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GEOTEKNISKE VURDERINGER REGULERINGSPLAN, NORDBY BARNEHAGE

1.

Innledning

Dato 20.04.2017

Rambøll har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for en ny barnehage med
tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Som en del av planarbeidet er det
gjennomført geotekniske vurderinger.
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Planområdet ligger på Nordby i Ås kommune, og er vist på figur 1. Planområdet
ligger nordvest for Nordby idrettsanlegg, med adkomst fra Askehaugveien.
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Figur 1) Planområdet markert med blå linje, felt B1

Foreløpige skisser av barnehagen utarbeidet avKoda arkitekter AS (Mulighetsstudie
Nordby barnehage, datert 01.12.2016), viser barnehagebygg i 2 etasjer over
terreng. Ett av alternativene innebærer etablering av kjelleretasje for tekniske rom,
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Terreng
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4.
4.1

Geotekniske vurderinger
Fundamentering

Basert på observasjoner fra befaring, samt informasjon fra kvartærgeologisk kart forventes det greie
forhold for fundamentering og grunnarbeider. Forutsatt stedlige masser av grus og sand, antas det at
bygget kan direktefundamenteres. Det kan bli nødendig med sprengningsarbeid i forbindelse med
fundamenteringen, avhengig av byggets plassering i plan og høyde.

4.2

Områdestabilitet

u',

Områdestabiliteten skal vurderes i henhold til TEK 10, S7-3 sikkerhet mot skred, og tilhørende veileder
fra NVE (NVE veileder 7/2014, sikkerhet mot kvikkleireskred). Det er mye berg i dagen rundt
planområdet, samt med marine strandavsetninger; sand og grus. Disse massene inneholder ikke
sprøbruddmaterial. Vi vurdere at det er ingen risiko til områdestabilitet.

4.3

Videre undersøkelser

For detalsjprosjektering av fundamenteringsløsning, samt vurderinger i forbindelse med etablering av
byggegrop, anbefales det at det gjennomføres grunnundersøkelser på tomten. Grunundersøkelsene skal
gjennomføres for å kartlegge dybde til berg og løsmasseforhold. Dette kan enten gjennomføres ved
prøveg ravinger, eller tradisjonel le g ru nnu ndersøkelser med borrigg.

Med vennlig hilsen

Rambøll, avd. Geo og miljø
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Bilder fra befaring

Bilder fra Nordby Barnehage
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