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NOTAT  
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KOPI  Edgar Barsjø ANSVARLIG ENHET 10101080 Geoteknikk 

samferdsel 
 

1 Innledning  
Multiconsult Norge AS er engasjert av Statens Vegvesen for å utføre vurdering av områdestabilitet 

for Fv. 119 Sykkeltiltak ved Melløs i Moss kommune. Området er vist på oversiktskart på Figur 1.  

2 Regelverk og sikkerhetsprinsipp  
I den etterfølgende gis det oppsummering av regelverk og krav til beregningsmessig 
sikkerhetsfaktor i forbindelse med områdestabilitetsvurderinger.  

Figur 1 Oversiktskart over prosjektet. Sykkeltiltaket er vist i rød linje.  
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Krav til sikkerhetsfaktor er avhengig av om man vurderer lokal- eller områdestabilitet. Med lokal 
stabilitet ifølge håndbok V220 /3/ menes alle skjærflater som berør veg eller andre infrastrukturer i 
forbindelse med vegbyggingen (GS-veg i denne tilfelle). Dersom skjærflatene blir svært lange og går 
vesentlig utenfor vegen, betraktes dette som områdestabilitet iht. V220 /3/. Dette gjelder når 
vegen stabiliserer skråningen, eller lastendringen ikke forverrer stabiliteten.  

For krav til sikkerhet leggestiltakskategori gitt i Tabell 3.2 i NVEs kvikkleireveileder /2/ til grunn.  
Tabell 2-1 Tiltakskategori 

 
For tiltakskategorier K0-K2 er det ikke nødvendig med soneutredning iht. prosedyrene 4-11 i tabell 
3.1 i NVE veileder Nr. 1/2019, men tiltaket må ikke ha negativ påvirkning på stabiliteten og erosjon 
som kan utløse skred og ramme tiltaket må forebygges. Prosedyren er også oppsummert i Tabell 
4-1 i dette notatet.  I det tilfellet at tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves absolutt 
sikkerhetsfaktor Fcu≥1,40*fs og Fcφ ≥1,25, hvor fs er sprøhetsforholdet som korrigerer for 
sprøbruddeffekt i de udrenerte beregningene. Sprøhetsforholdet, fs er lik 1,15.  

3 Topografi og grunnforhold  
Topografien der tiltaket er planlagt er relativ flat, men området ligger på en liten topp med 
skråninger som skrår slakt på øst- og vestsiden av planlagt GS-veg. Kotehøyde der tiltaket er 
planlagt er ca. + 52 på hele strekningen.  

Kvartærgeologisk kart fra NGU indikerer at løsmassene i området består av fyllmasser mellom profil 
410 – 500 og tykk morene mellom profil 0 – 410. Kartet viser også marin strandavsetning tett inntil 
planlagt tiltak mellom profil 0 - 220. Se Figur 2 for kvartærgeologisk oversiktskart og Figur 3 for 
plantegning av planlagt tiltak med profil nummer. 
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Figur 2 Kvartærgeologisk oversiktskart, kilde NGU.no. Tiltak vist i rødt.   

 
Figur 3 Plantegning av planlagt GS-veg med profilering og beregningssnitt ved profil 50 og 450 vist i rød linje  

Tolkning av grunnforhold basert på grunnundersøkelser utført i 1980 /1/ i forbindelse med 
Melløskrysset, viser at grunnforholdene består av meget enskornet fin til middels fin sand ned til 
ca. 6 - 7 m dybde. Den øverste meteren har innslag av grus og silt i sanden. Videre i dybden er det 
en bløt, siltig, morene med innhold av leire som blir grovere med dybden, og går over til en sandig 
morene ca. 12 m under terreng. Sensitivitetsanalyse viser sprøbruddmaterialer mellom ca. 7 m til 9 
m og kvikkleire mellom ca. 9 m til 12 under terreng. 
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4 Områdestabilitetsvurdering  

 Beskrivelse av prosedyre  
Tabell 3.1 i NVEs Kvikkleireveileder /2/ viser en stegvis prosedyre for hvordan utrede fare for 
områdeskred. Prosedyren kan grovt sett deles i to hoveddeler; Del 1, som omfatter steg 1-3, for 
innledende vurderinger og avgrensing av aktsomhetsområder for områdeskredfare, og del 2, som 
omfatter steg 4-11, for utredning av faresoner med tilhørende dokumentasjon. 

Tabell 4-1 viser oversikt for punktene i prosedyren for utredning av områdeskred.  
Tabell 4-1 Stegvis prosedyre for å utrede områdeskred 

Punkt Oppgave 

1 Undersøk om det finnes registrerte faresoner

2 Avgrens områder med mulig marin leire

3 Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred 

4 Bestem tiltakskatergori

5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde

6 Befaring 

7 Gjennomfør grunnundersøkelser

8 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder 

9 Klassifiser faresoner 

10 Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet

11 Meld inn faresoner og grunnundersøkelser

 Gjennomgang av prosedyre  
I påfølgende delkapitler er det gjort en gjennomgang av prosedyren beskrevet i Tabell 4-1.  

4.2.1 Undersøk om det finnes registrerte faresoner 
Det er utført kartlegging av kvikkleireområde i nærheten av planområdet av NVE. Stor deler av 
tiltaksområde ligger innenfor en registrert kvikkleiresone, nemlig Moss Havn (2190) som vist på 
Figur 4. Sonen er utredet av NGI /5/, og er foreslått revidert som vist på Figur 5.  
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Figur 4 Faresone for kvikkleire. Kilde NVE temakart. 
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Figur 5 Revidert kvikkleiresone. Kilde NGI rapport /5/ 

Siden planlagt tiltak er innenfor en registrert faresone forslår NVE veileder 7/2019 /2/ Tabell 3.1 å 
fortsette utredning av områdeskredfare fra steg 4 i Tabell 4-1.  

4.2.2 Bestem tiltakskategori  
Tiltaket er av begrenset størrelse. Det gjelder etablering av gang- og sykkelvei med begrenset 
inngrep i terrenget. Som fastsatt i Tabell 3.2 i NVE veileder 7/2019 /2/, også gjengitt i Tabell 2-1, 
plasseres tiltaket i tiltakskategori K1.  

K1 gjelder tiltak av begrenset størrelse blant annet G/S-vei.  

Da tiltaket er i tiltakskategori K1 er det ikke nødvendig med soneutredning iht. prosedyrene 4-11 i 
tabell 3.1 i NVE veileder Nr. 1/2019, men det må bevises at tiltaket ikke vil ha negativ påvirkning på 
stabiliteten. I et tilfelle der tiltaket forverrer stabiliteten kreves det at det oppnås en absolutt 
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sikkerhetsfaktor i stabilitetsberegninger. Se krav til sikkerhet i kapitel 2 Regelverk og 
sikkerhetsprinsipp.  

5 Stabilitetsberegning  

 Geotekniske dimensjoneringsparametre  
Jordparametere er vurdert på grunnlag av resultatene fra boringer og laboratorieanalyse av 
opptatte prøver i 1980 /1/. I de tilfeller hvor det ikke foreligger grunnundersøkelser er det benyttet 
aktiv udrenert skjærfasthet for leire fra følgende sammenheng:  

SuA=0,25*po’ 

hvor  

SuA = aktiv udrenert skjærfasthet  

po’ = effektivt overlagringstrykk  

Basert på NIFS rapport 14/2014 /6/ er det benyttet følgende anisotropiforhold:  

Direkte styrke: Cu
D/ Cu

A=0,65 

Passiv styrke: Cu
P/ Cu

A=0,37 

For sand i dybde 0-7 m er det benyttet friksjonsvinkel (φ) 33o og kohesjon (c) 3 kPa.  

Datarapporten fra 1980 /1/ viser at grunnvannstand ligger ca. 4,5 m underterreng. I beregningen er 
det konservativt valgt å sette grunnvannstanden 3 m under terreng. Valget er for å ta høyde for 
eventuelle variasjoner i grunnvannstanden gjennom årene.  

 Beregninger og resultater  
Stabilitetsberegninger er utført i programmet GeoSuite Stability versjon 22.0.1.0. Det er utført 
beregning for to kritiske snitt langs planlagt tiltak ved profil 50 og 450. Beliggenhet av 
beregningssnittene er vist på Figur 3.  

Trafikk last på 10*1,3 = 13 kPa er tatt med i stabilitetsberegningene.  

Resultatene fra de utførte beregninger er oppsummert i Tabell 5-1. Utklipp av beregningene er vist i 
Figur 6-Figur 11. 
Tabell 5-1 Beregnet sikkerhetsfaktor på beregning snitt ved profil 50 og 450 

Situasjon  Lokal Global  

Dagens _ drenert IR 5,31

Permanent _ udrenert IR 2,72

Dagens _ udrenert 2,45 1,04

Dagens _ drenert 3,95 1,70

Permanent _ udrenert 1,71 1,05

Permanent _ drenert 4,33 1,66

 

Alle utførte lokalstabilitetsberegninger, både i dagens og permanent situasjon, viser tilstrekkelig 
sikkerhet, altså beregnet sikkerhet> 1,6. Beregnet sikkerhetsfaktor på global glideflate, som ikke 
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berører tiltaket, viser lav sikkerhetsfaktor, men beregningene viser at den globale glideflaten ikke 
blir forverret av planlagt tiltak.  

 
Figur 6 Dagens situasjon udrenert_ lokal og global stabilitet ved profil 450 

 
Figur 7 Dagens situasjon drenert_ lokal og global stabilitet ved profil 450 
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Figur 8 Permanent situasjon udrenert_ lokal og global stabilitet ved profil 450 

 
Figur 9 Permanent situasjon drenert. Lokal og global stabilitet ved profil 450 

 
Figur 10 Dagens situasjon drenert ved profil 50 
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Figur 11 Permanent situasjon udrenert ved profil 50_GS-veg etablert på fylling  

   

6 Oppsummering  
Vår vurdering er at tiltaket ikke forverrer dagens situasjon, dermed er områdestabiliteten ivaretatt i 
forbindelse med sykkeltiltaket. Ved å ivareta lokalstabilitet i skjæringene, ivaretas også 
områdestabiliteten. Dette kan gjøres ved for eksempel å ha slake grave skråninger (1:1,5) i 
anleggsfase og ved å grave seksjonsvis der det er påvist erosjons ømfintlige masser som løs sand 
eller silt. 

Det finnes ikke elver eller bekker inne for aktsomhetsområde som kan være utsatt for erosjon.   
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