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SAMMENDRAG 

TOBB planlegger utbygging av leilighetsbygg på Gnr/Bnr 9/22 i Buvika kommune, «Sanna, Østre». Tomta ligger 
innenfor kvikkleiresone Saltnes og det må derfor utføres en vurdering av skredfare iht NVEs retningslinjer. 

Det er tidligere utført vurderinger basert på datidens gjeldende regelverk, NVE retningslinjer 2/2011. Foreliggende 
notat vurderer de tidligere vurderingene opp mot dagens gjeldende regelverk, NVE veileder 1/2019, samt mot dagens 
planlagt utbygging. Notatet inkluderer de tidligere vurderingene. 

Tidligere utredninger og sikringstiltak etter NVE retningslinjer 2/2011 dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet med 
sikkerhetsfaktor F>1,4 for dagens situasjon. De tidligere vurderingene er gyldige også etter NVE veileder 1/2019 
forutsatt at tiltaket ikke medfører forverring av områdestabiliteten. For å oppnå «ikke forverring» er det en 
forutsetning for vurderingene at total vekt av planlagt leilighetsbygg er mindre enn utgravd masse for kjeller. Dette 
må ivaretas ved detaljprosjektering. Dersom dette ikke er tilfellet, må det utføres stabilitetsberegninger for å 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet for områdestabilitet. 

Det forutsettes at etablering av byggegrop og fundamenteringsløsninger detaljprosjektertes i senere planfaser.  
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1 Innledning 

TOBB planlegger utbygging av leilighetsbygg på Gnr/Bnr 9/22 i Buvika kommune, «Sanna, Østre». I 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan utførte Multiconsult i oktober 2013, en 
skredfarevurdering for området iht NVEs retningslinjer [1]. Vurderingen var basert på tidligere 
utførte grunnundersøkelser på tomta og i området for øvrig. Her ble det konkludert med at 
området er skredsikkert i dagens situasjon. Videre ble grunn- og fundamenteringsarbeidene for 
planlagt utbygging vurdert med hensyn på å ivareta områdestabiliteten. Vurderingene er presentert 
i Multiconsult notat 416021-RIG-NOT-001 rev.02, datert 28.10.13 [2]. Notatet er kontrollert av 
uavhengig firma Rambøll. 

Ved årskiftet 2013/2014 ble det utført supplerende grunnundersøkelser på selve tomta. Disse er 
presentert i Multiconsults rapport 416021-RIG-RAP-001, datert 12.3.2014 [3]. Videre er 
utbyggingsplanene noe justert.  

Deretter ble det utført en vurdering som følge av planlagt utbygging. Denne vurderingen er revidert 
på bakgrunn av NVEs innsigelser gitt i brev av 10.11.12 og tilbakemelding fra Rambøll per e-post 
15.12.14.  

Foreliggende notat vurderer de tidligere vurderingene opp mot dagens gjeldende regelverk, NVE 
1/2019 [4], samt mot dagens planlagt utbygging. Notatet inkluderer de tidligere vurderingene.  

2 Planlagte utbygging 

Planlagt utbyggingen ligger i kvikkleiresone 150 Saltnes med 

• Faregrad «lav»  

• Skredkonsekvens «meget alvorlig»  

• Skredrisikoklasse «3» 

 

Tomta er planlagt bebygd med et leilighetsbygg på 4 etasjer. Under leilighetsbyggene er det 
planlagt kjeller.  

  

Figur 2-1 Utsnitt av situasjonsplan fra TAG, datert 04.06.2020. 
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3 Regelverk 

Planlagt utbygging faller innunder tiltakskategori K4, bolighus med mer enn 2 boenheter [4]. Dette 
medfører et krav om stabilitetsanalyse som dokumenterer: 

a) Sikkerhetsfaktor F ≥ 1,4 eller 

b) Forbedring hvis F ≤ 1,4 

 

Tabell 3-1 gir en oppsummering av revisjoner av regelverk siden prosjektet startet. 

Tabell 3-1: Oversikt regelverk. 

Regelverk Kommentar Status 

NVE retningslinjer 2/2011 «Flaum og 
skredfare i arealplaner» [1] 

Vedlegg 1 «Vurdering av områdestabilitet 
ved utbygging på kvikkleire og andre 
jordarter med sprøbruddegenskaper 

Tidligere vurderinger er utført etter disse 
retningslinjene.  

Utgått 

NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» [5] 

Veilederen utdyper Byggteknisk forskrift 
(TEK10) og NVEs retningslinjer «Flaum og 
skredfare i arealplaner» 

Utgått 

 

NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» [4] 

Veilederen utdyper Byggteknisk forskrift 
(TEK17) og NVEs retningslinjer «Flaum og 
skredfare i arealplaner» 

Gjeldende 

 
Tabell 3-2 gir en sammenligning av endringene i regelverket over tid som har betydning for 
gyldigheten av de tidligere utførte vurderingene.  

Tabell 3-2: Sammenligning av regelverk. 

Endring NVE retningslinjer 2/2011 

Vedlegg 1 

NVE veileder 7/2014 NVE veileder 1/2019 

Tiltakskategori K3 K4 

Tiltakskategori K3 ble 
delt opp i K3 og K4 

K4 

Reduksjon av skjærfasthet 
/ sikkerhetsfaktor 

Anbefaling om reduksjon 
av aktiv skjærfasthet i 
kvikkleire med 15 %. 

Anbefaling om 
reduksjon av aktiv 
skjærfasthet i 
kvikkleire med 15 %. 

Reduksjon av aktiv 
skjærfasthet utgår og 
erstattes av reduksjon av 
resulterende 
sikkerhetsfaktor: 
Fcu,sprø = Fcu /fs, 

fs = 1,15 
sprøhetsforholdet 

Krav til sikkerhet Faregrad lav 
γM ≥ 1,4 eller forbedring 

Faregrad lav 
γM ≥ 1,4 eller 
forbedring hvis F < 
1,4 

Sikkerhetskrav avhenger 
av tiltakets innvirkning på 
områdestabiliteten. 

Forverring: Fcu ≥ 1,40 * fs 
og Fcϕ ≥ 1,25 

Uendret eller forbedring:  
Fcu ≥ 1,40 og Fcϕ ≥ 1,25 
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Overgangen fra NVE veileder 2/2011 Vedlegg 1 til NVE veileder 7/2014 medførte ikke noen endring 
av betydning for skredfarevurderingen som er utført.  

Overgangen til NVE veileder 1/2019 kan derimot medføre en endring. Dersom områdestabiliteten 
er uendret eller forbedres som følge av tiltaket, vil vurderinger utført etter NVE retningslinjer 
2/2011 og/eller NVE veileder 7/2014 være gyldige også etter NVE veileder 1/2019.  

Dersom områdestabiliteten forverres som følge av tiltaket medfører endringene i regelverket at det 
må utføres nye stabilitetsberegninger.  Dette fordi det er vanskelig å vurdere innvirkningen av 
reduksjon i aktiv skjærfasthet opp mot effekten av reduksjon av beregnet sikkerhetsfaktor. 

4 Terreng og grunnforhold 

Terrenget har en generell helning i retning mot sjøen i nord. Terrenget på tomta ligger på ca. kote  
+ 26 som er noe høyere enn omkringliggende terreng på ca. kote + 25. Veien på sørsiden av bygget 
ligger på ca. kote + 25. I henhold til kvartærgeologisk kart består øvre løsmasselag på tomta av tykk 
havavsetning. 

Tomta var tidligere en del av en terrengrygg med helning mot øst, sør og vest som i 2003-2005 ble 
nedplanert og fylt opp for å bedre områdestabiliteten og sikkerheten for bebyggelsen. Topp terreng 
(i vest) har tidligere vært på ca. kote + 30 og laveste nivå (i øst) var på ca. kote + 18.  

Sonderingene indikerer at løsmassene generelt består av et topplag med tørrskorpeleire / 
fyllmasser over leire. Tykkelsen på topplaget varierer over tomta fra tilnærmet null helt i vest (BP.1 
og 3) til ca. 10 m i øst (BP.7 og 8). Sonderingsmotstanden i den underliggende leiren er lav, noe som 
indikerer bløt leire. Dreietrykksondering i BP.8 er avsluttet i faste masser i dybde 8 m, mens de 
resterende sonderingene er avsluttet i dybder 20 – 45 m uten stopp i faste masser. Berg er ikke 
påvist. 

CPTU i BP.1 og BP5 viser at det kan være kvikkleire fra ca. 8 m dybde under terreng, 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 til 12 m dybde, dvs til ca kote +13, uten at 
kvikkleire/sprøbruddsmateriale er påtruffet.    

   

Figur 4-1 Utsnitt av borplan fra rapport 416021-RIG-RAP-001 
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Tidligere grunnundersøkelser viser at løsmassene generelt består av bløt til middels fast leire. Over 
leira er det trolig noe tørrskorpeleire, men den varierer i tykkelse på grunn av nedplaneringen. 
Boring utført like nord for utbyggingsområdet viser at leira er kvikk/sensitiv fra ca kote +17 og 
videre nedover i dybden. Det er her boret til over 30 m dybde uten at berg eller faste masser er 
påtruffet.  

For nærmere presentasjon av utførte grunnundersøkelser vises til rapport 416021-RIG-RAP-001 [3]. 

5 Skredfarevurdering 

 Generelt 

NVEs faresonekart for kvikkleire viser at tomta ligger innenfor kvikkleiresone Saltnes, se Figur 5-1.   

Kvikkleiresone Saltnes strekker seg fra sjøen og oppover mot gården Trøa i sør. Mot vest grenser 
sonen mot Hammerdalsvegen og i øst mot elva Vigda. I henhold til NVEs retningslinjer er det krav 
om at reell skredfare, områdestabilitet, skal utredes i forbindelse med reguleringsplan/byggeplan.  

Tidligere vurderinger av skredfaren/områdestabilitet for dagens situasjon som presentert i 
Multiconsult notat 416021-RIG-NOT-001 rev.02, datert 28.10.13 [2] og 416021-RIG-NOT-002 rev.02, 
datert 16.12.2014 [6], er innarbeidet og supplert i dette notatet.  

 

  

Figur 5-1 Utsnitt fra NVEs faregradskart Buvika. Utbyggingsområde markert med rødt 

 Dagens situasjon 

Rambøll har i forbindelse med utbyggingen av Prix-butikk ned mot sjøen i nord utført 
grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabiliteten [7]. Videre har Rambøll 
utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger av områdestabiliteten i forbindelse med 
utbyggingen av Saltneshøgda boligfelt like nord for planlagte leilighetsbygg [8]. Begge disse 
utredningene er kontrollert og godkjent av 3. part og dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet i henhold 
til NVEs retningslinjer.  

Rambøll har i sitt notat kvNot-01-01 Saltneshøgda [8] vedrørende stabilitetsforhold skrevet 
følgende: «Det ble i 2003-2005 utført omfattende arbeider for å bedre stabilitetsforholdene i 

området. Den nye fylkesvegen ble bygd, Skaun kommune v/Skanska planerte ned ryggen som lå i 
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østre del av tomteområdet og fylte opp den gamle skredgropa på begge sider av den nye 

fylkesvegen. NVE utførte stabiliseringsarbeider i Hammerdalen og vegen i bunnen av Hammerdalen 

ble omlagt i forbindelse med bygging av ny E39». 

I samme notat er det presentert beregninger for 2 parallelle profiler som strekker seg fra E6 i sør og 
nedover mot fjorden i nord. Profilene er lagt langs terrengryggen (IIIb) og i skredgropa (IIIc), se 
Figur 5-2. Beregningene er utført for situasjonen før planeringsarbeidene utført i 2003-2005, 
nåværende situasjon og situasjon etter planlagt utbygging på Saltneshøgda. Disse viser at 
gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor før og etter utbygging av Saltenshøgda boligfelt er hhv 1,46 og 
1,48. Beregningene viser altså en tilfredsstillende sikkerhet med sikkerhetsfaktor F>1,4 for dagens 
situasjon. 

Resultatene fra de nye undersøkelsene utført i forbindelse med regulering av Sanna Østre, viser 
noe høyere verdier enn det som er benyttet i Rambølls beregninger. Vi har sammenstilt målt 

udrenert skjærfasthet fra prøver i borhull 301 [8] mot prøveserie og CPTU i BP 5 [3]. Se vedlegg A. 
Merk at rutinedata er lagt inn med målte verdier, dvs ~CuD. I samme diagram har vi lagt inn 
designverdier benyttet i Rambølls beregninger. Basert på denne sammenstillingen vurderer vi at 
tidligere beregninger og vurderinger også er gjeldende for utbyggingen ved Sanna Østre. 

Rambøll har også utført en vurdering at områdestabiliteten er tilfredsstillende mot øst, sør og vest.  

 

 

Figur 5-2 Utsnitt fra Situasjonskart i Rambølls notat kvNot-01-01 /4/. Gul markering Multiconsult 
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 Planlagte utbygging 

Det planlegges etablering av to leilighetsbygg på 4 etasjer med felles garasjeanlegg. 
Leilighetsbyggene er plassert sentralt på tomta og er planlagt med felles kjeller. Etablering av kjeller 
medfører en generell avlastning av terrenget og er således gunstig med hensyn på 
områdestabiliteten mot sjøsiden. Det forutsettes at byggene etableres kompensert fundamentert, 
og dette må dokumenteres med lastberegninger i detaljprosjektering. Beregningsmessig sikkerhet 
for dagens situasjon med F= 1,48 [8] vil dermed være opprettholdt også etter etablering av 
leilighetsbygg. 

Kjeller er planlagt med ok. gulv på kote 22,45, og det forventes dermed utgraving ned til ca. kote 
21,5. Som beskrevet i vårt notat RIG-NOT-001 [2], vil dette medføre noen anleggstekniske 
utfordringer. Det forutsettes derfor at graveskråning etableres med slak helning (1:2,0 eller slakere) 
eventuelt med avtrapping. Dette kan medføre at grøft for fortau og eventuelt at fortauet blir 
berørt.  

6 Konklusjon 

Tidligere utredninger og sikringstiltak iht. NVE retningslinjer 2/2011 og NVE /2014 dokumenterer 
tilfredsstillende sikkerhet med sikkerhetsfaktor F > 1,4 for dagens situasjon. De tidligere 
vurderingene er gyldige også etter NVE veileder 1/2019 forutsatt at tiltaket ikke medfører 
forverring av områdestabiliteten.  

For å oppnå «ikke forverring» er det en forutsetning for vurderingene at total vekt av planlagt 
leilighetsbygg er mindre enn utgravd masse for kjeller. Det vil også si at terrenget på tomten ikke 
kan heves i forhold til dagens terreng uten tiltak.  

Dette må ivaretas ved detaljprosjektering. Dersom dette ikke er tilfellet, må det utføres 
stabilitetsberegninger for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet for områdestabilitet. 

Det forutsettes at etablering av byggegrop og fundamenteringsløsninger detaljprosjekteres i senere 
planfaser.  
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8 Vedlegg 

Vedlegg A: CPTU borpunkt 5 /3/ sammenstilt med målte verdier i Borhull 301 /5/ samt designverdier for Su 

benyttet i Rambølls beregninger. 
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KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV JA/ NEI 

/ IR

JA / NEI 

/ IR
KOMMENTAR

OPPDRAGSNUMMER OG -NAVN 10224382 Sanna Østre

FASE I OPPDRAGET: Innledende

DISIPLIN/FAG: RIG

3

3.1 ja ja

3.2 ja ja

3.3 ja ja

3.4 ja ja

3.5 ja

3.6 jaEr PDF kontrollert før utsendelse
Fylles ut av personen som sender ut 

dokumentet (Tilstrekkelig med EK)

Leveringsfrist er overholdt, evt. utsettelse er 

akseptert?

 ligger worddokument under 

"Arbeidsdokumenter" på Livelink ?

 Er endelig utgave lagret under 

"Sluttprodukter" i LL ?

Kvalitetsplan/ oppstartsmøtereferat er fulgt 

opp og om nødvendig revidert?

Styrende dokumenter inkl. myndighetskrav er 

innfridd?

Andre forhold
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Sjekkliste Geoteknikk-03

Geoteknisk rådgiving
Multiconsult

EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV:                  Sign/dato: lfc/15.02.2021 Impl
1
/dato: 26.02.2021

SIDEMANNSKONTROLL (SK) UTFØRT AV:       Sign/dato: HAN/250201 Impl
2
/dato:

DISIPLINKONTROLL(DK) UTFØRT AV:             Sign/dato: HAN/250201 Impl
3
/dato:

1
Kommentarer fra egenkontroll (EK) er innarbeidet  (signeres av egenkontrollør)

2
Kommentarer fra sidemannkontroll (SK) er innarbeidet (signeres av sidemannskontrollør)

3
Kommentarer fra tverrfagling kontroll ( TFK ) er innarbeidet ( signeres av disiplinleder )

OPPDRAGSNUMMER OG -NAVN

FASE I OPPDRAGET:

DISIPLIN/FAG:

NAVN/NR. KONTROLLERT DOKUMENT/AKTIVITET:

EK SK

NR

1

1.1 ja ja

1.2

1.3 nei nei

1.4 nei nei

2

2.1 ja ja

2.2 ja ja

2.3 nei ok

2.4 ir ok

2.5 ir ok

2.6 ir ok

2.7 ir ok

2.8 ir ok

2.9 ja ja

2.10 ir ok
Er det behov for jordskjelvvurderinger i 

prosjekteringsfase?

Innebærer prosjektet bruk av utradisjonelle 

metoder/løsninger?

Innebærer prosjektet spesiell risiko i 

utførelsesfasen?

Er løsninger/vurderinger diskutert med FLO? via ks

Er det nærliggend konstruksjoner som kan 

påvirkes?

Er området sensitivt for 

grunnvannssenkning/setninger?

Er området sensitivt for rystelser/støy?

Er objektet i et område med vanskelige 

grunnforhold?
kvikkleiresone

Er det behov for å utføre skredvurdering ihht 

NVE?
notatet er en skredfarevurdering

Skal det fylles ut i sjøen?

Har vi nok grunnlag for vurdering?

ja ja
 - Grunnforhold

 - Terrengforhold

 - Grunnlagstegninger

Er det behov for avklaringer mot øvrige 

faggrupper (RIB, RIV, VEG etc.)?

Har det blitt vurdert hvordan RIG kan bidra 

med prosjektets miljøambisjoner 

Generelle vurderinger

Grunnlag/forutsetninger

Er oppdraget klart definert?

10228342-RIG-NOT-001

KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV JA/ NEI 

/ IR

JA/ NEI 

/ IR

KOMMENTAR

RIG

Lise F. Christiansen

Håvard Narjord

Håvard Narjord

10224382 Sanna Østre

innledende
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Sjekkliste Geoteknikk-03

Geoteknisk rådgiving
Multiconsult

OPPDRAGSNUMMER OG -NAVN

FASE I OPPDRAGET:

DISIPLIN/FAG:

NAVN/NR. KONTROLLERT DOKUMENT/AKTIVITET:

EK SK

NR

10228342-RIG-NOT-001

KONTROLLSPØRSMÅL / KRAV JA/ NEI 

/ IR

JA/ NEI 

/ IR

KOMMENTAR

RIG

10224382 Sanna Østre

innledende

3

3.1

3.2

3.3

3.4 Peler:

ir ok

Er følgende forhold vurdert:

 --> aktuell peletype, installasjonsmetode, 

behov for samvirkevurderinger

Spunt:

ir ok

Er følgende forhold vurdert:

 --> bunnoppressing, hydraulisk grunnbrudd, 

deformasjoner, forankring, bruddmekanisme, 

påvirkning av grunnvann, rambarhet, støy og 

rystelser

Fylling/skjæring:

ir ok

Er følgende forhold vurdert:

 --> Stabilitet av undergrunnen, stabilitet av 

selve fyllingen/skjæringen, krav til 

fyllingsmateriale, krav til graveskråning, 

plassproblematikk, behov for 

seksjonsvis/trinnvis utførelse etc.

Fundamentering:

ir

Er følgende forhold vurdert:

 --> Bæreevne, setninger, behov for 

masseutskiftning, innvirkning på nærliggende 

konstruksjoner, stabilitet (bæreevne mot 

nærliggende skråning)

Spesifikke vurderinger

Revisjon av tidligere skredfarevurdering pga. nytt 

regelverk. De tidligere vurderingene er ikke vurdert 

på nytt, men det er vurdert om vurderingene er 

gyldige etter dagens gjeldende regelverk. Tidligere

vurderinger er kontrollert og godkjent av et 

uavhengig firma.
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