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Til: Skaun kommune/Olav Nikolai Kvarme

Fra: Franziska Luther

Dato 2017-11-08

Foreløpig geoteknisk vurdering av adkomstvei
Ulvdalen

Introduksjon

I forbindelse med oppdrag fra Skaun kommune med å u tarbeide planforslag for adkomstveg og
industriområde i Ulvdalen i Skaun kommune har Norco nsult sett på ulike alternativer for adkomstveg.

Dette notatet omhandler geoteknisk vurdering av for eslåtte veiløsning.

Grunnforhold

Figur 1 Beliggenhet av Skaunavegen. Veien begynner ved Børskrysset i nordøst og slutter i Ulvdalen sørvest .
Kartgrunnlag: http://atlas.nve.no med NGUs løsmassek art

NGUs løsmassekart viser tykk havavsetning på område t. Tilstøtende områder samt skråningen mot
nordvest (Figur 1) viser tynn morene. Lengre unna f innes også forvitringsmaterialet og bart fjell.
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Det er ikke utført grunnundersøkelser i området der veien skal utbedres og omlegges. Ut fra topografi
og kjennskap til løsmasser i overflaten vil det å a nslå mektighet og kvalitet av massene være svært
usikkert.

Vurdering

Det følges metodikken gitt i NVEs veileder 2014/07 « Sikkerhet mot kvikkleireskred» (Ref. 1).

Vurderingen skjer i reguleringsplanfase. Tiltaket o mfatter forbedring og tilpassing av adkomstveien fo r
næringsareal i Ulvdalen. Veien frem til nederste de l av det planlagte næringsområdet er ca. 900 m
lang.

Avgrensning av aktsomhetsområder:

Da hele området ligger under marin grense kan forek omst av kvikkleire ikke utelukkes. Løsmassekart
fra NVE viser i tillegg tykt marint avsetninger ove r hele strekning. Dette medfører at området må
klareres for aktsomhetsområdet for kvikkleire.

Avgrensning og faregradsevaluering av faresoner:

NGU sitt faresonekart (utsnitt i figur 2) viser kvi kkleiresone 160 – Børsa på nordøstlige delen av
tiltaksområdet. Faresonen berører Børskrysset og ca . 40 m over veien. Fare for kvikkleire er satt til:
lav. På risikokart som ser på skadekonsekvens og fa regrad havner den nordligste delen av veien i
risikoklasse 3 (middels risiko).

Figur 2 Beliggenhet av Skaunavegen i kvikkleire sone. Kartgrunnlag: http://atlas.nve.no med visning av
kvikkleireområdet, marin grense og kvikkleirefaregr ad

Marin grense

Kvikkleiresone: 160 – Børsa

KvikkleireFaregrad: lav

SVV
Kvikleireområde,
som viser
mulighet av
kvikkleire og
sprø-
bruddmateriale

Veistrekning,
utbedres
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Avgrensning for fare for områdeskredd

Områdeskredd kan gå ved følgende terrengkriterier

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m

Eksisterende området viser flate områder, men også skråninger med større helning enn 1:20 og
skråningshøyde over 5 m.

For å vurdere lokale forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder ble det utført
befaring av området den 7.9.2017. Oppstikkende fjel l, terrenginngrep eller erosjonsforhold ble ikke
observert. Det er ikke planlagt inngrep ved avkjøri ng fra Børskrysset. Det vurderes derfor at mulighet
for områdeskredd i faresonen nordøst for tiltaksomr ådet er liten.

Stabilitetsanalyser:

Avstand til Børselva (kote +10) som nærmeste bekk/e lv er ca.300-350 m. Et initialskred ved elva vil
forplante seg bakover ca. 300 m (15 x skråningshøyd e). Veikryss (kote +30) ligger derfor akkurat i
grensen til løsneområdet for et potensielt kvikklei reskred.

For å avgrense faresoner ytterlig er det nødvendig å utføre grunnundersøkelser. Disse gir oppklaring
om det finnes sprøbruddsmateriale på veistrekning. SVV sin kart om kvikkleire viser at
sprøbruddmateriale ble funnet nord for Skaunavegen, ved E6 ca. 15 m fra tiltaksområdet (figur 2).

Kvikkleirefaresone 160 « Børsa» omfatter deler av ti ltaksområdet. Avgrensning av faresonen 160 for
kvikkleireskred bør justeres etter grunnundersøkels er.

Stabilitetsvurdering:

Langs foreslåtte veialternativer blir det nødvendig med fyllingshøyder mellom 0 og 17 m (Figur 3).
Oppfyllingen gir store laster på eksisterende terre ng som gjør det nødvendig å utføre omfattende
stabilitetsberegninger for hele området. Detaljerte grunnundersøkelser vil gi grunnlag for
beregningene.

Figur 3 Veiutførelse foreløpig alternativ 1, Screens hot mot sørvest, fra visualisering, Norconsult 01.1 1 2017
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Konklusjon

Geotekniske utfordringer

Eksisterende vei vurderes utbedret med omfattende o ppfylling. Med dette vil tiltaksområdet som er
klassifisert som aktsomhetsområde for kvikkleire få en ny belastningssituasjon som krever stabilitets-
og skredberegninger.

Dette medfører behov for grunnundersøkelser for del er av veistrekning. Et grovt kostnadsestimat for
utførelse av grunnundersøkelser anslås til ca. 200 000 til 400 000 NOK, i tillegg kommer geoteknisk
prosjektering som kan bli omfattende dersom dårlige forhold avdekkes.

Tiltaket påvirker områdestabilitet negativt. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i kanten av
kvikkleiresone og i aktsomhetsområdet med kvikkleir e kan det bli krevd å gjennomføre stabiliserende
tiltak. Slike tiltak kan være erosjonssikring, stab iliserende fyllinger, grunnforsterkning,
beplanting/vegetasjon og/eller lignende.

Referanser

Ref. 1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): veileder 2014/07 « Sikkerhet mot
kvikkleireskred».
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