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SAMMENDRAG 

Det er funnet kvikkleire på det aktuelle området og det er derfor utført en geoteknisk ROS-analyse av området i 
henhold til NVEs veileder 7/2014: «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 

Tiltaksområdet er tilnærmet flatt og det er små dybder til fjell, dvs. tomta står ikke i fare for å utløse et områdeskred . 
Det er beskjeden høydeforskjell mellom tiltaksområdet og elvebunn i Seutelva og vurderingen viser at utbyggingen 
ikke vil havne innenfor et løsneområde. Det er derfor ikke behov for uavhengig kvalitetssikring av et annet firma. 

Videre prosjektering skal sørge for at stabiliteten ikke forverres i noen faser. 
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l Innledning 

Det planlegges bygging av ny boligblokk i Storveien 5, Gressvik på totalt 5 etasjer og med underetasje. 
l den forbindelse er Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver for Ørebekk bygget AS, se figur 
1.1. 

Figur 1.1: Oversiktskart med Storveien 5 merket med rødt (Fra Goog/e Earth 2020} 

Det foreliggende notat er en geoteknisk ROS-analyse med vurdering av stabilitetsforhold mot Seut
elva, i henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) [1]. 

Retningslinjene gjelder generelt for områder der det er funnet kvikkleire eller materialer med 
sprøbruddsegenskape~ 
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2 Topografi og grunnforhold 
Terrenget inne på tomta heller slakt mellom ca. kotene +2,4 til +2,7 meter mot Seutelva i øst, dvs. 

ligger tilnærmet flatt. 

Det er tidligere blitt utført grunnundersøkelser på tomta i forbindelse med prosjektet, og det vises 

til vår datarapport nr. 10219002-RIG-RAP-001, datert 19.06.2020 [6] . l figur 2.1 vises et utsnitt av 

borplan med utførte grunnundersøkelser i området. 

~~ 

]
/-; 
r : 

; 

i 

5 ~ 

l 

~ 6~""'"" I'Rk~"tc\U 
{ij l 

Storveien 5 1 

~~·""]~"' l ' 
l 
l 

Figur 2.1: Borplan med utførte grunnundersøkelser i området 

På tomta er det i borpunktene mellom 5,2-10,5 meter til berg. 

seutelva 

Øverst er det rundt 0,5-2 meter med fyllmasser eller tørrskorpe etterfulgt av bløt og meget kompr

essibel siltig leire . Derunder er det stedvis et fastere lag av trolig sand og grus (morenemasser) over 

berg. 

Leira blir tilnærmet flytende ved omrøring, dvs. defineres som kvikkleire. 

Grunnvannstanden antas å ligge i rundt 1-2 meters dybde. 
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3 Evaluering av fare for kvikkleireskred 
Det er utført grunnundersøkelser på tiltaksområdet og det er funnet kvikkleire. NVEs retningslinjer 
nr. 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» [3] og veileder 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» [1] er derfor lagt til grunn i områdestabilitetsvurderingen. 

Kapittel 4.5 i NVEs veileder 7/2014 beskriver en prosedyre for utredning av områdestabilitet i 
områder med fare for kvikkleireskred. Denne er fulgt og presentert i det følgende kapitelet, i tillegg 
er en oppsummering presentert tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Oppsummering av gjennomgangen av prosedyren NVE 7/2014. 

Pkt. Overskrift 

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være 

2 Undersøk om hele eller deler av området 

ligger under marin grense 

3 
Avgrens områder med marine avsetninger 

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner 

for kvikkleireskred i området 

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng 

som tilsier mulig fare for områdeskred 

6 Gjennomføring av befaring og 

grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

7 
Avgrens løsneområder mer nøyaktig 

3.1 Utredningens nøyaktighet 

Utredningen gjelder for en byggesak. 

Kommentar 

Utredningen gjøres for byggesak. 

Hele området ligger under marin grense. 

Området består av fyll masser og tykk marin avsetning. 

Det finnes en kartlagt kvikkleiresone ca. 50 meter øst for 
planområdet ute i Seutelva. 

Gjort i forbindelse med vurdering av pkt. 7. 

Det er utført tilfredsstillende grunnundersøkelser og 
oppmåling i felt (lodding) for å utelukke at området kan bli 
inkludert i et områdeskred. 

Avgrenset etter kritisk løsneprofil. Den aktuelle tomten 
inkluderes ikke. 

3.2 Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense 

Ifølge marin grense kart fra Norges Geologiske undersøkelse {NGU) ligger hele området under 
marin grense [5] . 

3.3 Avgrens områder med marine avsetninger 

NGUs kvartærgeologiske kart [5] viser at løsmassene i området består av fyllmasser og til dels tykk 
marin havavsetning, se figur 3.1. 

Det gjøres oppmerksom på at kvartærgeologiske kart i bystrøk ofte angir fyllmasser øverst uten å si 
noe om løsmassene under. På områder med marin havavsetning kan det forekomme kvikkleire. 
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Løsmasser 

Tynn morene 
Tykk morene 
Avsmeltingsmorene 
Randm01ene 
Breelvavsetning 
Bresjø -/innsjøavsetnlng 

Tykk havavsetnrng 
. Mann strandovselning, 

Elveavselning 
Vindavselt1ing 

3.4 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred 

l henhold til faresonekart på NVE-Atlas [4] er det registrert kvikkleireområder nærmest mot 
Seutelva, ca. 50 meter øst fra planområdet, se figur 4.2. 
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Figur 3.2: Utsnitt av NVEs karttjeneste som viser allerede kartlagte kvikkleiresoner. 
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3.5 Avgrensing av løsneområder 

l henhold til NVE veileder 7/2014 skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier for 
å begrense aktsomhetsområdene til områder med marine avsetninger der topografien kan gi 
mulighet for områdeskred. En slik analyse begrenser løsneområdets maksimale bakovergripende 
utbredelse til 15 ganger skråningshøyden i kvikkleire. 

For den aktuelle tomta er den kritiske løsnedistansen vurdert etter der det er størst høydeforskjell 
på minst lengdemeter (der terrenget er brattest). Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av 
høyder og loddlinjer målt inne på tomta og ute i Seutelva, se figur 3.3 og vedlagt tegning nr. 
10219002-RIG-TEG-500. 

seutelva 

Figur 3.3: Borplan, profiler og tiltaksområdet merket med rødt {Profiler målt inn av RG Oppmåling, uke 27/2020} 

Profilene er målt av RG Oppmåling som viser at det er beskjeden høydeforskjell mellom Storveien 5 
og Seutelva på det dypeste, rundt 4 til 5 meter. Videre vurdering viser at alle kritiske løsnedistanser 
med en helning 1:15 fra bunn skråning ikke vil havne innenfor tomta, se tegning nr. 10219002-RIG
TEG-500. 

Det er derfor ikke krav til uavhengig kvalitetssikring av et annet firma. 

4 Konklusjon 

Tiltaksområdet er tilnærmet flatt og det er små dybder til fjell, dvs. tomta står ikke i fare for å 
utløse et områdeskred. Det er beskjeden høydeforskjell mellom tiltaksområdet og elvebunn i 
Seutelva og vurderingen viser at utbyggingen ikke vil havne innenfor et løsneområde. 

Videre prosjektering skal sørge for at stabiliteten ikke forverres i noen faser. 
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