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SAMMENDRAG 

Melhusbanken planlegger å utvikle og bygge ut Bankkvartalet i Melhus sentrum. Multiconsult Norge AS er engasjert 
som geoteknisk rådgiver i forbindelse med regulering av planområdet. Det planlegges å rive deler av eksisterende 
bebyggelse og etablere nye bygg med tilhørende parkeringskjeller inntil og ved siden av bygg som beholdes. Det er 
planlagt parkeringskjeller i et plan, med mulighet for to plan. 
Foreliggende notat er tilpasset plannivå detaljregulering og detaljprosjektering må påregnes ved utbygging. 
Geotekniske problemstillinger knyttet til planlagt utbygging er hovedsakelig relatert til: 
- Bebyggbarhet iht. planbeskrivelse 
- Fundamentering 
- Etablering av byggegroper 
- Behov for oppstøtting 
Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet i forbindelse med regulering. De tidligere grunnundersøkelsene 
i området viser at løsmassene sør for planområdet består av rasmasser av leire med silt- og sandlag ned til ca. 4-7 
meters dybde. Under rasmassene er det et lag med sand/grus med mektighet 3-4 m og under sandlaget antas det 
silt/leire med enkelte sandlag til stor dybde. Nord og vest for planområdet viser tidligere grunnundersøkelser at 
området består av et lag sand og grus med mektighet 5-6 m. Under dette laget er det registrert siltig sand til avsluttet 
sonderingsdybde på 25 m. Dybde til berg er ikke påvist ved undersøkelsene, men antas å ligge dypt. 
Tidligere målinger av grunnvannstand antyder at grunnvannet står ca. 6 m under terreng i leirige masser sør for 
planområdet og minimum 8 meter under terreng i nord og vest for planområdet. 
Blokker med tre til seks etasjer vurderes foreløpig å kunne direktefundamenteres. Da løsmassene varier i planområdet 
vurderes fundamentering på hel bunnplate med økt tykkelse på bunnplata under søyler samt heis- og trappesjakt som 
den mest aktuelle fundamenteringsløsningen av setningshensyn. Endelig utforming av fundamenteringsløsning kan 
først gjøres når kjeller- og fundamentnivå samt bygningslaster er avklart. 
Blokk på åtte etasjer tilrås fundamentert på peler.  
Deler av byggegropen kan etableres med åpen byggegrop, men det vil trolig bli behov for oppstøttingstiltak mot 
nabobygg og veg/infrastruktur. For nabobygg med kjeller («gammelbanken» kan det være mulig å grave ut inntil 
eksisterende bygg. Avstivet spunt vurderes som den mest aktuelle oppstøttingsløsningen. 
Ved eventuell etablering av parkeringskjeller i to underetasjer vil laveste plan trolig ligge under grunnvannsnivå. 
Permanent senking av grunnvannstanden vil kunne medføre setninger på omkringliggende bygg og infrastruktur. Det 
må følgelig påregnes at dypeste kjeller må bygges som vanntett konstruksjon. Med oppstøtting av byggegropa med 
spunt kan det etableres parkeringskjeller i to etasjer for deler av bygget eller hele bygget. Det er ikke mulig å etablere 
byggegrop med åpen utgraving for kjeller over to plan. 
Planlagt nedkjøring til parkeringskjeller ligger ca. 15 meter fra senterlinje jernbane. Stabiliteten av jernbanefylling 
vurderes som tilfredsstillende, men dette må dokumenters gjennom stabilitetsberegninger i detaljprosjekteringsfase. 
Multiconsult vurderer utbyggingsplanene som bebyggbar og skredsikker iht. gjeldende lover og forskrifter. 
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1 Innledning 
Melhusbanken planlegger å utvikle og bygge ut Bankkvartalet i Melhus sentrum. Det skal 
utarbeides en reguleringsplan som omfatter både nærings- og boligformål for eiendommene 
gnr/bnr 94/10, 94/26 og 94/138 (eies av Melhusbanken) og eksisterende / eventuelt ny bebyggelse 
for eiendommene Kroakvartalet (91/2) og Lensmansgården (del av 94/10).  Begge 2 sistnevnte 
eiendommene tilhører Melhus Kommune.   

Planområdet ligger nord i Melhus sentrum, i Melhus kommune, og ligger mellom Melhusvegen og 
jernbanen, se Figur 1.  
 

 
Figur 1 Oversikt over planområdet [kilde: www.norgeskart.no] 
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2 Planlagt utbygging 
Planlagt antatt utbyggingsvolum for tomteareal tilhørende MelhusBanken omfatter næringsbygg 
med ca. 100-110 kontorplasser og 80-85 boliger. Deler av eksisterende bygningsmasse skal rives og 
nye bygg med parkeringskjeller i 1-2 plan skal etableres. Forslag til utbygging er vist i Figur 2 og 
planskisse av 1. etg og kjeller med parkering er vist i Figur 3. 
  

 
Figur 2 3D-modell av planlagt utbygging utarbeidet av Bergersen Arkitekter. Planområdet er omtrentlig omrisset i rødt. 
 

 
Figur 3 Plan 1. etg og kjeller for utbygging av eiendommen til Melhusbanken utarbeidet av Bergersen Arkitekter. 
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3 Grunnlag 

 Grunnundersøkelser 
Multiconsult Norge AS har ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med regulering av 
Bankkvartalet, men Multiconsult har utført grunnundersøkelser sør og delvis øst for planområdet i 
forbindelse med utbygging av «Nye Melhustunet», «Energiparken» og «Indrefiléten Melhus».  Det 
er også utført grunnundersøkelser av Statens vegvesen nord og vest for planområdet i forbindelse 
med E6 Trondheim – Melhus. Rambøll har utført grunnundersøkelser nord for planområdet i 
forbindelse med nytt leilighetsbygg. Tidligere grunnundersøkelser i området fremgår i hovedsak av 
følgende rapporter: 

• 418913-RIG-RAP-001, rev 00 Nye Melhustorget. Datarapport grunnundersøkelser, /1/ 
• 418028-RIG-RAP-001, rev 00 Energiparken. Datarapport grunnundersøkelser, /3/ 
• 415300-RIG-RAP-001, rev 00 Indrefiléten Melhus. Datarapport grunnundersøkelser, /4/ 
• 411279-1 Datarapport ledningsanlegg Melhus sentrum, /5/ 
• Ud-731A-2 E6 Melhus Jaktøyen – Melhusbrua. Grunnundersøkelser, /6/. 
• 6120853-1 Almåsgården Melhus. Grunnundersøkelser Datarapport, /7/ 
• 640031A Melhus kjøpesenter. Byggetrinn 2. Grunnundersøkelse Geoteknisk vurdering, /8/ 

 Grunnlagsdokumenter 
I tillegg til geotekniske rapporter er følgende dokumenter/tegninger benyttet som grunnlag: 
 
Tabell 1 Grunnlagsdokumenter 

Nr. Tegning/dokument Tittel/kommentar Datert 

1 A10-1  Områdeutvikling Melhus. Eksisterende situasjon 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

2 A10-2  Områdeutvikling Melhus. Utomhusplan 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

3 A20-1  Plan 1. Etasje og kjeller 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

4 A20-2 Plan 2. og 3. etg. 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

5 A20-3 Plan 4. og 5. etg 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

6 A20-4  Plan 6- ,7- og 8 etg 
Tegning utarbeidet av Bergersen Arkitekter AS 

15.01.2018 

7 418913-RIG-NOT-001, rev 00 Nye Melhustorget. Geoteknisk vurdering 
Notat utarbeidet av Multiconsult Norge AS 

11.10.2017 
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4 Myndighetskrav 
Gjennomførbarhet av detaljregulering må dokumenteres gjennom vurderinger som viser at 
foreliggende planer kan gjennomføres på en måte som tilfredsstiller dagens regelverk. 

Følgende lover, forskrifter og retningslinjer er gjeldende: 

• Plan- og bygningsloven (PBL), /9/ 
• Byggteknisk forskrift (TEK17), /10/ 
• NVEs retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, /11/, med tilhørende 

veileder nr. 7-2014 Sikkehet mot kvikkleireskred (kvikkleireveilederen), /12/. 
 

Plan og bygningsloven, §28-1, stiller krav til at «grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- eller miljøforhold». 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiledning til TEK 17 /10/. I avsnitt §7-3 åpner 
veiledningen for at tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred kan oppnås i alle faser av utbyggingen 
og for ferdig bygg ved å følge metoder og prosedyrer som er gitt i NVE retningslinjer nr. 2-2011 /11/ 
med tilhørende veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred /12/. 

Planområdet ligger under marin grense, og det kan dermed forekomme løsmasser med 
sprøbruddegenskaper. Planlagt utbygging plasseres i tiltakskategori K4, «Tiltak som medfører større 
tilflytting/personopphold», for eksempel rekkehus/boligblokk.  
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5 Topografi og løsmasser 

 Terrengforhold 
Planområdet er relativt flatt og ligger på ca. kote +20. Omtrent 100 meter vest for tomta faller 
terrenget ned mot Gaula som har vannføringsnivå på ca. kote +5. Omtrent 100 meter vest for 
tomta stiger terrenget opp til toppen av Høyegga med en skråningshelning brattere enn 1:3.   

 Løsmasser 
NGUs kvartærgeologiske løsmassekart, se Figur 4, viser at planområdet i hovedsak ligger i et 
område med tykk marin avsetning. 

Det bemerkes at kvartærgeologisk kart er basert på grunne prøver og at løsmassene i dybden kan 
bestå av andre masser. 
 

 
Figur 4 Kvartærgeologisk kart [kilde: atlas.ngu.no] 

De tidligere grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene sør for planområdet består av 
rasmasser av leire med silt- og sandlag ned til ca. 4-7 meters dybde. Under rasmassene er det et lag 
med sand/grus med mektighet 3-4 m og under sandlaget antas det silt/leire med enkelte sandlag til 
stor dybde. Nord og vest for planområdet viser tidligere grunnundersøkelser at området består av 
et lag sand og grus med mektighet 5-6 m. Under dette laget er det registrert siltig sand til avsluttet 
sonderingsdybde på 25 m. Dybde til berg er ikke påvist ved undersøkelsene, men antas å ligge dypt. 

 Grunnvann og poretrykk 
Tidligere målinger av grunnvannstand antyder at grunnvannet står ca. 6-7 m under terreng i leirige 
masser sørøst for planområdet /1/ og minimum 8 meter nord og vest for planområdet /7/. 

Grunnvannstanden varierer normalt med årstider og nedbør. Erfaringsmessig kan grunnvannsnivået 
stå vesentlig høyere i perioder med nedbør og/eller snøsmelting. 

E6

Omtrentlig omriss av planområdet 

E6
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6 Sikkerhet mot flom og ras  

 Flom 
Flomsonekart fra NVE viser at planområdet ikke ligger utsatt for flom fra Gaula eller 
omkringliggende bekker, se Figur 5. 

 

 
Figur 5 Flomsoner for 200-årsflom [kilde: atlas.nve.no] 

 Områdestabilitet 
Det er ikke registrert kvikkleire eller sensitiv leire ved noen grunnundersøkelser i og rundt Melhus 
sentrum som Multiconsult Norge AS kjenner til. I følge https://atlas.nve.no, se Figur 6, er det en 
kvikkleiresone, 1111 «Nordegga-Lerlia», 900 meter øst og på motsatt side av åsen Høyeggen. Det er 
også registrert enkelte mindre forekomster av kvikkleire 700 meter sør og sørvest for planområdet i 
forbindelse med vegutbygging (ny E6) og brufundament på Melhusbrua.  

NGI har utført skredfarevurderinger av Melhus sentrum og det fremgår i rapporten utarbeidet av 
NGI /17/ at det ikke er fare for skred innenfor planområdet eller at det kan rammes av skred utløst 
utenfor området. 

Grense for 200-årsflom

Omtrentlig omriss av planområdet
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Figur 6 Utsnitt av kvikkleirekart - faregrad [kilde: https://atlas.nve.no]  

Påviste forekomster av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale 
[Statens vegvesen] 

Omtrentlig omriss av planområde

Kvikkleiresone 

E6

E6

1111 
Nordegga-Lerlia 
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7 Orienterende geotekniske vurderinger 

 Generelt 
Det planlegges bolig- og næringsbygg med opptil 8 etasjer. Videre planlegges 1-2 kjelleretasjer for 
parkeringsformål, samt noe bod-areal. Gulv i 1. etasje er planlagt omtrent i nivå med dagens 
terreng.  

Vurderingene tar utgangspunkt i én kjelleretasje. En ekstra kjelleretasje er vurdert som en opsjon 
og blir beskrevet i eget kapittel. Utbygger har opplyst at det kan være aktuelt med seksjonsvis 
utbygging av parkeringskjeller. 

Det er gjennomført en befaring på planområdet den 2. februar 2018 for å kartlegge om nabobygg 
som det planlegges å beholde har kjeller og nivå på kjellergulv. Nivå på kjellergulv i Gammelbanken 
er målt inn med GPS til å ligge på ca. kote + 17,5 og nivå kjellergulv (sokkeletasje) i Kroakvartalet 
ligger på ca. kote +20,0. Det vil være nødvendig med nye innmålinger i forbindelse med 
detaljprosjektering (nivå på fundament og virkelig utforming av fundamenter). 
 

 
Figur 7 Omtrentlig plassering av parkeringskjeller i forhold til dagens situasjon [kilde: Tegning nr. A20-1 utarbeidet av 
Bergersen Arkitekter AS] 

 
Etter det vi har fått opplyst skal Melhusbanken - byggetrinn 1985 rives, «Gammelbanken» fra 1928, 
Lensmannsgården og Kroakvartalet beholdes.  

 Fundamentering 
Generelt 
Det kombinerte nærings- og leilighetskomplekset er planlagt oppført som fem blokker på tre til åtte 
etasjer med underliggende sammenhengende parkeringskjeller. Deler av parkeringskjelleren er 
uten overliggende bygg, noe som vil medføre ujevne bygningslaster mot grunnen. 

Ujevne bygningslaster gir risiko for differansesetninger og dermed oppsprekking i forhold til 
tilliggende blokker. Det bør vurderes fuger som kan ta opp differansesetninger i overgangene 

Lensmannsgården 

Kroakvartalet

«Gammelbanken» 

Bygg som skal rives

Nord
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mellom blokker med ulike antall etasjer. En nærmere vurdering av setninger må utføres når 
fundamentlastene er avklart. 

Valg av fundamenteringsløsning av nybygg i planområdet må vurderes i forbindelse med 
detaljprosjekteringen ut fra aktuelle laster og konstruksjonens setningsømfintlighet. Det vil bli 
nødvendig med grunnundersøkelser som grunnlag for detaljprosjektering.  

Setninger kan være bestemmende for valg av fundamenteringsløsning og/eller dimensjonering av 
bygg. 
 

Blokker med 3-6 etasjer 
For blokker på 3-6 etasjer vil utgraving for parkeringskjeller gi avlastning som er omtrent like stor 
som bygningslastene. Det vil si at utgravinga vil medføre kompensert fundamentering. Følgelig vil 
setningsrisikoen være liten ved direktefundamentering. Der hvor pålastningen er større enn 
utgravd masse vil det være setningsrisiko. 

Dersom løsmassenes beskaffenhet varierer over tomta kan direktefundamentering på 
banketter/søylefundamenter medføre uakseptable total- og differansesetninger. Vi vurderer derfor 
at fundamentering på hel bunnplate med økt tykkelse av bunnplata under søyler samt heis- og 
trappesjakt som den mest aktuelle fundamenteringsløsningen. Blokkene blir på den måten 
tilnærmet kompensert fundamentert og setningsrisikoen vil være lav. 

Alternativt kan det masseutskiftes 1 m under underkant fundament med kvalitetsmasser av 
sprengstein og fundamentere bygget på banketter/søylefundamenter. Ved å masseutskifte med 
sprengstein vil byggegrunnen bli homogenisert og risikoen for skadelige differansesetninger 
reduseres. 
 

Blokk med 8 etasjer 
Ved direktefundamentering av blokk på 8 etasjer på banketter/søylefundamenter må det påregnes 
uakseptable total- og differansesetninger. 

Vi tilrår at blokk på 8 etasjer fundamenters på peler. Gravimetriske målinger utført av NGU /19/ 
indikerer løsmassemektighet på mellom 100-150 m i Melhus sentrum. Av denne grunn vil 
friksjonspeler være aktuelt. 

De mest aktuelle peletyper er HP-peler (stålprofil) og stålrørspeler. Betongpeler vurderes som 
mindre aktuelt på grunn av forventning om stor rammemotstand i sand- og gruslag i dybden, og det 
vurderes som meget usikkert om betongpeler kan rammes gjennom det faste sand- og gruslaget 
uten brekkasjer/vrakpeler. 

Fundamentering på friksjonspeler er heller ikke en setningsfri fundamenteringsløsning, så noe 
setninger må påregnes også for denne fundamenteringsmetoden. 

 Etablering av byggegrop og oppstøtting 
Eksisterende terreng på tomta ligger på ca. kote +20, men deler av området rundt Kroakvartalet 
ligger noe høyere. Fundamentnivå for parkeringskjelleren, i ett plan, antas på ca. kote +16,5 til 
+17,0. Løsmassene i fundamentnivå kan variere fra rasmasser av leire med sand-, silt- og gruslag til 
sandige og grusige masser. 
 

Åpen graving 
Deler av byggegropen kan etableres med åpen byggegrop. Midlertidige graveskråninger ned til 
fundamenteringsnivå (ca. kote +16,5 til +17,0) tilrås etablert med helning 1:1,5. For graveskråninger 
i sør, mot Gimsevegen, forutsettes innsnevring av veg for å kunne etablere åpen graving. 
Eksisterende terreng i nord ligger ca. 1 m høyere enn i sør og medfører dypere utgraving i forhold til 
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dagens terreng. Graveskråninger kan optimaliseres når prosjektet er nærmere definert (plassering 
og fundamentnivå) og grunnundersøkelser er utført.  
 
Byggegropsoppstøtting 
Parkeringskjelleren er planlagt å ligge tett inntil eksisterende bebyggelse uten kjeller 
(Lensmannsgården) og utfordringer knyttet til utgraving/oppstøtting mot Lensmannsgården må 
ivaretas under detaljprosjekteringen. Videre må behov for oppstøtting mot Melhusvegen vurderes i 
detaljprosjekteringen. For nabobygg med kjeller («Gammelbanken») kan det være mulig å grave 
inntil eksisterende kjeller.  

For eventuelle oppstøttinger i form av spunt vurderes en kombinasjon av innvendig avstivning og 
injiserte løsmassestag som mest aktuelt. Det tilrås ikke å benytte injiserte løsmassestag under bygg 
da disse kan medføre setninger på nabobygg og -konstruksjoner. Ramming av spunt og utgraving vil 
gi setninger på nabobygg, og disse må tas hensyn til ved endelig plassering og dimensjonering av 
spunt og avstivning. 

Dersom det blir behov for kjelleretasjer i flere plan vil det være ytterligere behov for 
oppstøttingstiltak i form av avstivet spunt for å kunne gjennomføre utgraving til fundamentnivå, se 
kapittel 7.4. 

Det er ikke utført målinger av grunnvannsnivå på planområdet, men lagdelingen i nærområdet 
tilsier mulige hengende grunnvannsspeil i flere nivåer og det må dermed påregnes innsig av vann i 
byggegropa. Silt og finsand under grunnvannstand kan skape problemer ved grave- og 
fundamenteringsarbeider. 

 P-kjeller i 2 plan 
Fundamenteringsnivå for parkeringskjeller i to underetasjer antas på ca. kote +13 til +13,5. Laveste 
plan vil muligens ligge under grunnvannstanden i deler av planområdet. Permanent senking av 
grunnvannsstanden vil kunne medføre setninger på omkringliggende bygg og infrastruktur. Det må 
følgelig påregnes at dypeste kjeller må bygges som vanntett konstruksjon. Dersom utgraving 
kommer under grunnvannsnivå vil det bli nødvendig med etablering av pumpesystemer for å senke 
grunnvannstand midlertidig. 

Med oppstøtting av byggegropa med spunt kan det etableres parkeringskjeller i to etasjer for deler 
av bygget eller hele bygget. Parkeringskjeller i 2 plan vil medføre ytterligere undergraving av 
eksisterende bebyggelse og vurderes som risikofylt med tanke på setningsskader på eksisterende 
bebyggelse. En kombinasjon av Innvendig avstivning og injiserte løsmassestag vurderes som 
aktuelle avstivningsløsninger. 

 Naboforhold 
Ved byggearbeider i urbane strøk er det ofte risiko for skader på nabobygg og infrastruktur.  

Senkning av grunnvannstand (aktuelt med P-kjeller i 2 plan), både permanent og i anleggsfasen, vil 
gi setninger både på bygg under oppføring og nabobygg. Ved å ramme inn byggegropa med spunt i 
kombinasjon med vanntett kjeller kan risikoen for setninger på nabobygg som følge av 
grunnvannssenkning reduseres. 

I tillegg til setninger på nabobygg som oppstår i forbindelse med utgraving for kjelleretasjer, vil 
spuntramming også kunne forårsake setninger. Risikoen for skader øker med økt dybde av 
utgraving og nærhet til nabobygg og –konstruksjoner. Eventuell undergraving av etablerte 
fundamenter og infrastruktur vil også øke risikoen for skader på nabobygg/infrastruktur. 

Injiserte løsmassestag vil kunne medføre setninger på nabobygg og -konstruksjoner. 
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Skader som kan oppstå på grunn av differansesetninger er vanligvis riss og sprekker i gulv, vegger 
eller fundamenter. 

Det må tas hensyn til naboforhold ved endelig plassering og utforming av byggegrop. 

 Jernbane 
Planlagt nedkjøring til parkeringskjeller ligger ca. 15 meter fra senterlinje jernbane. Vi vurderer at 
byggegrop mot jernbane kan etableres med åpen graving og at stabiliteten i byggefase er 
tilfredsstillende, men at dette må dokumenters gjennom stabilitetsberegninger i 
detaljprosjekteringsfase. 
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8 Avsluttende kommentar 
Fundamentering av planlagt bygg, samt etablering av byggegrop må detaljprosjekters. 
Parkeringskjeller kan etableres i ett plan med en kombinasjon av byggegropsoppstøtting og åpen 
utgraving. Det må påregnes noe skader på nabobygg i forbindelse med oppstøttingstiltak. 
Parkeringskjeller i to plan er mulig ved byggegropsoppstøtting rundt hele eller deler av byggegropa. 
Det vil imidlertid medføre dypere utgravinger og dermed større risiko for skader på nabobygg og 
behov for kostbare oppstøttingstiltak. 

Vi tilrår at det utføres grunnundersøkelser på planområdet for grunnlag til detaljprosjektering. 
Spesielt tilrås at det utføres poretrykksmålinger og spesialforsøk for dokumentasjon av grunnens 
styrke- og deformasjonsegenskaper. 

Videre tilrås det at kjeller- og fundamentplanene ikke er helt fastlåst til neste planfase, men at det 
er et «slingringsmonn» som kan ta høyde for geotekniske forhold. Dette tilrås også for å i størst 
mulig grad ta hensyn til nabobygg og nærliggende konstruksjoner.  

Endelig utforming av fundamenteringsløsning kan først gjøres når kjeller- og fundamentnivå samt 
bygningslaster er avklart. 
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