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Dato 19.12.2018

Bakgrunn

Oppdragsgiver, Brødrene Bjerkli AS, har over en lengre periode deponert
masser på deler av eiendommene gnr/bnr 179/1, 179/10 og 179/13 i Stjørdal
kommune. Se vedlegg 1-4 for oversiktskart og beskrivelse av oppfyllingen,
mottatt fra oppdragsgiver 30.10 og 07.12.2018. Videre i dette notatet vil vi
benytte samme nummerering av de aktuelle områdene som gitt i vedleggene.
De aktuelle eiendommene ligger under marin grense, i områder som på
kvartærgeologiske kart er markert som tykk havavsetning. Kvikkleiresone 619
«Åsen Leirmarka» ligger ca. 700 m nordøst for det oppfylte området. Det er
ikke utført grunnundersøkelser i området, og en kan derfor ikke utelukke
kvikkleireforekomster også her. Oppfyllingens påvirkning på områdestabiliteten
må derfor vurderes.

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

Foreliggende notat omhandler en geoteknisk vurdering av oppfyllingen langs og
i området rundt vegen til industriområdet på skråningstoppen. De aktuelle
områdene er markert på vedlegg 1.
Dette er revisjon 01 av notatet. Revisjonen omfatter en ny vurdering for
oppfylling i område 4 og 5, samt oppdatering av vedlegg 3. All revidert eller
tilført tekst er utført i kursiv.
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Befaring

Den 29.10.2018 ble det utført en befaring på eiendommen. Tilstede på
befaringen var geoteknikere Oddbjørn Lefstad og Siri Johanson fra Rambøll,
oppdragsgiver Per Morten Bjerkli fra Brødrene Bjerkli AS og grunneier Geir
Hagen.

Rambøll Norge AS
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Grunnundersøkelser

Det ble den 31.10.18 utført en prøvegraving på eiendommen. Tilstede på prøvegravingen var
geotekniker Siri Johanson fra Rambøll og gravemaskinfører fra Brødrene Bjerkli AS. Det vises til vår
rapport 1350031447 G-rap-001 datert 12.12.2018 for nærmere beskrivelse av resultatene.
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Grunnforhold

Kvartærgeologiske kart viser at løsmassene i området hovedsakelig er registrert som tykk
havavsetning, med noe breelvavsetning mot sør, og enkelte partier med torv og myr.

Figur 1: Kvartærgeologisk kart (www.ngu.no)

Under prøvegravingen ble det i punkt 3, som ligger ved foten av skråningen/vegfyllingen, registrert
oppfylte masser av torv/myr. Ca. 3 m under terreng ble det registrert en overgang til mer leirige
masser, antatt original grunn. Berg ble registrert ca. 3,6 m under terreng.
Brødrene Bjerkli AS har registrert berg i dagen flere steder i området, vist på situasjonsplan, tegning
1001. Registrert berg i dagen ble målt inn av Brødrene Bjerkli AS den 06.11.2018.
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Grunnlag for geoteknisk prosjektering

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra
standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2, med
bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller
vanskelige grunn- eller belastningsforhold».
Pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner
og konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Grunn- og
fundamenteringsarbeider vurderes å falle under kategorien «grunn- og fundamenteringsarbeider ved
enkle og oversiktlige grunnforhold». Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 1.
Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode
Eurokode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrolklasse) hver for seg,
avhengig av pålitelighetsklasse.
Iht. tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) i Eurokode 0 settes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av
geotekniske arbeider til henholdsvis kontrollklasse PKK1 og UKK1.
For prosjekteringskontroll og utførelseskontroll iht. standarden gjelder grunnleggende kontroll.
Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll
I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i «Veiledning om byggesak»
(SAK10 § 9-4), vurderes grave- og fundamenteringsarbeidene å kunne plasseres i tiltaksklasse 1.
Dette med bakgrunn i at prosjektet er plassert i pålitelighetsklasse 1.
Flom- og skredfare
I henhold til TEK10 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (Flom og skred). I
følge NVEs karttjeneste www.skrednett.no er det aktuelle området ikke registrert som aktsomhets- eller
fareområde for snøskred, steinsprang, eller jord- og flomskred.
Det er ikke registrert kvikkleire i området, og eiendommen ligger ikke innenfor eller i utløpet fra noen
klassifiserte kvikkleiresoner. Løsmassene i området er imidlertid registrert som marin leire, og hele
området ligger under marin grense. Det er ikke utført noen grunnundersøkelser i området, så en kan
ikke utelukke at det finnes kvikkleire i grunnen.
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Vurdering

Område 1 og område 3:
I forbindelse med reguleringsarbeid på Stormyra ble det på starten av 2000-tallet reist krav om
utbedring av ny veg frem til industriområdet. Området for vegen ble rensket ned til berg, før det ble
anlagt sprengsteinsfylling direkte på berget. Fjell for bygging av vegen ble tatt ut i eget steinuttak,
område 5 på vedlagte kart.
Det er i løpet av de siste årene lagt ut en fylling på nordsiden av eksisterende veg, for å slake ut
vegskråningen. Oppdragsgiver opplyser om at det hovedsakelig er lagt ut fyllmasser av torv/myr. Dette
stemmer overens med resultater fra prøvegravingen ved foten av utfyllingen. Det er her registrert ca. 3
m torv/oppfylte masser over ca. 0,5 m leire, antatt original grunn. Det er registrert berg i dagen flere
steder på sørsiden og nordsiden av vegen, se tegning 1001.
På område 3 opplyser oppdragsgiver om at det tidligere er tatt ut fjell/masse fra området. Området skal
ha blitt rensket ned til berg før vegfyllingen av sprengstein ble lagt ut. Området er de siste 15 årene
brukt som deponi for «rene fyllmasser», slik at dagens terreng er tilnærmet likt det originale terrenget.
Området er ferdig oppfylt, og det skal ikke tilføres mer masse her.
Da fyllingen er lagt ut på berg, og registrering av berg i område tyder på at det er sammenhengende
berg langs hele foten av vegfyllingen vurderer vi at eventuelle overflateutglidninger langs kanten av
vegfyllingen ikke vil kunne utvikle seg til større områdeskred. De deponerte massene medfører altså
ikke en forverring av områdestabiliteten, men de bratteste skråningene kan ha dårlig overflatestabilitet
lokalt.
Område 2
Oppdragsgiver opplyser om at det er lagt ut ca. 15 000 m3 rene fyllmasser i området. Hele fyllingen skal
være lagt ut på berg. Det er registrert berg i dagen ved foten av fyllingen. Området er ferdig oppfylt, og
det skal ikke tilføres mer masse her.
På mottatte bilder av området kan man se tegn på overflateutglidninger og sprekkdannelse i den utlagte
fyllingen. Det er ikke opplyst om hvilken helning fyllingen er lagt ut med, men ut fra kart over området
ser det ut til å være helning rundt 1:2 – 1:2,5. Da fyllingen er lagt ut på berg vurderer vi at det er liten
risiko for større utglidninger, men overflateutglidninger kan skje. Vi tilråder at det etableres en fangvoll
ved bunn av skråningen, for å fange opp eventuelle overflateutglidninger og for å hindre massene å
treffe kjørebanen ved bunnen av skråningen.
Område 4
Området har de siste 5 årene blitt benyttet for sortering av masse/myr for produksjon av jord. På
området ligger det i dag ferdig produsert jord, klar for salg. Oppdragsgiver opplyser om at det er fjell i
grunnen. På grunn av VM i rallycross har det vært noen små terrengendringer, det er påført et ca. 0,5
meter tykt lag med 0-4 mm for parkering på området.
Mellomlagring av masse på området vurderes som uproblematisk. Da det ikke er registrert berg i dagen
og vi ikke vet noe om løsmassemektighet eller løsmassetype rett nord for området anbefaler vi at
lagring av masser i området begrenses til maks 5 m høyde.
Område 5
Oppdragsgiver opplyser om at det tidligere er tatt ut fjell/masse fra området. Området har de siste 1520 årene blitt benyttet for sortering av masse/myr for produksjon av jord. Det varierer hvor mye masse
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som mellomlagres i dette området, men oppdragsgiver oppgir at terreng i dag fremstår tilnærmet likt
som før masseuttak for 20 år siden. Oppdragsgiver opplyser om at det er fjell i grunnen.
Mellomlagring av masse på området vurderes som uproblematisk. Da det ikke er registrert berg i dagen
og vi ikke vet noe om løsmassemektighet eller løsmassetype rett nord for området anbefaler vi at
lagring av masser i området begrenses til maks 5 m høyde.
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Konklusjon

Fyllingene er hovedsakelig lagt ut på berg, og registrering av berg i område tyder på at det er
sammenhengende berg langs hele foten av vegfyllingen. De utlagte fyllingene kan derfor ikke utløse noe
større områdeskred. Med unntak av område 4 og 5, som brukes som mellomlagring av jord, er
oppfylling av området ferdig. Vi vurderer at terrenget slik det ligger i dag ikke medfører en forverring av
områdestabiliteten, og det er ikke krav om stabiliserende tiltak. Man må være oppmerksom på at de
bratteste skråningene lokalt kan ha dårlig overflatestabilitet. Tiltak som fangvoller langs skråningsfot
kan være en løsning der det er trafikk som kan bli berørt.
Da vi ikke har registrert berg i dagen, og slik ikke vet noe sikkert om løsmassemektighet eller
løsmassetype rett nord for området, anbefaler vi at lagring av masser i område 4 og 5 begrenses til
maks 5 m høyde. Denne høyden ønsker tiltakshaver å øke. Der han selv tidligere har registrert at
underlaget består av fjell i dagen før nåværende fylling ble utlagt, kan dette være forsvarlig. Avgrensing
av sikkert område for fyllingsøkning på fjellgrunn, og evt. skadekonsekvens ved feil ved dette må
imidlertid tiltakshaver ta på eget ansvar.
Det skal ikke mellomlagres masser utenfor de markerte områdene 4 og 5, vist på vedlegg 1.
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Tegninger

1001

9

Vedlegg
1
2
3
4
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Situasjonsplan

Oversiktskart Stormyra Næringsområde
Oversiktsbilde område 1-5
Nabovarsel
Registrert berg i dagen
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