Kommunalteknikk

Rapport fra Geoteknisk avdeling

R.1559 Fossegrenda. Foldal gård
Dato: 18.04.2013
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1.

INNLEDNING

1.1 Prosjekt
Det planlegges nye omsorgsboliger på flaten sørvest for terrassehusene i Fossegrenda 25 –
29. Byggetomta ligger mellom 2 kartlagte kvikkleiresoner, Leira kvikkleiresone i sør og
Stubban kvikkleiresone i nord. I tillegg er det påvist eller antatt sprøbruddleire1 i flere
borhull nær området.
I forbindelse med regulering eller bygging av nye boliger må det dokumenteres at
planområdet er skredsikkert, jfr. PBL §28 og TEK10, kapittel 7, som stiller krav til
skredsikkerhet for ny bebyggelse.
NVE retningslinje 2-2011, ref /1/, med vedleggene ”Vurdering av områdestabilitet ved
utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper” og ” Kartlegging og
vurdering av skredfare i arealplaner”, beskriver hvordan skredsikkerhet kan dokumenteres,
og er lagt til grunn i forbindelse med denne vurderingen.
1.2 Oppdrag
Geoteknisk avdeling fikk i oppdrag av Eirik Skogvang, Utbyggingsenheten, å gjøre en
orienterende grunnundersøkelse, vurdere bebyggbarhet av tomta og å gjøre en innledende
vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred. Undersøkelsene skulle omfatte
grunnundersøkelser på Foldal ovenfor selve tomta for å se om det disse arealene er en del
av de nærliggende kvikkleiresonene.
2.

UTFØRTE UNDERSØKELSER

2.1 Feltarbeid
Det er gjort 7 totalsonderinger og tatt opp til sammen 2 representative prøver og 9 54 mm
sylinderprøver i 4 punkt. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på
situasjonskart i tegning 2.
Sonderingsresultater er vist på profil A og B i tegning 11-12. Merk at det er brukt ulike
høyde- og lengdemålestokker på profilene. Koordinater og terrenghøyder for borpunktene
er gitt i tegning 99. Innmåling av borpunktene ble gjort av grunnborerne vha LEICA
GPS500.
Feltarbeidene ble utført 08-12.11.2012.
2.2 Laboratorieundersøkelser
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er
beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold bestemt. Den udrenerte
skjærfastheten er bestemt ved konus- og trykkforsøk. Sensitiviteten er beregnet på
grunnlag av konusforsøkene.
Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i tegning 51-54. I tillegg er det
utført en kornfordelingsanalyse på en av prøvene, tegning 91.
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Med sprøbruddleire menes nesten kvikk leire, dvs leire med omrørt skjærstyrke > 2 kPa og sensitivitet > 15
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2.2 Tidligere grunnundersøkelser
NGI har tidligere gjort en sondering på Foldal gård:
•

84050-2 Kvikkleirekartlegging, boring 128.

Dreietrykksonderingen i hull 128 er vist på situasjonskartet i tegning 2 og i profil A.
3.

GRUNNFORHOLD

3.1 Topografi
Terrenget på Foldal gård faller not nordvest. På byggetomta stiger terrenget med helning
1:14 fra kote +58 til kote +65. Den bratte skrenten mot landbruksområdene oppe på Foldal
gård er delvis bygd opp av masser fra planeringsarbeider. Skråningen har helning 1:2,5 fra
kote 65 til 78, mens arealene ovenfor har helning 1:7 opp til kote +115 (Foldal).
Sammenligning av gammelt og nytt terreng viser at terrenget var noe kupert før, men det er
foretatt jordbruksplanering ovenfor byggetomta. Enkelte plasser er det fylt opp så mye som
5 meter slik at terrenget nå er egnet for maskindrift.
Den bratte skråningen øst for byggetomta markerer også bakkant av rasgropa fra det store
kvikkleireskredet som formet Fossegrenda. Grunnen på byggetomta forventes dermed å
være noe påvirket av rasaktiviteten.
Ved terrassehusene nord for området er terrenget kraftig nedplanert.
3.2 Grunnforhold
Grunnundersøkelsene viser at original grunn i området hovedsakelig består av middels fast
til fast siltig leire til stor dybde med noen middels sensitive leirelag. Det er ikke registrert
sprøbruddleire i noen av borpunktene. Vanninnholdet i leira varierer fra 20-30 %.
Sonderingene i punkt 5 og særlig i punkt 6, tyder på at det er et lag friksjonsmasser
(sand/grus) i øvre lag av grunnen. Dette laget går helt ned til 15 meter dybde i punkt 6. Der
punktene ligger, er det tidligere foretatt nedplanering. Det antas dermed at det er en sand/gruslomme sentralt i området.
3.3 Grunnvann
Det er ikke gjort noen poretryksmmåling eller måling av grunnvannstand i forbindelse med
denne grunnundersøkelsen.
3.4 Fjell
Ingen av sonderingene ble avsluttet mot fjell og fjellet antas dermed å ligge dypt.
4.

FORELØPIGE VURDERINGER

4.1 Sikkerhet mot kvikkleireskred
Grunnundersøkelsene på området mellom Stubban- og Leira kvikkleiresoner viser at det
ikke er kvikkleire i dette området. Grunnundersøkelsene bekrefter dermed at det ikke er
fare for kvikkleireskred fra skråningen opp mot Foldal gård.
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Det må imidlertid vurderes om skred fra nordøstre del av Leira kvikkleiresone kan
representere en fare for området.
NVE er i ferd med å få gjort en vurdering av skredsikkerhet for Leira kvikkleiresone.
Utredningen er gjort for å se på sikkerhet mot skred for eksisterende bebyggelse, blant
annet i Fossegrenda. Det er ikke sikkert at denne utredningen er tilstrekkelig til å
dokumentere skredsikkerhet for ny bebyggelse.
Dokumentasjon av skredsikkerhet må sendes til uavhengig kontroll, jfr. NVE retningslinje
2-2011.
4.2 Bebyggbarhet
Undersøkelsene på området der det skal bygges, punkt 1, 2 og 3, viser at det er
innhomogene masser i øvre lag av grunnen: Tomta lokalt er bebyggbar men det må gjøres
supplerende grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering i forbindelse med
byggesaken.
5.

REFERANSER.

1.

NVE retningslinje 2-2011: ”Flaum- og skredfare i arealplanar”, 2-2011
sist revidert 15. april 2011

6.

TEGNINGSLISTE

Tegning

Tema

01

Oversiktskart

02

Situasjonskart, målestokk 1:2000

11

Profil A

12

Profil B

51

Borprofil, punkt 3

52

Borprofil, punkt 5

53

Borprofil, punkt 7

54

Borprofil, punkt 8

91

Korfordelingsanalyse, hull/prøve 7/09

99

Koordinater for innmålte punkt
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