Molde Vann og Avløp KF

Reguleringsplan Kringstad

Grunnundersøkelser
Geotekniske vurderinger

2013-02-12 Oppdrags-rapport nr.: 5120238-5

Reguleringsplan Kringstad
Grunnundersøkelser
Geotekniske vurderinger

Rapport tittel:
Reguleringsplan Kringstad
Grunnundersøkelser

Rapport nr.

: 5120238-5

Revisjon nr.

:-

Geotekniske vurderinger

Dato

: 2013-02-12

Utført av:

Kontrollert av:

Godkjent av:

Torgeir Døssland

Arne Åsmund Skotheim

Magne Bonsaksen

INNHOLD.................................................................................................. Side
1

BAKGRUNN

2

2

GRUNNFORHOLD

3

3

GEOTEKNISK VURDERING

3

3.1

BF 6 og BF9 og molo (Profil 5)

3

3.2

Pumpestasjon

4

3.3

BK 2 og BF 12 (Profil 4)

4

3.4

BK 3 og BF 14 (Profil 3)

4

3.5

BK 4

5

3.6

BK 5 og BF 15 (Profil 2)

5

3.7

Turveg med avløpsledning (Profil 1 og 2)

5

4

REFERANSER

6

5

TEGNINGER

6

1

BAKGRUNN

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Meekelva-Djupdalen har vi utført grunnundersøkelser
av den østligste delen av planområdet, fra Vorpehammaren (Kringstadvorpen) i vest til Kringstad
småbåthavn i øst.
Ved en innledende undersøkelse i 50 posisjoner (Ref. 1 og Ref. 2) ble det påvist vanskelige
grunnforhold, og det ble derfor utført en supplerende undersøkelse i ytterligere 49 posisjoner (Ref.
3).
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På grunnlag av resultatene fra disse undersøkelsene har vi utført stabilitetsanalyser og
geotekniske vurderinger knyttet til de ulike delene av planområdet (Ref. 4).
Denne rapporten er et konsentrat av de fire foregående rapportene (Ref. 1 til Ref. 4).

2

GRUNNFORHOLD

Utførte grunnundersøkelser har vist at det er lagdelte og vekslende forhold i området. I enkelte
posisjoner er det bare faste masser, mens det i andre posisjoner er registrert lag av meget
bløte\løse masser. Generelt kan en si at grunnforholdene er dårligst i de sjønære delene av
området, og at forholdene er en del bedre på de høyereliggende terrassene, med unntak av
østligste del av område BK4.
Kvikkleire er påvist i en begrenset del av planområdet (BK2 og BF12); Ref. 1 til Ref. 3.
Forekomsten av kvikkleire fører til at det stilles spesielt strenge krav til sikkerhet og kontroll både
under prosjektering og utførelse av anleggsarbeidet.

3

GEOTEKNISK VURDERING

På dette planstadiet foreligger det naturlig nok ikke detaljerte planer verken for infrastruktur eller for
bygningsmasse. Derfor er våre vurderinger basert på generelle og forenklede modeller av de
inngrepene som kan bli aktuelle innenfor planområdet. Virkningen av veger og bygningsmasse er
modellert i form av jevnt fordelte belastninger på terrengoverflata innenfor de ulike
bebyggelsesfeltene. På denne måten er vi i stand til å vurdere stabiliteten av hele områder før og
etter utbygging. I disse vurderingene har vi også benyttet en forenklet framstilling av
grunnforholdene i form av svært forsiktige anslag av styrke og lagdeling i jorda.
Det har ikke vært målsettingen å vurdere detaljer omkring lokal stabilitet av skjæringer og fyllinger
for veger, og heller ikke lokal stabilitet av enkelte bygninger. Slike vurderinger kan først
gjennomføres når det foreligger konkrete planer som viser detaljer som for eksempel dybde og
skråningshelninger for vegskjæringer, høyde og skråningshelning for vegfyllinger eller
fundamentplassering og fundamentbelastninger for bygninger.
I de følgende delkapitlene er de forskjellige delområdene drøftet, i rekkefølge fra øst mot vest. Det
er vist til stabilitetsanalyser i 5 ulike profiler. Lokaliseringen av disse profilene er markert på
vedlagte oversiktskart, se Tegning nr. 501.

3.1

BF 6 og BF9 og molo (Profil 5)

Stabilitetsanalysene viser at områdestabiliteten er tilfredsstillende både for eksisterende terreng og
for en situasjon etter utbygging med vegsystem og lette bygninger som f. eks eneboliger.
Terrenginngrep ut over 1 meter skjæring/fylling bør vurderes nærmere av geotekniker. Nærmere
vurderinger og stabilitetsanalyser må utføres dersom en ønsker å etablere større konstruksjoner.
Humusholdige masser i topplaget må masseutskiftes før etablering av veger og bygninger.
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For PVEG4 må det forventes en viss fyllingshøyde i kurven like nedenfor avkjøringen fra
Kringstadvegen. Stabilitetsforholdene for en slik fylling må selvfølgelig vurderes spesielt når
konkrete planer foreligger.
Resultatet fra den supplerende undersøkelsen tilsier at en ikke bør utvide moloen ytterligere uten
grundige vurderinger. Resultatene fra de 3 boringene i/ved havnebassenget er ikke tilstrekkelig til å
vurdere en evt. utvidelse.

3.2

Pumpestasjon

Vi har ikke beregnet stabiliteten for pumpestasjonen spesielt, da vi ikke har mottatt noen detaljerte
planer for denne. Men ved å flytte pumpestasjonen ca. 30 meter mot nord eller vest kan en oppnå
uproblematisk fundamentering.

3.3

BK 2 og BF 12 (Profil 4)

På disse delområdene er det påvist kvikkleire som medfører økte krav til sikkerhet samt krav om
utvidet kontroll under prosjektering og utførelse.
Unngå graving ned i kvikkleire
Selv om det er kvikkleire i grunnen på dette området, er styrken på leira ganske høy i uforstyrret
tilstand. Derfor er det fullt mulig å etablere bygninger og andre konstruksjoner i dette området. Det
viktige her blir å unngå å grave seg ned til kvikkleira. Graving bør holdes til et minimum, helst bare
det som må til for å fjerne humusholdige masser i topplaget. Dersom mektigheten av
humusholdige masser lokalt er så stor at en risikerer å komme ned på leirlaget, bør utførelsen av
masseutskiftinga vurderes spesielt.
Setninger
Det er ikke påvist humusholdige masser dypere ned i grunnen, så de setningsgivende massene i
dette området er lagene med silt og leire.
Fundamentering på ringmur uten såle eller med liten såle kan danne grunnlag for setningsskader i
enkelte deler av området. Spesielt dersom en ønsker å fundamentere på mindre fyllinger over
dagens terreng, må en få gjort en kritisk vurdering av setningsbildet.
Stabilitetsforhold
Generelt sett må en her være forsiktig både med graving, og med tilføring av moderate laster på
terreng. En bør ikke grave dypere enn 1 meter uten at dette vurderes nøye av geotekniker.
Dersom en ønsker å etablere boligblokker eller ønsker å fylle mer enn 1 meter, bør både stabilitet
og setninger vurderes nøye. En må også påregne supplerende grunnundersøkelser for de
konkrete planene.

3.4

BK 3 og BF 14 (Profil 3)

Disse delområdene ligger vest for det påviste kvikkleireområdet, og dermed er det ikke så strenge
krav til sikkerhet og kontroll som i foregående avsnitt.
For øvrig gjelder også her de samme restriksjonene på gravedybder og fyllingshøyder dersom en
ikke får utført mer omfattende geotekniske vurderinger.
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3.5

BK 4

Det er påvist leire med inn til 7-8 m tykkelse i den østligste delen av dette feltet.
Framføringen av VEG3 vil trolig medføre en betydelig vegskjæring nedenfor midtre del av dette
feltet. Stabiliteten av denne vegskjæringen må vurderes nærmere når konkrete planer foreligger.
Når det gjelder bebyggelse, går det bra med lette bygg og minimale terrenginngrep, men planene
bør vurderes av geotekniker før utbygging. Dersom en ønsker å etablere boligblokker eller andre
tyngre bygg her, kan det bli nødvendig å utrede alternative fundamenteringsløsninger i tillegg til
direktefundamentering på såler.
Det bør ikke legges opp til bygninger nær den bratte skråningen og vegskjæringen i søndre kant
av feltet. Minste avstand fra direktefundamenterte bygninger til kanten bør ikke være mindre enn
15 meter. Ved fundamentering på peler kan en trolig gå noe nærmere kanten enn 15 meter, men
dette bør vurderes spesielt.
Humusholdige masser i topplaget må masseutskiftes før etablering av bygninger. Dersom
mektigheten av humusholdige masser lokalt er så stor at en risikerer å komme ned på leirlaget, bør
utførelsen av masseutskiftinga vurderes spesielt.

3.6

BK 5 og BF 15 (Profil 2)

Områdestabiliteten er god, og vil bli betydelig forbedret dersom en velger å masseutskifte
leirmassene under turvegtraséen, se neste delkapittel.
Også her bør en prøve å unngå dype utgravinger, men en kan tillate noe mer enn i de andre
områdene beskrevet i denne rapporten. Trolig vil utgraving på 2-3 meter gå bra, så lenge en ikke
graver unna foten på skråningene i området.
Dersom en planlegger større utfyllinger eller tyngre konstruksjoner, bør planene vurderes av
geotekniker.
Humusholdige masser i topplaget må masseutskiftes før etablering av bygninger.

3.7

Turveg med avløpsledning (Profil 1 og 2)

Profil 1 er regnet som det mest kritiske profilet langs turvegen. Her er grunnforholdene dårlige, og
fyllingen er på det høyeste.
Stabilitetsberegningene viser at sikkerhetsfaktorene kan være lavere enn det som kreves. Det kan
heller ikke utelukkes at det kan være dårligere forhold eller svake soner andre steder i traseen som
grunnundersøkelsene ikke har fanget opp.
Det er derfor behov for stabilitetsforbedrende tiltak i dette området.
Masseutskifting
Vi har sett på muligheten for masseutskifting av de dårlige massene under turvegtraséen i en
lengde på omkring 100 m. Boringene i sjøen viser ikke noe som tilsier at det skal være mer kritisk i
andre områder enn i Profil 1, og maksimal dybde for masseutskifting ser ut til å være ca. 4 meter.
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Et grovt overslag over masse som må skiftes ut er ca. 6000 m3; med stipulert kostnad på ca.
900 000 kr eks. mva. Merk at dette er veldig grove overslag, mer nøyaktige vurderinger bør gjøres
under detaljprosjekteringen.
I tillegg til et sikkert underlag for turvegtraséen, vil masseutskiftingen også gi en positiv effekt på
stabiliteten av områdene ovenfor traseen. Ved å fjerne leirmassene under fyllingen og erstatte
disse med sprengstein, vil en redusere faren for at utglidninger som starter ovenfor turvegen kan ta
med seg vegen og slå ut i sjøen.
Massedeponi
Prosessen med masseutskifting medfører behov for tipplass/deponi som kan ta imot ca. 6000 m 3
med leirmasser. Disse massene vil være svært bløte like etter utlegging på tipp, men fasthet og
bæreevne vil øke med tiden, slik at arealet kan være nyttbart på lenger sikt.
Lette fyllmasser
Et alternativt tiltak for stabilitetsforbedring er utlegging av fylling med bruk av lette fyllmasser.
Mengde av lette fyllmasser og kostnad ved dette må en evt. se nærmere på under
detaljprosjekteringen.
Tiltak er nødvendig
Utlegging av normal fylling uten stabilitetsforbedrende tiltak vil vi ikke anbefale ut fra de
beregningene som er utført hittil.
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Oversiktskart med boreplan og profilmarkeringer.
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