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Nytt helsebygg, Verdal - Orienterende geoteknisk
vurdering
Orientering
Det planlegges bygging av nytt helsebygg i Verdal kommune. Norconsult er engasjert for å utføre
reguleringsprosessen av planområdet som omfatter Verdal bo- og helsetun, Verdal videregående
skole og nytt helsebygg, samt utføre geotekniske vurderinger for ny reguleringsplan. Dette notatet
oppsummerer geotekniske vurderinger for nytt planområde basert på eksisterende
grunnundersøkelser og kartgrunnlag. Planområdets beliggenhet er vist i Figur 1.

Figur 1: Utsnitt fra planprogram utarbeidet av Norconsult, Ref. 1

Styrende dokumenter
I henhold til TEK 17 §7, Ref. 2, skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger, samt at tiltak skal
prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for
skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. Basert på eksempler på byggverk gitt i TEK 17
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vurderes det aktuelle tiltaket å falle inn under sikkerhetsklasse F3 for flom og stormflo, og største
nominelle, årlige sannsynlighet for oversvømmelse lik 1/1000 må således legges til grunn.
Reguleringsplanen, med etablering av et fremtidig helsebygg på området, vil iht. Ref. 9 falle inn under
tiltakskategori K4. For vurdering fare for at planområdet kan rase ut eller bli truffet av rasmasser fra
høyereliggende terreng, må det således dokumenteres en sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F ≥ 1,4
eller hvis sikkerhetsfaktor F < 1,4, en forbedring/vesentlig forbedring avhengig av faregrad for
kvikkleirefaresone.

Terreng- og grunnforhold
Terrengforhold
Terrenget i planområdet fremstår som tilnærmet horisontalt med terrenghøyde ca. kote +4 - +5.
Planområdet er avgrenset av Kvislabekken langs nordre plangrense, og Stiklestad allé langs søndre
plangrense. I nordlig retning fra planområdet og Kvislabekken stiger terrenget på med gjennomsnittlig
terrenghelning ca. 1:1,5 opp til ca. kote 21 før terrenget igjen flater ut. Mot vest og sør fremstår
terrenget tilnærmet horisontalt i planområdets tilgrensende områder. Mot øst fremstår tilgrensende
terreng tilnærmet flatt over en avstand på ca. 330m før terrenget igjen stiger på med gjennomsnittlig
terrenghelning ca. 1:3 opp til ca. kote +13.

Grunnforhold
Løsmassekart, Ref. 3, viser at hele planområdet og tilgrensende områder er angitt til å bestå av
elveavsetninger, se Figur 2. Elveavsetninger er materiale som er transportert og avsatt av elver og
bekker. Vanligvis er sand og grus dominerende kornfraksjoner.

Figur 2: Utsnitt fra løsmassekart, Ref. 3, som viser elveavsetninger (gul skravur) i hele planområdet
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Kummeneje har tidligere utført grunnundersøkelser innenfor planområdet, Ref. 4.
Grunnundersøkelsene viser at grunnen består av et øvre lag av torv eller gytje på den lavesteliggende
delen av området, ellers vanlig matjord. Videre med dybden er det påvist lagdelte sand- og siltmasser
ned til ca. 10m dybde. Innmålinger av grunnvannsstanden viste at grunnvannet er målt i dybde 0,5 –
1,0m under terreng.
I 2016 ble det gjennomført prøvegraving på idrettsbanen ved Verdal videregående skole, Ref. 5, i
forbindelse med planlegging av oppgradering av idrettsbanen. Utførte prøvegravinger viste et øvre lag
av fyllmasser av sand og grus over et sammenhengende vegetasjonsdekke med mektighet ca. 0,2m.
Videre i dybden er løsmassene karakterisert som sand.
Naturfarekart, Ref. 6, viser at det er markert en kvikkleirefaresone ca. 330m øst for planområdet.
Kvikkleirefaresonen «557 Svedjan» er klassifisert med faregrad lav og alvorlig konsekvens.
Vurderingsnivået er angitt til å være «Mulig kvikkleire».

Geotekniske vurderinger
Stein- og snøskred
Fra Ref. 6 kan det ses at planområdet ikke står i fare for å bli truffet av verken stein- eller snøskred.

Flom og stormflo
Ref. 6 viser at deler av planområdet vil kunne bli oversvømt ved en 200-års flom i Verdalelva. Iht. TEK
17 §7-2 så skal det for byggverk i flomutsatt område fastsettes en sikkerhetsklasse for flom. Nytt
helsebygg faller inn under sikkerhetsklasse mot flom F3, som omfatter blant annet byggverk for
sårbare samfunnsfunksjoner. For tiltak i sikkerhetsklasse F3 må byggverk plasseres, dimensjoneres
eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet lik 1/1000 ikke overskrides. Videre
må det sikres at tiltakets/planområdets infrastruktur også tilfredsstiller ovennevnte krav.
NVE har i rapport 1-2004, Ref. 7, utført flomberegninger for Verdalselva. Det er ikke utført
flomberegning for 1000-års flom, men for 500-års flom er det angitt at vannstanden i Verdalselva sør
for planområdet, kan stige opp til kote +4,75 (NN1954). I e-post av 23. mars 2018, se vedlegg 2, har
NVE opplyst at flomberegninger utført i 2016 har vist at 1000-års flomnivå for området er beregnet til
kote +5,44 (NN2000). NVE anbefaler videre at det legges til en sikkerhetsmargin på minimum 0,5m på
beregnet flomnivå på grunn av usikkerheter i beregningsmodellene, og at topp golvnivå således må
anlegges minimum ved kote +5,94 (NN2000) for at området skal være sikret mot 1000-års flom.
Tilstøtende infrastruktur må også anlegges flomsikkert.

Kvikkleire
Utførte grunnundersøkelser har ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. Tilstøtende terreng mot
vest, sør og øst fremstår som tilnærmet flatt, og det er således ikke fare for at planområdet kan rase
ut.
På toppen av skråningen mot nord er det gjennom en prøveserie og sondering påvist sand ned til ca.
10m dybde. Sondering utført i foten av skråning mot nord antyder at sandlaget har mektighet ca. 20m.
Med de påviste grunnforholdene er det ikke fare for omfattende ras i skråninga rett mot nord. Det
foreligger derimot ikke tilstrekkelig grunnlag til å utelukke kvikk-/sensitiv leire nordøst for planområdet,
og det må således utføres supplerende grunnundersøkelser i dette området for å kunne vurdere om
planområdet står i fare for å bli truffet av et områdeskred fra nordøst.
Mot øst er det som nevnt registrert en kvikkleirefaresone, Ref. 6. Sondering utført i den nordlige delen
av sonen antyder at det kan være kvikk-/sensitiv leire fra ca. 1 – 6m dybde, se vedlegg 1. For å kunne
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vurdere om planområdet står i fare for å bli truffet av rasmasser fra et områdeskred fra øst, må det
utføres supplerende grunnundersøkelser.

Fundamenteringsforhold
For å sikre planområdet mot flom må terrenget heves med ca. 1-2m. Terrengheving i forbindelse med
nye bygg må utføres som en kvalitetsfylling. Før heving av terreng, må vegetasjonsdekke påvist
gjennom prøvesjakting fjernes.
Terrengheving over store arealer vil gi tilleggsspenninger som strekker seg dypt. Foreliggende
grunnundersøkelser er ført ned til ca. 10m dybde uten at berg eller meget fast grunn er påtruffet. Det
tilrås supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene innenfor influensdybden til
nødvendig oppfylling.

Videre arbeider
Det må utføres supplerende grunnundersøkelser i kvikkleirefaresonen «557 Svedjan» samt i
skråningen nord for planområdet, for å avklare fare for om planområdet kan bli truffet av rasmasser
ved et eventuelt områdeskred. Rasfare må avklares for reguleringsplan, og således så vil ikke
reguleringsplanen kunne ferdigstilles før supplerende grunnundersøkelser og vurderinger er utført.
Videre bør det suppleres med grunnundersøkelser innenfor planområdet for å kartlegge løsmassene
innenfor forventet influensdybde for nødvendig oppfylling på området.
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Vedlegg 1
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Vedlegg 2
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