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Tiltakshaver

Våler kommune
Prosjekt

gymsal svindal skole
Svinndalveien 28
1593 Svindal
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Fundamentering og bæreevne

(fra geoteknisk rapport)
Ut ifra informasjon fra tiltakshaver så ble tiltaksområdet fylt opp med
grusmasser etter at den gamle gymsalen ble revet og fjernet. Resultatet fra
prøvegravingen viste at detligger igjen en del rester av rivningsmaterialer
i grunnen under gruslaget. Etter prøvegropen å dømme så virket det som
det var et lag på ca en meter under gruslaget som bør masseutskiftes.
Lagtykkelsen kan variere rundt på tomten.

Vi anbefaler at laget med blandingsmassermå masseutskiftes med
maskinkult ned til fast og urørt leiregrunn under fotavtrykket til det nye
bygget.

Det bør også legges ut en fiberduk mellom leirlaget og steinfyllingen.
Steinfyllingen må oppfylles lagvis og komprimeres etter NS 3480.

Det er viktig at grunn entreprenøren i byggefasen sørger for å kontrollere
at grunnforholdene stemmer overens med forutsetningene.

Grunnlag for beregning av bæreevne.
- Avretting med frostfri pukkplate på min 40cm.
- Komprimert i samsvar med NS-3458

NB! Mellom alle ulike lag legges fiberduk.
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Forsterkningslag tilsluttes eks. underbygging
under eks. asfalt. Min. tykkelse forsterkningslag

under nytt trappeanlegg / platå: 55cm

Nedrst settes rulleskift av stogatestein i
armert mørtelpute. Stein settes med smale fuger, maks 15mm,
spekkes med mørtel.

Kontrastlinjer: dim 30 x 40mm spor i hvert trinn. Avstand ytterkant
trinn til kant, 50mm

Asfalt, 50mm

Håndløper i rutfritt stål, 20mm innstøpt i buet betongvegg.

Fiberduk

Inntrinn 400mm
Opptrinn 140mm
5mm fall i trinn.
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Bærelag, 150mm, forkilt pukk 2/32

Betonmur, 120mm,
Inv. diameter = 4000mm
ok mur +71.20

vestre, wroom sirkelbenk D4000, 5 elementer m/festemidler og buet ende.

Nedrst settes rulleskift av stogatestein i
armert mørtelpute. Stein settes med smale fuger, maks 15mm,
spekkes med mørtel.

Bærelag, 150mm, forkilt pukk 2/32

Asfalt, 50mm

Bærelag, 150mm,
forkilt pukk 2/32

Asfalt, 50mm

Stogatestein i
armert mørtelpute. Stein settes
med smale fuger, maks 15mm,
spekkes med mørtel.

Gressbakke, jordlag
min dybde 800mm

for plass til tre.

eks. leirelag

utskiftingsmasser, bærelag
iht RIBs anvisning
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Bærelag, 150mm,
forkilt pukk 2/32

Asfalt, 50mm

Stogatestein i
armert mørtelpute. Stein settes med

smale fuger, maks 15mm,
spekkes med mørtel.

Gressbakke, jordlag
min dybde 800mm

for plass til tre.

Mur i betong,
høyde over ok  asfalt = 400mm

Storgatestein satt i mørtel i
forkant

Bærelag, 150mm,
forkilt pukk 2/32

Asfalt, 50mm

Stogatestein i
armert mørtelpute. Stein settes med

smale fuger, maks 15mm,
spekkes med mørtel.

Gressbakke, jordlag
min dybde 800mm
for plass til tre.

Mur i betong,
høyde over ok  asfalt = 400mm

Storgatestein satt i mørtel i
forkant

Gressbakke, jordlag
min dybde 300mm

vestre corner
benkeplate for
murkant
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betongmur:
A: lengde: 46,7lm, høyde ok terreng: 0,4m, tykkelse: 120mm
B: lengde: 10,2lm, høyde ok terreng: 0,4m, tykkelse: 120mm
C: lengde: 5,4lm, høyde ok terreng: 0,4m, tykkelse: 300mm
Y: lengde: 12,9lm, høyde ok terreng: 1,8m, tykkelse: 120mm

storgatestein:
D:  lengde: 102,7lm
E:  lengde: 13,7lm
F:  lengde: 8,0lm
G: lengde: 100,0lm (mot eks. gressbakk)
H: lengde: 43,2lm
I: lengde: 28,2lm

asfalt:
omlag 300m2 avhengig av grensesnitt mot eks. skolegård

gressarealer:
omlag 200m2 avhengig av grensesnitt mot eks. skolegård

uteromsmøbler:
vestre, wroom sirkelbenk D4000, 5 elementer m/festemidler og
buet ende.
vestre corner benkeplate for murkant, 8 stk
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