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SAMMENDRAG

Bygningene som ble oppført  i  1990 -91 har fått skader på grunn av ujevne setninger og er

generelt i dårlig bygningsmessig tilstand. Dette skyldes en kombinasjon av svak

fundamentering og setninger  i  fyllmasse, kanskje også telehiv under ytterfundamenter.

Støttemur utenfor Bygg 8A har forskjøvet seg i  toppen, noe som har ført til deformasjon i

bygningen. Arsaken er underdimensjonering av mur og skjevbelastning på grunnen.

Vedr. grunnforhold vises til vår rapport G-001 av 2019-03-07 «Grunnundersøkelse.

Geoteknisk vurdering». Det er ujevn tykkelse av organisk fyllmasse på tomten som kan gi

videre ujevne setninger over tid. Det er ikke mulig å beregne størrelse og tidsforløp.

Rehabilitering av bygningene til byggeårets standard og basert på 25 års videre levetid med

normalt vedlikehold, blir omfattende. Fundamenter på bygningene må frigraves og

inspiseres, evt. forsterkes, og telesikres. Innvendig kreves forsterkninger og full oppussing.

For støttemuren kan risiko for videre setning reduseres ved utskifting av fyllmasse bak muren

med lett masse (Glasopor e.l.).

Foreslåtte arbeider med anslåtte kostnader på NOK 3,5 mill inkl. mva er angitt  i  Vedlegg 3.

Dette er et grovt overslag. Nøyaktigere beregning krever detaljert tilstandsregistrering med

planlegging av tiltak. Rehabilitering som angitt  i  denne rapporten krever at beboerne flytter ut

i  en byggetid anslått til minst  6  mnd.

På grunn av risiko for videre setning kan det stilles spørsmål hvorvidt så omfattende

rehabilitering er fornuftig. En enklere oppussing med kortere tidshorisont er også mulig. Begge

alternativer bør vurderes  i  forhold til nybygging på samme eller annen tomt. Som støtte for

vurderingen kan det foretas en sammenligning av beregnede årskostnader. Andre ikke

økonomiske forhold kan også spille inn slik at valget kan bli et spørsmål om policy og politisk

beslutning.

02 2019-04-29 Geoteknisk og byggeteknisk vurdering BFi GH GH

01 2019-03-12 Geoteknisk og byggeteknisk vurdering BFi GH GH

=- -  - Utarbeidet  Fagkontrollert Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver. og må ikke kopieres eller gjøres

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

5189559 2019-04-29 l  Side 2 av 9



Norconsult 6:0

1 Oppdrag

2  Tidligere utredninger

3 Grunnforhold  og konsekvenser

4 Vurdering av  utbedring

5  Gjennomføring

6 Konklusjon

VEDLEGG:

A Situasjons- og borplan

B Sikring av støttemur. Prinsippsnitt.

Oppdragsnr.:  5188559  Dokumentnr.:  G-002  Versjon:  02

Geoteknisk og byggeteknisk vurdering

Innhold

«: 00 —4 CH lå 35
C  Rehabilitering. Forslag med kostnadsoverslag

D Potensiale for svelling av løsmasser

5189559 2019-04-29  l  Side 3 av 9



N I  . Oppdragsnr.: 5188559 Dokumentnr.: G—002 Versjon: 02
Orcon  S  U t ... Geoteknisk og byggeteknisk vurdering

1 Oppdrag

Gran kommune har engasjert Norconsult til å utrede tekniske og økonomiske forhold relatert

til utbedring av bygningene inkludert  sikring av støttemur på østsiden.

Bofellesskapet består av 2 bygg, Salemsvegen 8A og SC, ref. Vedlegg A.  Begge  er  i  en

etasje, 80 har delvis kjeller. Ved 8A er det en ca. 2,5 m høy støttemur  i  betong som står på

toppen av en bratt skråning ned mot RV 34.

Byggene ble oppført  i  1990-91. Det har gjennom årene oppstått ujevnheter  i  gulver og

oppsprekking i  gulv og vegger. Det foreligger ikke setningsmålinger over tid. Det er opplyst at

det ved måling med vater er registrert  4  cm skjevhet  i  Bygg 8A og 2-3 cm  i  Bygg 8C.

Yttervegg i  kjeller under 8C er målt til 2-3 cm ute av  Iodd.  Støttemur utenfor SB har forskjøvet

seg utover  i  toppen og er nå ca. 10 cm ute av  Iodd.  Dette er  trolig hovedårsak til skjevsetning

i  8A, som ligger ca. 1,7 m bak støttemuren.

Kommunen ønsker vurdert:

-årsak til setninger og om de vil fortsette
-kostnader for utbedring av bygningene og sikring av støttemur

—hvorvidt en utbedring er økonomisk forsvarlig i  forhold til nybygg.

Grunnforhold er ikke kjent fra  tidligere, men det opplyses at det kan  ligge  gammel  fylling på

tomten. Vi har derfor engasjert Brødr. Myhre AS til å utføre en grunnundersøkelse.

2 Tidligere  utredninger

Det foreligger to  tidligere  rapporter om saken:

i) Befaringsrapport fra Takstmann Ole Sand datert 30.10.2018.

Rapporten oppsummerer bygningenes tilstand, og konkluderer:

”Ut fra boligenes tekniske tilstand vil en oppgradering av boligene og sikring av grunn neppe

være økonomisk forsvarlig.”

Rapporten er kvalitetssikret av firma Plan 1  i  deres rapport av 15.11.2018, som støtter
konklusjonene til Ole Sand.

ii) Tilstandsrapport fra Vigga Bygg AS datert 13.11.2018.

Rapporten konkluderer at det er  fullt  mulig å utbedre de skadede konstruksjonene samt å

gjøre  tiltak  for å hindre at ytterligere bevegelser og setninger fortsetter.

Rapporten inneholder et veiledende prisoverslag over  tiltak  til utbedring til "bra

boligstandard”, totalt ca. 1,5 mill inkl. mva.
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3 Grunnforhold og konsekvenser

3.1  Resultat  av undersøkelser

Grunnforhold ble 21. og 22.02.2019 undersøkt med  6  stk totalsonderinger til berg og
prøvetaking i 5 av punktene med naverbor. Resultater er beskrevet  i  vår rapport G-001 av
2019-03-07 «Grunnundersøkelser. Geoteknisk vurdering».

Grunnen består av opptil 3,5 m  utfylt  organisk jord over forvitringsjord på berg av svartskifer.
Massene er svartfarget som viser at de kan stamme fra bergarten på stedet. Utenfor

sydvestre del av bygning 8C er det funnet et lag av fast til middels fast leire mellom fylling og

forvitret berg. Både fylling og forvitringsmasser består av en blanding av leire, silt, sand, grus

og stein. Dybder fra terreng til berg varierer  i  borpunktene fra 2,7 m til 6,4 m.

Massene er generelt middels faste til faste. Fyllmassene har høyt organisk innhold og er
kompressible. De er meget telefarlige, telegruppe T4. Grunnvannstand er ikke kjent.

Massene vil holde på fuktighet som tilføres fra overvann. Dette kan være tilstrekkelig til at det

kan dannes islinser som gir terrengheving ved frost  i  grunnen.

Svartskifer og forvitringsmateriale av svartskifer kan inneholde alunskifer og ha svellende

egenskaper samt kan avgi radongass. Disse forholdene er derfor undersøkt nærmere:

3.2 Svelleegenskaper

6  prøver av løsmassene er undersøkt med hensyn til potensiale for svelling. Ref. resultater i

vedlegg D. Resultatene av analysen viser at svellepotensialet er neglisjerbart. Uraninnhold  i

prøvene tilsier imidlertid at de kan utvikle radongass.

3.3 Radon

Kommunen har foretatt målinger av radon i 2 leiligheter, først i Blokk BC, senere i Blokk 8A
(bak støttemur).

l Blokk 8C rapporteres at resultatet var tilfredsstillende: gjennomsnitt på 36 Bq/m3 med noen

topper opp imot ca.100 og en topp på 208 i løpet av en uke.

l Blokk 8A ble det målt over en knapp uke, fra 11.4  til1  6.4.2019. Her ble det registrert

høyere verdier: gjennomsnitt på ca. 120 Bq/m3 og topper på nær 300. Kommunen opplyser
at temperaturen i leiligheten ble satt ned i perioden slik at resultatene kunne vært høyere ved

normal romtemperatur.

Verdiene for Blokk 8A ligger over grenseverdi der Direktoratet for strålevern anbefaler tiltak.

Vi antar at en rehabilitering av byggene med tetting av sprekker i gulv og mot vegger vil være

tilstrekkelig tiltak. Der det evt. legges nytt betonggulv bør det legges radonsperre mot
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grunnen. Hvis nye målinger etter rehabilitering viser for høye verdier, vil evt. ytterligere tiltak

være mekanisk ventilasjon.

3.4 Setningsvurdering for bygninger

Mottatte  tegninger viser at byggene er fundamentert på smale såler ca. 0,5 m under terreng

(med unntak av fundament for østre yttervegg i  BB, som er vist  i  ca. 1m dybde). Såle og

grunnmur enten i betong eller leca blokker. Bygget står dermed på fyllmasse med økende

tykkelse fra vest mot øst. Dårlig komprimert fylling kan ha gitt noe ujevn setning de første

årene etter bygging. Setninger kan også skyldes nedbryting av organisk materiale. Det er

derfor risiko for videre setninger over tid. Satellittmålinger tilgjengelig på Internett indikerer at

bygningene de siste 3 år har sunket ca. 7 mm pr år.

Den grunne fundamenteringen og mangel på markisolering kan forårsake bevegelse  i

ytterveggene fra telehiv og senere setning etter smelting av telen. Risiko for tele under

fundamentene er størst der det er takutbygg som hindrer isolerende snølag inntil bygget.

3.5 Støttemur

Støttemuren er utformet som vinkelmur med smal labb innover og noe større på yttersiden

mot skråningen (henholdsvis 0,5m og 0,75 m). Beregningene fra 1990 viser at muren er

dimensjonert for aktivt trykk, som gir sikkerhet mot velting på ca. 2,0, men betydelig

skjevbelastning på grunnen.

Aktivt trykk forutsetter at muren deformerer  seg.  Her skulle det vært benyttet hviletrykk, som
er ca. 50% høyere. Dette reduserer beregnet sikkerhet mot velting til ca. 1,5. Videre burde

muren  hatt  bredere labb på innsiden, slik at belastningen på grunnen ble jevnere.

Skjevsetningen skyldes derfor underdimensjonering. Lite mottrykk utenfor fundamentet kan
ha bidratt til ujevn setning.

Vi har gravd en sjakt på yttersiden av muren der den er høyest. Denne viser dybde til uk såle

på ca. 50 cm og at løsmassen utenfor er organisk jord. Sålen stikker 86 cm utenfor muren og

er 20 cm tykk. Det er 5 cm isopor oppå sålen men isoleringen går ikke videre på yttersiden

slik det er vist på tegning av muren. Dette tilsier at fundamentet ikke er frostsikkert.

Vi vurderer at det er risiko for ytterligere skjevsetning på muren over tid.
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4 Vurdering av utbedring

4.1 Forutsetninger

Bygningene trenger omfattende rehabilitering for å bringes tilbake til byggeårets standard.
Vår vurdering av nødvendig utbedring er basert på en forlenget levetid på minst 25 år med
normalt vedlikehold.

Følgende forutsetninger må avklares av byggherren:

-Er det krav til at bygningene ved slik rehabilitering skal tilfredsstille tekniske krav  i  dagens

regelverk, for eksempel med hensyn til isolering?

-Er det nyere krav til standard på institusjonsbygg som må følges?

lkostnadsoverslaget som angitt  i  kapittel 4.3 har vi forutsatt at det ikke er krav til å overholde
nyere forskriftsmessige krav, dvs. byggeårets standard, men med en viss oppgradering av
sanitær- og elektriske anlegg.

4.2 Støttemur

Det er ikke praktisk mulig å få muren tilbake til vertikal front, uten å bygge ny mur, og da må
bygning 8A først rives. Det er mulig å avlaste muren ved å redusere sidetrykket/jordtrykket
ved å skifte ut fyllmassen mellom muren og frontfundamentet på huset med lette masser
(fortrinnsvis skumglass: Glasopor eller tilsvarende), som vist i snitt  i  Vedlegg 2. Beregnet
grunntrykk under sålen reduseres da med ca. 50 %. Beregnet sikkerhet mot velting (basert
på hviletrykk fra masser bak muren) øker fra ca. 1,5 til  2,0.

Risikoen for videre setning og horisontaldeformasjon blir da liten. Skråningen utenfor foten
av muren virker rimelig stabilt og er dekket av vegetasjon slik at risiko for massetap ved

erosjon er liten. Takvann fra bygningen må ikke ledes ned i grunnen bak støttemuren, men
føres til siden i overvannsledning.

Vigga Bygg har foreslått at muren sikres med 2-3 stk støttevanger på nedsiden mot
hovedveien. Dette mener vi er problematisk å få til, og vil i tillegg medføre uheldige
spenninger i muren, som vil spenne horisontalt mellom vangene  —  noe den ikke er armert for.

Dessuten er angitt kostnad på kr 55.000 urealistisk lav.

4.3 Bygninger

Det er usikkerhet ved fundamenteringen og om denne er tilfredsstillende over tid. Vi
anbefaler at grunnmuren kontrolleres ved utvendig oppgraving og evt. forsterkes ved
utvendig påstøp. I tillegg bør fundamentene frostsikres, enten ved markisolering eller ved
varmekabler og følere som slår på varme ved risiko for frost under sålene. Oppsprukket
yttervegg mellom kjeller i Bygg 8C og støttemur bør erstattes. Deformert dekke over kjeller
må rives og erstattes. Det må vurderes om ytterpanel skal fjernes for tilleggsisolering av
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yttervegger. Øvrig rehabilitering består av innvendige utbedringer og oppussing av gulv,

vegger og himlinger. Behov for oppgradering av sanitær— og elektriske anlegg må vurderes.

Foreslåtte tiltak og anslåtte kostnader er angitt  i  tabell  i  Vedlegg 3, totalt ca. kr 3,5 mill inkl.

mva. Kostnadene er basert på dagens prisnivå og med 20 % påslag for diverse og uforutsett.
Prosjektering er inkludert med kr 150.000 og byggeledelse med kr 200.000.

Dette er et grovt overslag. For nøyaktigere beregning kreves en detaljert gjennomgang av

bygningene med planlegging av tiltakene.

Største usikkerhet ved slik rehabilitering er risiko for videre setninger  i  bygningen på grunn

av nedbryting av organisk materiale samt bevegelse  i  støttemur. Dette kan gi ujevnheter og
nye riss  /  sprekker som krever vedlikehold.

5 Gjennomføring

Det er to alternative gjennomføringsmodeller:

i) Regningsarbeid basert på timepriser for arbeid og innkjøpspris  +  påslag for materialer

ii) Enhetspriser for arbeidsoperasjoner som kan beskrives kombinert med regningsarbeid for

det som vanskelig kan defineres.

Alt ii) krever mer omfattende prosjektering, men gir sikrere kostnadsbudsjettering.

Vi antar at en bør regne med en byggetid på minst  6  måneder. Det er neppe tilrådelig å bo  i
det ene huset mens det andre rehabiliteres på grunn av store ulemper fra anleggstrafikk,
byggestøy og forurensning. Vi regner derfor med at begge husene må fraflyttes  i
byggeperioden. Kostnad og ulemper ved utflytting må tas med  i  vurderingen av hvorvidt

rehabiliteringen er regningssvarende.
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6 Konklusjon

En rehabilitering av bygningene er teknisk sett mulig. Det er usikkerhet  i  nødvendig omfang

for å sikre videre levetid på 25 år. Det er også usikkerhet  i  forhold til videre setninger og
tilhørende behov for vedlikehold. Kostnaden for rehabilitering blir betydelig, anslått til 3,5 mill
inkl. mva. Det blir ulemper og kostnader ved at beboerne må flyttes til et annet bosted  i

byggeperioden.

Rehabilitering må vurderes  i  forhold til å oppføre nybygg på samme eller en annen tomt.  I
siste tilfelle slipper beboerne opphold på midlertidig bosted.

Som støtte til beslutningen kan det foretas en analyse av total årskostnad for et rehabilitert

bygg med antatt levetid på 25 år  i  forhold til et nybygg med levetid på minst 50 år. En

vesentlig kostnadsfaktor blir energikostnad for bestående bygg i  forhold til nybygg med
isolering i  henhold til tidens krav.

Eventuell opphugging av gulver for plassering av radonsperre er ikke med i

kostnadsoverslaget.

Som et rimeligere alternativ kan det foretas en enklere og rimeligere oppussing av

bygningene med tanke på en forlenget levetid på 5 -10 år, der en tar en leilighet eller ett
bygg av gangen. Vi antar at dette kan utføres innenfor en kostnad på 1,5 — 2,0 mill inkl. mva.

Da må en akseptere noe lavere standard samt større usikkerhet med hensyn til  risiko  for nye
riss  og sprekker.

For begge alternativer må det foretas en detaljert gjennomgang av bygningene med

registrering av skader og planlegging av utbedringsarbeidene før  innhenting av tilbud på

utførelsen.

Valg av alternativ for utbedring og alternativt nybygg blir  i  stor grad et spørsmål om policy og

politisk beslutning hos kommunen.
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VEDLEGG 2

Ref.

Evt. skråstemple midlertidig mot grunnmur på huset (behov vurderes på stedet).

2.Graving ned til ok. sålefundament på hus. Antatt minst 1,0 m.

Håndgraving, evt. lett minigraver på belter, maks vekt 2  tonn, som går inn på gravenivå.

Gravemasser trilles eller løftes ut, og transporteres vekk.

3.Kontroll, evt. utbedring av fundamenter og støttemur.

4. Gjenfylling med lett masse /  skumglass.

Komprimering på toppen med med lett vibroplate, maks. 80 kg.

5. Topplag, antatt 10 cm betong.

6. Nye søyler, evt. forsterke taket slik at det bærer på utkraging.

Det tillates ikke trafikk på platået utenfor huset før graving eller etter tilbakefylling.



Liavegen Bofellesskap, Brandbu

Rehabilitering. Kostnadsoverslag

Bygningsdel Tilstand

Pros'ekterin

Riq ina

Fundamenter Svake fundamenter:

—Smale og grunne

såler. ca. 30 cm

brede, ca. 50 cm

dype.
-Grunnmur av antatt

Ieca blokker har liten

lastfordelende evne

-Tilstand av

grunnmur og

omfang av sprekker
er ikke kjent.

-Risiko for tele under

såler.

Søylefundamenter
bak støttemur har

sunket og forskjøvet

seg.

Søylefundamenter

Ujevn setning på
grunn av
skjevbelastning

Støttemur

Deformert og

oppsprukket
Mur mellom
støttemur og

kjeller (trolig i
leca

Gulv på grunnen Ujevnt og trolig en
del oppsprukket pga.

setninger.

Dekke over kjeller Deformert og

midlertidig oppstøttet

mot k'eller ulv.

Sprekker  i  hjørner og

mot tak og gulv.
Innvendig
veggkledning

Bærende vegger/

bindin sverk

Tilstand er ikke kjent.

Kan være svakheter

VEDLEGG  3

Mulige tiltak

Kontroll av grunnmur

ved utvendig

oppgraving.

Sprekkeri mur

utbedres, evt. også

utvendig påsløp.

Telesikrlng ved

markisolering eller

varmekabler.

Skiftes ut med nye

fundamenter  i
forbindelse med arbeid

bak støttemur. Føres
ned til raved bde.

-Minske jordtrykk ved

utskifting med lett

masse til 1.0  — 1,2 m

under terreng.

Reduserer beregnet

grunntrykk med ca

50%. Kan trolig stoppe
videre skjevsetning

men vil ikke rette opp

igjen muren.
Graving for hånd eller
med lett utstyr.

transport ut og inn

med kran eller lett

maskin.

Rives og bygges opp

igjen, helst i armert

betong.

Oppsprukkede partier

fjernes og erstattes

med  nytt  betonggulv.

Ellers sparkling og nytt

bele q.

Rive og støpe  nytt  gulv

i  baderomsdel. Nye
fliser å bade ulv.
Bør rives og erstattes.

i hvert fall på
yttervegger.

Fliselagte bad strippes

0 b es o å n t.
Kontrollere og evt.

forsterke.

Kostnadsvurdering

nslått

nslått

Grave 35 m3  @  3000

Inkl borttransport

Lett masse 30 m3@
1000
10 cm betongplate
Diverse

20 m2 @  2500

350 m2 @ 800

20 m2 @ 10,000

350 m2 @ 1000
+  3  bad

150.000
100.000
100.000

20,000

200.000

50.000

280.000

200.000

500.000

50.000



Dører og vmduer

Ulvendwg panel

mhnger

Tak

Øvn lak

El mstaHasJoner

o sanitær
Nyu
overvannssyslem

for taknedlø
Justermg og

asfanermg av

adkcmstvew og

mass  foran

!: nm er

Dwverse og

uforutsett 10%

SUM
B elede‘se

Tola! sum
MVA

Total inkl.  mva

på grunn av ujevne
setmnger

Ukjent kvahlel

Ser ok ut,

Sprekker mol vegger

Tak over

inngangspanier på
8B mol støttemur har
sunket,

Ikke s'ekket.
Ikke sjekket

Justere  antatte gap
meHom grunnmur og
bunnsvil‘
Sjekke om de er av

tHslrekkehg kvamet og
Ulsland for 25 års
videre levelwd.
Kan beholdes med
mmdre en går for
utvendig

ulle  oswsu‘erm
Kan lrohg behmdes.

SDark‘escq  ma‘es’?
Deler av  taket  må
tg rives og bygges

opp igjen, Nye

utvendvge  søyter  på

n e fundamenter.

Avventer

Behov for utbedrmg Antatt
s'ekkes senere

100,000

200,000

200.000

2000!)

50,000

220,000

2.440000
200,000

2.840.000
660,000

3,300,000
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Oppdragsgiver: Gran kommune

Oppdragsnr.:5188559 Dokumentnr.:

Til: Gard Olsen

Fra: Kevin J. Tuttle

Dato 2019-04-26

>  Potensiale for svelling av løsmasser

Norconsult har mottatt totalt  6  stk. løsmasseprøver fra Salemvegen 8. Disse ble vurdert med hensyn til

potensiale for svelling, enten fordi massene var opprinnelig fra svartskifer eller fordi de var fra alunskifer. Alle

6 prøvene ble analysert med vår mobile XRF-skanner for å identifisere elementene  i  løsmassene. Hensikten

var for å se om massene kunne komme fra alunskifer og dermed ha et svelle-potensiale.

Tabellen under sammenstiller resultatene fra XRF—skanningen for utvalgte elementer.

. . . . . .'4 00. o o. . '0 0l ' oo . co

 

 

Salemvegen 5, 5527 ' 6436 35000 5 46 62
Pkt. 2, 2-3 meter. j . '

iSaIemvegen 8, 377 ' 13700 i 15600 9 ; 21
EPkt. 1, 0-1 meter ... _. _ , .

Salemvegen 8, ' 2699 ‘ 6487 24000 _3 42 ' 37
Pkt. 2, 0-1 meter; _ , '

Salemvegen 8, 973 12800 30700 _ 21 23
Hull 3, 0-1  meterj

Salemvegen 8, i 667 13000 45400 ' 32 20
Hull 3, 2-3 meter !. .. f . ; __ E _

Salemvegen 8, i 5370 ; 14100 20800 25 39
Pkt. 5, 4-5 meterf

Verdier for svovel er lave  i  forhold til verdier som ville kunne påvise alunskifer. Verdier over 10 000 ppm ville
kunne antyde en mulighet for alunskifer, og verdier over 20 000 ville gi en sannsynlig påvisning av alunskifer.

Verdiger for arsen og uran er også lave mht. alunskifer.

Uraninnhold ser ut til å være noe forhøyet, og kan medføre utvikling av radongass. Uraninnholdet kan være
innenfor naturlige bakgrunnsverdier for berggrunnen i området. Dette er ikke vurdert.

Løsmasseprøvene var så finkornete at eventuell svellekapasitet fra svartskiferbergarten  i  disse massene har
med stor sannsynlighet  blitt  oppbrukt, slik at svellepotensialet er neglisjerbart.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig
på annen måte eller  i  større utstrekning enn formålet tilsier.
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