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P1.NO   

PLAN1 AS 
Postboks 373 – 2403 Elverum 
Tlf: +47 948 87 777 
Orgnr: 980 336 646 

 

ELVERUM: 
 
Lundgaardvegen 17 
2408 Elverum 

 

GARDERMOEN 
 
Balder Allè 2 
2060 Gardermoen 

 

HAMAR 
 
Strandgata 31 
2317 Hamer 

Rapport – Kvalitetssikring av takstrapport vedr. Liavegen Bofellesskap 
Konklusjon 
Det kan ikke ut fra overlevert materiale trekkes tvil om konklusjonen i Befaringsrapporten av 31.10.2018. Heller tvert imot 
synes rapporten fra et byggeteknisk ståsted å være utarbeidet på faktiske observasjoner, samt faglige nøytrale vurderinger, og 
med en tilhørende korrekt konklusjon basert på den tilgjengelige informasjonen.  

I hvor stor grad bygget er i bevegelse basert på målingene er ikke entydig. Differansen mellom kommunens egen måling (6cm) 
og takstmannens måling (10cm) kan skyldes ulike forhold. Det er tilsynelatende ikke vurdert om målinger er utført på eksakt 
samme sted, med eksakt samme metode, eller vurdert hvilke måleusikkerheter som vil kunne oppstå ved målinger i felt. Likevel 
bør ikke en støttemur uavhengig av måleusikkerhet og metode ikke ha så stort utslag i toppen. I form av samtale med byggets 
vaktmester er det også avklart at bygget åpenbart forandrer seg med tiden.   

Det kan etter vår faglige vurdering konkluderes med at det finnes en fare for at støttemur og bygg på ett tidspunkt kan rase ut. 
Når det ev. skulle kunne skje er vanskelig/ umulig å forutse. Hvis man ønsker å utrede muligheten for å kunne gjøre tiltak ved 
byggene, må man starte med å få gjennomført en grundig kontroll av grunnforholdene med geotekniker.  

Likevel vil det tilsynelatende være utfordrende å skulle gjøre tiltak med virkning både på kort og lang sikt. Generelt for begge 
byggene vil det være nødvendig å gjøre tiltak som tilsynelatende vil måtte gripe langt inn i konstruksjonene, og dertil være 
både kompliserte og kostbare. Både oppretting av vegger og utbedring av gulv på grunn som har seget ned er svært 
omfattende og kostbare arbeidsoperasjoner.    

Oppsummert støtter Plan1 konklusjonen i Befaringsrapporten av 31.10.2018.       

Bakgrunn  
Plan1 har gjennom «Rammeavtale 16/01432» med Gran kommune blitt kontaktet for å gjennomføre en gjennomgang/ 
kvalitetssikring av «Befaringsrapport for Liavegen Bofellesskap».  

Hensikten med forespørselen er å vurdere om nevnte befaringsrapport kunne/ burde kommet til en alternativ konklusjon.     

Vurderinger: 

 Plan1 har vurdert det mottatte materialet opp mot erfaringer som byggeteknisk konsulent.   

Underlag for denne rapport: 

 Befaringsrapport fra Takstmann Ole sand datert 31.10.2018. 
 Byggesøknadstegninger datert 10.10.1990.  
 Samtale med vaktmester ved bygget.  

Befaring: 

Gran kommune 
Att: Gard Olsen 
 

  Saksbehandler: 
Marius M. Hansen  

  Telefon: 
932 17 927 

  E-post: 
mmh@p1.no 

  Dato: 
15.11.2018 
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 Da befaringsrapport fra takstmann er svært fersk og omhandler punkter det vil være naturlig å kontrollere 
anses det som ikke nødvendig å gjennomføre en egen befaring.   

Fakta om bygget 
Bygget består av to deler, henholdsvis Salemvegen 8B og 8C. Byggene er et tradisjonelt bindingsverksbygg med 
støpt plate på mark, og takstoler. Del 8C har også en begrenset del med kjeller, kjellerdelen er rettet mot nordøst.   

Bygg B har møneretning parallelt med fylkesveg og støttemur, mens bygg C har møneretning ortogonalt på 
fylkesvegen. Siden bygget har en tradisjonell oppbygning med takstoler er det ytterveggene som tar imot lasten fra 
taket.  

Terrenget rundt bygget ser ut til å ligge på kote 187, mens det i nord østlig retning raskt faller omlag 5meter ned 
mot fylkesveg 34, i løpet av ca. 6meter horisontal lengde.  

 

Kartutsnitt fra Salemvegen 8, viser Bygget med henholdsvis 8B og 8C 

 

Vurdering 
 

Grunnforhold 

Det er ikke kjent hvilke grunnforhold man har på tomten, det er imidlertid blitt opplyst at området tidligere kan ha 
vært benyttet som fylling, med tilhørende ukjente fyllmasser. Uten å engasjere en geotekniker til å vurdere ev. 
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grunnprøver, vil det være umulig å konkluder med hvilke grunnforhold og tilhørende bæreevne man har med å gjøre.   

Ut fra befaringsrapporten og samtaler med vaktmester kan det ikke utelukkes at massene har varierende og til dels dårlig 
bæreevne.     

Støttemur 

På grunn av møneretningen av bygg B får støttemuren hovedlasten sin fra ytterveggen av bygget. Hovedvekten av byggets 
konstruksjon «angriper» støttemuren med en jordtrykkslast.        

Det er ikke forelagt beregninger eller byggetekniske tegninger som viser eksakt hvordan støttemuren er bygget, eller hvordan 
den er dimensjonert, herunder hvilke laster den skal ta opp. Støttemuren er kun skissert på et arkitektsnitt med en snittlinje før 
fundament. Det vil være usannsynlig at støttemuren kun er støpt som en vertikal vegg uten fundament, dette er i og for seg 
heller ikke avgjørende da resultatet uansett er at støttemuren åpenbart har flyttet seg i overkant.  

Prinsippielt er det to årsaker som fører til at støttemuren siger ut i overkant. Enten har bakken i forkant av fundamentet gitt 
etter for en for høy belastningen, eller så er det selve muren som gir etter i overkant ved at muren sprekker opp i bakkant mot 
fundamentet. Med bakgrunn i at også kjellerveggen for bygg C tilsynelatende siger mot nordøst er det nærliggende å tro at 
bakken gir etter. Dette underbygges av at asfalten på vestre side av bygg B også har sprukket opp.  

Bygg 8B 

Denne delen av bygget ser ut til å ha fått de største setningsskadene mot nordøst, dette kan tyde på at grunnforholdene, eller 
støttemuren i seg selv er det svakeste punktet. 

Bygget har fått relativt store deformasjoner både for gulv og vegger. Rundt 5cm deformasjon av både gulv og vegger må 
anses som betydelige.  

 Bygg 8C 

Denne delen av bygget har fått mindre deformasjoner enn del B, men fortsatt relativt store deformasjoner, både i gulv og 
vegger. Også denne gangen primært mot nordøst.  

 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Marius M. Hansen 
Siv. Ingeniør 

Vedlegg:  Ingen 
Kopi:  [Kopi] 
Kopi P1:  [Kopi P1] 


