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Sammendrag
Trelast AS skal regulere et om råde i Hareid. NVE har git t m otsigelse, og krever vurder ing av
fare for kvikklei re og vur der ing av om rådestabi l i tet i reguler ingsfasen.

ERA Geo er i den forbindelse engasjer t for geoteknisk prosjekter ing.

Det er i prosjektom rådet påvist kvikklei reforekom st. Forekom sten er vurder t t i l å være
begrenset t i l en lomm e i vestre del av omr ådet. Områdestabi l i tet er l i kevel vurder t t i l å være
ivaretatt, et tersom omr ådet der kvikklei relomm en befinner seg er f latt (helning slakere enn
1:15).

Mot vest forventes det utfordrende forhold, både m ed tanke på fundam enter ing og
anleggsarbeid. Grunnforholdene består typisk av rundt 2-2,5 m ed m atjord over bløt, og
stedvis kvikk, lei re. Det m å gjøres videre vurder inger av løsninger i detal jprosjekter ing.

I området m ot øst er det stor t sett faste masser under et lag av m atjord. Forutsatt at
m atjorden fjernes l igger forholdene her godt t i l rette for direktefundamenter ing.

Forel iggende rappor t er utarbeidet av ERA Geo AS, som har opphavsrett t i l hele og deler av rappor ten.
Rappor ten må ikke benyttes t i l andre formål enn om fattet av kontrakten mellom oppdragsgiver og oss.
Rappor ten må ikke gjøres t ilgjengelig t il tr edjepar t , el ler endres, uten vår t samtykke.
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1 Innledning
Trelast AS skal regulere et om råde i Hareid. NVE har git t m otsigelse, og krever vurder ing av
fare for kvikklei re og vur der ing av områdestabi l i tet i reguler ingsfasen.

ERA Geo er i den forbindelse engasjer t for geoteknisk prosjekter ing.

2 Beskr ivelse av t ilt aket og t omt en
Det er planlagt å etablere bol igbygg, bar nehage samt ti lhørende infrastruktur innenfor
planområdet som er vist i Figur 2 og Figur 3. Ter renget innenfor reguler ingsomr ådet er
ti lnærmet f lat t og består i dag av dyrket m ark. Nor d for planomr ådet er det en slak skr åning
m ed bol igbebyggelse m ed helning ca. 1:12.

Figur 1: Ti l takets beliggenhet (finn.no, hentet 24.06.2020)

Figur 2 Topografien i området vist ved skyggerelieff (atlas.nve.no, hentet 24.06.2020).
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Figur 3: Flyfoto av prosjektområdet (finn.no, 2016).

3 Grunnf orhold
Området l igger under m ar in grense og inneholder mar ine avset tinger i følge løsm assekar t fra
NGU. Det påpekes at kar tet kun vises antatte løsm asser i ter reng.

Det ble i 03.04.2019 gjennomfør t pr øvegraving i 5 posisjoner innenfor reguler ingsområdet.
Ettersom det ble påvist kvikklei re i ett av punktene, var det behov for supplerende
undersøkelser m ed geoteknisk borer igg. Sam let rappor ter ing av undersøkelsene er gjor t i
19028-RIG01 (1).

I alt er det utfør t 7 totalsonder inger , 5 prøvegravinger og 2 naver -prøver .

Figur 4: NGU-Løsmassekart viser at området inneholder mar ine avsetninger (atlas.nve.no, hentet
24.06.2020)
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Kvikklei re (omrør t skjær fasthet < 0,33 kPa) er påvist i posisjon E2. Dette vurderes å være
begrenset t i l en lokal lom m e omkr ing punktet. Det antas sprøbruddforekom st i E26 (omrør t
fasthet m ålt t i l < 1,27 kPa), m en det kan ikke bekreftes da sensi t ivi tet er ikke m ålt.

4 Nat ur f are
Som vist i Figur 5 er det et felt sørvest i planområdet der det er registrer t aktsom hetsom råde
for flom . Flomfare m å utredes videre av hydrogeolog.

Områdestabi l i tet vurderes nærm ere i kapittel 5.1.

Figur 5: Registrer te natur farer (atlas.nve.no, hentet 24.06.2020).

5 Geot ekniske vurder inger

5.1 Områdest abil it et
Det er gjor t vurder inger av mulig forekomst av sprøbruddmater iale el ler kvikklei re i al le
sonder inger utfør t i forbindelse m ed reguler ingsplanen (1) og tidl igere utfør te undersøkelser
av Norconsult (2) og Statens vegvesen (3). Vurder ing av enkeltposisjoner er vist i Figur 6.

Det er dokum enter t kvikkleire/sprøbruddmater iale i posisjon E2 og E26. I t i l legg er det antatt
kvikklei re el ler sprøbruddmater iale i posisjon E27, sam t H6 og H7 fra rappor t 51842258-
RIG01 (2). Øvr ige posisjoner er vurder t t i l å ikke inneholde kvikkleire el ler
sprøbruddmater iale.

Som vist i vedlegg Figur 6 er det et avgrenset om r åde m ot vest der det vurderes å være
kvikklei re. Koordinatinnmåling viser at ter renget var ierer fr a kote +20,3 t i l 22,3 blant disse
posisjonene. Ter renget videre sørover er også flatt. Ettersom total høydeforskjel l er m indre
enn 5 m og ter renghelningen er slakere enn 1:20, vurderes omr ådestabi l i teten som ivar etatt i
henhold ti l NVEs veileder 7/2014 (4).

I flere av sonder ingene, både fra 19028-RIG01 (1) og 5184225-RIGO1 (2), er det et bløtt lag
nær t ter reng med typiske indikasjoner på kvikkleire. Det er der imot tatt opp prøver av dette
laget, i f lere posisjoner , som viser at det te er torv.
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Figur 6: Antatt avgrensing av sensit ive masser (utkl ipp V101 fra 19028-RIG01)

5.2 Lokalst abilit et og generelle graveskråninger
Selve prosjektomr ådet er relativt f latt, i bunnen av en skr åning mot nord. Det er der im ot
ventet at det bl i r behov for oppti l m inst 2,5 m m asseutski ft ing av torv, m est i området m ot
vest. Ettersom det stedvis er bløt kvikkleire under torven, m å det påregnes slake
graveskr åninger .

Spesielt m å det gjøres vurder inger av lokalstabi l i tet og vises aktsomhet ved dype utgravinger
nær skråningen mot nor d.

5.3 Bæreevne og set ninger
5.3 .1 Øst

Områdene i øst dom ineres av m asser m ed høy fasthet , under et lag av m atjord. På det meste
er det registrer t 1,8 m m ed matjord i posisjon E3, m ens det i øvr ige posisjoner er under 1 m
m ekt ighet . Det forutset tes at laget m ed matjord og masser m ed innhold av humus fjer nes.
Innledningsvis anbefales det da et t i l lat t grunntrykk på 200 kPa. Det forventes ikke betydelige
setninger .

5.3 .2 Vest
I området m ot vest er det innti l ca. 2,5 m med torv over bløt kvikkleire av var ierende
m ekt ighet . Det er ikke tat t opp prøver el ler utfør t avanser te forsøk som kan benyttes ti l å
bestemm e styrke- eller deformasjonsparam etere for massene. For at en skal unngå
betydel ige setninger i torven, må dette laget f jernes. Samt idig forventes det også at leiren er
setningsøm fintl ig.

Er far ingsmessig kan torv og mat jord ha meget lav romvekt, helt ned mot 12-15 kN/m 3. Det vi l
si at en ved å er statte torv med grus kan ha påfør t leiren en ti l leggslast på omkr ing 10-20 kPa,
som det forventes vi l påføre betydelige setninger i leiren.

Ved betydelig masseutski ft ing av torv, m å det også gjøres vurder inger av hvordan dette
påvi rker grunnvannsstanden i om rådet. En eventuell senkning av grunnvannsstand kan
potensielt medføre setninger på eksisterende bebyggelse. Dette må vurderes videre i
detal jprosjekt.

Det er f lere m ulige løsninger på utfordr ingene knyttet t i l setning og bæreevn e.
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- Det kan vurderes en løsning med m asseutskift ing og forbelastning, med påfølgende
setningsm ålinger i t idl ig fase. Dette forutsetter at en har t id t i l å observere
setningsfor løpet, sl ik at en kan gjøre gode vurder inger med hensyn ti l
fundam enter ing.

- En kan m asseutski fte og bygge uten å vente ti l setningene er påløpt. Over hele
området m å det forventes differansesetninger , m ens det for avgrensede arealer
ventes mer jevn setningsfordeling. Lokale differansesetninger kan l ikevel ikke
utelukkes. Ved denne løsningen må en akseptere at om rådet, inkluder t bygg, setter
seg.

- Dersom en er statter m atjorden m ed lette m asser (f.eks. Glasopor el ler Leca), vi l en
kunne unngå netto last t i l førsel fra fyl l ingen. Potensiale for setninger vi l da r eduseres,
og er avhengig av byggenes stør relse og plasser ing.

- Bor ede peler t i l berg kan også vurderes, m en en m å for tsat t utføre en viss m engde
grunnarbeider i forbindelse m ed infrastruktur . En m å da gjøre ti l tak for at ikke
ter renget setter seg, m ens pelede bygg står i ro.

Det forventes lav bæreevne i leiren, m en ved å utnytte lastspredning gjennom fyl l ingslag
anses prosjektet som gjennom førbar t for lette konstruksjoner . Det må eventuelt gjøres
supplerende undersøkelser for å gjøre videre vurder inger av både bæreevne og setninger .

Valg av løsning for fundam enter ing og grunnarbeider , samt videre prosjekter ing, m å gjør es i
senere fase.

Det er ikke avklar t nøyaktig hvordan kvikklei ren avgrenses i området m ellom E26 og E3.

5.4 Anleggst ekniske ut f ordr inger
Det forventes at en må m asseutski fte ned ti l toppen av kvikkleire i et forholdsvis stor t omr åde
i det vestl ige par tiet. Anleggsarbeid i kvikklei re må forventes å være utfordr ende, da massene
kan bl i m eget bløte.

6 Konklusjon
Det er ut før t grunnunder søkelser der det er påvist kvikklei re vest i planom rådet.
Under søkelsene viser samt idig at kvikklei ren er avgrenset t i l et begrenset om råde. Etter som
ter renget er t i lnærmet f latt, vurderes om rådestabi l i teten som ivaretatt.

Øst i reguler ingsom rådet er det under et lag med m atjord faste m asser , som anses som
egnede for direktefundam enter ing.

Vest i planomr ådet er det generelt stør re mektighet på matjorden, oppti l ca. 2,5 m , og deretter
er det bløte, og stedvis kvikke, masser . Det m å forventes utfordr inger både med hensyn ti l
fundamenter ing og anleggsarbeid. Videre vurder inger av løsninger m å gjøres i
detal jprosjekter ing.
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