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SAMMENDRAG
I forbindelse med detaljregulering for et seilsportanlegg i Fallet friområde i Rissa sentrum er
vurdering av grunnforholdene et sentralt tema. Ifølge geologiske kart og tidligere undersøkelser
består løsmassene i planområdet av fast-middels fast marin leire. Både ca. 200 m sørvest og ca. 200
m nordøst for Nedre Fallet er det kartlagt kvikkleiresoner med lav faregrad. I tillegg er det registrert
undersjøiske leirskred i Botn like utenfor Nedre Fallet.
Ifølge Multiconsult kan det utelukkes at området kan bli berørt av mulige kvikkleireskred i
nærområdet, samt utelukkes at fremtidig utbygging i området vil utløse kvikkleireskred. Multiconsult
konkluderer med at området er klarert med hensyn til områdeskred, og at det ikke er behov for
ytterligere utredninger i hht. NVEs retningslinjer. Boring innenfor tomta til seilsportsenteret viser
også greie grunnforhold med middels fast – fast leire ned til 8,4 m hvor faste masser/fjell ble
påtruffet. Med bakgrunn i dette er det ikke behov for nærmere geotekniske undersøkelser i
forbindelse med reguleringsplanen.
Selv om det ikke er påvist kvikkleire ved Nedre Fallet, kan det finnes små lokale kvikkleirelommer
både på land og i strandsonen. Ved utbygging i området må dette hensyntas for å ivareta lokal
stabilitet. Vi tilrår derfor at det benyttes geoteknisk fagkyndig i forbindelse med detaljprosjektering
av utbyggingen for vurdering av fundamentering og lokal stabilitet, både på selve tomta og i
strandsonen utenfor.
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1.

INNLEDNING

Det er igangsatt et arbeid med detaljregulering for et seilsportanlegg i Fallet friområde i Rissa
sentrum, i Indre Fosen kommune. Vurdering av grunnforholdene er et sentralt tema i dette
reguleringsarbeidet. Dette notatet gir en vurdering av grunnforhold med bakgrunn i eksisterende
data, og gir anbefalinger med hensyn til prosjektets gjennomførbarhet og eventuelle tiltak.

2.

LØSMASSEGEOLOGI

Løsmassene ved Nedre Fallet er kartlagt som tykke marine hav- og fjordavsetninger som oftest består
av silt og leire. Området ligger i en gammel skredgrop (derav navnet), og utraste leirmasser har sklidd
ut forbi planlagt seilsportsenter og videre ut i Botn. Både sørvest og nordøst for Nedre Fallet er det
kartlagt kvikkleiresoner med lav faregrad (se figur 1). Avstanden fra Nedre Fallet til disse sonene er
minst 200 m. Det er i tillegg kartlagt en kvikkleiresone med middels faregrad ca. 550 m vest for Nedre
Fallet.

Figur 1 Løsmassekart over området rundt Nedre Fallet med registrerte faresoner for kvikkleireskred,
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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3.

TIDLIGERE UNDERSØKELSER

3.1. Undersøkelser utført av NGU
Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomførte i 2010 en skredkartlegging i Botn (NGU 2011).
Det ble utført høyoppløselig sjøbunnskartlegging og innsamling av 2D refleksjonsseismiske profiler i
Botn. For midtre del av Botn gis følgende tolkning:
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NGU mener altså at stabiliteten ved Fallet boligområde er noe forverret som følge av et undersjøisk
ras i 1997. Dette begrunnes ut fra den detaljerte sjøbunnskartleggingen som viser at Notebys
antagelser om sjøbunnstopografi basert på loddinger av sjøbunnen ikke stemmer. Før eventuell
utbygging i området anbefaler NGU detaljerte grunnundersøkelser og stabilitetsanalyse.
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3.2. Grunnundersøkelser utført av Multiconsult
I forbindelse med områderegulering i og nær Rissa sentrum har Multiconsult utført geotekniske
undersøkelser i flere omganger.
I notat datert 20.05.2016 (Multiconsult 2016) gis det en vurdering av nødvendig geoteknisk
arbeid/bistand som bør utføres i forskjellige delområder fram til en ferdig områderegulering. Nedre
Fallet ligger innunder delområde 4, og følgende er notert:

Innledende geotekniske undersøkelser i delområde 4 ble så utført i 2017 (Multiconsult 2017A,
områderegulering Rissa sentrum. Innledende grunnundersøkelse – datarapport). Det ble til sammen
utført 14 boringer og resultatene er oppsummert som følger:

Multiconsult utførte så tilleggsundersøkelser i 2017 (Multiconsult 2017B), og for delområde 4 er
følgende beskrevet:
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Figur 2 Kart med borepunkt og avgrensning av delområde 4 (Multiconsult 2017A).
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4.

GEOTEKNISK VURDERING VED PLANLAGT SEILSPORTSENTER

Det er kartlagt flere kvikkleiresoner både sørvest og nordøst for planlagt seilsportsenter, og i tillegg
er det registrert undersjøiske leirskred i Botnen like utenfor Nedre Fallet.
Det er ikke kartlagt kvikkleire ved Nedre Fallet, men dette gir ingen garanti for at det ikke finnes
kvikkleire. Selv om det ikke er kartlagt kvikkleire på land kan det finnes kvikkleire i strandsonen som
ved forstyrrelser som følge av erosjon, gravearbeider, økt belastning etc. kan rase ut.

4.1. Nærmere beskrivelse av tidligere undersøkelser
Ifølge Multiconsult (2017B) ligger det planlagte seilsportsenteret i en gammel skredgrop (se figur 3).

Skredgrop

M5

M6

M4

M 2b

NB 2-1

NB 2-2

M2

Figur 3 Antatt utbredelse av gammel skredgrop (blått), utførte boringer (røde sirkler) og planlagt
seilsportsenter (svart)

Som nevnt i kap. 3.2 har Multiconsult gjennomført flere grunnundersøkelser i området (fig. 2 og 3).
Borepunktene nærmest planlagt seilsportanlegg er NB2-1, NB2-2, M2, M 2b, M4, M5 og M6. I
punktene M2 og M 2b er det utført dreietrykksondering, mens i punkt 4 og 5 er det utført
dreietrykksondering, prøvetaking og CPTU (trykksondering).
I borpunktene M2 og M 2B er det påvist 2-3 m fast leire (tørrskorpeleire) over faste masser/fjell.
Borepunkt M4 som er boret på tomta til planlagt seilsportsenter viser et 1 m tykt topplag bestående
av fyllmasse dominert av leire, silt og sand med planterester. Fra 1-7 m er det ved prøvetaking påvist
middels fast til fast leire med tynne sandlag. Boringen ble avsluttet i faste masser/fjell på 8,6 m. Se
utsnitt av borprofilet i figur 4.
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Figur 4 Utsnitt av boreprofil for boring M4 (Multiconsult 2017)

Borepunkt M5 viser 1,5 m torv over tørrskorpeleire og fast leire. Det er påvist faste masser/fjell på
4,3 meters dyp. I borepunkt 6 er det påvist tørrskorpeleire over middels fast- fast leire. Boringen
stoppet i faste masser/fjell på 3,6 m.
Det er ikke lyktes å finne data for boring NB 2-1 og NB 2-2. Dette er sannsynligvis boringer utført av
Noteby i 1997 i forbindelse med et undersjøisk ras i Botn i jan/feb. 1997. I en senere rapport
(Multiconsult, 2016) er det anført mulig sensitive løsmasser fra disse boringene og ut mot sjøkanten.

4.2. Vurdering av skredfare
Ifølge Multiconsult kan det utelukkes at delområde 4 kan bli berørt av kvikkleireskred i nærområdet,
samt utelukkes at fremtidig utbygging innenfor delområde 4 vil utløse kvikkleireskred. Multiconsult
konkluderer med at delområde 4 er klarert med hensyn til områdeskred, og mener at det ikke er
behov for ytterligere utredninger i hht. NVEs retningslinjer (Multiconsult 2017B). Det kan likevel ikke
utelukkes at det kan finnes små lommer av kvikkleire i Nedre Fallet. Disse mulige kvikkleirelommene
må håndteres for å ivareta lokal stabilitet i forbindelse med enhver utbygging i delområdet.
Boring M4 (Mulitconsult i 2017) som er boret innenfor tomta til planlagt seilsportsenter, viser en
meter fyllmasse (sand, silt og leire) over middels fast – fast leire til 8,4 m hvor faste masser/fjell ble
påtruffet. Det er med andre ord påvist greie grunnforhold på tomta, og det er derfor ikke behov for
nærmere geotekniske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen.
Vi tilrår likevel at det benyttes geoteknisk fagkyndig i forbindelse med detaljprosjektering av
utbyggingen. Geoteknisk fagkyndig må benyttes ved fundamenteringen av bygget med bakgrunn i
vurdering/beregning av setninger og grunnens bæreevne, samt ved vurdering av lokal stabilitet på
tomta inklusiv strandsonen utenfor. Vurdering av stabilitet i strandsonen er særlig viktig ved bygging
og fundamentering av brygge.
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