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KOPI Rambl l v/ Inger-Johanne Malmedal Søreide ANSVARLIG ENHET 3012 M idt Geoteknikk

SAMMENDRAG

TOBB planlegger ut bygging av leilighet sbygg og næringsbygg på Gnr/Bnr 9/ 22 i Buvika kommune, «Sanna, Øst re».

Tomt a ligger innenfor kvikkleiresone Salt nes og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet må det derfor ut føres en
vurdering av skredfare iht NVEs ret ningslinj er.

Tidligere ut redninger og sikringst ilt ak dokument erer t ilfredsst illende sikkerhet med sikkerhet sfakt or F>1,4 for dagens

sit uasj on. Planlagt e ut bygging vil ha lit en eller ingen innvirkning på områdestabilit et en. Områdest abilit et en

opprett holdes som følge av t ilt aket .

Det forutset t es at et ablering av byggegrop og fundament eringsløsninger detalj prosj ekteres i senere planfaser.

NVE opplyser i sit t brev datert 10.11.2014 at de opprett holder innsigelsen t il reguleringsplanen. Dett e skyldes at de

vurderer at det ikke er t ilst rekkelig svart på om det planlagte t ilt aket vil forverre områdestabilitet en.

I det t e revidert e notat et har vi innarbeidet og komment ert Rambl ls t idligere vurderinger av områdestabilitet for
Salt neshøgda boligfelt .

1 Innledning

TOBB planlegger ut bygging av leilighetsbygg og næringsbygg på Gnr/ Bnr 9/ 22 i Buvika kommune,

«Sanna, Øst re». I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan utførte Mult iconsult i okt ober

2013, en skredfa revurdering for området iht NVEs retningslinjer / 1/ . Vurderingen var basert på

t idligere ut førte grunnundersøkelser på t omt a og i området for øvrig. Her ble det konkludert med

at området er skredsikkert i dagens sit uasjon. Videre ble grunn- og fundamenteringsarbeidene for

planlagt ut bygging vurdert med hensyn på å ivareta områdestabiliteten. Vurderingene er presentert

i Mult iconsult notat 416021-RIG-NOT-001 rev.02, datert 28.10.13 / 2/. Not atet er kont rollert av
uavhengig firma Ram bøl I.

Ved årskift et 2013/ 2014 ble det ut ført supplerende grunnundersøkelser på selve t omt a. Disse er
present ert i Mult iconsults rapport 416021-RIG-RAP-001, datert 12.3.2014 / 3/ . Videre er
ut byggingsplanene noe j ustert .

Dett e notatet gir en nærmere vurdering av skredfa ren som følge av planlagt ut bygging.

Not atet er revidert på bakgrunn av NVEs innsigelser git t i brev av 10.11.12 og t ilbakemelding fra
Ramb ll per e-post 15.12.14.
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2 Planlagte utbygging
Tomt a er planlagt bebygd med et næringsbygg på 3 et asjer og et leilighet sbygg på 4 et asjer. Under

leilighetsbygget er det planlagt kj eller.
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Figur 2-1 Utsnitt av situasjonsplan fra Agraff, merket foreløpig 1.7.2014

3 Terreng og grunnforhold
Terrenget har en generell helning i ret ning mot sjøen i nord. Terrenget på t omta ligger på ca. kote +
26 som er noe høyere enn omkringliggende t erreng på ca. kot e + 25. Veien på sørsiden av bygget

ligger på ca. kote + 25. I henhold t il kvartærgeologisk kart best år øvre løsmasselag på t omt a av tykk

havavset n ing.

Tomt a var t idligere en del av en t errengrygg med helning mot øst , sør og vest som i 2003-2005 ble

nedplanert og fylt opp for abedre områdest abilitet en og sikkerhet en for bebyggelsen. Topp terreng

(i vest ) har t idligere vært på ca. kot e + 30 og lavest e nivå (i øst ) var på ca. kot e + 18.

Sonderingene indikerer at løsmassene generelt består av et topplag med tørrskorpeleire /
fy llmasser over leire. Tykkelsen på topplaget varierer over tomt a fra t ilnærmet null helt i vest (BP.1

og 3) til ca. 10 m i øst (BP.7 og 8). Sond ering smotst anden i den underliggende leiren er lav, noe som

indikerer bløt leire. Dreiet rykksondering i BP.8 er avslut tet i fast e masser i dybde 8 m, mens de
rest erende sonderingene er avslutt et i dybder 20 - 45 m ut en stopp i fast e masser. Berg er ikke

påvist .

CPTU i BP.1 og BPS viser at det kan være kvikkleire fra ca. 8 m dybde under t erreng, dvs fra ca kote

+18. Prøveserien fra BP.5 viser at det er kvikkleire/ sprøbruddsmateriale fra 8 m dybde, dvs ca fra

kote +18. I BP.7 er det tatt opp prøver ned t il 12 m dybde, dvs t il ca kot e +13, ut en at

kvikkleire/ sprøbruddsmateriale er påt ruffet .
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Figur 3-1 Utsnitt av bo rp la n fr a rap port 4 160 2 1-RIG-RAP -0 0 1

Tidligere grunnundersøkelser viser at løsmassene generelt best år av bløt t il middels fast leire. Over

leira er det t rolig noe t ørrskorpeleire, men den varierer i tykkelse på grunn av nedplaner ingen.

Boring ut ført like nord for ut byggingsområdet viser at leira er kvikk/ sensit iv fra ca kot e +17 og

videre nedover i dybden. Det er her boret t il over 30 m dybde uten at berg eller faste masser er

påt ruffet .

For nærmere presentasjon av ut førte grunnundersøkelser vises t il rapport 416021-RIG-RAP-001/ 3/ .

4 Skredfarevurdering

4.1 Generelt

NVEs fa resonekart for kvikkleire viser at t omt a ligger innenfor kvikkleiresone Salt nes, se Figur 4-1.

Kvikkleiresone Salt nes st rekker seg fra sj øen og oppover mot gården Trøa i sør. Mot vest grenser
sonen mot Hammerdalsvegen og i øst mot elva Vigda. I henhold t il NVEs ret ningslinjer 2/ 2011 / 1/

er det krav om at reell skredfare, områdest abilitet , skal ut redes i forbindelse med

reguleringsplan/ byggeplan.

Tidligere vurderinger av skredfa ren/ områdest abilitet for dagens sit uasjon som present ert i

Mult iconsult notat 416021-RIG-NOT-001 rev.02, datert 28.10.13 / 2/ er innarbeidet og supplert i

det te not at et.
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Figur 4-1 Utsnitt fra NVEs fa regradskart Buvika. Ut byggingsområde markert med rødt

4 .2 Dagens situasjon

Ram bøl I har i forbindelse med ut byggingen av Prix-but ikk ned mot sjøen i nord ut ført

grunnundersøkelser og geot ekniske vurderinger av omradestabilit et en / 4/ . Videre har Ramb ll
utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabilitet en i forbindelse med

ut byggingen av Saltne shogda bolig felt like nord for planlagt e leilighetsbygg/ 5/. Begge disse

ut redningene er kont rollert og godkjent av 3. part og dokumenterer t ilst rekkelig sikkerhet i henhold

t il NVEs ret ningslinjer.

Rambl l har i sit t not at kvNot -01-01 Saltneshg da / 5/ vedrr e nde st abilit etsforhold skrevet

følgende:  «Det ble i 2003-2005 utfort omf attende arbeider f or å bedre stabilitetsf orho/dene i
området. Den nye f ylkesvegen ble bygd, Skaun kommune v/ Skanska planerte ned ryggen som lå i
østre del av tomteområdet og f ylte opp den gamle skredgropa på begge sider av den nye
f ylkesvegen. NVE utf ørte stabiliseringsarbeider i Hammerdalen og vegen i bunnen av Hammerdalen

ble omlagt i f orbindelse med bygging av ny E39».

I samme not at er det present ert beregninger for 2 parallelle profi ler som st rekker seg fra E6 i sør og

nedover mot fj orden i nord. Profi lene er lagt langs t erre ngryggen (IIIb) og i skredgropa (Ille), se

Figur 4-2. Beregningene er utført for sit uasj onen før planeringsarbeidene utført i 2003-2005,

nåværende sit uasjon og sit uasjon ett er planlagt ut bygging pa Saltneshg da. Disse viser at

gjennomsnit t lig sikkerhetsfakt or før og et ter ut bygging av Saltenshg da bolig felt er hhv 1,46 og
1,48. Beregningene viser alt så en t i lfredsst illende sikkerhet med sikkerhetsfaktor F>1,4 for dagens

sit uasjon.

Result at ene fra de nye undersøkelsene utført i forbindelse med regulering av Sanna Øst re, viser
noe høyere verdier enn det som er benytt et i Rambl ls beregninger. Vi har sammenst i lt målt

udrenert skjærfast het fra prøver i borhull 301 / 5/ mot prøveserie og CPTU i BP 5 / 3/. Se vedlegg A.

Merk at rut inedat a er lagt inn med målte verdier, dvs ~suD. I samme diagram har vi lagt inn

designverdier benytt et i Ram bøl ls beregninger. Basert på denne sammenst illingen vurderer vi at

t idligere beregninger og vurderinger også er gjeldende for ut byggingen ved Sanna Øst re.

Ram bøl I har også utført en vurdering at områdest abilitet en er t ilfredsst illende mot øst , sør og vest .
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Figur 4-2 Utsnitt fra Situasjonskart i Rambll s notat kvNot-01-01 / 4/. Gul markering Multiconsult

4.3 Planlagt e ut bygging

Det planlegges etablering av et næringsbygg på 3 etasjer og en leilighet sblokk på 4 etasjer.

Næringsbygg

Næringsbygget er planlagt nærmest rundkj øringen lengst øst på tomt a. På grunn av ant att st ore

laster samt at bygget hovedsakelig vil ligge på oppfylte masser er det vurdert at bygget må

fundamenteres på fr iksjonspeler. For a ivareta lokal og global st abilitet må det benyt tes peler som

gir liten massefort regning, dvs st ålprofiler eller åpne st ålrørspeler. Peleramming må utføres med

måling av poret rykket i leirmassene.

Et ablering av næringsbygg med f undament ering på lite massefort rengende fr iksjonspeler vil gi en

liten reduksjon av stabilitetsmessig sikkerhet .

Poret rykksøkning vil kun ha beregningsmessig innvirkning på effekt ivspenningsanalyse. Det er ikke

utført effekt ivspenningsanalyser, hverken av Ram bøl I eller M ult iconsult , men det er vurdert at

effekt ivspenningsanalyse ikke vil være dimensjonerende for dagens t erreng- og poret rykksforhold.

Erfaring fra peleramming t ilsier at poreovert rykk som følge av peleramming maksimalt v il spre seg

40 m ut fra peleområdet . Det vurderes at en begrenset poret rykksoppbygging i en radius på ca 40

m ut fra tomt a ikke vil medføre noen vesent lig svekkelse av stabilit et en, hverken av lokale

glideflat er eller lange glideflat er ned mot sj øen. Med bakgrunn i dett e vurderes at

sikkerhet sfakt oren under og ett er ut bygging fremdeles vil vaere F>1,4.

Det forut sett es at det utføres nye st abilitet sberegninger i prosjekteringsfasen for best emmelse av

grenseverdier for t illat poret rykk.

Leilighet sbygg

Leilighet sbyggene plassert sent ralt på t omt a er planlagt med kjeller og vil dermed bli t ilnærmet

kompensert fundament ert . Dett e innebærer liten eller ingen net to t illeggslast på grunnen.

Valgt e fundament eringsmet oder medfører at byggene vil ha liten eller ingen innvirkning på

områdestabilit et en.
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Et ablering av kjeller for leilighetsbygg vil medføre utgraving ned t il ca kot e +22,5. Som beskrevet i
vårt not at RIG-NOT-001 rev 01, vil dett e medføre noen anleggst ekniske utfordringer. Det
forut sett es derfor at graveskråning et ableres med slak helning (1:2,0 elle r slakere) eventuelt med
avt rapping. Det te kan medføre at grøft for fort au og event uelt at fortauet blir berørt.

Et ablering av kjeller medfører en generell avlast ning av terrenget og er således gunst ig med hensyn
på områdest abiliteten mot sj øsiden. Beregningsmessig sikkerhet for dagens sit uasjon med F= 1,48
/ 5/ vil dermed være opprett holdt også et ter et ablering av leilighetsbygg.

5 Konklusjon
Tidligere ut redninger og sikringst ilt ak dokument erer t ilfredsst illende sikkerhet med sikkerhet sfakt or
F>1,4 for dagens sit uasj on.

Planlagte ut bygging vil ha liten eller ingen innvirkning på områdest abilit eten. Områdest abilit et en
opprett holdes som følge av t iltaket.

Det forutsett es at et ablering av byggegrop og f undament eringsløsninger det alj prosjekteres i senere
planfaser.

6 Referanser

/ 1/ NVE nr 2/ 2011; Flom og skredfa re i arealplaner.

/ 2/ Mult iconsult . Notat 416021-RIG-NOT-001 rev. 02. «Sanna Øst re, Buvika.
Geot eknisk vurdering for reguleringsplan». Datert 28.10.13

/ 3/ Mult iconsult . Rappo rt 416021-RIG-Rap-001. "Sanna Øst re, Buvika.
Grunnunders kelser - Datarapport ». Dat ert 12.3.14

/ 4/ Rambl l . Oppdr a g 6080338 - «Boligby gg Midt -Norge AS: Prix-tomt a,
Buvika». Not at nr 01. «Ut redning av st abilitetsforhold for reguleringsplan»,
datert 24.10.2008.

/ 5/ Rambl l, oppdr a g 609775C, Saltn eshg da boligfelt, oppdragsgiver Buvik
Bygg AS: 6090775C N ot -01-01 og k Not-01-02. (2011)

Vedlegg

Vedlegg A:  CPTU borpunkt 5 / 3/ sammenstilt med målte verdier i Borhul 301 / 5/ samt designverdier f or Su
benytt et i Rambl ls beregnin ger.
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