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 Kontroll av områdestabilitet 

Sammendrag 

Norconsult har utført en vurdering av områdestabilitet og sikkerhet mot naturfarer ved Mørkved Handelspark. 

Basert på utførte grunnundersøkelser og topografi konkluderes det med at sikkerhet mot naturfarer og 

områdestabilitet er tilfredsstillende i reguleringsplanfasen.  

 

Orientering 

Norconsult er engasjert av Mørkved Handelseiendom AS for å vurdere den geotekniske områdestabiliteten i 

forbindelse med detaljreguleringsplanen Mørkved Handelsområde.  

Notatet inneholder geotekniske vurderinger for områdestabiliteten i planområde som vist på Vedlegg 1 og 2. 

Områder utenfor dette omfattes ikke av dette notatet.  

Utførte grunnundersøkelser 

476131-01 Datarapport geoteknisk grunnundersøkelse Rv80 Bertnes Hunstad, Sweco Norge AS, datert 

08.11.2011 

RV80-04: Løding X17 – Hunstadmoen G/S-veg Hunstad – Bertnes, orienterende grunnundersøkelser, 

Statens Vegvesen Nordland, datert 9.juni.1994. 

Topografi og grunnforhold 

Kart utarbeidet av NGU (figur 1) viser ligger området under marin grense. Terrenget i området er forholdsvis 

flatt med løsmasser på de flate områdene og enkelte koller av berg som stikker opp utenfor planområdet.  
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Figur 1 NGU: Kart for marin grense 

 

Utførte grunnundersøkelser viser at området innenfor reguleringsplanen består av løsmasser av varierende 

sammensetning og fasthet. Enkelte områder viser siltig, sandig leire som er bløt eller løst lagret i de øvre 0-7 

meterne, og deretter en gradvis overgang til fast lagrede masser dypere ned. Enkelte steder er det boret 30 

meter under terreng uten å treffe berg. Utførte laboratorieforsøk på leire viser at denne ikke klassifiseres som 

sprøbruddsmaterialet.  

Myndighetskrav 

TEK17 § 7-1 -§ 7 -3 stiller krav til sikkerhet mot flom, stormflo og skred. For skred skal følgende 

skredmekanismer undersøkes (hentet fra forskriftenes veiledere): skred i fast fjell (fjellskred og steinsprang), 

i løsmasser (jordskred, flomskred og kvikkleireskred) og i snø (løssnøskred, flakskred og sørpeskred) 

 

Områdestabilitet skal svares ut i henhold til NVEs kvikkleireveileder 7/2014.  

Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

Iht til Byggeteknisk forskrift (TEK 17) §7 skal byggverk «plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger» 

Dette avsnittet inneholder vurdering av flom, stormflo og skred.  

Sikkerhet mot flom og stormflo 

Flom og stormflo er ikke en relevant problemstilling da planområdet ligger tilstrekkelig langt fra kysten og 

ikke har noen elver som kan gi flomfare i området. Sikkerhet mot flom og stormflo vurderes ivaretatt uten 

videre undersøkelser. 
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Skred i bratt terreng 

Skred er ikke en relevant problemstilling da planområdet er tilstrekkelig flatt til at skred ikke er fare. Sikkerhet 

mot skred vurderes ivaretatt uten videre undersøkelser. 

Områdestabilitet – skred i sprøbruddsmateriale 

Området ligger under marin grense og har høydeforskjell som gjør at området må undersøkes i henhold til 

nevnte kvikkleireveileder.  

Risikokartet for kvikkleireskred utarbeidet av NGU/NGI gir en oversikt over større områder som har risiko for 

kvikkleire. I Bodø kommune er det kun området ved Rønvika som er registret som faresone. Kartet vil ikke 

fange opp mindre soner, og det er derfor utført en vurdering basert på utførte grunnundersøkelser.  

 

Figur 2 Risikoområder for kvikkleire i Bodø 

Utførte grunnundersøkelser viser at leiren som er testet ved laboratoriet ikke har sprøbruddsegenskaper, og 

heller ikke er nært denne grensen. Generelt er omrørt skjærstyrke over 10 kPa. Leirlagene virker heller ikke 

å være sammenhengende over området og er trolig ofte avbrutt av sandige lag om områder.  

Fra en samlet vurdering av utførte grunnundersøkelser, topografiske forhold og vurdering av prøveresultater 

for leiren konkluderes det med at områdestabiliteten er tilfredsstillende og sannsynligheten for at området 

inneholder sammenhengen lag av kvikklerire/sprøbruddsmaterialet vurderes som liten.  

Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering av ansvarlig geoteknisk firma i forbindelse med 

detaljprosjektering.  
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E01 2020-04-03 Til bruk EspKar GAN GAN 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 


