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1 Introduksjon
Etter ERA Geo sin befaring den 21.10 ble vi varslet om at det kom betydelige mengder med
vann inn i tomten, opp av trauet. Det var i dette området prøvegravd for å avdekke eventuelle
utfordringer med vannfør prosjektet startet opp. Det var prøvegravd dypere enn dagens
utgraving, uten å påtreffe vann. Vannet var imot våre forutsetninger for utgravingen, og når
graver varslet om dissegrunn og bekymringer for utgravingen, var det behov for å få inn
eksperter på vann for å finne årsak og risikoknyttet til dette vannet. Dersom vanninnsiget
medføre grunnvannssenkingkan
dette potensielt medføre setninger på berørte områder.
I samråd med Trebetong AS ble AsplanViak AS engasjertfor å redegjøre for vannet. Det kom
to hydrogeloger fra AsplanVaik og befarte tomten tirsdag 29.10, rapportert i rapport 62621801 Eid barnehage –Hydrogeologiske vurderinger –4.11.2019.

2 Vurderinger
Når det strømmer vann inn i en byggegrop, blir geoteknikereautomatisk
bekymret for
setninger av det området vannet kommer fra. For å avklare denne risikoenble AsplanViak
forespurt å finne ut:
1) Hvor kommer det innstrømmende vannet fra, og er det fare for at det senker
vannstanden i tilstøtende områder?
2) Hvordan etablere god byggegrunn når det er en oppadrettetvannstrøm
i trauet.

3 Resultater
AsplanViak har utarbeidet en fyldig rapport, hvor det er gjennomført et studium på vannet i
området. Rapporten ligger også som vedlegg til dette notatet.
1) Det konkluderes med atvannet som strømmer inn i tomten er grunnvann, og ikke
overflatevann. Videre konkluderes det med at grunnvannet henger sammen med
myren vest for skolen. Detkommenteresat
de ikke er bekymret for økte setninger i
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myra vest for skolen som følge av gravingen ved Eid Barnehage. AsplanViak antar at
tiltaket har senket grunnvannet 0,5-1,0 meter på vestsiden av byggegropen, og
maksimalt 0,5 meter under skolen.
Det er ikke grunnundersøkt under skolen. Fra Rambøll sine boringer, er det boring 9, 10 og 11
som ligger nærmest skolen, rett øst for skolen. (se 1350027072 –Datarapport fra
grunnundersøkelser, Rambøll 23.4.2018, samt utklipp bakerst i dette notatet). Disse
boringene viser lagdelt grunn, dominert av friksjonsmasser. En grunnvannssenking på 0,5m
tilsvareren lastpåføring på 5kPa som har influensdybde i hele dybdeintervallet. Meden
antagelse om at det er samme massene under skolen som det som er rett øst for skolen,
forventes ikke en grunnvannssenking på 0,5 meter å medføre merkbare setninger på
eksisterende konstruksjoner.
2) Det er utfordringer med å opparbeide en god byggegrunn med oppdrettetgradienti
trauet. Siden AsplanViak ikke er bekymret for at byggegropen skal medføre skade på
området, anbefaler de å opprettholde drenssystemet som er etablert i gropen i dag.
Den oppdrettedegradienten
medførerog kornskjelettetløftes
av vannstrømmen, og
medfører etsetningspotensiale i topplaget i det berørte området av byggegropen.
Området som ikke er påvirket av gradienten kan masseuskiftes på samme måte som
tidligere.
For å etablere en god byggegrunn anbefales følgende fremgangsmåte:
• Drensystemet som er laget i dagpå nord- ogøst siden med grøfter, anbefales
opprettholdt.
• Det gjøres en avskrapning av topplaget som er omrørt og «ødelagt». Dette gjøres i en
liten seksjon av gangen, 1-2 skuffebredder. Det anbefales ikke dypere enn kote +167,5.
Alle masser som inneholder snø eller tele må fjernes.
• Det må legges ut separasjons duk mot de stedlige massene. Denne må rulles ut
umiddelbart.
• Det legges på pukk, minimum 0,5 meter med en gang. Dette vil påføre vekt på de
stedlige massene, som gjør at kornene ikke løftes opp av vannstrømmen.
• For hver 5-10 meter etableres det drensgrøft fra NV til SØ. Det graves da i en
skuffebredde ned til kote +167,0. Deretter legges det pukk og fylles opp med 0,5m med
pukk. Det lages så et spor i pukken for å legge drensledning. Det etterstrebes å legge
drensledningen så dypt som mulig. Se skisse neste side for plassering.
• Når dette er gjort, anbefales så å legge ut en fylling med overhøyde på detberørte
området. Legg på 3-4 meter (vilkårlige masser) i det aktuelle områdetfor å
fremprovosere eventuelle setninger i den øverste meteren av topplaget, som vil være
setningsømfintlig. NB, pass på skråningsstabilitet ut mot myren/grøften.
• For å dokumentere setningsutviklingen, børdet gjennomføres deformasjonsmålinger.
Ved å måle setningen vil man kunne dokumentere at grunnen er ferdig satt før
overhøyden fjernes og bygget etableres. Siden det er stor grad av friksjonsmasser
forventes setningene å komme hurtig, det antas på nåværende tidspunkt at
forbelastning på 2-8 ukerer tilfredsstillende. Det anbefales å måle to ganger i uken, og
sende over resultatene til geoteknikker fortløpende. Det kan da eventuelt
dokumenteres kortere behov for forbelastningen.
1) Dersom det etableres en fylling av kvalitetsmasser, kan setningen måles ved å
legge en stor sten på toppen av fyllingen, som det monteres en setningsbolt på.
2) Legges det ut dårlige masser vil en måle egensetninger i fyllmassene i tilleggved å
benytte en sten. Da kan man alternativt benytte målestenger. Det er da en plate på
kote +168, med en stang opp til topp fylling. Utenpå denne stangen påføres et rør
før fyllingen etableres, (se Figur2). Deretter måles deformasjonene av topp stang.
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Figur 1Prinsippskisse drensystem, hentet fra AsplanViak sin rapport
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Figur 2Prinsipp målestenger for måling av deformasjon, hentet fra SVV HB V221
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Figur 3Boring nummer 9, hentet frs Rambøll sin datarapport

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. 920591035MVA
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no

Side 4av 6

Eid barnehage| Notat:Vurderinger etter vanninsig i tomten
19058-RIG03| Versjon1| 5.11.2019

Figur 4 Boring nummer 10, hentet fraRambøll sin datarapport

Figur 5 Boring nummer 11hentet fraRambøll sin datarapport
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Kort sammendrag
AsplanViaker engasjertav ERAGeoASfor å utføre befaring,undersøkelserog hydrogeologiske
vurderingeri forbindelsemed artesisk/oppadstrømmende
grunnvanni gravegropved Eid barnehage.
Formåletmed arbeidet er å vurdere faren for senkningav grunnvannsstanden
i området og hvordan
dette kan påvirkenærliggendebebyggelseog myra på vestsidenav skolen.
Arbeidethar omfattet gjennomgangav tidligere utførte undersøkelser,områdebefaringmed måling
av vannstandog elektriskledningsevnei drensgrøfter,overvannskummerog grunnvannfra
gravegropmm. I tillegg er det utført 3 sonderboringerned til 5-7m dyp. I to av boringeneble
sandpissdrevet ned til 1,5m for å sjekketrykknivåeti vestredel av byggegropa.
Befaringog undersøkelserutført 29. oktober 2019 avklarteat det utførte gravearbeidetalleredehar
senkettrykket (grunnvannsnivået)ned til kote 168 (terrengnivået)i vestredel av byggegropa.
Mengdengrunnvannfra byggegropasom drenerte via rør til elva ble målt til 0,5 l/s.
Myra vest for vegener alleredegodt drenert. Dette er dokumentert ut fra samtalemed grunneierog
påvistedrensgrøfteri myra og langsvegen.
Basertpå utløp fra overvannsrøri vest- og nordveggi byggegropaer ogsåområdet med de
eksisterendebygggodt drenert ned til kote 169. Ledningsevnemålingene
viser at dette er
hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i grøfta som leder dette vannet ut av
tiltaksområdet.Mengdengrunnvannsom dreneresut som følgeav tiltaket er dermedvesentlig
mindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Tiltaket vil medføreen senkningav grunnvannsnivåeti størrelsesorden0,5-1 m i byggegropa.Ved
eksisterendebebyggelsemot vest vil senkningenværemindre og neppeover 0,5 m. I tillegg er det
sannsynligat en grunnvannssenking
under eksisterendebebyggelseskjer i groveresandmassersom
har mindre setningspotensialenn de mer finkornigeløsmassenepåvisti byggegropa.
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Forord
AsplanViakhar vært engasjertav ERAGeoASfor å utføre hydrogeologiskevurderingeri forbindelse
med byggingav ny barnehageved Eidskolei Melhus kommune.
SigurdHolo Leikarneshar vært ERAGeosin kontaktpersonfor oppdraget.
Befaringog sonderboringermm. Er utført av Rolf Forbordog Bernt OlavHilmo.
Rolf Forbordhar vært oppdragslederfor AsplanViak.Kvalitetssikringer utført av Bernt OlavHilmo.

Trondheim/Stjørdal,04.11.2019

Rolf E.Forbord
Oppdragsleder

Bernt OlavHilmo
Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING
1.1. Formål
AsplanViaker engasjertav ERAGeoASfor å utføre befaring,undersøkelserog hydrogeologiske
vurderingeri forbindelsemed artesisk/oppadstrømmende
grunnvanni gravegropved Eid barnehage.
Formåletmed arbeidet er å vurdere fare for senkningav grunnvannsstandeni myr på vest sidenav
skolen,og ved eksisterendeskole.

1.2. Bakgrunn
Trebetongskalbyggeny barnehageved Eidskolei Melhuskommune.Barnehagener planlagtbygd i
en etasje.Dette medførerterrengbearbeidingmed masseutskiftingav dagensmyr og senkningav
terrenget på deler av tomten. Terrengetsenkesfor å unngåtilleggslastpå undergrunnenpå grunn av
fjerning av lette torvmasser.Det skalfylles tilbake med delvislette masserog delvisknust stein.
Tomtafor ny barnehageliggerrett øst for dagensEidskoleog svømmebasseng.
Det er ikke planlagt
kjeller i barnehagen.Gulvpå grunn er planlagtetablert med overkantpå kote +168.
Selvegravearbeidetutføresav AnleggstjenesterAS.Ved gravingfra 21.-25.oktober 2019fikk man
problemermed vanninnstrømningi gravegropanærmestskolen. Det var da gravdned til kote +168,
og det bobletopp vann i punkter i trauet. Det var prøvegravdi sommeri dette området ned til kote
+167,2.Prøvegravingshullet
sto åpent i 4 timer og var tørt.
Dette eskalerte24. og 25. oktober da det skullegraveslitt ekstrai dette området. Det ser ut som det
er et vannførendelag under et siltlag,og det er gjennomdennesilten det kommer vann.Dette
opplevessom dissegrunni tomten.
Dette uforutsette grunnvannetgir to aspektersom må vurderesvidere:
1. Hvordanetableregod grunn for masseutskiftingi byggegropa.Oppbløtt dissendesilt har et
betydeligsetningspotensiale
2. Farefor senkningav grunnvannsstandenunder myr på vestsidenav skolen,og under
eksisterendeskole.

1.3. Gjennomføring
Feltarbeidetble utført av Rolf Forbordog Bernt OlavHilmo 29. oktober 2019og omfattet:
Oppstartsmøtemed Knut Veienfra AnleggstjenesterAS.Veienhaddekjennskaptil utgraving
av kjeller under samfunnshusi 2006.
Områdebefaringmed målingav elektriskledningsevnei drensgrøfter,overvannskummerog
grunnvannfra gravegropmm.
3 sonderboringerned til 5-7m dyp. I to av boringeneble sandpissdrevet ned til 1,5m for å
sjekketrykknivået.
Innmålingav sonderboringer,grøft og overvannsrørsamt 2 kummer inne på skoleplassener
utført av AnleggstjenesterAS.
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1.4. Bakgrunnsmateriale
Datarapportfra grunnundersøkelse.
Melhuskommune,Eid Barnehage,oppdragnr.
1350027072,Rapportnr.1. Rambøll,23.04.2018[1].
EidBarnehage.Geotekniskprosjekteringsrapport.ERAGeoAS,4.10.2019[2].
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2. TIDLIGERE
UTFØRTE
UNDERSØKELSER
Grunnforholdenepå tomta er undersøktav Rambølli 2018og rapportert i datarapport[1]. I tillegg
har entreprenørgjennomførten prøvegravingden 17. juni 2019.Det ble da gravden sjaktned til
kote +167,22i dagensgravegrop,se figur 12 for plassering.Hullet sto åpent i 4 timer uten noe innsig
av vann.Bilder fra prøvegravingentyder på at det var gravdned i mineralskgrunn under torva.
Entreprenørhar i tillegg gjennomførten befaringpå eksisterendeskoleog markert områdermed
kjeller (nordre halvpart av bygget).Det er ikke utført nøyaktiginnmåling,men det antasat nivået på
kjellerener på kote 169,5ut fra innvendigemålingerfra dekket over.

Figur1. Bildetatt ved sjakting17.juni 2019 (Foto TrebetongAS).

Rambøllsine undersøkelseneble utført våren2018og bestod av 11 totalsonderingerog opptak av to
prøveserierned til 7 meters dyp. Plasseringenav boringeneer vist på kartet i figur 12. Påløsmasseprøveneble det utført klassifiseringog målingav vanninnhold.Påprøver med høyt leirinnhold ble
det målt egenvektog udrenert skjærstyrke.I tillegg ble det på et utvalg av prøverutført
kornfordelingsanalyser.
Undersøkelsene
viste store variasjoneri grunnforhold.Løsmassene
er lagdelteog består av sand,silt
og leire, der leire er dominerendedypereenn 15 m (dypereenn 155 moh). Det ble påvistet topplag
av torv med tykkelsepå opptil 4,1 m. Dette er delvistorvmassersom ble gravdopp og fylt ut i
forbindelsemed tomtearbeid for eksisterendebebyggelse,menspåvistetorvmasserlengstmot øst
er stedegnemasser.
I sondering9 og 11 er det påvisttynne gruslagned til ca. kote 167 moh, mensi sonderboring4 og 5
er påvistgruslagover antatt fjell på kote 158 og 162 moh.
Påvistsilt og leire er klassifisertsom fast med udrenert skjærstyrkei størrelsesorden40-70kPaog
med lav sensitivitet.
Det er ikke målt grunnvannsstandeller poretrykk i løpet av grunnundersøkelsen.
Fjelloverflatener påvistpå mellom 5,1 og 30,5 meters dyp. Fjelloverflatenstiger markert mot øst.
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Det må antasat grunnvannsstrømmenpåvistved gravingi oktober 2019 hovedsakeligskjer i tynne
sand-og gruslagsom er påvistned til ca. kote 165 moh lengstvest i området. Påstørre dyp og mot
øst blir løsmassenemer dominert av silt og leire som i praksismå regnessom tette løsmasseruten
særliggrunnvannsstrømning.
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3. RESULTATER
3.1. Situasjonenved befaring 29. oktober
Innledningsvisble det holdtet kort møte med Knut Veienfra AnleggstjenesterAS.Veienhadde
kjennskaptil utgravingav kjeller under samfunnshusi 2006(nordre del av skolebygningen).
Utgravingenpåvistesand/grusned til ca. kote 170 under bygget.Det ble ikke observertgrunnvann
under gravingen. I rapport fra ERAGeo[2] er dennehøydenanslått til kote 169,5,basert på
innvendigemålingerfra dekket over.

Figur2. Førgraving–skråningenmed den sydligstedel av skolentil venstre(Foto ERAGeo).

Figur3. Gravegropsett fra sør 29. oktober 2019(Foto AsplanViak,29.10.19).

Det aktuelleområdet sett fra sør før og etter utgravingseespå figur 2 og 3. Den flate delen av trauet
(nærmestskolen)liggerpå kote 168. Øst for flaten er det etablert adkomstveimed grovemassernoe
laverei terrenget. Dissemassenefungererogsåsom dreneringfor grunnvannetsom strømmeropp
inne på flaten. Dette grunnvannetsamlesi en dam nedstrøms,som ledesvia rør til elva,se figur 4.
Innløpet/vannstandeni dennedammenvar 29. oktober på kote 165,2,og vannmengdensom
drenerte via rør til elva var 0,5 l/s (målt med bøtte). Man kunnefortsatt se spor av punkter hvor
grunnvannethaddepulset opp på flaten, men ellers haddesituasjonenroet seg.
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Det sto et vannspeili nordre del av byggegropa,se figur 5. Dette vann-nivåetstemte med
grunnvannsnivåetpåvisti sonderboringeneog nedsettingav sandspiss(sekapittel 3.2).
Grunnvannsnivåetsto ved terrengoverflaten(kote 168). Det utførte gravearbeidetog dreneringen
har allerede senket trykket(grunnvannsnivået) ned til kote 168. Lengstøst i området (øst for
dammenpå figur 4 er det gravdut massertil kote 164 (tykt myrlager fjernet).

Figur4. Drenerendemasseropp mot flaten på kote 168 og dam/innløp på kote 165,2(AsplanViak29.10.19).

Figur5. Vannspeili nordre del av gravegropa(AsplanViak29.10.19).

Figur6. Gravegropasett fra sør med sonderboringerutført 29. oktober inntegnet (AsplanViak29.10.19).
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Løsmassene
i vestveggeni gravegropamellom kote 168 og ca. kote 172,5seespå figur 7. Man ser et
fast finsandlagsom overlagresav grovereog løseresandmed skrålagsom heller mot nord. Deretter
sandige/grusigemasseropp til terrengoverflatenved skolen.

Figur7. Løsmassene
i vestveggeni gravegropamellom kote 168 og ca. kote 172,5(AsplanViak29.10.19).

Ogsåi sørveggenav gropaer massenesandige(grov løs sand).I følgeentreprenører dette også
tilfellet for massenei selvetraubunneni sørenden.

Figur8. Gravegropasett fra nord mot sør.Grovesandmasseri sørveggen(AsplanViak29.10.19).
For å få vekk drensvannfra overvannssystem/rørfra arealenevest og nord for byggegropaer det etablert en
grøft som leder dette vannet ut fra området, se figur 9, 10, 11. Plasseringav grøft og rør seespå figur 12.
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Grøftaer etablert dypereenn flaten på kote 168. Bunngrøft liggerpå kote 167,7til 164,9fra vest mot øst.
Vannføringeni grøfta stammeri all hovedsakfra overvannsrørfra vest og nord.

Figur9. Grøft som leder vekk drensvannfra overvannssystem/rørfra arealenevest og nord for byggegropa.

Figur10. Rør-1i vestveggen,kote 169,24.Vannmengdenanslåstil 3 l/s (AsplanViak29.10.19).

Figur11. Rør-2i nordveggen,kote 169,11.Vannmengdenanslåstil 1 l/s.
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3.2. Sonderboringer,grunnvannsnivåog feltmålinger av elektrisk ledningsevne
Plasseringav sonderboringerutført av AsplanViak,tidligere utførte totalsonderingerog gravdsjakt
seespå figur 12. Her er ogsåovervannsrør-1(500mm)og 2 (250mm)samt grøft for bortledningav
vann fra overvannssystemetinntegnet. Dette basertpå innmåling.I tillegg fremgårplasseringav
drensgrøfterog vann-nivåi eksisterendeovervannskummernord og vest for eksisterendebygninger
inntegnet. Det er etablert grøfter i myra, langsvegenog rundt idrettsbanennord for skolen.

Figur12. Kartutsnitt med boringer,overvannsrørog kummer,drensgrøfter,vann-nivåer.

Figur13. Drensgrøfti myra vest for veien(AsplanViak29.10.19).
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Figur14. Drensgrøftlangsvegenvest for skolen.Feltmålingav ledningsevneog vannstand.

Ved befaringav drensgrøfterog overvannskummerble vannstandi kummer registrert og elektrisk
ledningsevnei vannet i kummenble målt, se figur 12 og 14. For kum-2,3 og 5 er vannstandenikke
nøyaktigregistrert (høyderfra høydedata.noog nedmålingmed ledningsevnesonden).
For kum-1 og
4 ved skolener det gjort nøyaktigmålingmed GPS.Vannstandved hver kum og øvrigepunkt er
angitt på kartet i figur 12. Basertpå dissemålingenestrømmergrunnvannetlogisknok østovermot
elva.
Ledningsevnemålingene
viserentydigat overvannssystemetdrenerer grunnvann.Grunnvannets
ledningsevneer høy i dette området på grunn av høyt innhold av kalsiumog magnesium.I
overflatevannvil ledningsevnenværevesentliglavere(50 µS/cm).Variasjoneri målt ledningsevne
skyldesvarierendeandel overvann.
Tabell1. Ledningsevnemålinger
utført 29.10.2019.

Punkt
Rør-1
Rør-2
Grøft Rør-1og 2 nedstrømsrør-1
Overvannskum-1
Overvannskum-2
Overvannskum-3
Overvannskum-4
Overvannskum-5
Dami byggegropav/ Sb3
Utløp dreneringgrunnvann
(dam)
Utløp grunnvannved vei

µS/cm
Ledningsevne

l/s
Antatt vannføring
366
308
350
360
385
380
300
187
330
290
365
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3
1
4

Målt til 0,5

Myra vest for vegener alleredegodt drenert. Dette er dokumentertbåde ut fra samtalemed
grunneierog påvistedrensgrøfteri myra og langsvegen.Man er av dennegrunn ikke bekymret for
setningeri myra som følgeav tiltaket.
Basertpå utløp av overvannsrøri vest-og nordvegger ogsåområdet med de eksisterendebygggodt
drenert ned til kote 169, jevnfør rør-1 og 2 på figur 12. Ledningsevnemålingene
viserat dette er
hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i grøfta som leder dette vannet ut av
tiltaksområdet.Til sammenligningble vannmengdenmed opphavi oppadstrømmendegrunnvannpå
den øversteflaten (kote 168)målt til 0,5 l/s. Mengdengrunnvannsom dreneresut som følge av
tiltaket er dermedvesentligmindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Det ble under befaringenutført 3 sonderboringerpå flaten i vestredel av gravegropa(nærmest
skolen,se figur 12). I to av boringeneble sandpissdrevet ned til 1,5m for å sjekkegrunnvannsnivået.
Sonderboring-1og 2 ble beggeutført til 7m dyp. Boringeneindikerte finsandned til 3-4 meters dyp,
deretter en fasteresiltig finsandmed lavereborsynkfra 4 til 7m. Sonderboring-3viste mye det
samme,men her ble det påvistlag med groveresandfra 0,5-1,8meteroget tynt gruslagpå 3,2m.
Dypereenn 3 meter er det påvisten fastere siltig finsandogsåher. Påvisningav mer permeablelag
kan forklare problemenemed oppadstrømmendegrunnvanni deler av byggegropa.
Det sto et vannspeili nordre del av byggegropa,se figur 5. Dette vann-nivåetstemte med
grunnvannsnivåetpåvisti sonderboringeneog nedsettingav sandspiss.Grunnvannsnivåetsto ved
terrengoverflaten(kote 168). Det utførte gravearbeidetog dreneringenhar allerede senket trykket
(grunnvannsnivået)ned til kote 168.
Tabell2. BorprofilerSb-1til Sb-3.Tolketløsmassefordeling
og borsynki s/m (KoordinaterUTM32).

Boring
nr.:

Sonderboring
1 (Sb-1)

Sonderboring
2 (Sb-2)

Sonderboring
3 (Sb-3)

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

Koord.

X: 556093,074
Y: 7004952,958

X: 556103,779
Y: 7004970,761

X: 556105,34
Y: 7004980,373

Dyp
(m)
0-1

Løsmassetype
Finsand

Borsynk
(s/m)

Løsmassetype
Finsand

Synk
(s/m)

1-2

Finsand

10

Finsand

8

2-3
3-4

Finsand
Finsand,
fastere

10
15

Finsand
Finsand

7
10

4-5

Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere

20

Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere
Siltig finsand,
fastere

14

Dato:

5-6
6-7

Avsluttet 7m

22
25

Avsluttet 7m
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22
32

Løsmassetype
Finsand,
grovere fra
0,5-1m
Finsand,
grovere fra
1,0-1,8m
Finsand
Siltig finsand,
fastere
Gruslag 3,2m
Siltig finsand,
fastere
Avsluttet 5m
Grovere sand
påvist ved
jekking fra
0,5-1,8m

Synk
(s/m)
8

15

12
18

30

4. OPPSUMMERING
OGKONKLUSJONER
4.1. Resultaterog mulige konsekvenser
Etableringav ny barnehageved Eid skolei Melhuskommunemedfører terrengbearbeidingmed
masseutskiftingmyr og senkningav terrenget på deler av tomta. Tomtafor ny barnehageliggerrett
øst for dagensEidskoleog svømmebasseng.
Gulvpå grunn er planlagtetablert med overkantpå kote
+168.
Ved gravingfra 21.-25.oktober 2019fikk man problemer med vanninnstrømningi gravegropa
nærmestskolen. Det blegravd ned til kote +168,og det boblet opp vann i punkter i trauetpå kote
+168.Dette eskalerte24. og 25. oktober da det skullegraveslitt ekstrai dette området.
Utstrømmendegrunnvannmedførtegyngendegrunn i vestredeler av tomta.
Ut fra de foreliggendeboringer(Rambøllog AsplanViak)skjergrunnvannsstrømmeni tynne sand-og
gruslagsom er påvistned til ca. kote 165 moh lengstvest i området. Påstørre dyp og mot øst blir
løsmassenemer dominert av fast silt og leire som i praksismå regnessom tette løsmasseruten
særliggrunnvannsstrømning.
Denneteorien bekreftesav Sonderboring-3,hvor det ble påvistlag med
groveresandmellom 0,5-1,8meterog et tynt gruslagpå 3,2m. Dypereenn 3,2meter er det påvisten
fasteresiltig finsandogsåher. Påvisningav mer permeablelag forklarerproblemenemed
oppadstrømmendegrunnvanni deler av byggegropa,som i dette tilfellet er ført så dypt at den
skjærergrunnvannsspeilet/trykknivået,
se enkel prinsippskissei figur 15.

Figur15. Enkelog ikke målsatt prinsippskissefor grunnvannsstrømning
i byggegropa.

Under befaringog sonderboringer29. oktober 2019kunneman fortsatt se spor av punkter hvor
grunnvannethaddepulset opp på flaten, men ellers haddesituasjonenroet seg.Dette bekreftesogså
ved at det haddedannet seget islagpå deler av flaten, noe som ikke vil skje ved stadig
oppstrømmendegrunnvannmed temperatur på 5-6 °C.Grunnvannsnivåetsto ved terrengoverflaten
(kote 168).
Det utførte gravearbeidetog dreneringenhar derfor allerede senket trykket (grunnvannsnivået)
ned til kote 168 (terrengnivået),og vannmengdensom drenerte via rør til elva var 0,5 l/s (målt
med bøtteden 29. okt.). Basertpå dissemålingeneog målingeri overvannskummersom drenerer
grunnvannlengerveststrømmer grunnvannetlogisknok østovermot elva,se figur 12.
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Påvistedrenssystemi området rundt skolenog fylkesvegenviser at myra vest for vegenalleredeer
godt drenert. Man er av denne grunn ikke bekymret for økte setningeri myra som følge av tiltaket.
Basertpå utløp av overvannsrøri vest- og nordveggi byggegropaer ogsåområdet med de
eksisterendebygggodt drenert ned til kote 169, jevnfør rør-1 og 2 på figur 12.
Ledningsevnemålingene
viserat dette er hovedsakeliggrunnvann,og vannmengdenanslåstil 4 l/s i
grøfta som leder dette vannet ut av tiltaksområdet.Bunngrøft ligger på kote 167,7til 164,9fra vest
mot øst. Vannføringeni grøfta stammeri all hovedsakfra overvannsrørenefra vest og nord, da det
ikke slår inn grunnvanni grøfta, selvom denneligger lavereenn vestredel av byggegropa(kote 168).
Det må derfor være tette masseri dette området.
Til sammenligningble vannmengdenmed opphavi oppadstrømmendegrunnvannpå den øverste
flaten (kote 168) målt til 0,5 l/s. Mengdengrunnvannsom dreneresut som følgeav tiltaket er
dermedvesentligmindre enn det som dreneresut via det eksisterendesystemet.
Tiltaket vil ikke endre retningenpå grunnvannsstrømmen.
Pågrunn av tettere løsmassermot øst i
byggegropavil det fortsatt skje en grunnvannsstrømopp i den vestligedelen av byggegropa.Det er
vanskeligå drenereen oppadrettet grunnvannsstrøm,men ved dreneringog masseutskiftingvil man
kunnesenkegrunnvannsnivåeti størrelsesorden0,5-1m i den vestligedelen av byggegropa.I den
østligedeler er grunnvannsnivåeti stor grad styrt av overflaten på tette silt- og leirlag. Senkningen
av grunnvannsnivåetsom følge av dreneringav byggegropavil avta vestoverslik at det under
eksisterendebebyggelsekan antasmindre enn 0,5 m senkning.I tillegg bestårløsmasseneunder
eksisterendebebyggelseav sandmed gruslagsom har mindre setningspotensialeenn løsmassene
under byggegropa.Det forventesderfor ikke skaderpå eksisterendebebyggelsesom følge av
setninger,men dette må vurderesnærmereav geoteknikker.

4.2. Forslagtil tiltak
Det er etter vårt syn ikke nødvendigmed spesielletiltak rettet mot terreng og bebyggelseutenfor
byggegropa.Det viktigstevil væreå oppnåen stabil byggegrunn.Pågrunn av oppadrettet
grunnvannsstrømi deler av tomta er det vanskeligå få til en god dreneringav vestre del av
byggegropa.I en E post fra ERAGEOdatert 25.10.2019er det foreslått tiltak for å oppnå stabil
byggegrunnog for å reduserefaren for setninger.Vi er i grovetrekk enig i foreslått framgangsmåte,
men har følgendekommentarer:
Eksisterendegrunnvannsdrenering
opprettholdes,se figur 3, 4 og 16.
Vi foreslårmasseutskiftingned til kote ca.167,5.Det leggesdrensgrøftermed 5-10 meters
mellomrom fra NV til SØ.I tillegg leggesdrensgrøftpå innsidenmot NØ(sefigur 16 neste
side).Drensgrøftenefylles med grus/singeletter at det er lagt ned drensledning.Det legges
masseseparasjonsduk
mellom påfylt pukk og eksisterendeløsmasserav finsand.
Viderefølgespunkt 4 og 5 i beskrivelsenfra ERAGeo.
Det har vært diskutert å heveutløpsnivåetfor dreneringenav vestredel i forhold til dagensdrenering
av byggegropa.Dette for å reduseregradienten,få redusert grunnvannssenkingen
og dermed
redusertfaren for setningerpå eksisterendebebyggelse.I med at man har gravdut massertil kote
164 i øst ansesdette som vanskeligda man måtte ha lagt en demningav tette løsmasserfor å få økt
grunnvannsnivåetigjen. Hvisgeotekniskevurderingerog beregningerviserat den antatt senkningen
av grunnvannsnivåetikke vil gi setningsskaderpå eksisterendebebyggelse,vil vi anbefaleat
eksisterendedreneringbeholdes.
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Figur16. Prinsippskisse
–forslag til dreneringav vestredel av byggegrop.
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