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Innledning
I forbindelse med prosjektering av grus- og gressbane ved Vikhammer skole har NGI
vurdert mulige alternativer for plassering av friidrettsbanen. Alternativ 1 og 2 ble vurdert
av NGI i notater 20190690-02-TN (NGI, 2020a) og 20190690-03-TN (NGI, 2020b).
Et alternativ 3 ble diskutert mellom Asplan Viak, Malvik kommune og NGI på møte
20.08.2020. I alternativ 3 ble det foreslått ny plassering og utforming av banen med en
redusert bredde tilsvarende sprintbaner på utsiden av friidrettsbanen. Disse er forutsatt
lagt på innsiden av løpebanene. Fotballbanen ble redusert tilsvarende i bredde. Banen er
kun redusert i bredde mot sør, og er ikke flyttet noe ut mot fyllingen mot nordvest.
Som grunnlag for vurdering av alternativ 3, har følgende dokumenter blitt brukt:
Plantegning og tverrprofil, utarbeidet av Asplan Viak, tilsendt den 24.08.2020,
se Vedlegg A
Tidligere notatet 20190690-02-TN (NGI, 2020a) vedr. grunnforhold mm,
utarbeidet av NGI, datert 16.06.2020
I det alternativ 3 som nå har blitt vurdert har grusbanens bredde blitt satt til 79,5 m med
kotenivå +38. Beregningene har blitt utført omtrent ved PL=140 iht. til Vedlegg A.
Rev. 1 av notatet inkluderer en oppdatering av vurderingen for skråningen bak
grusbanen.

Stabilitetsforhold
I stabilitetsanalysene har samme forutsetninger, grunnforhold og beregningsmodell blitt
brukt som i tidligere vurderinger. Krav på beregnet sikkerhetsfaktor for TSA,
totalspenningsanalyse, er F c = 1,40 og for ESA, effektivspenningsanalyse F cφ' = 1,25.
Utgravingen i skråningen bak grusbanen, dvs. mot Vikhammeråsen, må begrenses slik
at dette ikke forverrer dagens stabilitetsforhold som er beregnet til F c = 1,57. Utgraving
kan ikke utføras slik at terrenget blir brattere enn eksisterende terreng ovenfor. NGI har
analysert geometrien i området og konkludert at utgraving kan utføres med som mest 4
m inn fra dagens skråningsfot med en skråningshelning på 1:2, noe som gir F c = 1,68 og
F cφ' = 1,27, se Tabell 1. Dette gir en skråningshøyde på omtrent 3-4 m. Dypere utgraving
anbefales ikke.
For oppfyllingen mot gressbanen har helningen antatt bli 1:2. Beregninger for denne
skråningshelning viser sikkerhetsfaktor F c = 1,23 og F cφ' = 1,77, dvs. ikke
tilfredsstillende i TSA. For å oppfylle krav, anbefales bruk av lette masser.
Tilfredsstillende sikkerhetsfaktor oppnås ved bruk av lette masser fra kotenivå +35 og
opp, se også Tabell 1, og kan utgjøres av f.eks. lettklinker eller skumglass.
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Tabell 1 Resultat av stabilitetsberegninger (snitt omtrent ved PL=140 iht. Vedlegg A)
Beskrivelse
Utgraving i bakre
skråning mot
Vikhammeråsen

Sikkerhetsfaktor
F c = 1,68
F cφ' = 1,27

Oppfylling mot
gressbanen med
helning på
skråning 1:2

F c = 1,23
F cφ' = 1,77

Oppfylling mot
gressbanen med
helning på
skråning 1:2 og
med lette masser
fra kote +35 til
kote +38

F c = 1,40
F cφ' = 2,04

Figur
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Konklusjon
Konsekvensen av geometriendringene og at man kan grave ut ca. 4 m inn i eksisterende
bakre skråning gjør at skråningsfoten ned mot gressbanen nå flyttes ut ca. 7 m fra
eksisterende skråningsfot. Fyllingen legges med helning 1:2. Lette masser legges fra
kotenivå +35 og opp. Utbredelse av de lette massene må optimaliseres i
detaljprosjekteringsfase.
Utgraving i skråningen bak kan utføres med som mest 4 m inn fra eksisterende
skråningsfot. Helningen må ikke være høyere enn 1:2.

Referanser
NGI (2020a) Ny Vikhammer ungdomsskole. Skisseprosjekt – geoteknisk vurdering.
Teknisk notat 20190690-02-TN, datert. 16.06.2020.
NGI (2020b) Ny Vikhammer ungdomsskole. Presisering av fylling med lette masser,
teknisk notat 20190690-02-TN, rev. 1 datert 10.08.2020
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Vedlegg A
TEGNINGER - 3. ALTERNATIV FOR
PLASSERING AV FRIIDRETTSBANEN
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet,
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som
byggegrunn og byggemateriale.
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas,
USA og i Perth, Western Australia.
www.ngi.no
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre
for research and consulting within the geosciences. NGI develops
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built
environment.
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building,
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental
Engineering.
NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and
in Perth, Western Australia
www.ngi.no
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