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Innledning
I forbindelse med risikovurdering av faresoner ble det av Multiconsult i notat 415816-RIG-NOT-002
(ref. /1/) foreslått at Rissa kommune utarbeidet en overordnet plan for utbygging av Malena-aunet
i samråd med geotekniker.
Med den overordnede utbyggingsplanen har Planavdelingen i Rissa kommune som mål å planlegge
og gjennomføre en sikker, samt mest mulig kostnadseffektiv, utbygging av planområdet som kalles
Malena-aunet.
Multiconsult er engasjert for å yte geoteknisk bistand i forbindelse med denne overordnede
utbyggingsplanen. Utbyggingsplanen gjelder tomter med gnr. 124 og bnr. 48, 74, 75, 77, 80, 90, 91,
144, 145 og 391.
Foreliggende notat omfatter geotekniske vurderinger og tilrådninger knyttet til etablering av
kjøreveier og infrastruktur, samt hovedprinsipper for plassering og utforming av planlagt
bebyggelse. Disse vurderinger og tilrådninger forutsetter at NVE bekrefter/godkjenner
vurderingene presentert i Multiconsults notat ref. /1/, og Rambøll sin uavhengige kvalitetskontroll i
rapport ref. /4/.
Notatet er revidert iht. tilbakemeldinger mottatt etter at den første revisjonen av notatet ble
presentert til oppdragsgiver.
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Grunnlag
Våre vurderinger baserer seg på informasjon fra Planavdelingen i Rissa kommune, resultatene av
geotekniske grunnundersøkelser utført av Multiconsult, samt tidligere utført og nå uavhengig
kvalitetssikret risikovurdering av faresoner. Relevante rapporter som ligger til grunn for våre
vurderinger er oppsummert i Tabell 1:
Tabell 1: Oversikt over relevante rapporter/notater for området Malena-aunet

Nr.

Aktør

Dokument

Måned/År

Merknader

1

Multiconsult

415816-RIG-RAP-001 «Malena-aunet.
Grunnundersøkelser, datarapport»

6/2013

2

Multiconsult

415816-RIG-NOT-001 «Malena-aunet.
Foreløpige vurderinger etter
grunnundersøkelser/sonderinger»

5/2013

3

Multiconsult

415816-RIG-NOT-002 «Malena-aunet.
Risikovurdering av faresoner»

3/2014

4

Rambøll

1350012014 RIG-01 «Malena-aunet, Rissa
kommune»

10/2015

Uavhengig
kvalitetssikring av
dokument nr. 3

5

Multiconsult

415816-1-RIG-RAP-002 rev.02 «Malenaaunet. Supplerende grunnundersøkelser for
overordnet utbyggingsplan, geoteknisk
datarapport»

12/2016

Rev. 00 omfatter
sonderinger 11 t.o.m. 19,
Rev. 01 sonderinger 20
t.o.m. 30, Rev. 02
sonderinger 31 t.o.m. 33

Sonderinger 1 t.o.m. 10

Det foreligger per i dag en overordnet skisse av den planlagte/ønskede bebyggelse og infrastruktur,
mottatt i slutten av juni 2015, se Figur 1.
Første og innledende runde med grunnundersøkelser ble utført i 2013, og er presentert i rapport
415816-RIG-RAP-001, ref. /2/. Supplerende grunnundersøkelser ble utført i flere omganger, høst
2015, tidlig i 2016 og november 2016. Den siste omgangen i forbindelse med øvrig geoteknisk
grunnundersøkelse av Rissa sentrum. Resultater fremkommer av rapport 415816-1-RIG-RAP-002
rev. 02, ref. /3/.
Det er etter vår kjennskap ikke utført relevante geotekniske grunnundersøkelser andre aktører i det
aktuelle området.
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Planlagt utbygging
Skissen av overordnet utbyggingsplan utarbeidet av Planavdelingen i Rissa kommune, viser at det
planlegges å oppføre bygg til boligformål i form av eneboliger, tomannsboliger, rekke-/kjedehus og
leiligheter i blokkbebyggelse (maks 4 etasjer). Eksisterende adkomstvei Pallinveien i vest planlegges
oppgradert. Tilsvarende vei Sundsmyrveien i øst, planlegges forlenget parallelt med Pallinveien. Det
vil i tillegg bli etablert mindre interne veier som knytter sammen de to hovedveiene. Midt i
planområdet planlegges en gjennomgående grønn akse. Se Figur 1.

2
1
1

4N
3

4S
5V
6
5Ø

Figur 1: Utsnitt fra skisse over utbyggingsplaner per juni 2015 (Kilde: Planavdeling Rissa kommune)

Det foreligger per i dag ingen nærmere detaljer knyttet til utbyggingsrekkefølge, nivå for 1. etasje/
kjeller eller laster på grunn. Dette vil imidlertid til stor del være styrt av hva som er tilrådelig ut fra
geotekniske problemstillinger slik som stabilitet, bæreevne og setninger.
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I det etterfølgende velges en intern inndeling av planområdet. Med henvisning til Figur 1 ovenfor
kalles interne delområder som følger;

4



Delområde for eneboliger lengst nordvest (oransje); 1



Delområde for tomannsboliger mot vest (grønn); 3



Delområde for eneboliger lengst sørvest (rød); 5



Delområde for leiligheter i blokk lengst nordøst (blå); 2



Delområde for rekkehus/kjedehus mot øst (svart); 4N og 4S



Delområde for tomannsboliger lengst sørøst (grønn); 6

Terreng- og grunnforhold
Områdebeskrivelse
Gjeldende planområde for Malena-aunet er slakt skrånende mot sørvest. I nord stiger terrenget
mot Sundsåsen. Kotehøyden varierer mellom ca. +12 og ca. +30. Skråningen nord for planområdet
opp mot Sundsåsen består av berg og har en helning på omtrent 1:2,5, mens resten av området har
en gjennomsnittlig helning på 1:50 i sør-sørvestlig retning.
Det er noe bebyggelse i området, men hovedsakelig består området av dyrket mark og skog.
Kvartærgeologisk kart beskriver at massene i området hovedsakelig består av tykk havavsetning
med innslag av myr og torv. Figur 2 viser et flybildet av aktuelt område fra 2013

Figur 2: Flybildet fra 2013 over planområdet, med planområdets omtrentlig omriss trukket i rødt (kilde: norgeskart.no)
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Grunnforhold
4.2.1

Generelt
I forbindelse med de supplerende grunnundersøkelsene ble det sondert ned til antatt bergoverflate
og utført bergkontrollboring i flere borpunkt, se rapport ref. /3/. Dybde til antatt berg/fast grunn
ble nærmere kartlagt for områder 1 og 2 (nordre skråning).
Supplerende grunnundersøkelser viser også en noe større utbredelse av leire med kvikk/sprøbruddsegenskaper mot øst, enn hva man kunne vurdere fra de opprinnelige
grunnundersøkelsene.
Over store deler av planområdet ligger grunnvannet enten i terreng eller ca. 1 m under
terrengoverflata. Ut fra områdets topografi kan man forvente noe poreovertrykk i foten av
skråningen i nord (omtrent på grensen mellom områder 1 og 3 samt 2 og 4N).
Nedenfor er påviste og tolkede grunnforhold forsøkt beskrevet for hvert enkelt delområde. For
nærmere detaljer knyttet til grunnforhold, geotekniske egenskaper og seismisk grunntype, vises det
til rapporter ref. /2/ og /3/.

4.2.2

Delområde 1
I nord i dette delområdet tenkt for eneboliger, er det hovedsakelig antatt lagdelt middels sensitiv
leire, sand og grus, samt relativt kort dybde ned til faste masser (ref. sonderinger i BP20 og BP22).
Midt i skråningen (ved BP21 og BP23) er det imidlertid avdekket et betydeligere bløtere lag av leire
under et ca. 1,5 meter tykt topplag av matjord og tørrskorpeleire. Leira i BP21 kan klassifiseres som
kvikk mellom ca. 5 og 10 m dybde. I bunnen av denne skråningen tyder sonderingene på at grunnen
består av bløt, meget sensitiv leire, under et tynt topplag av matjord (BP12 og BP13).
Berg i dagen er ved befaring observert ved eksisterende boliger like nord for dette delområdet.
Dybde til berg er minst opp i skråningen (målt 10 m under terreng i BP10) og øker gradvis til ca. 20
meter under terreng i BP12.

4.2.3

Delområde 3
Skille mellom topplag av jord og bløt leire til kvikkleire/leire med sprøbruddsegenskaper ligger på
ca. 2-3 meter dybde under terreng i vest nærmere Pallinvei (BP16), og ca. 4-5 meter dybde under
terreng i øst i dette delområdet nærmere den planlagte grønnkorridoren. Mektigheten av
kvikkleire/leire med sprøbruddsegenskaper er tolket å variere mellom ca. 20 meter i øst til ca. 30
meter i vest.
Berg er ikke påvist i dette delområdet, selv om sonderingene er avsluttet først etter ca. 30 m dybde.

4.2.4

Delområde 5
Delområde 5 kan deles i to med tanke på grunnforhold. Vestre del av delområde 5, heretter 5V, er
karakterisert av betydelig dårligere grunnforhold enn delområde 5Ø. Skillet mellom de to
delområdene ligger omtrent i grensen mellom tomter 124/79 og 124/145, sør for eksisterende
bebyggelse i Pallinvei 27.
I delområdet 5V ligger bløt, meget sensitiv leire rett under topplaget av matjord. I delområde 5Ø er
det ikke påvist leire med sprøbruddsegenskaper. Leira i delområde 5Ø kan karakteriseres som
middels fast.
Generelt er dybde til berg her i størrelsesorden 20 m eller mer.
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4.2.5

Delområde 2
Grunnforholdene i dette delområdet ligner noenlunde grunnforholdene i delområde 1. I øvre del av
skråningen er det hovedsakelig relativt faste masser, og kort dybde ned til berg/fast grunn. Mot sør,
i nedre del av skråningen, går det imidlertid over til et topplag av matjord og tørrskorpeleire, som
ligger over leire. Denne leira kan klassifiseres som kvikkleire/leire med sprøbruddsegenskaper
allerede ved ca. 1,5 meter dybde under terreng i vest, og ved ca. 7,5 meter dybde under terreng i
øst. Mektigheten av kvikkleire/sprøbruddsmateriale i sør er tolket å variere mellom ca. 8 og 20
meter.
Berg i dagen er ved befaring observert ved eksisterende boliger like vest og nord for dette
delområdet. Dybde til berg øker ganske jevnt fra bare et par meter under terreng øverst i
skråningen til ca. 20 m ved skråningens fot.

4.2.6

Delområde 4
På grunn av vanskelig tilkomst til store deler av delområde 4 er det hovedsakelig sondert i
ytterkantene av delområdet. Supplerende grunnundersøkelser ble derfor utført i november 2016,
med formålet å kartlegge grunnforhold i indre del av delområdet så godt det lar seg gjøre.
Sonderingene utført langs østre og søndre kant av delområdet viser at grunnforholdene her er noe
bedre enn i mange andre deler av planområdet. Det øverste leirelaget rett under tørrskorpa er
nemlig noe fastere enn leira i dybden. I BP19 er det påvist leire med sprøbruddsegenskaper mellom
15 og 20 meter dybde, som ikke vurderes å være problematisk med tanke på hverken stabilitet eller
planlagt bebyggelse. Sonderingene utført i vestre kant av delområdet, ved den planlagte
grønnkorridoren, viser dårligere grunnforhold. Leira med sprøbruddsegenskaper ligger her kun ca. 4
m under terrengoverflata.
Sonderingen i BP31 viser at grunnen i de øverste 5 m består av fast leire. Under 10 m viser i stedet
sonderingen de karakteristiske tegnene på kvikkleire/sprøbrudds-materiale. Sonderingsprofilet i
BP31 ligner verken sonderingsprofil i BP15, BP6 eller BP32, som er borpunktene som ligger nærmest.
Sonderingene i BP32 og BP33 er utført i midtre del, og viser at under et tynt topplag av matjord (ca.
0,5 m tykkelse), så holder sonderingsmotstanden seg jevnt over på lave nivåer. Dette tyder både på
at grunnen består av bløt leire, og at leira sannsynligvis er meget sensitiv.
Berg ligger generelt dypere i vestre del av delområde 4 enn i østre del, og varierer fra ca. 15 til over
28 m dybde.

4.2.7

Delområde 6
I dette delområdet er verken kvikkleire eller leire med sprøbruddsegenskaper påtruffet. Her viser
sondering og prøvetaking middels fast til fast leire med enkelte finsand- og siltlag hele veien ned til
fastere masser.
Berg er ikke påvist i dette delområdet, men faste masser/grunn er truffet under 15 m dybde.

Befaring av bekk
Utbygging av Malena-aunet vil medføre endring i avrenningsforhold for overflatevann i forhold til
dagens situasjon. I denne anledning ble det i forbindelse med supplerende grunnundersøkelser
foretatt ny befaring av bekken. Det ble ikke avdekket nye forhold med tanke på erosjon/utrasing i
eller ved bekken, sett i forhold til det som ble avdekket 13. januar 2014, se notat ref. /1/. Bekken
fremsto i slutten av august 2015 med relativt liten vannføring, og var i flere strekk tilnærmet
gjengrodd.
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Stabilitetsforhold
Kvikkleiresoner rundt planområdet
Stabilitetsforhold på området rett vest for Rissa sentrum, er vurdert i Multiconsults notat 415816RIG-NOT-002 (ref. /1/). I dette notatet er konsekvenser av eventuelle skredhendelser som berører
kvikkleiresoner «Sundsmyran», «Bekkedalen» og «Sund Vestre» vurdert å ikke utgjøre en fare for
planområdet Malena-aunet. Multiconsult konkluderer også med at supplerende grunnundersøkelser vil være tilrådelige både innenfor planområdet for videre prosjektering, samt ved
ovennevnte kvikkleiresoner utenfor planområde Malena-aunet, for beregning av reell risiko for
kvikkleireskred.
Ovennevnte notat har gått gjennom uavhengig kvalitetssikring hos Rambøll AS (ref. /4/). Rambøll
sier seg generelt enig i konklusjonene drøftet i notat 415816-RIG-NOT-002, og anbefaler en
nærmere grunnundersøkelse vest og sørvest for planområde Malena-aunet. Dette for å verifisere
utbredelsen av kvikkleire, med mulighet for at kvikkleiresoner utenfor Malena-aunet kan komme til
å utgå. Rambøll anbefaler videre også grunnundersøkelser for å avgrense kvikkleireforekomsten øst
for Malena-aunet.
Rambølls kontrollnotat ble utarbeidet etter at supplerende grunnundersøkelser på Malena-aunet
ble igangsatt i 2015, ref. Multiconsults rapport 415816-1-RIG-RAP-002 rev.00 (ref. /3/). Når det ble
utført ytterligere supplerende grunnundersøkelser i januar i 2016, var målet å danne et bedre
grunnlag for utarbeidelse av overordnet byggeplan for planområdet. Derfor er det per i dag ikke
utført supplerende grunnundersøkelser vest og sørvest for planområde Malena-aunet, men
hovedsakelig innenfor og øst for planområdet.
Inntil sammenhengen mellom kvikkleireforekomster rundt planområdet (spesielt vest og sørvest for
Pallinveien) er kartlagt i større detalj, finner vi at konklusjonene i vårt notat ref. /1/ må anses som
gjeldende. Med tanke på videre prosjektering og senere utbygging, forutsettes det imidlertid at
NVE bekrefter/godkjenner dette. NVE må da også ha innsyn i Rambøll AS sin uavhengige
kvalitetssikring (ref. /4/).

Innenfor planområdet
Terrenget på planområdet er tilnærmet flatt. Bare i nord er det en skråning med fall mot sør og
med gjennomsnittlig helning på 1:10. Løsmassene i øvre del av skråningen består av faste grove
masser, og løsmassemektigheten er kun noen få meter. I midtre og nedre del av skråningen blir
løsmassene mektigere, og består i stadig større grad av bløt leire.
Skråningens stabilitet kommer ikke til å bli svekket dersom byggene plasseres i øvre del av
skråningen (jfr. kapittel 6.3.2 lengre ned). Det vurderes at grensen for utbygging uten
stabilitetsproblemer tilsvarer omtrentlig høydekurven for kote +22. Generelt vil alt som bygges
nord for denne grensen ikke få eller skape problemer med tanke på stabilitet. Denne vurderingen
må senere knyttes til de spesifikke planene for utbyggingen, spesielt hvis det planlegges oppført
noe større bebyggelse, og eventuelt verifiseres med beregninger hvis nødvendig.
Høydeforskjellene innenfor øvrige deler av planområdet er ellers neglisjerbare, unntatt ved bekken
i sørøst. Sonderinger 29 og 30 ble utført rett ved siden av bekken for å vurdere
stabilitetsforholdene ved bekken. Det ble ikke påvist kvikkleire eller leire med
sprøbruddsegenskaper i prøvene tatt opp fra disse to borpunktene. Det vurderes derfor at
eventuell erosjon og/eller utrasinger i bekken ikke vil kunne forplante seg bakover og forårsake
områdeskred vest for planområde Malena-aunet.
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Geotekniske vurderinger
Generelt
Det planlegges å utvikle planområdet med forskjellige typer bebyggelser: eneboliger,
tomannsboliger, rekkehus og noe større leilighetsbygg på opptil 4 etasjer. Grunnforholdene
vurderes krevende, og må i stor grad være styrende når det gjelder valg og plassering av bebyggelse
og infrastruktur.
De største utfordringene på dette området vil være å begrense setninger på nye bygg og nye
infrastrukturer, samt å grave ledningsgrøfter på en både effektiv og forsvarlig måte. Etablering av
byggegroper vil også by på utfordringer, ettersom graveskråningene kun vil kunne etableres med
slake skråninger. Graveutslagene vil derfor ta relativt stor plass.

Aktuelle forbedrende tiltak
Et enkelt tiltak som vil kunne hjelpe å begrense setninger er en generell terrengavlastning. Ved
fjerning av matjordlaget vil en liten andel av byggenes vekt være kompensert dersom byggene
fundamenteres direkte på mineralsk grunn. Fjerning av matjordlaget er uansett nødvendig ved
direkte fundamentering, siden ingen konstruksjon bør anlegges på grunn med organisk innhold.
Et annet tiltak som kan begrense fremtidige setninger på de nye byggene, er forbelastning av
grunnen. I dette tilfellet vil målet være å få mest mulig av setningene til å påløpe før byggene
oppføres. Tiltaket kan utføres på flere steder samtidig som avlastning ved at massene som fjernes
fra et delområde flyttes til et annet. Det er aktuelt å benytte matjord for å forbelaste grunnen.
Matjord har lavere romvekt enn mineralsk løsmasse, og det vil være behov for relativt store
mengder matjord for å kompensere vekten av nye hus. Anslagsvis vil et lag på 80-90 cm matjord
lagt ut over et område noe større enn fotavtrykket på et bygg, være nok til å kompensere vekten av
en etasje. Det er også mulig å benytte andre masser som f. eks sprengstein eller grus for dette
formålet, men da må det legges separasjonsduk under. Ved bruk av sprengstein eller grus vil vekten
av en etasje tilsvare vekten av et 50-60 cm tykt forbelastende lag.
Når det legges ut masser for forbelastning av et område, må det unngås å legge dem i store høye
hauger. Masser må legges ut i jevne lag på maks 1 m tykkelse. I forbindelse med forbelastning av et
område, kan det tillates oppfylling på opptil 2 m høyde. Fyllingsskråningene må ikke etableres
brattere enn 1:3. Dette gjelder for delområdene hvor terrenget er flatt. I søndre del av delområde 1
og 2, gjelder det maksimal oppfyllingshøyde på 1 m, grunnet stabilitetsforhold.
En utfordring som vil oppstå på store deler av planområdet, er at gravemaskiner og lastebiler ikke
kan operere uten et bærelag. Dette siden grunnen under topplaget er så bløt. Dette er spesielt
relevant for søndre del av områder 1 og 2, samt delområder 3, 4 og 5V. Viser her til vurderingene
for de enkelte delområdene i følgende kapitler. Her må det derfor påregnes masseutskifting med
kvalitetsmasser eller lette masser, og bruk av fiberduk eller geonett i tilstrekkelig kvalitet for å øke
bæreevne og begrense setningene.
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Utbyggingsplaner – boliger
6.3.1

Generelt
I foreliggende avsnitt gis det tilrådninger angående plassering av forskjellige boligtyper med
bakgrunn i avdekte grunnforhold. Det forutsettes generelt at alle type boliger fundamenteres
direkte på grunn. Det gis i følgende avsnitt en beskrivelse av hvordan delområdene presentert i
kapittel 0 kan utnyttes. Figurer 3 til 5 viser med en enkel fargekode en klassifisering av
grunnforhold.
Fargene betyr:
-

6.3.2

Grønn: gode grunnforhold, egnet til plassering av alle typer aktuelle bebyggelser, samt
utgraving inntil en kjellertasje.
Gul: middels grunnforhold, egnet til plassering av eneboliger og rekkehus, ikke spesielt godt
egnet til utgravinger.
Rød: vanskelige grunnforhold, kun egnet til plassering av lette eneboliger uten kjeller.

Delområder 1 og 2
Nordre del av delområder 1 og 2 (markert med blå linje i Figur 3) kan vurderes til alle typer aktuelle
bebyggelser (eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg). Her vurderes det som mulig å grave
inntil en underetasje uten spesielle problemer. Særlig i det nordøstre hjørnet av planområdet er
fundamenteringsforholdene meget gode, siden berg/fast grunn er kun få meter under
terrengoverflata. Terrengarronderinger med fyllinger på opptil 1,5 m høyde vurderes å være
forsvarlige.
Grunnforholdene i søndre del av områdene 1 og 2 er betydelig mer utfordrende, se det oransje
feltet i Figur 3. Det frarådes her å vurdere andre typer bebyggelse enn eneboliger eller
tomannsboliger, helst uten kjeller. Små og begrensede utgravinger på inntil 1 m dybde kan vurderes
som setningsreduserende tiltak, for å kompensere en større andel av byggenes vekt. På grunn av
terrenghelningen vil det være nødvendig med små lokale oppfyllinger for å tilpasse byggene i
terrenget. Av hensyn til setninger og stabilitetsforhold må disse fyllinger begrenses til 1 m høyde.
Det tilrådes at geotekniker vurderer de konkrete byggeplaner nærmere når de foreligger.

Figur 3: Inndeling av delområder 1 og 2 basert på grunnforhold.
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6.3.3

Delområder 3, 4N og 5V
Det vurderes at det vil være utfordrende å utnytte arealet markert i rødt i Figur 4 uten å innføre
tiltak av større omfang. Nordre del av arealet er i skrivende stund dekt av vegetasjon, mens søndre
del består av dyrket mark. Generelt har det området som per dags dato er tilvokst med skog
sammenlignbare grunnforhold, karakterisert av bløt leire. Topplaget i hele området er meget tynt,
delvis ikke merkbart, og grunnen rett under topplaget består av meget bløt leire. Det vil fortsatt
være mulig å bebygge, men da kun eneboliger. Grunnen er meget kompressibel, og selv små
terrengarronderingen i form av fyllinger, vil gi relativt store setninger uten tiltak i form av
masseutskifting med lette masser.
Grunnen viser seg å ha så lite sonderingsmotstand fra en såpass liten dybde, at det vil være behov
for masseutskifting med kvalitetsmasser av de øverste metere og strekkfast duk for å kunne bygge.
Heller ikke gjennomføring av dette tiltaket vil være enkelt, siden det vil være utfordrende å grave
og operere anleggsmaskiner på dette underlaget.
Å benytte disse arealene til noe annet enn bebyggelse, men fremdeles til gunst for området slik
som f.eks. grønt- og/eller aktivitetsarealer (lekeapparat, sandkasser, fotballøkke osv.), kan absolutt
være verdt å se nærmere på.
Avgrensningen av dette delområdet mot øst er noe usikker. Det vurderes at grunnforholdene langs
den planlagte traseen av Sundmyrsvegen er egnet til oppgradering av selve vegen og etablering av
ny infrastruktur, men like vest for veitraseen tyder grunnundersøkelsene at grunnforholdene fort blir
betydelig verre. Avgrensning av området som egner seg til boligbygging vest for Sundmyrsvegen er
fremdeles usikker, og vi tilrår å utnytte et areal på maksimum 15 m fra senterlinjene på den nye
vegen. Det kan ikke utelukkes at også innenfor dette områder vil det påtreffes lokal lommer av
meget bløt leire, som vil gjøre de anleggstekniske aspektene av boligbygging vanskelig.

Figur 4: Delområder 3, 4N og 5V
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6.3.4

Delområder 4S, 5Ø og 6
Området markert med blå linje i Figur 5 kan benyttes til alle typer aktuelle bebyggelser (eneboliger,
tomannsboliger og leilighetsbygg). Her vurderes det som mulig å grave inntil en underetasje med
helning 1:2 eller 1:2,5 på graveskråningene uten spesielle problemer. I søndre del av området
markert med blå linje er dybde til berg forholdsvis stor, og selv om grunnen er relativt fast i forhold
til andre deler av planområdet, er setningspotensialet fortsatt betydelig. Leilighetsblokker som
bygges her tilrås derfor etablert med kjeller. Fyllingene må også her begrenses til ca. 1,5 m. Det vil
ta relativt lang tid for å få setningene unnagjort på grunn av større dybde til berg. Alternativt kan
terrengarronderinger utføres med lette masser for å begrense setningene.
Innenfor området markert med oransje linje frarådes det å etablere leilighetsbygg. Aktuelle type
boliger for dette området er ene- og tomannsboliger uten kjeller. Innenfor dette området bør
utgravingene begrenses til 1 m dybde, og fyllingene til maks 1 m høyde. Setningsreduserende tiltak
som masseutskifting med lette masser og oppfylling med lette masser, kan være aktuelle her.

Figur 5: Inndeling av delområder 4S, 5Ø og 6 basert på forskjellige grunnforhold.

Utbyggingsplaner – infrastruktur
6.4.1

Adkomst via Pallin- og Sundsmyrveien
Det planlegges å oppgradere Pallinveien vest for planområdet, og forlenge Sundsmyrveien i øst helt
til foten av den brattere bakken i nord. Oppgradering av Pallinveien kan by på utfordringer dersom
veibanen heves. Alle tilleggslaster vil føre til setninger, som potensielt kan være skadelige for
ledninger med selvfall som anlegges ved eller under veien. Ved arbeider for Pallinveien må det
derfor regnes med masseutskifting med kvalitetsmasser og/eller lette masser som setningsreduserende tiltak og bruk av geonett/fiberduk. For å få tiltakene til å fungere, må foten av
veifyllingen utvides.
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Langs forlengelsen av Sundsmyrveien er grunnforhold bedre, og det vil sannsynligvis ikke være
behov for geonett her. Veibanen kan heves inntil 1 m uten store konsekvenser for stabiliteten, men
dette vil gi setninger. Størrelsesorden på setningene vil variere langs veitraseen, og vil være større i
nordre del av veien, hvor grunnforholdene er dårligere.
6.4.2

Interne veier
Innenfor planområdet vil det være behov for interne adkomstveier til eiendommene. Store deler av
planområdet er tilnærmet flatt, og veiene trenger da ikke ta noe spesielt hensyn til plassering i
forhold til terrenghelning.
Nord i planområdet er det imidlertid mer gunstig å plassere interne veier slik at de følger mest
mulig skråningens helning (dvs. loddrett i forhold til kotelinjer). Hvis veiene etableres slik at de
krysser kotelinjene med en slak vinkel eller dersom de etableres parallelt med kotelinjene, må det
tas hensyn til anbefalt maks tillatt oppfyllingshøyde over dagens terreng, og maks tillatt
gravedybde. Terrenghelningen er på ca. 1:10 og det vurderes at terrengendringer på ca. ± 0,5 m i
forhold til dagens terreng vil være tilstrekkelig for etablering av interne veier.
Interne veier som krysser planområdet fra Pallinveien til Sundmyrsvegen bør legges enten lengst
nord eller der hvor terrenget er tilnærmet flatt.

6.4.3

Nye VA-ledninger og kummer
Det anbefales å ikke etablere ny infrastruktur dypere i grunnen enn nødvendig for telebeskyttelse
(antatt underkant ledning inntil 1,6 m under terrenget). Alternativt kan rør legges grunnere med
ekstra frostbeskyttelse. Utgraving av grøfter kan være utfordrende i store deler av planområdet,
spesielt i vestre og nordvestre del (områder 3, 4 og 5), hvor bløt leire ligger rett under topplaget av
matjord. Grunnen langs Pallinveien kan være så bløt at grøftekassetter ikke kan brukes. Derfor må
det tilstrebes å legge mest mulig av nye hovedledninger i østre del av planområdet, langs
Sundsmyrveien. Et tiltak som kan innføres for etablering av grøfter uten bruk av grøftekassetter, er
seksjonsvis utførelse.
Momenter som vurderes viktig å ivareta med tanke på effektiv drift og vedlikehold av nye ledninger
er valg av rørmaterialer som tåler differansesetninger (både over kortere og lengre strekker), samt
skjøtemetoder som gir god sikring mot eventuelle lekkasjer. Skjøter må også tåle differansesetninger. Drenering av vannet som samler seg i grøftenes omfylling (spesielt nedbør) må også
hensyntas.
Etablering av kummer i knutepunkter i ledningsnettet vurderes å være utfordrende. Generelt
frarådes det å etablere nye kummer innenfor de områdene hvor det ikke anbefales å bygge.
Etablering av kummer som medfører gravedybder større enn 2 m vil gi store utgravingsgroper,
ettersom graveskråningene må etableres med slak helning. Ved etablering av dypere kummer må
det benyttes spuntkasse. Det tilrås å presse ned spuntnålene med lettere utstyr og maskiner, slik at
installasjonsprosessen skjer på en skånsom måte.

Avrenning/håndtering av vann
Utbygging av hele området vil endre forholdene som regulerer avrenning fra nedbør. Stort sett over
hele området består grunnen av et tynt topplag av matjord over leire. Leire er, sett under et
korttidsperspektiv, en tett jordart. Det betyr at leira ikke absorberer eller fører vann over korte
perioder. Matjordlaget er mer porøst og kan beholde mer vann enn leire, men det avgir vannet
raskere.
Etablering av flere tette flater over et stort område som Malena-aunet vil få regnet til å renne av
raskere. Vannet vil deretter følger terrengets fall og samle seg i Malenabekken. Hvis dette skjer
raskt nok, får bekken større mengder vann enn det som den er i stand til å ta hånd om selv.
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Sannsynligheten for at en slik situasjon kan oppstå i framtiden er større enn i dag, på grunn av
stadig hyppigere ekstremvær. Store mengder av «raskt vann» kan akselerere erosjonen i bekken, og
føre til lokale utglidninger i bekkekanten. Det er ikke observert en høydeforskjell på mer enn 5 m
mellom terreng og vannspeilet i bekken og det vurderes derfor at faren for større utglidninger er
minimal.
Ved påvisning av kvikkleire i de umiddelbare nærhetene av bekken kan imidlertid utrasingen utvikle
seg til noe betydelig større enn initialraset. Dette er ikke aktuelt for delen av bekken som ligger sør
og sørøst for planområdet, men kan være relevant for bekkeløpet vestover. Det anbefales å
steinsette bekken der hvor bekken tar de krappeste svingene, samt der hvor vannet vurderes å flyte
raskest. Omfanget må imidlertid vurderes nærmere, og tiltaket bør detaljprosjekteres av
hydrolog/VA-ingeniør og geotekniker.

7

Sluttkommentar
Vurderingene i foreliggende notat er basert på resultatet av geotekniske grunnundersøkelser utført
i flere omganger i løpet av de siste årene. Geotekniske grunnundersøkelser i form av sonderinger
må anses som stikkprøver. Interpoleringer av lagdelinger er skjønnsmessig trukket mellom
borpunkter, og når det gjelder dybde til både bløte lag samt berg, kan forholdsvis store variasjoner
inntreffe.
Det er her gitt generelle føringer som ikke er knyttet til spesifikke byggeplaner eller utbygginger.
Det kan være mulig å bygge større boliger enn tilrådet, men det vurderes at det vil innebære
innføring av forholdsvis store og kostbare tiltak.
Med tanke på videre prosjektering og senere utbygging, forutsettes det at NVE bekrefter/
godkjenner tidligere utført risikovurdering av faresoner, samt utført uavhengig kvalitetskontroll.
Med tanke på de utfordrende grunnforholdene i området, tilrådes geotekniker og hydrolog/VA
engasjert i videre vurderinger og prosjektering.
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