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Sammendrag 

NGI er på oppdrag fra totalentreprenør Oddmund Groven AS engasjert som geoteknisk 
rådgiver i forbindelse med prosjektet Mebostad boligfelt B14 i Bjugn. Tiltakshaver er 
Ørland kommune. Avkjøringen til boligområdet ligger ca. 1 km nordvest for Bjugn 
sentrum langs fv. 721. Prosjektet innebærer ny adkomstveg (Kottengveien) med gang- 
og sykkelveg og et nettverk av samleveger i boligområdet inkl. tilhørende VA-anlegg. 
Rapporten inneholder geotekniske føringer for gjennomføring av prosjektet.  
 
Som grunnlag for prosjektet foreligger en reguleringsplanrapport. Det er registrert 
kvikkleire ved nedre del av ny adkomstveg, og områdestabiliteten er dokumentert til-
fredsstillende. Det er et grunnleggende premiss at prosjektet ikke skal medføre forverr-
ing av stabiliteten. 
 
Innenfor selve boligområdet er grunnforholdene relativt gode, og det forventes ikke 
utfordringer av betydning. Langs nedre deler av Kottengveien er det stor dybde til berg 
og til dels bløt kvikkleire. Det er dokumentert at stabiliteten er tilfredsstillende, og at 
den forbedres i forhold til dagens situasjon ved at eksisterende ravinedal delvis fylles 
igjen. Det stilles krav til rekkefølge ved arbeidet med vegfyllingen og at det ikke skal 
mellomlagres masser innenfor kvikkleiresonen. Det skal utføres styrt boring under fv. 
721 for tilkobling til eksisterende vannledning. Det stilles krav til arbeid og bruk av 
utstyr rundt tilkoblingspunktet da grunnen er meget dårlig. For øvrig er det også gjort 
vurderinger av veg- og grøftestabiliteten enkelte andre steder på anlegget. 
 
Vegfyllingen vil gi setninger i underliggende grunn, men det forventes ikke skadelige 
skjevsetninger.  
 
Entreprenøren må være spesielt aktsom i forbindelse med alle arbeider nederst i Kotteng-
vegen med tilhørende VA-anlegg siden det er meget bløt kvikkleire i grunnen. Det er 
spesielt viktig å passe på at det ikke graves mer eller dypere enn det som er angitt på 
tegning, og at geometrien overholdes. Dersom det oppdages sprekkdannelser i grunnen, 
tegn til dårlig stabilitet eller at kvikkleire påtreffes under gravingen må geotekniker 
varsles umiddelbart slik at eventuelle tiltak kan vurderes og iverksettes. Det anbefales å 
ha grusmasser liggende lett tilgjengelig for raskt å kunne sette inn stabiliserende tiltak.   
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1 Innledning 

I forbindelse med utbyggingen av et nytt boligfelt ved Mebostad i Ørland kommune skal 
det etableres infrastruktur i form av veg, vann og avløp inn i området før bygging av 
boliger starter. Prosjektets plassering er vist på tegning 001, og oversiktstegning med 
alle tomter og infrastruktur er vist på tegning 010. Veg- og VA-anlegget er vist i Figur 
1 og Figur 2. NGI er engasjert som geoteknisk rådgiver av Oddmund Groven entrepre-
nør. Foreliggende rapport inneholder geotekniske føringer for gjennomføring av 
prosjektet.  
 
 
 

 
Figur 1 Oversikt over veganlegg i Mebostad boligfelt B14. 
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2 Grunnlag 

Det er utført grunnundersøkelser i området i to runder. Første runde ble utført av 
Rambøll i forbindelse med reguleringsplan i 2018. Disse undersøkelsene er vist i rapport 
1350028630-G-RAP-001 [1]. Andre runde med undersøkelser ble utført av NGI vinteren 
2020 for å få en mer komplett oversikt over grunnforholdene, som varierer en del i 
området. Disse undersøkelsene er vist i rapport 20190820-01-R [2]. 
 
Grunnlag for veglinjen er oversendt NGI fra Structor 13.03.2020. Videre er det benyttet 
grunnlag for vann- og avløpsledninger som oversendt 18.03.2020, se oversikt over 
tegninger i tabell 1. Alle data er også mottatt digitalt. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Oversikt over VA-anlegg for Mebostad boligfelt B14. 
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Tabell 1 Grunnlagsmateriale.

Tegning/ dokument Tittel dato
B1 Plan oversikt Structor 06.04.20
C1 Plan og profil vegmodell 20000 (profil 0-

290
Structor 15.03.20

C2 Plan og profil vegmodell 20000 (profil
200-590)

Structor 15.03.20

C3 Plan og profil vegmodell 20000 (profil
510-795)

Structor 15.03.20

HB-001-O-01 Plan (VA) Structor 13.03.20
HC-007-O-01 Plan- og profiltegning (VA) Structor 18.03.20
HC-008-O-01 Plan- og profiltegning (VA) Structor 18.03.20
HC-009-O-01 Plan- og profiltegning (VA) (foreløpig) Structor 18.03.20
1350028630 G-rap-001 Grunnundersøkelser for

reguleringsplan
Rambøll 12.07.18

1350028630 G-not-001
rev.01

Reguleringsplan Mebostad B14.
Geoteknisk vurdering

Rambøll 06.09.18

3 Prosjekteringsforutsetninger

Myndighetskrav

Prosjektet omfatter etablering av kommunal veg og infrastruktur til Mebostad boligfelt.
Følgende myndighetskrav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen:

NS-EN 1990 Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [3]
NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering del 1 – Allmenne regler [4]
Statens vegvesen håndbok N200: Vegbygging [5]
NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred [6]

Geoteknisk kategori

Geoteknisk kategori bestemmes etter kap. 2.1 i NS-EN 1997 og avhenger av grunn-
forhold og prosjektets kompleksitet. Den delen av prosjektet hvor det er registrert kvikk-
leire i grunnen vurderes å tilhøre geoteknisk kategori 3, iht. SVV N200 punkt 202.1. Det
gjelder nedre del av Kottengvegen, profil 650 – 790 med tilhørende VA-anlegg. Øvrige
deler av prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2 da det ikke er spesielt vanskelige
grunn- eller belastningsforhold.
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Konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC) 

Konsekvens- og pålitelighetsklasse bestemmes etter kap. 2.2 og tabell NA.A1(901) i 
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016. Prosjektet vurderes å høre inn under CC/RC 2.  
 
Valg av konsekvens- og pålitelighetsklasse CC/RC 2 medfører krav til uavhengig 
kontroll i prosjekteringskontrollklasse (PKK) og utførelseskontrollklasse (UKK). 
PKK/UKK 2, som er en enkel systemkontroll, er tilstrekkelig for å oppfylle myndighets-
kravene. 
 
Tiltaksklasse (PBL) 

I henhold til byggesaksforskriften SAK 10 skal prosjektet plasseres i en tiltaksklasse for 
geoteknikk avhengig av prosjektets kompleksitet og vanskelighetsgrad og potensielle 
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. I henhold til veiledning til SAK 10 §9-4 skal 
prosjekter plassert i pålitelighetsklasse 2 normalt tilhøre tiltaksklasse 2. 
 
Prosjekter i tiltaksklasse 2 for geoteknikk er underlagt krav til uavhengig kontroll iht. 
SAK 10 §14-2. 
 
Tiltakskategori (NVE) 

Tiltaket ligger i et område med sprøbruddmateriale. Rambøll har i forbindelse med regu-
leringsplan, ref. [7] opprettet en kvikkleiresone som er evaluert til faregrad 3 (høy) av 3 
og risikoklasse 2 av 5, se Figur 3. Denne sonen er ikke tidligere registrert av NVE. Til-
taket er i reguleringsplanen, ref. [8] plassert i tiltakskategori K4. Kombinasjonen høy 
faregrad og kategori K4 medfører krav til stabilitetssikkerhet på F ≥ 1,4 eller vesentlig 
forbedring. Områdestabiliteten er i ref. [8] vurdert å være tilfredsstillende. Så lenge til-
taket ikke medfører noen forverring av stabiliteten anses områdestabiliteten å være i 
henhold til kravet. 
 
I henhold til NVE 7/2014 er det krav til at rapporten skal kvalitetssikres av uavhengig 
foretak. 
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Figur 3 Kvikkleiresone i nedre del av Kottengvegen/fv.721, ref. [7]. 

 
 
Partialfaktor 

Partialfaktor for beregninger bestemmes etter kapittel 205.3 i Statens vegvesens hånd-
bok N200 [5], gjengitt i Figur 4. For beregninger av lokalstabilitet der bruddmekanismen 
inkluderer sprøbruddmateriale er kravet til sikkerhet γM = 1,5, mens sikkerheten for 
øvrige glideflater er γM = 1,4 både for effektivspennings- og totalspenningsanalyser. 
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Figur 4 Utklipp fra Statens vegvesens håndbok N200 [5] med krav til partialfaktor for geo-
tekniske beregninger. 

 
 

4 Prosjekt 

Prosjektet innebærer etablering av veg og infrastruktur til et nytt boligfelt på Mebostad, 
se figur 1. Avkjøring fra fv. 721 til Kottengsveien ligger omtrent 1 km nordvest for 
Bjugn sentrum. Det skal bygges ny adkomstveg med parallell gang- og sykkelveg inn 
mot boligfeltet. Avkjøringen ligger helt nede ved Bjugnfjorden, og boligfeltet ligger fra 
kote ca. +20 til +46. 
 
Ny adkomstveg med GS-veg blir liggende i halvskjæring ut mot bekkedalen som går 
parallelt med eksisterende Kottengsvei fra fv. 721 helt opp til avgreningen til selve bolig-
feltet. Fyllingen vil dekke over dagens bekkefar og blir 3,6 meter tykk på det mektigste 
(profil 650). Gang- og sykkelveg skjæres inn i ravineskråningen på sørsiden av bekke-
dalen. Prinsipp er vist i Figur 5. Nytt løp for bekken legges i dagen langs vegfyllingen. 
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Figur 5 Vegen legges i halvskjæring ut mot eksisterende bekkedal. Bekkeløpet flyttes ut til 
bunnen av ny fylling. 

 
VA-grøft med vann- og spillvannsledning blir liggende under det søndre løpet av bil-
vegen, hovedsakelig i vegfyllingen. Vannledningen skal kobles på eksisterende ledning 
som ligger langs strandkanten og spillvannsledningen legges i grøft langs fv. 721 (trasé 
13), Figur 6.  
 
 

 
Figur 6 VA-anlegg ved krysset Kottengsveien / Fv.721. 
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5 Grunn- og terrengforhold

Figur 7 viser et kvartærgeologisk kart over området. Som det fremkommer av kartet
består området av bart fjell (rosa) og torv (brun/lys brun), med marine avsetninger (blå)
innimellom.

Kottengveien
Kottengveien følger en løsmassefylt bergkløft med meget varierende dybde til berg. Fra
profil 0 – ca. 400 er det boret inntil 28 meter uten at berg er påtruffet. Grunnen består av
et topplag på inntil 2 meter, varierende mellom torv, humusholdig sand, grus og leire.
Videre i dybden er det meget fast, antatt fast leire.

Fra profil 400 – 630 ser det ut til å være et parti med mindre løsmassetykkelse, 4,6 – 6,1
meter i borpunkter (relativt spredt), og registrert berg i dagen ved den eksisterende
Kottengveien, ca. profil 500. Det er fast leire ved profil 400 med overgang til middels
fast leire ved profil 630.

Figur 7 Kvartærgeologisk kart over området.

Ved ca. profil 630 blir dybden til berg brått dypere. Tolket bergoverflate er på kote +10
ved profil 630 og på kote -17 ved profil 680. Ved strandkanten nedenfor fv. 721 er det
registrert berg på ca. kote -35. Løsmassene består av leire til stor dybde, trolig helt ned
til berg. Frem til ca. profil 750 er det antatt to lag med kvikkleire under vegen, det øvre
på ca. 6-8 meters dybde, og det dype laget fra ca. 15 meters dybde og nedover. Leiren
er her middels fast. Lenger sør og sørvest er det ett mer eller mindre sammenhengende
kvikkleirelag (borpunkt NGI3, NGI5, NGI8, 11, 26, Figur 7). I dette partiet er det bløt
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leire. Dybden til kvikkleire er antatt 3-5 meter, men påtreffes muligens allerede på 2 
meter i strandsonen. Tolket lagdeling er vist i profiler på tegning 100, 110, 120 og 130. 
 
Måling av grunnvannstrykk i punktene 11 og NGI4 tyder på artesiske forhold, dvs. at 
grunnvannstrykket i dybden tilsvarer en stigehøyde over terreng. 
 

 
Figur 8 Grovt bergkotekart (stiplet svart strek). 

 
Boligområdet 
Innenfor boligområdet er det vekslende terreng med bergknauser og mellomliggende 
søkk. Det er stort sett små dybder til fast grunn eller berg, bortsett fra trasé 6 (Figur 1) 
hvor det er stor dybde til berg. Grunnen består av vekslende lag av leire og silt, delvis 
under et torvlag. Mektigheten av torv er registrert inntil en drøy meter, men vil sannsyn-
ligvis kunne være noe tykkere enkelte steder. 
 
Ved veglinje 63000 blir det en 2 meter tykk fylling i slakt hellende terreng, ca. 1:7. 
Sondering ved punkt NGI7 antyder et fast topplag på en knapp meter, videre et leirlag 
på ca. 1,5 meter over et tynt fast lag og antatt berg på ca. 3 meters dybde. Ved korrelasjon 
mot andre borpunkter antas leiren å være middels fast og ha lav sensitivitet. 
 
Grøftetrasé 4 og 14 blir ca. to meter dyp og går i samme område som veglinje 63000. I 
tillegg til borpunkt NGI7 er det utført en boring også i punkt NGI1 ved trasé4. Her er 
det drøyt 2 meter til antatt berg. Massene er stort sett faste, men med et svakt lag ved 1,5 
meters dybde. 
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6 Geotekniske vurderinger 

6.1 Generelt 

Det må påregnes en del sprengning for etablering av veger og grøfter. Ved uttrauing må 
minimum torv og humusholdige masser fjernes. Der det ikke sprenges antas traubunn 
for det meste å bestå av leire. Separasjon mellom leire og vegoverbygning ivaretas med 
fiberduk bruksklasse 2 dersom Dmaks ≤ 200 mm, bruksklasse 3 dersom Dmaks > 200mm. 
Undergrunnen tilhører telefarlighetsklasse T4 og bæreevnegruppe 6 iht. vegnormal 
N200. 
 
Vekstjordlag som skal tas vare på fjernes og deponeres på stabilt sted før utgraving av 
skjæring og oppfylling. I profil 650 – 800 lastes massene opp direkte og kjøres bort. 
Ingen mellomlagring tillates innenfor kvikkleireområdet, se Figur 3. Fjerning av vekst-
jordlag i denne sonen foretas ovenfra og ned som vist i Figur 9.  

 
Figur 9 Fjerning av vekstjord (rød) starter på topp (svart pil) 

 
Før profil 650 kan vekstjordlaget deponeres i en ranke på maks 0,5 meter tykkelse 
ovenfor skjæringstopp. Vekstjorda kan doses ut direkte på nærmeste jorde, men dette 
tillates ikke nedenfor profil B-B, se Figur 8 og tegning 010, da det ikke kan påføres noen 
tilleggslast innenfor kvikkleiresonen. 
 
Det vil bli skjæringer i leire på inntil ca. 5 meters høyde. Skjæringer i leire legges med 
helning på 1:2 som er bratteste anbefalte helning i henhold til N200 tabell 242.1. Drener-
ingstiltak for å hindre skadelig overflateerosjon i skråningen foretas med avskjærende 
grøft ved skråningstopp etter prinsipp som vist i Figur 10, ref. [9]. Dersom det påtreffes 
vannførende lag i skjæringen løses dette ved hjelp av skråningsdren eller plastring / 
masseutskifting med samfengt stein. 
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Figur 10 Avskjærende grøft. figur 3-1 17 fra SVV V221 

 
Til fylling for vegunderbygning antas benyttet sprengstein fra anlegget. Langs Kotteng-
vegen sammenfaller fyllingsskråningen med nytt elveløp, og geometrien tilpasses denne. 
Fyllingsskråningen skal for øvrig ikke være brattere enn 1:1,25. Fyllingen legges opp og 
komprimeres lagvis i henhold normal komprimering i NS8458. 
 

6.2 Stabilitet 

Hva gjelder stabilitet er det mest fokus på området fra P650 – P800 og oppover der det 
er kvikkleire i grunnen og størst konsekvenser av et grunnbrudd. Som dokumentasjon 
av stabilitetsforholdene er det utført stabilitetsberegninger i to profiler inn mot ravine-
dalen, profil B ved P650 og profil C ved P700.  
 
Beregningene viser at dagens stabilitet i ravineskråningene er for lav, men at sikkerheten 
trinnvis forbedres gjennom etablering av veganlegget og i permanent situasjon oppfyller 
kravet for dypere glideflater som griper ned i kvikkleiren. Ved etablering av ny veg bør 
dette gjøres ved at det først etableres en fylling/adkomstveg i bekkedalen, før skjæring 
for ny veg tas ut. Fyllingen i bunnen av bekkedalen vil ligge som en motfylling for 
terrenget på begge sider av bekkedalen, og således gi en forbedring av sikkerheten for 
hele bekkedalen. 
 
Stabiliteten av grunne overflateglidninger i leirskjæringene er beregningsmessig ikke i 
henhold til kravet gitt i kap. 3. Imidlertid utformes disse skjæringene i henhold til andre 
bestemmelser gitt i N200 med skråningshelning 1:2 og sikringstiltak for å ivareta over-
flatestabilitet. Med tanke på at slike overflateglidninger også vil ha relativt liten konse-
kvens anser vi å være i henhold til gjeldende regelverk. 
 
Stabilitetsberegningene er dokumentert i vedlegg A 
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6.3 Vannledning under fv.721 

For vannledning trasé 11 (Figur 11) skal det etableres et varerør med styrt boring fra 
land under fv. 721 og mot eksisterende vannledning ved strandkanten. Det er da ikke 
behov for pressegrop, men det vil bli en liten mottaksgrop ved stranden på 3 x 5 meter i 
areal. Vi har ikke mottatt informasjon om hva som er dybden av eksisterende ledning og 
hvor dyp gropen må være. Det er meget bløt kvikkleire allerede fra liten dybde i strand-
kanten, slik at gropen kan maksimalt graves til én meters dybde for at tilstrekkelig 
stabilitet skal opprettholdes. Gropen må heller ikke være større i areal enn angitt. Det 
må benyttes lett utstyr til denne jobben da bæreevnen må regnes å være meget dårlig, og 
det ikke er tilrådelig å kjøre inn steinmasser for å øke bæreevnen. Det anbefales maks 
marktrykk på 50 kPa. Ved behov kan det benyttes stokkmatter. Det anbefales å utføre 
arbeidet i en godværsperiode. 
 
 

 
Figur 11 Utdrag fra VA-tegning HC-002. VA-anlegg ved avkjøring fra fv.721. Blå strek: vann-
ledning, grønn strek: spillvannsledning 
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6.4 Spillvannsledning, trasé 12 

Grøft for spillvannsledning blir inntil ca. 3 meter dyp. Det er utført en sondering ved 
profil 95, på nivå med gang- og sykkelvegen på kote +3,5. Det er generelt liten 
bormotstand, så det må påregnes bløt leire her allerede fra liten dybde, antatt kvikk fra 
kote +1,5. Grøftesidene må graves med helning ikke brattere enn 1:1. Opprettholdes 
dette skal stabiliteten være tilfredsstillende. Masser skal ikke mellomlagres, men lastes 
direkte opp og kjøres bort. Laster fra trafikk og anleggslaster skal ligge minimum 1 
meter fra grøftekant. 
 
 

 
Figur 12 Utdrag fra VA-tegning HC-002. Lengdeprofil spillvannsledning trasé 12 

 
 

6.5 Ledning trasé 4 og 14 og fylling veglinje 63000 

Grøft for trasé 4 og 14 og vegtrasé 63000 blir liggende i skrånende leirterreng, se Figur 
13 og Figur 14. Det er utført en beregning i profil E som er antatt mest kritisk, gjennom 
profil 6300-40 og 4-440.  Vegfyllingen blir ca. 2,6 meter høy og VA-grøften ca. 2 meter 
dyp. Det er benyttet parametergrunnlag fra punkt 26, noe som antas konservativt. 
Beregningen er vist på tegning 141 og viser tilfredsstillende stabilitet. 
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Figur 13 Vegtrasé 6300 

 

 
Figur 14 VA-trasé 4 og 14 

 
 

7 Setninger 

Vegen blir liggende på en mindre fylling med inntil 3,6 meters mektighet i bunnen av 
en bekkedal. Her har leira vært påkjent av høyere spenninger før bekken har erodert seg 
ned i massene. Tilleggsspenningene fra fyllingen vil være såpass små at de ikke over-
skrider hva leira har vært utsatt for tidligere. Overslagsmessig kan totalsetningen dreie 
seg om 5-10 cm over tid, men det forventes ikke skjevsetninger av betydning. Setninger 
på vegen vurderes derfor å ikke medføre noen risiko for dette prosjektet. 
 
I boligområdet består grunnen av torv og matjord over faste masser. For å unngå setning-
er og deformasjoner på infrastrukturen over tid må disse organiske massene skiftes ut 
med kvalitetsmasser.  
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8 Innspill til kontrollplan 

Entreprenøren må være spesielt aktsom i forbindelse med alle arbeider nederst i Kotteng-
vegen med tilhørende VA-anlegg siden det er meget bløt kvikkleire i grunnen. Det er 
derfor meget viktig å overholde alle bestemmelser som er gitt i denne rapporten. Det 
som er spesielt viktig med tanke på stabilitet er å passe på at det ikke graves mer eller 
dypere enn det som er angitt på tegning, og at geometrien overholdes. Det må heller ikke 
mellomlagres masser innenfor kvikkleireområdet annet enn det som er angitt i rapporten. 
Dersom det oppdages sprekkdannelser i grunnen eller tegn til dårlig stabilitet må geo-
tekniker varsles umiddelbart slik at eventuelle tiltak kan vurderes og iverksettes. Aktu-
elle tiltak må vurderes ved et gitt tilfelle, men kan f.eks. dreie seg om fjerning av 
destabiliserende masser eller tilføring av stabiliserende masser. Det kan derfor være 
fornuftig å ha masser rimelig lett tilgjengelig til enhver tid. 
 
Under utgraving av skjæringer i lagdelt masser av leire, sand og silt vil det kunne på-
treffes vannførende lag som raskt kan medføre skadelig erosjon dersom det ikke settes 
inn tiltak. I slike tilfeller er det som regel drenering og belastning med grusmasser som 
er tiltaket. Det vil derfor være fornuftig å ha slike masser rimelig lett tilgjengelig. 
 
Det forventes ikke å treffe på kvikkleire ved utgraving. Dersom det påtreffes kvikkleire 
under utgraving skal arbeidene stanses og geotekniker kontaktes umiddelbart for å 
vurdere om forekomsten har betydning for stabiliteten av prosjektet.   
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A1 Innledning 

Det er utført stabilitetsberegninger i profil B og C. Tolkning av lagdeling er vist på hhv. 
tegning 110 og 120.  
 
 

A2 Dimensjoneringsparametere 

Udrenert skjærfasthet er basert på tolkning av CPTU-sonderinger. Tolkningen er basert 
på målt poretrykk i punkt 11 og er kalibrert mot laboratoriemålinger av skjærfastheten 
og overkonsolideringsgrad (OCR), som viser godt samsvar med tolkningen. Tolkning 
av CPTU-sonderinger er vist i vedlegg B. 
 
Anisotropifaktorer er valgt til 1,0/0,63/0,35 for aktiv, direkte og passiv sone. Dette er i 
tråd med NVEs omforente anbefalinger [10]. For kvikkleire reduseres skjærfasthet i 
aktiv sone med 15%, tilsvarende en anisotropifaktor for aktiv sone lik 0,85.  
 
Drenerte styrkeparametere som er benyttet i beregningene er hentet fra SVV håndbok 
V220. For leire benyttes friksjonsvinkel φ = 26 grader og en attraksjon a = 5 kPa (c' = 
2,4 kPa). Dette vurderes å være nokså konservativt, men det har liten betydning for 
beregningene ettersom terrenget er svakt skrånende og udrenerte beregninger er det som 
vil være styrende for beregnet sikkerhet. Tørrskorpeleire er modellert med friksjons-
vinkel φ = 30 grader, uten attraksjon. 
 
I beregningene er poretrykket modellert som en grunnvannsstand ca. 1 meter under 
terrengnivå. Beliggenhet av grunnvannsstand har kun betydning for drenerte beregning-
er og overflateglidninger.   
 
 

A3 Stabilitetsberegninger 

Stabilitetsberegninger er utført i beregningsprogrammet GeoSuite Stabilitet. Det er 
utført beregninger i to beregningsprofiler, B og C, vist på tegning 010. Selve beregning-
ene er vist på hhv. tegning 111-113 og 121-123.  

 
Tabell 1 Beregning av Fc (totalspenningsbasis) og Fcφ (effektivspenningsbasis) for ulike 
byggefaser 

Profil Dagens 
sikkerhet 

Oppfylling Utgraving Kommentar 

 Fc Fcφ Fc Fcφ Fc Fcφ  
B 1,20 1,01 1,44 1,01 1,52 1,33 Ikke kvikkleire i snittet 
C 1,36 1,09 1,74 1,29 2,08 1,30  

 



 

p:\2019\08\20190820\deliverables\reports\20190820-02-r geoteknisk prosjeteringsrapport\vedlegg\vedlegg b cptu-tolkningdocx.docx 

Dokumentnr.: 20190820-01-R 
Dato: 2020-04-20 
Rev.nr.:  0 
Vedlegg B, side: 1  

Vedlegg  B 
CPTU-TOLKNING 

 
 
 

Innhold 

B1 Innledning 2 
B2 Referanser 2 
 
 

  



p:\2019\08\20190820\deliverables\reports\20190820-02-r geoteknisk prosjeteringsrapport\vedlegg\vedlegg b cptu-tolkningdocx.docx

Dokumentnr.: 20190820-01-R
Dato: 2020-04-20
Rev.nr.: 0
Vedlegg B, side: 2

B1 Innledning

Det er utført tolkning av CPTU-sonderinger i punktene 11 og 26. Tolkningen er gjort på
grunnlag av blokkprøvekorrelasjoner, ref. [1]. Poretrykk er basert på målinger gjort i
hydrauliske målere i punkt 11 til hhv. 5 og 10 meters dybde, ref. [2]. Grunneste måler
viser stigenivå til terreng, mens det står i topp/renner over i det dypeste. Dette tyder på
et overhydrostatisk trykk. Vi har lagt til grunn en grunnvannstand i terreng med stigning
på 10,6 kPa pr. meter. Som grunnlag for vurdering av OCR er det benyttet CPTU-
korrelasjoner da ødometerforsøk i hull 11 har dårlig kvalitet. Det er tolket en OCR på
2,8 ved 1 meters dybde reduserende til 1,2 ved 20 meter og dypere. Tolket fasthetsprofil
ligger vesentlig lavere enn det treaksforsøket ved 13,5 meters dybde i punkt 11 viser.
Imidlertid må udrenert skjærfasthet fra treaksforsøket nedskaleres med ca. 25% da det
er utført på en høyere konsolideringsspenning enn in situ effektivspenning. Den havner
da nærmere anbefalt cuA, men fremdeles litt over.

CPTU-tolkning med anbefalt cuA-profil er vist i figur B1 og B2.

B2 Referanser

[1] T. L. D. K. S. K. Karlsrud, «CPTU Correlations for Clays,» i  ICSMGE, Osaka,
2005.

[2] Rambøll, «1350028630 G-rap-001. Reguleringsplan Mebostad B14.
Grunnundersøkelser for reguleringsplan,» 12.07.2018.

[3] Rambøll, «1350028630 G-NOT-001 rev 01. Reguleringsplan Mebostad B14.
Geoteknisk vurdering,» 06.09.2018.



Terrengkote: 9,05 m
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Terrengkote: 1,87 m

Tidligere terregnivå: 4,00 m
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Rapport nr. Figur nr.

Mebostad Boligfelt 20190820-01-R B2
Tegner Dato

Aktiv skjærstyrke basert på CPTU-sondering og shanshep. BKB 20.04.2020
Kontrollert

Borhull26 VG
Godkjent

VG

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 20 40 60 80 100

D
yb

d
e

 (
m

)

suA (kPa)

Shanshep, α=0,25 & 
m=0,70

NC- leire, α=0,25

Nkt basert su

NDu basert su

Anbefalt su

Enaks

konus

su-vingebor

Treaksial

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6

Bq

Poretrykk:
1-35 m  10,6 kPa/m,



Kontroll- og referanseside/
Review and reference page

P:\2019\08\20190820\Deliverables\Reports\20190820-02-R Geoteknisk prosjeteringsrapport\20190820-02-R Geoteknisk prosjektering.docx

20
15
-1
1-
16
,0
43
n/
e,
re
v.0
3

Dokumentinformasjon/ Document information

Dokumenttittel/ Document title
Geoteknisk prosjektering

Dokumentnr./ Document no.
20190820-02-R

Dokumenttype/ Type of document
Rapport / Report

Oppdragsgiver/ Client
Oddmund Groven AS

Dato/ Date
2020-04-20

Rettigheter til dokumentet iht kontrakt/  Proprietary rights to the document
according to contract
NGI

Rev.nr.&dato/ Rev.no.&date
0

Distribusjon/ Distribution
BEGRENSET: Distribueres til oppdragsgiver og er tilgjengelig for NGIs ansatte / LIMITED: Distributed to client and
available for NGI employees

Emneord/ Keywords
Stabilitet, kvikkleire

Stedfesting/Geographical information

Land, fylke/ Country
Norge, Trøndelag

Havområde/ Offshore area

Kommune/ Municipality
Bjugn

Feltnavn/ Field name

Sted/ Location
Mebostad boligfelt

Sted/ Location

Kartblad/ Map
1522 I

Felt, blokknr./Field, Block No.

UTM-koordinater/ UTM-coordinates
Sone: 32 Øst: 539199 Nord:

Koordinater/ Coordinates
Projeksjon, datum: Øst: Nord:

Dokumentkontroll/ Document control
Kvalitetssikring i henhold til/ Quality assurance according to NS-EN ISO9001

Rev/
Rev. Revisjonsgrunnlag/ Reason for revision

Egenkontroll
av/

Self review by:

Sidemanns-
kontroll av/
Colleague
review by:

Uavhengig
kontroll av/
Independent
review by:

Tverrfaglig
kontroll av/

Inter-
disciplinary
review by:

0 Originaldokument
2020-04-17
Vidar Gjelsvik

2020-04-17
Bjørn Kristian
Fiskvik Bache

Dokument godkjent for utsendelse/
Document approved for release

Dato/ Date

20. april 2020

Prosjektleder/ Project Manager

Vidar Gjelsvik



 

 

  

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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