagdelinger, samt
dybder til fast grunn eller berg.
6 av sonderingene er uført øst for Øvre Rælingsveg, mens 2 av sonderingene er utført på
skoleområdet vest for Øvre Rælingsveg, se borplanen tegning nr. 128744-1.

Det er benyttet koordinatsystem Euref 89 UTM. Alle kotehøyder refererer til NN2000. Koordinatliste
ligger vedlagt i bilag 5.

3.2

Henvisninger




Plassering av borpunkter er vist på borplan, tegning nr. 128744-1.
Terrengprofil med aktuelle totalsonderinger er vist i profil A, tegning nr. 128744-2
Sonderingsprofiler fra totalsonderinger er vist på tegning nr. 128744 -20 tom. -27.
Sondering nr. 5 er ikke utført pga. små dybder til berg og vanskelig tilkomst.

Det vises til rapportens generelle geotekniske bilag 1 til 4 for beskrivelse av undersøkelsesmetoder
og geotekniske begrep.
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3.3

multiconsult.no
4 Topografi og grunnforhold

Tidligere utførte grunnundersøkelser
Det er tidligere utført grunnundersøkelser i nærheten. Vi har tilgang til følgende rapporter:


Rapport 05012-01, datert 01.04.2005 fra Siv.Ing. Per Øivind Fredheim
Ledningsanlegg, Marikollen skole, Rælingen kommune – Grunnundersøkelser



Rapport 111099-1, datert 15.12.2003 fra Multiconsult avd. NOTEBY
Tajetunet, Fjerdingby - Grunnundersøkelser

Ca. beliggenhet av disse oppdragene er vist i figur 3-1.
Planområde

Rapport 05012-01
Siv.ing. P.Ø. Fredheim

Rapport 111099-1
Multiconsult Avd. NOTEBY

Figur 3-1 Plassering av tidligere grunnundersøkelser. (Kartkilde: www.ngu.no)
I begge rapportene er det registrert bløt til middels fast siltig leire, men det er ikke registrert
sprøbruddmateriale.

4

Topografi og grunnforhold

4.1

Området nordøst for Øvre Rælingsveg.
Terrenget i denne delen av planområdet skråner slakt ned mot en bekkedal i sydøst.
Boringene viser at det generelt grunt til berg på denne delen av planområdet. Dybder til berg varierer
i borpunktene fra ca. 0,9 m i borunkt 6 til ca. 5,5 m i borpunkt 2. Bergoverflaten faller som terrenget
mot syd og øst.
Løsmassene antas å bestå av lagdelt leire, silt sand og grus. Øverst er det et lag med fyllmasser og
tørrskorpeleire. I borpunkt 7 lengst nord er det også registrert noe torv.

4.2

Skoleområdet vest for Øvre Rælingsveg
Terrenget på denne delen av planområdet er tilnærmet flatt.
Dybder til berg er imidlertid større enn i området øst for Øvre Rælingsveg. Her er det registrert
dybder på hhv ca. 14 m i borpunkt 9 og ca. 21 m i borpunkt 8.
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4 Topografi og grunnforhold

Løsmassene her antas å bestå av et ca. 1 – 2 m tykt lag med fyllmasser og tørrskorpe over en bløt til
middels leire med lag av silt sand og grus.

4.3

Generelt
Løsmassene antas å være meget telefarlige.
Grunnvannstanden er ikke målt, men antas å ligge 1 – 2 m under terreng.
Det er ikke registrert sprøbruddmateriale på planområdet. Sonderingene er sammenlignbare med,
eller viser høyere sonderingsmotstand enn totalsoneringer fra nærliggende prosjekter hvor
prøveseriene ikke viser sprøbruddmateriale.
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