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Mule boligfelt, Levanger - reguleringsplan
Geotekniske vurderinger
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ORIENTERING

Mule skole er nedlagt, og Levanger kommune ønsker å omdisponere arealet til boligformål. Norconsult er
engasjert til å utarbeide reguleringsplan for området. Det aktuelle arealet er vist på kartet i vedlegg 1.
Dette notatet gir en oversikt over grunnforholdene og en geoteknisk vurdering av områdestabilitet og
naturfare. I tillegg er fundamenteringsforholdene vurdert.
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GRUNNFORHOLD

Løsmassekart utarbeidet av NGU, jf. vedlegg 2, viser at den nordre delen av området består av
strandavsetninger, mens området rundt og vest for Mule skole består av fyllmasser. Sør for
reguleringsområdet består det øver jordlaget av torv.
I forbindelse med bygging av vannledning mellom Levanger og Verdal utførte Multiconsult
grunnundersøkelser [3]. Ledningstraséen ligger like sør for E6. De nærmeste borpunktene viser at
løsmassene er faste, og det er liten dybde til berg.
Etter det Norconsult kjenner til er det ikke utført grunnundersøkelser på eller ved den søndre delen av
reguleringsområdet. Det kan ikke utelukkes at det er forekomster av bløt leire i denne delen av området, og
det kan antas at tykkelsen av løsmasselaget øker mot sør.
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GEOTEKNISKE VURDERINGER

TEK10 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Ifølge TEK10 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger [2], skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger som flom,
stormflo og ras.
Slik reguleringsområdet er plassert er det ingen bekker eller elver som kan forårsake flom som kan true
området.
I forbindelse med godkjenning av reguleringsplaner skal det blant annet avklares om området kan rase ut
eller bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras høyere oppe i terrenget (sekundærvirkninger av ras).
Det er moderate høydeforskjeller mot E6 nord for reguleringsområdet. I skråninga er det faste løsmasser
over berg i liten og moderat dybde. Med de påviste grunnforholdene er det ikke fare for at området skal
rase ut. Sør for reguleringsområdet er terrenget tilnærma horisontalt. Helninga østover er ca. 1:100, og
dette medfører at området har god stabilitet og ikke står i fare for å rase ut.
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Det er ingen høye løsmasseskråninger som står i fare for å rase ut i nærheten. Reguleringsområdet står
ikke i fare for å bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras høyere oppe i terrenget.
Nærmeste kvikkleiresone ligger ved Kleiva, ca. 500 meter øst for området. Denne sonen ligger ca. 15
lavere enn reguleringsområdet og har utløp østover. Rasmasser fra eventuelle ras i denne sonen vil ikke
kunne ramme reguleringsområdet.
Norconsult er kjent med at det også er betydelige kvikkleireforekomster ved Mule avfallsmottak. Eventuelle
ras i denne sonen vil ha utløp mot nordvest og rasmassene vil ikke kunne true reguleringsområdet.
Eventuelt ras vil ikke kunne forplante seg bakover mot området ettersom kvikkleireonen ikke krysser
Nordlandsbanen og E6 og opp til området.
Fundamentering
Reguleringsområdet er egnet for bygging av boliger. I de delene av området der det er liten
løsmassetykkelse kan bygningene fundamenteres direkte på berg eller på kvalitetsfylling utlagt på berg
eller nedsprengt berg. Der løsmassetykkelsen er noe større vil det være mest aktuelt å fundamentere på
banketter og enkeltfundamenter direkte i grunnen.
Fundamenteringsløsningene må vurderes i forbindelse med detaljprosjektering.
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Områdeavgrensning
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