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Sammendrag
Per Mulvik AS skal regulere et område i Volda. Nve har gitt motsegn, og krever vurdering av
fare for kvikkleire i reguleringsfasen.

ERA Geo og Lingen Grunnboring er forespurt om å bistå med dette arbeidet.

ERA Geo er i den forbindelse engasjert for geoteknisk prosjektering.

Kategorisering
Geoteknisk kategori: 1
Konsekvensklasse: CC/RC1
Pålitelighetsklasse: CC/RC1
Prosjekteringskontrollklasse: PKK1
Tiltaksklasse: 1
Seismisk grunntype: A

Foreliggende rapport er utarbeidet av ERA Geo AS, som har opphavsrett til hele og deler av rapporten.
Rapporten må ikke benyttes til andre formål enn omfattet av kontrakten mellom oppdragsgiver og oss.
Rapporten må ikke gjøres tilgjengelig til tredjepart, eller endres,uten vårt samtykke.
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1 Innledning
Per Mulvik AS skal på oppdrag av Astrid Schjelderupregulere et område i Volda(Gnr./Bnr.
30/4) til konsentrert boligbebyggelse med småhus. NVE har gitt motsegn, og krever vurdering
av fare for kvikkleire i reguleringsfasen.

ERA Geo er i den forbindelse engasjert for geotekniskvurdering av kvikkleirefare.

2 Grunnforhold
Det er gjennomført grunnundersøkelser på tomten av Lingen Grunnboring, rapportert av ERA
Geo i rapport 19025-RIG01 (1).

Maksimal registrert løsmassemektighet er 6,8 m. Totalsonderinger tyder på bløte masser
under terrengi en mektighet på ca. 2 m, og et tynnere bløtte lag i ca. 4 m dybde, ellers faste
masser. Totalsonderingen i vollen nordøst på tomta viser lav motstand helt ned til 4 m. I ett
lag er det funnet leirig materiale. Lavt vanninnhold på ca. 20 % i prøven førte til smuldring
ved omrøring. Det er dermed ikke funnet sprøbruddsmateriale i noen av prøvene.

3 Områdestabilitet, kontroll mot NVE veileder 7-2014, og
øvrige registrerte naturfarer

Det er gjennomført et studium på NVE Atlas sine sider for å vurdere naturfarer på tomten. Det
er på tomten ikkeregistrert naturfare. Ytterste hjørne mot nordvest berører
aktsomhetsområde for flom (Figur 1), som kan skyldes lav oppløsning i aktsomhetskartet.
Tomta ligger i platåterreng og vi anbefaleruansett ikke å bygge helt ved skråningskanten,
dermed ansees flomfare som ikke relevant for prosjektet.

Videre er det flere kjente kvikkleireforekomster i området, selv om tomta ligger utenfor
kartlagte aktsomhetsområder. Det er derfor utført grunnundersøkelser for å avklare
forekomst av kvikkleire for den aktuelle tomten. Det er ikke funnet kvikkleire eller
sprøbruddsmateriale under grunnundersøkelsene for prosjektet.

Det skal vurderes om tiltaket ligger i mulige utløpsområder. Gjennomsnittlig stigning fra
tomta til Austefjordvegen er slakere enn 1:20, og det er ingen kjente kvikkleireforekomst
ovenfor tomta. Tomta vurderes dermed å ligge utenfor sannsynlige utløpsområder.

Det er ikke funnet kvikkleire på tomta. Tomten ligger ikke i et løsneområde, eller
utløpsområde. Tomten er derfor klarert med tanke på områdestabilitet.
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Figur 1Oversikt flomfare hentet fra NVE Atlas 9.4.2019

4 Lokalstabilitet og gravearbeider

Ut fra undersøkelsenekan det påtreffes grusige,sandige og humusholdige masser under
gravearbeidene for byggene. Graveskråninger bør ikke legges brattere enn 1:1,5, eller 1:2
dersom det graves dypere enn 1,5 m. Det forventes ingen unormal risiko når vanlige HMS-
prosedyrer følges.

5 Fundamentering av lette småbygg

Masseutskifting av humusholdige masser må vurderes ut fra fundamentlastene forå ha god
byggegrunn. Så fremt det blir gjort, er det gode forutsetninger for å direktefundamentere
bygg på punktfundamenter og/eller banketter.

Det forventes små setninger når det fundamenterespå faste lag. Bæreevne og setninger må
verifiseres i detaljprosjekteringen.

Konstruksjoner i seismisk klasse I (som småhus og rekkehus) er utelatt fra dimensjonering
for seismiske påkjenninger i henhold tilEurokode 8-1, NA.3.2.1.
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6 Gjenstående arbeider
Det er i denne rapporten gitt noen innledende råd for fundamentering. Det kommenteres at
ERA Geo ikke har ansvarsrett for geoteknikk i dette oppdraget, og således ikke er geoteknisk
prosjekterende forkonstruksjonene. Eventuelle behov for geoteknisk prosjektering må
dekkes av byggherre. Vi stiller oss selvsagt til rådighet om det er ønske om bistand.

Referanser
1. ERA Geo AS. 19025-RIG01 Geoteknisk datarapport. 10.4.2019.

2. Norsk Geoteknisk Forening, NGF. Melding 9 -Veiledning for utførelse av totalsondering.
2018.

3. —.Melding 11 -Veiledning for prøvetaking. 2013.

4. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Veileder 7/2014 -Sikkerhet mot
kvikkleireskred. 2014.
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Vedlegg: Kategorisering iht. regelverk
Valg av geoteknisk kategori
Kapittel 2.1 i NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 definerer geoteknisk kategori, som kan
benyttes til å fastsette kravene til geoteknisk prosjektering. Ut fra konstruksjonenes
kompleksitet og fundamenteringsforhold, samt vurdering av grunnens kompleksitet settes
det for dette oppdraget geoteknisk kategori 1.

Valg av konsekvensklasse
Konsekvensklasse (CC) defineres ut fra kriterier gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016,
tillegg B.

Prosjektet vurderes å ha liten konsekvens i form av tap av menneskeliv og småeller
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser, og settes dermed i CC1.

Valg av pålitelighetsklasse CC/RC
Tabell NA.A1 (901) i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 angir veiledende eksempler på
plassering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Det er i tabellen delt opp i
pålitelighetsklasse CC/RC for klasse 1 til 4. Pålitelighetsklassen er direkte knyttet opp mot
konsekvensklassen (CC).

Grunnforhold og tiltak anses som svært enkelt og oversiktlig. Med dette plasseres disse
arbeidene i pålitelighetsklasse CC/RC1.

Valg av prosjekteringskontrollklasse
Avhengig av konstruksjonens eller konstruksjonsdelens pålitelighetsklasse, er krav til
prosjekteringskontroll klassifisert som prosjekteringskontrollklasse PKK, angitt i Tabell
NA.A1 (902) i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.

For pålitelighetsklasse 1, settes minste prosjekteringskontrollklasse PKK1. Det settes da krav
til egenkontroll. Intern systematisk kontroll kreves ikke, men i henhold til ERA Geo sitt
kvalitetssystem vil detbli gjennomført.

Valg av tiltaksklasse
Tiltaksklasse fastsettes ut fra Tabell 2 i veilederen til Byggesaksforskriften § 9-4. Fastsetting
av tiltaksklasse er viktig for at oppgaven skal ansvarsbelegges med rett kompetanse. Ved
søknad om tillatelse til tiltak skal forslag på tiltaksklasse angis, men det er kommunen som
fastsetter tiltaksklassen.

Kriterier for tiltaksplassering for prosjektering bestemmer tiltaksklasse for prosjektet.

Tiltaksklasse 1 for geoteknikk omfatter blant annet fundamentering for anlegg og
konstruksjoner som iht. NS-EN 1990+NA plasseres i pålitelighetsklasse 1.

Valg av seismisk grunntype
På grunnlag av avstand til berg og type løsmasse på tomten skal det settes Grunntype etter
Tabell NA.3.1 i NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014. For dette aktuelle prosjektet settes det
generelt seismisk grunntype A. For grunntype A-E settes parameterne etter tabell NA.3.3 i
NS-EN 1998-1.

For fastsettelse av spissverdien for berggrunnens akselerasjon, ag40Hz, benyttes kartet i
Figur NA.3(901) og Figur NA.3(902) i NS-EN 1998-1. For det aktuelle tiltaket er spissverdien
for berggrunnens akselerasjon på 0,896 m/s 2.
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