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Sammendrag 
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av Graver Eiendom AS og Skaun 
kommune for å detaljprosjektere sikringstiltak i forbindelse med utbygging på og 
ved en umerket kvikkleiresone på Møllebakken i Buvika. Detaljprosjekteringen 
innebærer tolking av grunnundersøkelser, utføre stabilitetsberegninger og 
dimensjonering av tiltak slik at sikkerheten for området tilfredsstiller de krav som 
er gitt i NVEs retningslinjer, rapport 2/2011 med tilhørende geoteknisk veileder, ref 
/1/. 
 
Beregningene viser at stabiliteten av dagens terreng ikke tilfredsstiller de krav som 
stilles i NVEs retningslinjer (/1/). Beregnet partialfaktor mot brudd, γM, i profil B er 
så lav som 1,07. Det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i beregningsprofilene 
ved å avlaste terrenget. I tillegg må man anlegge en motfylling på T-sentertomten. 
Laveste beregnede γM etter tiltaket er 1,23 i profil B. Dette tilsvarer 12,4 % 
forbedring av opprinnelig γM. I profil A er laveste beregnede γM 1,40. 
 
Tiltaket omfatter fjerning av ca. 12 000 til 14 000 m3 med masser fra toppen og ned 
langs siden av skråningen. I tillegg må det kjøres inn ca. 400 m3 med sprengstein på 
T-sentertomten. 
 
Det er muligheter for å deponere en del stedlige masser på barnehagetomten langs 
fv. 801. Her er det mulig å deponere ca. 2-3000 m3. Det gjøres oppmerksom på at 
de utfylte massene ikke uten videre kan brukes til byggegrunn. Deponering av 
masser på barnehagetomten bør derfor vurderes i sammenheng med planlegging og 
bygging av ny barnehage. 
 
Det er ønskelig å oppføre et større leilighetsbygg på T-sentertomten. Tomten må 
inngå som en del av sikringstiltakene og sørger for tilstrekkelig stabilitet av 
området. Det anbefales supplerende undersøkelser på tomten og i skråningen 
ovenfor tomten for å kunne vurdere tomtens potensial for utbygging. 
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1 Innledning 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av Graver Eiendom AS og Skaun 
kommune for å detaljprosjektere sikringstiltak i forbindelse med utbygging på og 
ved en umerket kvikkleiresone i Buvika. Kvikkleiresonen er ikke navngitt, men vi 
velger foreløpig å kalle sonen Møllebakken. Detaljprosjekteringen innebærer 
tolking av grunnundersøkelser, utføre stabilitetsberegninger og dimensjonering av 
tiltak slik at sikkerheten for området tilfredsstiller de krav som er gitt i NVEs 
retningslinjer, rapport 2/2011 med tilhørende geoteknisk veileder, ref /1/. 
 
NVEs retningslinjer gir krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og 
kontroller som forutsettes utført ved utbygging av kvikkleireområder. Dersom 
beregningsmessig sikkerhet ikke er tilstrekkelig i dagens situasjon, skal nødvendige 
sikringstiltak prosjekteres og utføres før det kan gis tillatelse til utbygging av 
området. Det skal også vurderes om tiltaksområdet ligger i utløpssonen for 
tilgrensende kvikkleiresoner. 
 
Prosjektet er nå en byggesak og tilstrekkelig sikkerhet mot skred skal dokumenteres 
for alle faser i utbyggingen. Rapporten vil danne et grunnlag for byggherren til å 
planlegge bebyggelse på området og videre detaljering av sikringstiltak. 
Bebyggelsesplanen utformes i tråd med føringer gitt i denne rapporten. 
Bebyggelsesplan må forelegges for kontroll og vil danne grunnlag for utarbeidelse 
av arbeidstegninger for graving og fylling med rekkefølgebestemmelser og andre 
krav. 
 
Denne rapporten er å anse som foreløpig inntil uavhengig kontroll er utført. 
  
1.1 Kort om prosjektet 

Graver Eiendom AS har utviklet et område vest i Buvika i Skaun kommune, rett sør 
for Buvika mølle, til boligformål. I forbindelse med regulering av området 
Skysgrova i 2007 var Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver og utførte 
grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av området. 
 
Det ble identifisert kvikkleire lengst sørøst på området og det ble anbefalt 
supplerende grunnundersøkelser og utredning av kvikkleireforekomsten før del B5 
av reguleringsplanen kunne realiseres. 
 
I forbindelse med planlagt utbygging av barnehage ble Rambøll Norge AS i 2010 
engasjert av Skaun kommune for å utføre grunnundersøkelser og vurdere 
områdestabiliteten for området Møllebakken (tomt 4/1) like ved Skysgrova, se figur 
1. Området ble utredet iht. NVEs retningslinjer med forslag til tiltak for å sikre 
tilstrekkelig sikkerhet mot skred på området. NGI var engasjert som uavhengig 
kontrollør. 
 
I løpet av 2012 har Graver eiendom AS og Skaun kommune inngått et samarbeid 
der de ønsker å utrede muligheten for å dele opp tomten på Møllebakken der den 
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nordvestlige delen bygges ut med boliger av Graver Eiendom AS og den sørøstlige 
delen benyttes til barnehage av Skaun kommune. 
 

 

Figur 1 Beliggenhet av planområdet 

I forbindelse med regulering av tomten er NGI engasjert som geoteknisk rådgiver. 
Oppdraget går ut på å detaljprosjektere sikringstiltakene på området etter NVEs 
retningslinjer slik at det er forsvarlig å benytte området til boligformål og 
barnehage. Prosjektet berører også T-senteret og Hammerbekken som er viktige for 
den totale sikkerheten av området. De to aktørene vurderer kjøp av tomten som er 
markert med rødt i figur 1, samt kjøp av T-senteret. Denne rapporten vil gi et viktig 
innspill til verdisetting av området. 
 
Denne rapporten vil dra nytte av de vurderinger av området som tidligere er gjort av 
Multiconsult og Rambøll Norge AS. Det er ikke utført supplerende undersøkelser 
for denne rapporten og avgrensing av sonen vil derfor basere seg på det som er 
beskrevet i rap. 6100460-3 (\2\). 
 
Denne rapporten vil ta for seg følgende: 
 

 Evaluering av faregrad og skadekonsekvensklasse etter utbygging 
 Valg av beregningsparametre 
 Stabilitetsberegninger i kritiske profiler 
 Beskrivelse av nødvendige tiltak 
 Geotekniske vurderinger og anbefalinger 
 Krav til kontroll og oppfølging 

 
Dette vil danne grunnlag for en bebyggelsesplan og senere en detaljert sikringsplan 
med rekkefølgebestemmelser for området. 
 

Skysgrova 

Møllebakken 

T-senteret Hammerbekken 
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2 Grunnlagsmateriale 

2.1 Plangrunnlag 

Plangrunnlaget vi har mottatt i forbindelse med prosjektet er oppsummert i tabell 1. 
 

Tabell 1 Mottatt plangrunnlag 

Rapportnr. / fil Tittel / beskrivelse Mottatt dato 

412354-1 
Multiconsult, Skysgrova boligområde – 
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og 
geoteknisk vurdering 

22.8.2012 

412354-2 
Multiconsult, Skysgrova boligområde – 
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og 
geoteknisk vurdering 

22.8.2012 

6100460-3 
Rambøll, Barnehage Møllebakken – 
Stabilitetsvurdering av området for ny barnehage 

Mottatt i tidl. 
prosjekt 

Møllebakken situasjon.sos Kartgrunnlag 22.8.2012 

Rpsosi43_planforslag2_Møl
lebakkenV001_utm32.sos 

Reguleringsplanforslag med deling av tomt 23.8.2012 

Møllebakken22.dwg Reguleringsplan for Skysgrova boligfelt 24.8.2012 

Plan_graver.pdf 
Forslag til reguleringsplan fra Graver Eiendom AS 
med bebyggelse 

21.8.2012 

 
 
2.2 Utførte grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser i flere etapper i området, og de er presentert i 
følgende rapporter. 
 

Tabell 2 Utførte grunnundersøkelser 

Rapportnr. Tittel Mottatt dato 

412354-1 
Multiconsult, Skysgrova boligområde – 
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og 
geoteknisk vurdering 

22.8.2012 

412354-2 
Multiconsult, Skysgrova boligområde – 
Reguleringsplan – Grunnundersøkelser og 
geoteknisk vurdering 

22.8.2012 

6100460-1 
Rambøll, Barnehage Møllebakken – Datarapport fra 
grunnundersøkelse 

Mottatt i tidl. 
prosjekt 

6100460-2 
Rambøll, Barnehage Møllebakken – Datarapport fra 
grunnundersøkelse 

Mottatt i tidl. 
prosjekt 

6105 
Kummeneje, Ny rv. 65 Klett – Orkanger (mottatt 
tre sider av rapport) 

21.8.2012 
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2.3 Myndighetskrav 

Den geotekniske prosjekteringen er underlagt krav fra myndighetene i form av 
følgende standarder og retningslinjer: 
 

 NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurocode 0: ”Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner” 

 NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Eurocode 7: ”Geoteknisk prosjektering, 
Del 1: Allmenne regler” 

 NVEs Retningslinjer nr. 2/2011: ”Flaum- og skredfare i arealplaner” 
 
 
3 Terreng- og grunnforhold 

3.1 Kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart viser at planområdet er dekket med tykk marin havavsetning 
i likhet med store deler av Buvika. Kartet viser også at man like vest for 
planområdet finner bart fjell. 
 

 

Figur 2 Kvartærgeologisk kart fra området /15/ 

Møllebakken 
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3.2 Grunnforhold 

Det henvises til rapport 6100460-2 (/3/) og 6100460-3 (/2/) for beskrivelse av 
grunnforhold på planområdet. 
 
3.3 Områdebeskrivelse 

Det henvises til rapport 6100460-3 (/2/) for beskrivelse av topografi. 
 
3.4 Kvikkleire og tidligere skredaktivitet 

Det er flere kvikkleiresoner i området og disse er vist på figur 3. Den nærmeste er 
sone 150 ”Saltnes” og grenser mot Hammerbekken langs vår sone. Sonen er 
plassert i risikoklasse 3 og konsekvensklasse 3 – meget alvorlig. 
 

 

Figur 3 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred ved Møllebakken 

Buvika ligger i et område der det har vært mye skredaktivitet siden siste istid. I ref. 
/7/ er det presentert en oversikt over kartlagte skred i Buvika. Denne oversikten 
viser at det tidligere har gått skred på planområdet. Skredkanten er markert med 
rødt i figur 2. Dette gir nyttig info når man skal vurdere tidligere terrengnivå. 
 
 

151 Buvik kirke 

157 Ølsholm 

152 Presthus 

150 Saltnes 

153 Valset 

Møllebakken 
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4 Prosjekteringsforutsetninger og sikkerhetsprinsipper 

4.1 Krav til sikkerhet 

4.1.1 Geoteknisk kategori 

Prosjektet innebærer utbygging av boliger i et kvikkleireområde. Konstruksjoner i 
områder med uvanlige eller eksepsjonelt vanskelige grunnforhold eller der det er 
sannsynlig at grunnen er ustabil, skal plasseres i geoteknisk kategori 3 iht. 
Eurocode 7 (/8/). 
 
4.1.2 Pålitelighetsklasse 

Sikringstiltakene i forbindelse med utbygging av Møllebakken plasseres i 
pålitelighetsklasse (CC/RC) 3 iht. tabell NA.A1(901) i Eurocode 0 (/9/). Tiltaket 
vurderes å ligge under beskrivelsen ”Grunn- og fundamenteringsarbeider og 
undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller”. 
 
4.1.3  Prosjekterings- og utførelseskontroll 

Tabell NA.A1(902) i Eurocode 0 angir krav til graden av prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll. Ved pålitelighetsklasse 3 er det krav til U (utvidet) kontroll av 
prosjektering og utførelse. Dette innebærer blant annet at det skal utføres uavhengig 
kontroll av prosjektering i tillegg til kollegakontroll og egenkontroll. Når det 
gjelder utførelse, skal også denne kontrolleres av et uavhengig foretak. 
 
4.1.4 Tiltakskategori 

NVEs retningslinjer (/1/) definerer tre tiltakskategorier som gir krav til 
sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller som forutsettes utført. 
Kravene er avhengig av tiltakskategori og områdets faregradsklasse. Følgende er 
relevant for Møllebakken: 
 

 K3: Tiltak som innebærer tilflytting av mennesker og tiltaksom gjelder 
viktige samfunnsfunksjoner 

 Faregradsklasse middels: Faregrad for nåværende situasjon er vurdert av 
Rambøll i rapport 6100460-3. 

 
Dette gir følgende krav iht. tabell 3.1 i ref. /1/. 
 

 Stabilitetsanalyse med krav om γM > 1,4 eller vesentlig forbedring i henhold 
til fig. 3.1 i ref. /1/ 

 Skjerpet kontroll tilsvarende utvidet kontroll beskrevet i 4.1.3 
 
4.1.5 Lokal og global stabilitet 

For global stabilitet (områdestabilitet) følges kravene som er gitt i ref. /1/ for 
beregningsmessig partialfaktor. Her er kravet til absolutt partialfaktor for 
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jordparametre γM > 1,4 både for effektivspennings- og totalspenningsanalyser. Man 
har i tillegg anledning til prosentvis forbedring av beregningsmessig partialfaktor 
γM for topografiske endringer. Her må man følge kurven som gjelder for vesentlig 
forbedring i fig. 3.1 i ref /1/. 
 
For lokal stabilitet av f.eks. bygninger og andre konstruksjoner gjelder de krav som 
er oppgitt i tabell NA.A.4 i Eurocode 7. Her gjelder absolutte krav til partialfaktor 
for jordparametre med γM > 1,4 for totalspenningsanalyse og γM > 1,25 for 
effektivspenningsanalyse. Dette er minimumskrav og materialfaktoren økes utover 
disse verdiene dersom det er fare for progressiv bruddutvikling i 
sprøbruddmaterialer /8/. 
 
4.2 Dimensjonerende laster og lastfaktorer 

For å ta hensyn til fremtidig bebyggelse på området er det lagt inn en generell 
terrenglast på 5 kPa på drivende side for alle beregnede globale glidesirkler. 
 
Følgende partialfaktorer for last er valgt: 
 

 Egenlast jord: γG = 1,0 
 Terrenglast:  γQ = 1,3 

 
4.3 Analyseverktøy 

Stabilitetsanalysene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stability/Beast. 
Programmet kan regne plane, sirkulære og sammensatte skjærflater med 
effektivspenningsanalyse eller totalspenningsanalyse. Totalspenningsanalysen 
utføres som en ADP-analyse. 
 
 
5 Tidligere soneutredninger 

Det er tidligere utført en soneutredning av Rambøll Norge AS, presentert i ref. (/2/) 
der sonen er avgrenset og det er utført stabilitetsberegninger med forslag til tiltak, 
samt ROS-analyse før og etter tiltak. ROS-analysen gir følgende resultater: 
 

 Dagens situasjon:  Faregrad:   middels  
Skadekonsekvens:  alvorlig 

 Etter utbygging:  Faregrad:   lav 
Skadekonsekvens:  meget alvorlig 

 
NGIs egen vurdering av faregrad og skadekonsekvens etter tiltak og utbygging gir 
samme resultat som Rambøll. Sonen havner i risikoklasse 3, se vedlegg B. 
 
Rambøll har gjort en vurdering av kvikkleiresonen og faren for at utglidninger i 
nabosoner kan påvirke tiltaksområdet. Vi støtter oss til denne vurderingen og 
henviser til kapittel 6 i rapport 6100460-3. 
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6 Tolking av grunnundersøkelser 

6.1 Poretrykk og grunnvannstand 

Det er utført poretrykksmålinger i 2 punkter i området med 2 stk. hydrauliske 
piezometere i hvert punkt. Målingene er hentet fra ref /3/ og er gjengitt i tabell 3. 
 

Tabell 3 Poretrykksmålinger fra ref. 3 

Borpunkt Terrengkote Dybde [m] Dato Målt poretrykk [kPa] 

13 +6,5 
6 24.05.2011 32,8 

12 24.05.2011 96,4 

7 +22,2 
7 24.05.2011 5,6 

14 24.05.2011 56,2 

 
Det er antatt at grunnvannstanden står i 4 meter dybde med 10 % under hydrostatisk 
poretrykk i øvre del av feltet. I nedre del av skråningene og ned mot bekken og 
gamle E39 er det antatt en grunnvannstand på 2 meter under terreng og en økning 
med dybden på 10 % over hydrostatisk poretrykk.  
 
Poretrykket er oppgitt som poretrykksprofiler i beregningsprofilene der beliggenhet 
og økning med dybden fremgår av tegningene. 
 
6.2 Tyngdetetthet 

Det er benyttet en tyngdetetthet på γ = 19,5 kN/m3 valgt ut fra laboratorieforsøk og 
erfaringer for alle jordmaterialene på Møllebakken. Motfylling er modellert med en 
tyngdetetthet på γ = 18,5 kN/m3. 
 
6.3 Kvalitet av CPTU 

CPTU-sondering 2, 13, 15 og 18 er utført med GeoTech-spiss nummer 4224 med 
inklinometer med målenøyaktighet som tilfredsstiller anvendelsesklasse 1. Det 
henvises til rapport 6100460-3 for beskrivelse av kvalitet av CPTU-sonderingene. 
Tabell 4 er hentet fra denne rapporten. 

For boring MC1, utført av Multiconsult, er ikke nullpunktsavvik tilgjengelige. Det 
har av den grunn ikke vært mulig å avgjøre kvaliteten av denne. Den er likevel 
benyttet i beregningene. 
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Tabell 4 Resultater fra nullpunktsavlesning, ref. 2 

Hull 
Spissmotstand 

[kPa] 
Poretrykk 

[kPa] 
Friksjon 

[kPa] 
Helning 

 

2 26 5 1 Jevnt økende til 14° 

13 82 1 6 Maksimalt 2° 

15 52 11 4 Jevnt økende til 10° 

18 43 4 7 Jevnt økende til 8° 

MC1 Nullpunktsavlesning ikke tilgjengelig Jevnt økende til 2,5° 

Grenseverdier 
Anvendelsesklasse 1 / 2 

35 / 100 10 / 25 5 / 15  

 
CPTU-sonderingene havner i anvendelsesklasse 1 og 2. 
 
6.4 Udrenerte styrkeparametre 

Skjærfasthetsprofilene som er lagt til grunn for stabilitetsberegningene er vist i 
vedlegg A. Bakgrunn for tolkning er gitt i det følgende. 
 
6.4.1 Udrenert skjærfasthet fra indeksforsøk 

Udrenert skjærfasthet, su, fra indeksforsøk (enaks og konus) er hentet fra ref. /3/ og 
/5/. Borprofilene viser at su varierer fra 20-60 kPa i området. Skjærfasthet fra 
indeksforsøk er benyttet som mål på direkte skjærfasthet.  
 
6.4.2 Udrenert skjærfasthet treaksialforsøk 

Det er utført 2 aktive treaksialforsøk på kvikkleire i borpunkt 13, begge ved ca. 
11,5 meters dybde. Disse viser en kontraktant bruddoppførsel og en su på 
henholdsvis 45 og 65 kPa ved en bruddtøyning på 2%. Forsøkene ser ut til å være 
tilnærmet isotropt konsolidert. Forsøkene er tillagt lite vekt ved tolking av 
skjærfasthetsprofiler på grunn av forstyrret bruddoppførsel. 
 
Leire tolkes ut fra treaksialforsøkene til å ha en friksjonsvinkel φ = 30° og a = 0 
kPa.  
 
6.4.3 Udrenert skjærfasthet fra CPTU-sonderinger 

Som inngangsdata for tolkning av CPTU-sonderingene er det benyttet 
laboratoriedata (romvekt, plastisitet og sensitivitet) fra de nærmeste prøveseriene, 
samt poretrykksantagelser fra kapittel 6.1. Det er benyttet Ip =15 % for ikke-
sensitiv leire og Ip = 7 % for sensitiv / kvikk leire. 
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Aktiv, udrenert skjærfasthet og overkonsolideringsgrad er tolket med korrelasjoner 
mot blokkprøver iht. ref. /10/. I vedlegg A er det vist skjærfasthetskurver basert på 
målt spissmotstand og poretrykk ved sonderingene.  
 
Når valg av udrenert skjærfasthet baseres på blokkprøver av optimal prøvekvalitet 
anbefales det å redusere den aktive skjærfastheten i sprøbruddmateriale med 15 % 
for å ta hensyn til sprøbrudd- og tidseffekter, jf. ref. /1/ og /11/. Aktiv skjærfasthet i 
det som er tolket som kvikkleire i beregningsprofilene er derfor redusert med 15 %. 
 
6.4.4 SHANSHEP-parametre 

Den udrenerte skjærfastheten i leiren er nært knyttet til in situ effektivt 
overlagringstrykk, p0’, og leirens overkonsolideringsgrad (OCR = pc’/p0’). Dette 
kan modelleres med SHANSHEP-prinsippet etter Ladd et al. /12/ og Karlsrud /13/. 
Skjærfasthetskurvene, nevnt i kapittel 6.4.3, sammen med tolket 
overkonsolideringsgrad og p0’-profil gir grunnlag for å bestemme et sett med 
SHANSHEP-parametre som kan brukes for området. Følgende uttrykk er funnet å 
passe godt med sonderingene: 
 

0,28 ∙ ′ ∙ ,  
 
Dette uttrykket er benyttet hvor det har vært behov for å sette inn ytterligere 
skjærfasthetsprofiler i beregningene i nivåer hvor det ikke er utført CPTU, se profil 
A ved T-sentertomt. 
 
6.5 Overkonsolideringsgrad 

Overkonsolideringsgrad (OCR) er tolket vha. CPTU-sonderingene etter 
korrelasjoner iht. ref. /10/. Tolket OCR for sonderingene antyder at tidligere terreng 
kan ha ligget på kt. +28-29 for området. Dette ser ut til å stemme godt med 
terrengformasjoner rundt Møllebakken. 
 
6.6 Anisotropi 

Anisotropi for leiren er valgt ut fra erfaringstall fra blokkprøver, ref. /10/, og 
gjengitt i tabell 5. 
 

Tabell 5 Anisotropiforhold benyttet i stabilitetsberegningene 

 Aktiv Direkte Passiv 
Ikke-sensitiv leire 1,00 0,70 0,40 

Sensitiv / kvikk leire 0,85* 0,65 0,30 
* redusert med 15 % iht. kapittel 6.4.3. 
 
6.7 Styrkereduksjon som følge av svelling 

Styrken i leiren er redusert for svelling ved avlastning i forbindelse stabiliserende 
tiltak. Ved avlastning vil effektivspenningene i leiren reduseres og som en 
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konsekvens vil skjærfastheten reduseres noe over tid. Man vet lite om størrelsen av 
denne reduksjonen, men følgende reduksjon anbefales, ref. /14/: 
 

Ø
,  

 
Her gir OCR forholdet mellom effektivt overlagringstrykk før og etter avlastning. 
Reduksjonen er kun gjort for skjærfasthetsprofil i pkt. 18. Det er regnet med en 
gjennomsnittelig avlastning på 3 meter og suETTER er beregnet. Ut fra dette resultatet 
er det gjort en pragmatisk tilnærming der su reduseres med 10 % de øverste 10 
meter og 5 % videre ned til antatt fjell/fast grunn. I beregningsprogrammet 
interpoleres det så mellom skjærfasthetsprofilene slik at svelleeffekten vil avta 
nedover i skråningen. Dette mener vi er naturlig da avlastningen her er mindre og 
utbredelsen av tiltaket er også mindre. 
 
6.8 Effektivspenningsparametre 

Følgende effektivspenningsparametre er valgt for de forskjellige jordmaterialene 
som inngår i beregningene: 
 

 Ikke-sensitiv leire 
o φ = 30° 
o a = 0 kPa 

  Sensitiv / kvikk leire 
o φ = 30° 
o a = 0 kPa 

 Tørrskorpe 
o φ = 32° 
o a = 3 kPa 

 Sand / grus 
o φ = 34° 
o a = 3 kPa 

 Fylling 
o φ = 35° 
o a = 0 kPa 

 
Det er lagt inn en liten attraksjon i Tørrskorpen og Sand/grus for å unngå de 
grunneste skjærflatene. Denne attraksjonen er minimal og er vurdert til å ha liten 
eller ingen effekt ved beregning av større glidesirkler. Laget med sand/grus er kun 
med på profil A og har ingen betydning for beregningen. 
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7 Beregningsforutsetninger og kritiske profiler 

7.1 Generelt 

Beregningsprofilene er valgt ut på bakgrunn av topografi og grunnforhold. Det er 
valgt ut 5 kritiske profiler som gir en oversikt over lagdelingen i området. Det er 
utført beregninger i 3 av disse. Følgende profiler er valgt som beregningsprofiler: 
 

 Profil A, se tegning 200 
 Profil B, se tegning 203 
 Profil C, se tegning 206 

 
I tillegg er det supplert med følgende profil for å få en bedre og mer helhetlig 
oversikt over lagdelingen: 
 

 Profil D, se tegning 209 
 Profil E, se tegning 210 

 
Plasseringen av profilene er vist på tegning 100. 

 
Lagdelingen er tolket ut fra grunnundersøkelsene og er lagt til grunn for 
stabilitetsanalysene. Videre følger en beskrivelse av hvert enkelt profil samt valg av 
styrke og poretrykksforhold.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er utført fjellkontrollboringer i området, men 
det er gjort en antagelse om at boringene møter fast grunn der hvor boremannskapet 
har notert ”Sten” ved avsluttet sondering. Dette er lagt inn som en nedre begrensing 
for beregningene. Denne begrensingen har liten betydning da alle kritiske 
skjærflater begrenses av kvikkleirelommen. 
 
7.2 Profil A 

Grunnlag for tolking av lagdeling: 
 

 Dreietrykk: 5, 14, 17, 18 og MC1 
 CPTU:  18 og MC1 
 Prøvetaking: 18 og MC1 
 Poretrykk: 17 

 
Det er lagt inn et tørrskorpelag med ca. 1-2 meter tykkelse i hele profilet. 
Kvikkleiren er tolket til å ligge meget dypt (ca.18 meter dypt ved pkt. 18) i de øvre 
delene av profilet, men lommen nærmer seg overflaten i den nedre delen av 
profilet. Kvikkleirelommen er tolket til å ha en mektighet på maksimalt 9,5 meter i 
profil A. De øvrige massene er tolket til å være leire helt ned til antatt fast grunn. 
Avslutningen av kvikkleirelommen mot pkt. 14 og mektigheten under T-senteret er 
svært usikker. Det er lagt inn et lag med sand/grus i avslutningen av profilet, men 
dette laget har liten eller ingen betydning for stabilitetsberegningene. 
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Styrketolkning og poretrykksforhold er basert på CPTU 18 og MC1 samt 
poretrykksmåling i pkt. 17. Valg av styrke og poretrykk fremgår av tegning 201-
202. 
 
7.3 Profil B 

Grunnlag for tolking av lagdeling: 
 

 Dreietrykk: 3, 5, 13, 15, 16/17 og 18 
 CPTU:  13, 15 og 18 
 Prøvetaking: 3, 13 og 18 
 Poretrykk: 13 

 
Det er lagt inn et tørrskorpelag med varierende tykkelse fra ca. 0,5-3,5 meter i hele 
profilet. Kvikkleiren er også her tolket fra å ligge dypt i de øvre delene av profilet 
til å ligge rett under terrengoverflaten/bekkebunn ved Hammerbekken. Største 
mektighet har kvikkleiren ved Hammerbekken der lommen er ca. 12 meter tykk. 
Resten av profilet er tolket til å være leire, dog svært lagdelt og antageligvis siltig. 
Antatt fast grunn er tolket til å ligge i nivå med avsluttede boringer. 
 
Styrketolkning og poretrykksforhold er basert på CPTU 18, 15 og 13 samt 
poretrykksmåling i pkt. 13 (og 17). Valg av styrke og poretrykk fremgår av tegning 
204-205. 
 
7.4 Profil C 

Grunnlag for tolking av lagdeling: 
 

 Dreietrykk: 2, 11, 16 og 18 
 CPTU:  2 og 18 
 Prøvetaking: 2 og 18 

 
Det er lagt inn et tørrskorpelag med varierende tykkelse fra ca. 1,0-4,5 meter i hele 
profilet. Øvre grense for kvikkleirelommen er tolket til å ligge på ca. kote +7. 
Lommen starter mellom boring 18 og 16 og øker gradvis i tykkelse mot pkt. 11 der 
mektigheten er på ca. 23,5 meter. Kvikkleiren fortsetter under Hammerbekken mot 
sone 150 ”Saltnes”. Resten av profilet er tolket til å være leire. Antatt fast grunn er 
satt til å ligge i bunn av boringene. 
 
Styrketolkning er basert på CPTU 2 og 18. Poretrykksforhold er antatt ut fra de 
andre profilene. Valg av styrke og poretrykk fremgår av tegning 207-208. 
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7.5 Profil D 

Grunnlag for tolking av lagdeling: 
 

 Dreietrykk: 5, 17, 18, MC2 og MC8 
 CPTU:  18 
 Prøvetaking: 18 
 Poretrykk: 17 

 
Det er lagt inn et tørrskorpelag med varierende tykkelse fra ca. 1,0-3,0 meter i hele 
profilet. Kvikkleirelommen ser ut til å øke i mektighet fra pkt. 18 til pkt. MC8 og 
avtar inn mot skråningen. Avslutningen av lommen er høyst usikker. 
 
7.6 Profil E 

Grunnlag for tolking av lagdeling: 
 

 Dreietrykk: 1, 4, 16 og 18 
 CPTU:  18 
 Prøvetaking: 4 og 18 

 
Profilet ligner på profil C når det gjelder utbredelse av kvikkleire. Kvikkleire 
utbredelsen er i storgrad basert på pkt. 4 og 1 samt antatt avgrensing av sonen og 
kryssende beregningsprofiler. 
 
 
8 Stabilitetsberegninger 

8.1 Generelt 

Det er kun utført beregninger i profil A, B og C. For de aktuelle profilene er 
stabiliteten av dagens situasjon og fremtidig situasjon med tiltak beregnet. For 
profil B og C er det vurdert som tilstrekkelig å oppnå vesentlig prosentvis 
forbedring etter fig. 3.1 i ref. /1/. I profil A har vi vurdert det slik at det er 
nødvendig å oppnå en materialfaktor γM > 1,4. Vi ønsker en høyere sikkerhet i dette 
profilet pga. planlegging av et større bygg i nedre del av profilet (T-sentertomta). 
 
For alle profilene er stabiliteten vurdert ved hjelp av totalspenningsanalyse (ADP-
analyse) og effektivspenningsanalyse (aφ-analyse).  
 
De foreslåtte tiltakene for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet baserer seg i hovedsak på 
avlastning av terrenget i øvre del av profilene. Det er tatt høyde for svelling i leiren 
som følge av avlastningen ved å redusere den udrenerte skjærfastheten. Dette er 
nærmere beskrevet i kapittel 6.7. 
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8.2 Profil A 

Glidesirklene før og etter tiltak er ikke nødvendigvis de samme. Resultatene er 
oppsummert i tabell 6. 
 

Tabell 6 Beregningsresultater for profil A 

Totalspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

Sirkulær, dyp 
glideflate 

1,13 γM > 1,4 
Sirkulær, dyp 

glideflate 
1,40 OK 

Sirkulær, dyp 
glideflate 

1,17 γM > 1,4 
Sirkulær, lokal 

glideflate 
1,40 OK 

Sirkulær, dyp 
glideflate 

1,18 γM > 1,4    

Plan glideflate 1,20 γM > 1,4    

Plan glideflate 1,20 γM > 1,4    

Sirkulær, lokal 
glideflate 

1,30 γM > 1,4    

Effektivspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

Overflateglidning 1,18 γM > 1,4 
Sirkulær, dyp 

glideflate 
1,81 OK 

Sirkulær, lokal 
glideflate 

1,34 γM > 1,4 
Sirkulær, lokal 

glideflate 
1,66 OK 
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8.3 Profil B 

Glidesirklene som er beregnet ved totalspenningsanalysen er de samme før og etter 
tiltaket. Resultatene er oppsummert i tabell 7. 
 

Tabell 7 Beregningsresultater for profil B 

Totalspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

1 1,19 1,28 (7,9%) 1 1,32 OK 

2 1,11 1,23 (10,9%) 2 1,26 OK 

3 1,09* 1,22 (11,6%) 3 1,28* OK 

4 1,15 1,26 (9,4%) 4 1,34 OK 

5 1,31* 1,35 (3,4%) 5 1,47* OK 

6 1,39 1,40 (0,4%) 6 - - 

Kritisk før tiltak 1,07 1,20 (12,4%) Kritisk før tiltak 1,23* OK 

Kritisk etter tiltak 1,07* 1,20 (12,4%) Kritisk etter tiltak 1,23 OK 

Effektivspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

Sirkulær, ned mot 
bekk 

1,54 γM > 1,4 
Sirkulær, dyp 

glideflate 
2,13 OK 

Sirkulær, dyp 
glideflate 

1,98 γM > 1,4    

* Glidesirkel ikke vist på tegning  



 

p:\2012\07\20120718\leveransedokumenter\rapport\20120718-01-r\20120718-01-r stabilitetsberegninger møllebakken.docx 

Dokumentnr.: 20120718-01-R 
Dato: 2012-12-10 
Rev. nr.: 0 
Side: 23 

8.4 Profil C 

Glidesirklene som er beregnet ved totalspenningsanalysen er de samme før og etter 
tiltaket. Resultatene er oppsummert i tabell 8. 
 

Tabell 8 Beregningsresultater for profil C 

Totalspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

1 1,40* 1,40 (0%) 1 - - 

2 1,33 1,36 (2,6%) 2 1,49 OK 

3 1,21 1,30 (7,1%) 3 1,39 OK 

4 1,15* 1,26 (9,4%) 4 1,29 OK 

5 1,23 1,31 (6,4%) 5 1,36 OK 

6 1,39 1,40 (0,4%) 6 - - 

Kritisk før tiltak 1,13 1,24 (10,1%) Kritisk før tiltak 1,28* OK 

Kritisk etter tiltak 1,13* 1,24 (10,1%) Kritisk etter tiltak 1,28 OK 

Effektivspenningsanalyse 

Dagens situasjon Etter tiltak 

Beskrivelse γM Krav til γM Beskrivelse γM Status 

Sirkulær, dyp 
glideflate 

2,21 γM > 1,4 
Sirkulær, dyp 

glideflate 
2,44 OK 

* Glidesirkel ikke vist på tegning 
 
8.5 Beskrivelse av tiltak 

Tiltaket består i hovedsak av å nedplanere toppen av skråningen ned til kote +27 og 
+26. Videre må det tas av en del masse nedover i skråningen i profil A, B og C. I 
tillegg til nedplaneringen må det fylles opp noe på T-sentertomten. For at det skal 
være mulig å bygge på tomten har vi valgt å fylle ut et platå opp til kt. +6,4. 
Fyllingen avsluttes med en støttemur ut mot gang-/sykkelveg. Fyllingen kan 
tilpasses noe i forbindelse med planlegging av bygg på tomten. Dersom det skal 
bygges på T-sentertomten må fyllingen bestå av komprimerte kvalitetsmasser 
(sprengstein). 
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Dersom man ikke ønsker å bygge på tomten kan fyllingen utformes på en enklere 
måte og samtidig gi samme stabilitet av skråningen. Det gjøres oppmerksom på at 
det må rives et bygg på tomten før fyllingen kan etableres. Evt. kjeller fylles med 
komprimerte kvalitetsmasser. Skråningen bak tomten må slakes ut til en helning 
1:2,5 for å gi tilfresstillende overflatestabilitet. 
 
Et grovt mengdeoverslag over volum av masser som må fraktes bort og mengden 
som må fylles gir følgende: 
 

 Planering: ca. 12 000 – 14 000 m3 
 Fylling: ca. 400 m3 

 
Tiltaket er vist på tegning 101. 
 
 
9 T-senteret 

T-sentertomten vil bli berørt av utbyggingen på Møllebakken med mindre man 
planerer uforholdsmessig mye i øvre del av skåningen (Det er ikke gjort 
beregninger av dette). Graver Eiendom AS ønsker å kjøpe denne tomten og bygge 
ut et større leilighetsbygg.  
 
Bygget må fundamenteres på sikringstiltaket som må bestå av komprimerte 
kvalitetsmasser som nevnt i kapittel 8.5. Bygg som fundamenteres på fylling vil 
være utsatt for setning og det er derfor viktig å få kjennskap til jordmaterialenes 
deformasjonsegenskaper under bygget. I tillegg er det knyttet en del usikkerhet til 
hvilke type masser som befinner seg under tomten. I profil A har vi vært nødt til å 
tolke at kvikkleiren går under bygget og det er derfor viktig å få avkreftet eller 
bekreftet om kvikkleiren strekker seg så langt. 
 
For å kunne vurdere tomtens potensial for utbygging bør det utføres supplerende 
grunnundersøkelser for å kartlegge avslutningen av kvikkleirlommen, jordprofil 
under bygget samt styrke- og deformasjonsegenskaper for jordprofilet. Dette kan 
kartlegges med total-/dreietrykksonderinger, CPTU, poretrykksmålinger og 
prøvetaking med noen spesialforsøk. Grunnundersøkelsene vil gi grunnlag for å 
lage en bebyggelsesplan for tomten på bakgrunn av tillatt grunntrykk, stabilitet og 
setninger. 
 
 
10 Hammerbekken 

I forbindelse med bygging av E39 forbi Buvika ble det utført sikring av bl.a. 
Hammerbekken av NVE. De siste ca. 100 meter ned mot fjorden (nord for kryssing 
av lokal veg) ble ikke sikret. Sonderinger inntil bekken tyder på at kvikkleiren 
ligger under bekkeleiet. Hammerbekken må derfor sikres mot erosjon i dette partiet 
før utbygging på Møllebakken. Erosjonssikringen anbefales utført i samråd med 
NVE, som har spesialkompetanse på dette. 
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11 Konklusjon og videre arbeider 

Beregningene viser at stabiliteten av dagens terreng ikke tilfredsstiller de krav som 
stilles i NVEs retningslinjer (/1/). Beregnet partialfaktor mot brudd, γM, i profil B er 
så lav som 1,07. Det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i beregningsprofilene 
ved å avlaste terrenget som vist på tegning 101. I tillegg må man anlegge en 
motfylling på T-sentertomten. Laveste beregnede γM etter tiltaket er 1,23 i profil B. 
Dette tilsvarer 12,4 % forbedring av opprinnelig γM. I profil A er laveste beregnede 
γM 1,40. 
 
Tiltaket omfatter fjerning av ca. 12 000 til 14 000 m3 med masser fra toppen og ned 
langs siden av skråningen. I tillegg må det kjøres inn ca. 400 m3 med sprengstein på 
T-sentertomten. 
 
Det er muligheter for å deponere en del stedlige masser på barnehagetomten langs 
fv. 801. Her er det mulig å deponere ca. 2-3000 m3. Området er markert på tegning 
101. Det gjøres oppmerksom på at de utfylte massene ikke uten videre kan brukes 
til byggegrunn. Deponering av masser på barnehagetomten bør derfor vurderes i 
sammenheng med planlegging og bygging av ny barnehage. 
 
Det er ønskelig å oppføre et større leilighetsbygg på T-sentertomten. Tomten må 
inngå som en del av sikringstiltakene og sørger for tilstrekkelig stabilitet av 
området. Det anbefales supplerende undersøkelser på tomten og i skråningen 
ovenfor tomten for å kunne vurdere tomtens potensial for utbygging.  
 
NGIs anbefaling for rekkefølge av videre arbeider: 
 

1. Utarbeide bebyggelsesplan for barnehagetomt og Graver Eiendom sin tomt 
i samråd med arkitekt/landskapsarkitekt i tråd med de føringene NGI har 
gitt for terrengformasjoner. Bebyggelsesplan må inneholde 
fundamenteringshøyder av bygg samt høyde på infrastruktur. 

2. Utføre supplerende undersøkelser på T-sentertomt 
3. NGI kontrollerer om ønsket terreng fra arkitekt/landskapsarkitekt 

tilfredsstiller de krav til stabilitet som stilles i ref. /1/. 
4. Utarbeide arbeidstegninger for sikringsarbeider med rekkefølgebeskrivelse, 

anleggsveier, evt. deponiområder på tomtene osv. 
5. Utarbeide detaljert beskrivelse for erosjonssikring av Hammerbekken 
6. NGI vurderer resultater fra grunnundersøkelser fra T-sentertomt og 

utarbeider forprosjekt i samråd med Graver Eiendom AS 
7. NGI bistår med geoteknisk prosjektering av byggefelt med bl.a. 

vurderinger vedrørende fundamentering, massehåndtering, utgravinger for 
bygg, VA og vei osv. 

8. Detaljprosjektering av T-sentertomt 
 
NGI gjør oppmerksom på følgende aspekter som er viktig ved gjennomføring av 
prosjektet: 
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 Nedplanering foregår fra toppen av skråningen og ned 
 Alle nedplaneringsmasser kjøres vekk fra området bortsett fra det som skal i 

eventuelle deponiområder på tomta 
 Det må ikke mellomlagres masser av betydning på tomta 
 Det må utarbeides arbeidstegninger for alle sikringsarbeidene 
 Alle sikringsarbeidene (erosjonssikring Hammerbekken, nedplanering 

Møllebakken, oppfylling av T-sentertomt) må være utført før man kan sette 
i gang bygging i området. 

 Prosjektering skal underlegges uavhengig kontroll 
 Utførelse skal underlegges uavhengig kontroll 
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Vedlegg A - Skjærfasthetsprofiler 
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Sonenavn: Møllebakken Dato: 2012‐12‐06 Initialer: MMe
Faregrad
Faktorer Hva må sjekkes: Observasjon/beskrivelse
Tidligere 
skredaktivitet

Skredgroper i området. 
Kvartærgeologisk kart

Høy Noe Lav Ingen Mange skredgroper i Buvika, men ingen i nyere tid

Skråningshøyde, H Høyde bunn til topp skråning > 30 m 20‐30 m 15‐20 m < 15 m Ca. kt. +29 til +3
Forkonsolidering 
(OCR)

Vurder hvor mye høyere tidligere 
terrengnivå kan ha vært i fht 
dagens pga erosjon, 
skredaktivitet o.l.

1,0‐1,2 1,2‐1,5 1,5‐2,0 >2,0

Poreovertrykk i kritisk 
glideflate

Nærliggende fjell/høydedrag som 

mater sonen. Sjekk 
brønner/oppkommer

>30 kPa 10‐30 kPa 0‐10 kPa Hydrostatisk

Poreundertrykk i 
kritisk glideflate Ravineskråninger i lagdelt grunn. 

Sjekk brønner/oppkommer.

>|‐50| kPa ‐(20‐50) kPa ‐(0‐20) kPa Ingen

Kvikkleiremektighet Fra dreietrykksonderinger, samt 
vingebor og prøveserier

>H/2 H/4‐H/2 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet Fra prøveserie. Dersom dette 
mangler er normal 
kvikkleiresensiteivitet 30‐100.

>100 30‐100 20‐30 <20

Erosjon
Sjekk erosjonsforhold i elveleier: 
sideveis, dybde, sedimentasjon, 
erosjonsbekyttelse, fjellterskler, 
glidninger...

Aktiv Noe Litt Ingen Ingen erosjon observert på befaring, 2012‐08‐21. 
Erosjonssikring beskrives allikevel som sikringstiltak, da det er 
påvist kvikkleire tett inntil og under bekken og for  å ta hensyn 
til unormal vannføring.

Forverrende inngrep
Bakkeplanering, utfyllinger, 
endring av hydrologiske forhold

Stort Noe Lite Ingen Skjæring for T‐senteret er forværrende og ble utført på ukjent 
tidspunkt. Forbedres noe ved utfylling på tomta

Forbedrende inngrep Bakkeplanering, bekkelukking, 
utfyllinger, endring av 
hydrologiske forhold

Stort Noe Lite Ingen Stabiliserende tiltak gir stor forbedring

Definisjoner
Aktiv erosjon: Utløste skred (dyperegående rotasjoner). Lite/ingen naturlig erosjonssikring. Vannet grått
Noe erosjon: Utløste overflateglidninger ila siste årene. Lite/ingen naturlig erosjonssikring. Vannet grått.
Litt erosjon: Leire i elveleiet. Gradientforhld tilsier at erosjon kan oppstå. Lite/ingen naturlig erosjonssikring. Vannet klart eller noe misfarget
Ingen erosjon: Naturlig erosjonsbekyttelse i bunn sider av elveleiet, evnt. terskler som medfører små gradientforhold. Vannet klart.
Stort inngrep: Topografiendring som medfører skråningshøyde økt eller redusert med mer enn 4 m. Skråningshelling økt eller redusert med 10‐20%
Noe inngrep: Topografiendring som medfører skråningshøyde økt eller redusert med 2‐4 m. Skråningshelling økt eller redusert med < 10 %
Lite inngrep: Topografiendring som medfører skråningshøyde økt eller redusert med < 2 m.  Hydrologiske forhold: Fjerning av vegetasjon, grøfting, beplanting
Ingen inngrep: Kun små lokale endringer i terrenget ‐ traktorveier, mindre planering i fbm spredt boligbebyggelse o.l.

Score

Befaringsskjema for kvikkleiresoner, EDH 04.05.09 1 av 3



Sonenavn: Møllebakken Dato: 2012‐12‐06 Initialer: MMe
Skadekonsekvens
Faktorer Hva må sjekkes: Observasjon/beskrivelse
Boligenheter, antall Permanent opphold i sonen + 

utløpsområdet. 1 boligenhet = 1 
familie

Tett > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen

Næringsbygg, 
personer

Midlertidig opphold. Industri, 
næring, kontorer, skoler, 
offentlige bygg

> 50 10 ‐ 50 < 10 Ingen

Annen bebyggelse, 
verdi

Bygg der det normalt ikke 
oppholder seg mennesker.

Stor Betydelig Begrenset Ingen

Vei, ÅDT Kfr. SVV trafikkregister > 5000 1001‐5000 100‐1000 < 100
Toglinje, baneprioritet Kfr. JBV baneprioritet 1‐2 3‐4 5 Ingen

Kraftnett Kfr. Statkrafts nettklasser Sentral  Regional Distribusjon Lokal
Oppdemming/flom Tilstrekkelig volum skredmasser, 

tilstrekkelig sensitive 
skredmasser, mulig volum på 
oppdemming, lett eroderbare 
masser, bebyggelse i kritiske 
områder

Alvorlig Middels Liten  Ingen

Definisjoner
Alvorlig: Oppdemming/flodbølge kan oversvømme områder med mer enn 5 boligenheter eller skole/barnehage
Middels:  Oppdemming/flodbølge kan oversvømme områder med mindre enn 5 boligenheter eller industriområde
Liten:  Oppdemming/flodbølge kan oversvømme områder med vei, jernbane eller kraftnett.
Ingen:  Oppdemming/flodbølge kan bare oversvømme områder uten bebyggelse og infrastruktur

Befaringsbilder:

Score
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Sonenavn: Møllebakken ‐ etter utbygging
Sonenr: Ny sone

Faregradsevaluering
Faktorer Vektall Beskrivelse Score Produkt
Tidligere skredaktivitet 1 Lav 1 1
Skråningshøyde, meter 2 20‐30 m 2 4
OCR 2 1,5‐2,0 1 2
Poreovertrykk 3 0‐10 kPa 1 3
Poreundertrykk ‐3 Ingen 0 0
Kvikkleiremektighet 2 >H/2 3 6
Sensitivitet 1 >100 3 3
Erosjon 3 Ingen 0 0
Inngrep, forverring 3 Lite 1 3
Inngrep, forbedring ‐3 Noe 2 ‐6
Sum poeng 16 av maks. oppnåelig 51 poeng
Faregradsklasse: Lav 31 % av maksimal poengsum

Konsekvens
Faktorer Vektall Score Produkt
Boligenheter, antall 4 Tett > 5 3 12
Næringsbygg, personer 3 > 50 3 9
Annen bebyggelse, verdi 1 Begrenset 1 1
Vei, ÅDT 2 1001‐5000 2 4
Toglinje, baneprioritet 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Lokal 0 0
Oppdemming/flom 2 Ingen 0 0
Sum poeng 26 av maks. oppnåelig 45 poeng
Skadekonsekvensklasse: Meget alvorlig 58 % av maksimal poengsum

Risiko =  fare x konsekvens: 1813 (av mulige 2295)
Risikoklasse: 3
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