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Sammendrag
NGI har fått i oppdrag av Allskog SA å foreta uavhengig kontroll av
områdestabilitetsvurdering utført av Multiconsult for reguleringsplanen for Øvre
Byåsen, Namsos. Innenfor planområdet er det påvist kvikkleire. Iht. retningslinjer fra
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal skredfare utredes i forbindelse
med nye reguleringsplaner i slike områder.
Rapporten fra Multiconsult er oversiktlig og godt organisert, og besvarer i hovedsak
den aktuelle problemstillingen.
NGIs viktigste kommentarer fra kontrollarbeidet oppsummeres som følger:
- Måling av poretrykk i grunnen (bl.a. for å avklare sonens faregrad).
- Redusert skjærfasthet i kvikkleire/sprøbruddmateriale.
- Justert lagdeling i to av beregningsprofilene for å ta hensyn til antatt lag med
sprøbruddsmateriale/kvikkleire.
- Forlenge et av beregningsprofilene mot vest, for å ta hensyn til stigende
terreng til side for profilet.
Foreslåtte endringer antas å resultere i noe redusert beregningsmessig sikkerhet
sammenliknet med resultatene presentert i Multiconsults rapport. Foreslåtte tiltak i
Multiconsults rapport har imidlertid relativt stor sikkerhetsmargin, og indikerer at
tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås, også når foreslåtte endringer implementeres.
Foreslåtte endringer foreslås derfor inkludert i neste fase av prosjektet, dvs. ved
detaljprosjektering av tiltak.
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1

Innledning

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har fått i oppdrag av Allskog SA å foreta
uavhengig 3-parts kontroll av områdestabilitetsvurdering utført for reguleringsplanen
for Øvre Byåsen, Namsos.
Allskog SA utarbeider ny reguleringsplan for Øvre Byåsen i Namsos kommune (se
Figur 1).

1983-04-25
2009-03-13

Figur 1.
Oversiktskart med løsmassekart, kvikkleire faresoner og tidligere
leirskred i prosjektområdet (kilde: www.skrednett.no). Tilnærmet utbredelse av
planområdet angitt med rødt polygon.
Databasen Skrednett (www.skrednett.no)
leirskredhendelser i området:
•

•

inneholder

informasjon

om

to

1983-04-25. "Namsos. Natt til måndag 25. april 1983 gjekk eit leirskred noko
utanfor Namsos sentrum, som tok hus og jord. Skredet kom ned mot eit
bustadområde i Havikveien, ca. ½ km frå Namsos sentrum, og sperra
fylkesvegen, ein av utfartsvegane frå byen. Det kom nær Leif Klevens bustad,
som vart ståande på skredkanten. To familiar vart straks evakuerte. Ei
vassleding og transformatorstasjon vart også tekne. Det hadde vore sterk
snøsmelting. Det har tidlegare gått mindre ras i området. Kartreferansen er
plassert vilkårleg i Havikveien."
2009-03-13. Kattmarka kvikkleireskred. Skredet tok med seg en hel grend
med fire boligenheter og seks fritidseiendommer. Skredet ble utløst som følge
av vegarbeider med sprengning i fjell, hvor sprengningen slo ut i kvikkleire.
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Multiconsult AS er engasjert for å utføre grunnundersøkelser, tolkning av
grunnundersøkelser, stabilitetsberegninger og vurdering av sikringstiltak i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Innenfor planområdet er det påvist kvikkleire. Iht. retningslinjer fra NVE /1/ skal
skredfare utredes i forbindelse med nye reguleringsplaner i slike områder.
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Kontrollgrunnlag

Følgende dokumenter relevante for NGIs kontrollarbeid er mottatt fra Allskog SA:
Skredfareutredning og grunnundersøkelsesrapporter:
• Multiconsult rapport nr. 415612-rig-rap-01 (2013). (ref. /2/)
• Multiconsult rapport nr. 415612-rig-rap-02 (2013). (ref. /3/)
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Vurdering av dokumentasjon

Kontrollen er utført med utgangspunkt i kravene som er gitt i dokumentet:
•

NVE Retningslinje 2/2011 /ref. 4 og 5/

De geotekniske vurderingene og stabilitetsberegninger /ref. 3/ fra Multiconsult AS er
gjennomgått og kommentert. I det følgende er det gitt kommentarer til sentrale
elementer vedrørende stabilitetsvurderinger i områder med kvikkleire.
NGI har ikke utført egne beregninger, men begrenset kontrollen til gjennomgang av
forutsetninger for beregningene utført av Multiconsult AS i ref. /3/.
3.1

Generelt inntrykk

Rapporten er oversiktlig og godt organisert, og besvarer i hovedsak den aktuelle
problemstillingen.
3.2

Geometri og lagdeling

Tolkning av lagdeling er gjort for tre profiler.
Langs profil A er lagdeling antatt i vestre del av profilet. Grunnlaget for antatt
lagdeling er noe uklart, siden det finnes ikke grunnundersøkelser på vestsiden av
ravinen. Dybden til overkant av kvikkleirelaget kontrollerer kritisk bruddoverflate.
Antagelse for mektighet av og dybde til kvikkleirelaget bør da gjøres konservativt
når det ikke finnes støttende data. En mer konservativ antagelse ville være å anta
kvikkleirelag ca. parallelt til terrengoverflaten. Terrenget stiger også betydelig vest
for enden av profil A, slik at lengdeprofilet burde forlenges i denne retningen.
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Mektighet av kvikkleire ved borepunkt 102 er antatt ca. 1 m (dybde 3-4 m), men
laboratorieresultater viser også sprøbruddsmateriale fra 2 til 3 m dybde (ut fra omrørt
skjærstyrke og fra dreietrykksonderingen). Det foreslås å øke mektigheten av
kvikkleire/sprøbrudmateriale til ca. 2 m (fra 2 til ca. 4 m dybde), hvilket vil ha
konsekvenser for lagdeling og stabilitetsanalyser langs profilene B og C.
Det er i datarapporten bemerket at kvikkleirelaget trolig også har utstrekning til
borepunkt 103 og 104. I beregningsprofil C er det likevel antatt at det knapt finnes
kvikkleire ved borpunkt 103 og 104. Dreietrykksonderingen i begge disse boringene
indikerer mulig sensitiv materiale fra 3 til 6 m dybde (svært lav boremotstand).
Tolkning av dette laget som sensitiv leire samsvarer med lagdeling ved borepunkt
102.
Lagdeling langs profiler B og C bør oppdateres etter revidert tolkning av profiler ved
borepunkter 102 og 103.
3.3

Poretrykk

Det er ikke utført poretrykksmålinger i forbindelse med grunnundersøkelsene. Ved
analyse av faregrad for kvikkleiresonen er det antatt et moderat poreovertrykk på 20
kPa over hydrostatisk poretrykksfordeling (antagelig i bruddoverflate).
Vurdering av poretrykk er i dette tilfellet avgjørende i evaluering av faregrad. I
vedlegg C i ref. /3/, er det antatt at score faregrad for poretrykk er 2 (10-30 kPa
overtrykk). Om aktuelle overtrykk er høyere enn dette (> 30 kPa), vil poengsum for
faregrad øke fra 17 til 20, som i praksis betyr en endring i faregradklasse fra lav til
middels. Krav til skråningsstabiliteten ville derved endres fra "forbedring" til
"vesentlig forbedring" (dvs. økning i krav til prosentvis forbedring fra 10% til 15%
for en skråning med kritisk nå-situasjon).
Ved grunnundersøkelsene utført i forbindelse med kvikkleireskredet i Kattmarka
(ref. /6/, /7/, og /8/) ble det utført poretrykksmålinger som viste poreovertrykk i
området. Sannsynligvis er dette resultat av grunnvannstrøm fra Kattmarkafjellet i
nærheten (ca. 190 moh.). En lignende geomorfologi finnes i Øvre Byåsen, som ligger
innunder Vedfjellet (ca. 210 moh). Det er sannsynlig at det er poreovertrykk i
grunnen også i prosjektområdet.
Siden poretrykk i grunnen i dette tilfellet blir avgjørende for faregradklasse og
resulterende krav til stabilitet, foreslås det at denne faktoren ikke blir basert på en
antagelse, men på målinger i terreng. Derfor foreslås det å installere minst en
poretrykksstasjon med piezometre i to dybder for å utføre poretrykksmåling i
området. Om målinger avviker fra antatte verdier, bør faregradsevaluering og
stabilitetsanalyser revideres.
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3.4

Tolking av skjærfasthet i kvikkleire/sprøbruddmateriale

Det er ikke utført 15% reduksjon i aktivskjærstyrke i kvikkleire. Analyser bør
revideres for å ta dette i betraktning.

3.5

Stabilitetsberegninger

Stabilitetsanalyser bør revideres i alle profiler etter endringene foreslått i forrige
avsnitter.
Ved endret lagdeling i enkelte av profilene, som foreslått ovenfor, kan plane
glideflater bli mer kritisk.
4

Konklusjon
•
•
•
•
•
•

Det anbefales å installere minst en poretrykksstasjon med piezometre i to
dybder for å utføre poretrykksmåling i området. Om målinger avviker fra
antatte verdier, bør faregradsevaluering og stabilitetsanalyser revideres.
Grunnlag for antatt lagdeling i vestside av profil A bør avklares.
Lengdeprofil A bør forlenges mot vest ut fra faktisk terrengtopografi
(stigende terreng mot vest). Profilet og stabilitetsanalyser bør revideres.
Mektighet av kvikkleire/sprøbruddsmateriale i borepunkter 102, 103 og 104
bør økes, og et sammenhengende lag med kvikkleire bør vurderes modellert
i profilene B og C.). Stabilitetsanalyser i profilene B og C bør oppdateres.
Det er ikke utført 15% reduksjon i aktiv skjærstyrke i
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Analyser bør revideres for å ta dette i
betraktning.
Stabilitetsanalyser bør revideres etter foreslåtte endringer/revisjon i
lagdeling, skjærstyrkeprofiler og poretrykksfordeling.

Foreslåtte endringer antas å resultere i noe redusert beregningsmessig sikkerhet
sammenliknet med resultatene presentert i Multiconsults rapport (ref. /3/). Foreslåtte
tiltak i ref. /3/ har imidlertid relativt stor sikkerhetsmargin, og indikerer at
tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås, også når foreslåtte endringer implementeres.
Foreslåtte endringer foreslås derfor inkludert i neste fase av prosjektet, dvs. ved
detaljprosjektering av tiltak.
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