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Tegninger: 

• 003A Oversiktskart med faregrad og utløpsområder  

• 003B Oversikts-risikokart 

• 030 – 038 Plantegning pr sone som viser  
o Utførte boringer med tolkning  
o Tidligere grunnundersøkelser med tolkning 
o Kritiske snitt 
o Berg i dagen, erosjonspunkt og skredgroper (fra Delleveranse 1) 
o Foreslåtte sikringstiltak (fra Delleveranse 4) 

 
• 804 Stabilitetsberegnede snitt med evt. forslag til sikringstiltak 

 

Vedlegg: 

Vedlegg A - Nøkkeldata for soner 
Vedlegg B - Faktaark



 

Sammendrag 
NGI er engasjert av NVE for å gjøre en utredning "light" av ni utvalgte kvikkleiresoner i Verdal 
kommune i Trøndelag fylke. Oppdraget er delt opp i fem delleveranser (DL). Foreliggende 
rapport omfatter delleveranse 5 av oppdraget, dvs. sluttrapporten. 
Tabellen under gir en oversikt over aktuelle kvikkleiresoner og ny klassifisering som følge av 
utredningen. 
 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

553 
Tronestangen 

DL 3 Innsnevring av sonen i øst og vest der 
boringer viser ikke-sensitive masser. 
Tidligere og supplerende 
grunnundersøkelser indikerer at det 
kun er lokale lommer av sprøbrudd-
materiale i sonen. Ingen foreslåtte 
sikringstiltak. Faregrad-, konsekvens- 
og risikoklasse forblir uendret. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

561 Øgstad DL 3 Ingen endring i soneavgrensning og 
klassifisering. Supplerende grunn-
undersøkelser indikerer sprøbrudd-
materiale ved begge gårdene i sonen. 
Siden det kun er litt erosjon i 
Korsdalsbekken og ingen bebyggelse 
innenfor 100 m fra bekken, er det ikke 
foreslått sikringstiltak. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2– Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

574 Fåren DL 4 Tidligere og supplerende grunnunder-
søkelser indikerer sprøbruddmateriale 
med stor mektighet øst i sonen, og det 
er registrert noe erosjon i Leiråa. 
Skråningsstabiliteten er dårlig. Det 
anbefales steinplastring av Leiråa og 
nedplanering av skråningstoppen. Også 
vest i sonen er det påvist sprøbrudd-
materiale. Faregraden er redusert 
siden erosjonsscore er redusert fra 
"aktiv" til "noe". Konsekvens- og 
risikoklasse forblir uendret. Ingen 
endring i soneavgrensning. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(3 – Høy) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

576 Leirfald DL 3 Ingen endring i soneavgrensning og 
klassifisering. I skråningen mot sør er 
det indikert et ca. 10 m tykt lag med 
sprøbruddmateriale, men det er ingen 
bekk i bunnen av skråningen. Lenger 
nord i sonen indikerer tidligere og 
supplerende grunnundersøkelser 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2– Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 



 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

tynne lag med sprøbruddmateriale. 
Ingen foreslåtte sikringstiltak.  

581 Gudding DL 3 Øst for Sogngrensebekken er det 
indikert tynne lag med sprøbrudd-
materiale. Vest for Sogngrensebekken 
er det indikert tykke lag med 
sprøbruddmateriale ved bebyggelsen, 
men ikke nærmest bekkene. NVE 
planlegger sikring av Sogngrense-
bekken, og NGI anbefaler sikringstiltak 
også i bekken lengst vest i sonen. Ingen 
endring i soneavgrensning. Faregraden 
er redusert fra "høy" til "middels" på 
bakgrunn av tidligere og supplerende 
grunnundersøkelser. Konsekvens- og 
risikoklasse forblir uendret. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(3 – Høy) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

582 Ekren DL 1 Sonen er redusert i sør der tidligere 
grunnundersøkelser viser ikke-
sensitive masser. Tynt lag med 
sprøbrudd-materiale i påvist i den 
gjenværende sonen. NVE planlegger 
supplerende grunnundersøkelser i 
sonen. Det er nå ingen bebyggelse i 
sonen, og ingen sikringstiltak er 
foreslått. Ingen endring i klassifisering. 

Faregradklasse: 1 – Lav 
(1 – Lav) 
Konsekvensklasse: 1 – Mindre 
alvorlig 
(1 – Mindre alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Lav prioritet 
(3 – Lav prioritet) 

583 Jøssamoen DL 3 Tidligere og supplerende grunnunder-
søkelser indikerer at det ikke er 
sammenhengende lag med sprøbrudd-
materiale i sonen, og det ansees ikke å 
være fare for eksisterende bebyggelse i 
sonen. Det anbefales likevel sikrings-
tiltak i ravinen nedenfor Jøssåsmoen 
gård der det pågår aktiv erosjon. Sonen 
er redusert i nordvest og utvidet i vest 
der supplerende grunnundersøkelser 
indikerer mulig sprøbruddmateriale 
ved to gårder. Ingen endring i 
klassifisering. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

586 
Innlegghaugen 

DL 3 Det er ikke indikasjon på sprøbrudd-
materiale i sonen. Sonen er innsnevret 
i nordøst. Det ansees ikke å være fare 
for eksisterende bebyggelse i sonen, og 
det er derfor ikke foreslått 
sikringstiltak. Risikoklasse er redusert 
fra "høy prioritet" til "middels 
prioritet" siden score for faregrad og 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(4 – Høy prioritet) 



 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

konsekvens er redusert. NVE 
planlegger supplerende 
grunnundersøkelser i sonen. 

598 Vinnesmo DL 3 Sonen er innsnevret i nordøst der 
supplerende grunnundersøkelser viser 
ikke-sensitive masser. Øst for Litje 
dalen og mellom Store dalen og Litje 
dalen er det indikert lag med sprø-
bruddmateriale. Vest for Store dalen er 
det et mektig lag med sprøbrudd-
materiale fra 1 m under terreng. Siden 
det ikke er noen bekk ved bebyggelsen 
i sonen, er det ikke foreslått sikrings-
tiltak. Ingen endring i klassifisering. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 



 

1 Innledning 
På oppdrag fra NVE har NGI gjort en utredning "light" av utvalgte kvikkleiresoner i kommunene 
Rissa, Levanger, Inderøy og Verdal i Trøndelag. Oppdraget består i å vurdere de mest kritiske 
områdene i sonene basert på eksisterende grunnundersøkelser, befaring og vurdering av 
kvikkleiras beliggenhet og løsne- og utløpsområder for potensielle skred. I disse områdene skal 
det utføres grunnundersøkelser nok til å kunne beregne stabiliteten i ett profil der stabiliteten 
vurderes som kritisk. Oppdraget er således en mellomting mellom en regional kartlegging og en 
detaljert soneutredning med stabilitetsberegninger i flere profiler i henhold til NVEs 
kvikkleireveileder (NVE veileder 7/2014, ref. [1]). Formålet er å gi grunnlag for prioritering av 
sikringstiltak i sonene. 
 
Oppdraget er delt opp i fem delleveranser. Delleveranse 1 omfatter innledende vurderinger som 
grunnlag for utarbeidelse av grunnundersøkelsesprogrammet for hver sone. I delleveranse 2 
utarbeides en endelig borplan for hver sone med forslag til felt- og laboratorieundersøkelser og 
tilbudsgrunnlag for grunnundersøkelser i felt og lab. Delleveranse 3 omfatter reviderte 
vurderinger for faregrad, konsekvens og risiko og anbefaling for hvilke soner som bør 
stabilitetsberegnes. Stabilitetsberegningene utføres i delleveranse 4. Endelig sluttrapport med 
anbefalinger for sikringstiltak og videre soneutredninger leveres i delleveranse 5. 
 
Foreliggende rapport omfatter delleveranse 5 for Verdal kommune. Referanser til NGIs rapporter 
for delleveranse 1-4 er oppgitt i Tabell 1. 
 
Tabell 1 Referanser til NGIs rapporter for delleveranse 1-4 

Delleveranse NGI rapport nr. Ref. 

Delleveranse 1 20170367-03-R rev. 1 [2] 

Delleveranse 2 20170367-01-TN rev. 1 [3] 

Delleveranse 3 20170367-06-R rev. 1 [4] 

Delleveranse 4 20170367-08-R rev. 1 [5] 

 
  



 

Noen kvikkleiresoner er utredet gjennom alle delleveransene (de mest kritiske sonene), mens 
andre soner kun er vurdert i innledende faser / delleveranser. Følgende soner er vurdert i de ulike 
delleveransene (Tabell 2): 
Tabell 2 Soner i Verdal kommune som er vurdert i de ulike delleveransene 

Sone 
Innledende 
vurdering 
(DL 1) 

Befaring 
(DL 1) 

Supplerende 
grunnunder-
søkelser (DL 2) 

Videre 
vurdering 
(DL 3) 

Stabilitets-
beregninger 
(DL 4) 

Sikrings-
tiltak (DL 4) 

Sluttrapport 
(DL 5) 

553 
Tronestangen 

x x x x   x 

561 Øgstad x x x x   x 

574 Fåren x x x x x x x 

576 Leirfald x x x x   x 

581 Gudding x x x x   x 

582 Ekren x      x 

583 Jøssamoen x x x x   x 

586 
Innlegghaugen 

x x x x   x 

598 Vinnesmo x x x x   x 

 
 

2 Grunnlag, metodikk og innledende 
vurderinger 

Kvikkleiresoneutredning "light" innebærer et nytt konsept for utredning av tidligere kartlagte 
faresoner med potensiell fare for kvikkleireskred. Utredningen skal være mindre omfattende enn 
det som har vært vanlig praksis ifm. tidligere detaljutredninger. På denne måten kan flere soner 
utredes og de mest kritiske sonene vil bli identifisert og prioritert på et tidligere tidspunkt i 
kartleggingen. 
 
Utredningen er utført etter beskrivelse og retningslinjer gitt i ref. [6], [7], [8], [1], [9], [10] og 
[11]. 
 
Følgende generelle retningslinjer for hva utlysningen "light" innebefatter ble bestemt i samråd 
mellom NVE, NGI og Multiconsult: 
 

 "Kritiske snitt" defineres som snitt som kan utgjøre fare for bebyggelse i sonene. 
 Det skal utføres grunnundersøkelser nok til å kunne gjøre beregninger i antatt kritiske snitt 

spesielt med fokus på erosjon. 
 Det kan legges opp til enkelte boringer for avgrensning av soner hvor dette har betydning for 

bebyggelse og/eller det er pågående erosjon. 
 Klassifisering/ revurdering av faregrad-, konsekvens- og risikoklasse skal gjøres med fokus på 

de kritiske snittene der bebyggelse kan rammes, jf. "light". Der en er usikker på om kritisk snitt 
er gjeldende for hele sonen (dvs. andre deler av sonen kan være mer kritisk) er det vurdert å 
beholde tidligere faregrad-, konsekvens- og risikoklassifisering. 



 

 Utløpsområder skal vurderes for hele sonen, ikke kun kritiske snitt. Der det ikke er utført 
grunnundersøkelser, må en ta utgangspunkt i en "verst-tenkelig-situasjon". 

 Soneavgrensningen endres konservativt og der en har tilstrekkelig grunnlag. 
 

2.1 Innledende vurderinger og befaring 
NGI har lastet ned kartgrunnlag / geodata fra ulike kilder. Dette omfatter offentlige kartdata fra 
Kartverket (ref. [12] og [13]), kvartærgeologisk kart og marin grense fra NGU (ref. [14]) samt 
kartdata fra NVE vedrørende skredhendelser, faresoner og sikringstiltak (ref. [15]). 
 
Som grunnlag for innledende vurderinger ble det av NVE før prosjektstart sammenstilt en 
oversikt over rapporter fra tidligere grunnundersøkelser i de aktuelle kvikkleiresonene (ref. [6], 
vedlegg 2). Grunnundersøkelsesrapporter som ble benyttet som grunnlag for Verdal kommune er 
gitt i ref. [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], 
[32], [33], [34], [35], [36] og [37]. Digitalt grunnlag (Geosuite-prosjekter) er utvekslet mellom 
NGI og Multiconsult. Videre har NGI hatt tilgang til Statens vegvesens 
grunnundersøkelsesdatabase (GUDB, ref. [38]) og nasjonal database for grunnundersøkelser 
(NADAG, ref. [39]). 
 
Basert på informasjon om topografi, forekomst av sprøbruddmateriale, tidligere skredaktivitet, 
erosjon, sikringstiltak og inngrep ble sonene med potensiell fare for bebyggelse valgt ut til videre 
utredning ved befaring. NGI valgte å gå videre med åtte av sonene, jf. Tabell 2. Disse sonene ble 
befart i juli 2017. For befaringsnotatet henvises det til delleveranse 1, vedlegg C i ref. [2]. 
Observasjoner fra befaringene er vist på plantegningene 030-038. 
 
Etter befaringen ble potensielle kritiske snitt i sonene bestemt og forslag til borplan for 
supplerende grunnundersøkelser utarbeidet. I Verdal kommune ble det tatt ut til sammen 19 
kritiske snitt i alle de åtte befarte sonene. Beliggenhet av antatt kritiske snitt er vist på 
plantegningene 030-038. 
 
For mer informasjon om de innledende vurderingene og befaringene se delleveranse 1 (ref. [2]). 
På grunnlag av dette ble det utarbeidet beskrivelsestekster for grunnundersøkelsene i 
delleveranse 2 (ref. [3]). 
 

2.2 Eksisterende og nye grunnundersøkelser 
I samråd mellom NVE, NGI og Multiconsult ble det bestemt generelle retningslinjer for omfang 
av supplerende geotekniske undersøkelser i en soneutredning "light" som ble lagt til grunn for 
grunnundersøkelsesprogrammet foreslått i delleveranse 2. 
 
Grunnundersøkelsene ble utført av Multiconsult høsten 2017 med Kristina Molland Edvardsen 
og Ellen Katrine Wensaas Lied som kontaktpersoner fra NGI for Verdal kommune. Omfanget av 
grunnundersøkelser ble vurdert fortløpende av NGIs kontaktpersoner i henhold til kriterier gitt 
av NVE. Kriteriene tar utgangspunkt i at det først utføres en dreietrykksondering på toppen av 
skråningen, og videre grunnundersøkelser i sonen vurderes ut ifra tolkning av ev. kvikkleire i 
sonderingsprofilet og erosjon i bunnen av skråningen. I praksis ble alle dreietrykksonderingene 
som var satt opp i forslaget til grunnundersøkelsesprogrammet utført samlet for en sone før NGI 
vurderte supplering med CPTU, piezometer og prøvetaking. Vurderingene ble kvalitetssikret av 



 

Multiconsult og NVE. Det understrekes at det ikke er utført grunnundersøkelser nok til en full 
soneutredning. 
 
For Verdal kommune ble det utført totalt 28 dreietrykksonderinger, 10 totalsonderinger, 5 
trykksonderinger (2 av disse er RCPTU) og prøvetaking med 54 mm stempelprøvetaker i 19 
borepunkt. I tillegg er det satt ned poretrykksmålere i 3 borpunkt. På laboratoriet ble det utført 
rutineundersøkelser av alle prøvene. Grunnundersøkelsene er rapportert av Multiconsult i ref. 
[40]. 
 
Eksisterende og nye grunnundersøkelser er presentert med tolkning av sannsynlig, mulig og 
antatt ingen sprøbruddmateriale/kvikkleire og henvisning til tilhørende datarapporter på 
plantegningene 030-038. Nye boringer er markert med "sonenr-nr" på plantegningene. 

Det henvises til delleveranse 3 for detaljer med bla. kritiske profiler med tolkning av tidligere og 
nye grunnundersøkelser (ref. [4]). 

 

3 Nye vurderinger med faregrad, utløp 
og stabilitetsberegninger 

I delleveranse 3 ble det gjort vurderinger basert på tidligere og nye grunnundersøkelser. På 
bakgrunn av dette ble det vurdert hvilke soner som skulle stabilitetsberegnes. Faregrad, 
konsekvens og risikovurderinger ble utført i delleveranse 3 og i delleveranse 4 for 
stabilitetsberegnede soner. Det henvises til delleveranse 3 og 4 for detaljer (ref. [4] og [5]). 
 
Nøkkeldata for kritiske snitt i sonene er vist i vedlegg A. 
Faktaark for sonene med reviderte løsne- og utløpsområder og evaluering av faregrads-, 
konsekvens- og risikoklasse er vist i vedlegg B. 
  



 

3.1 Sone 553 Tronestangen 
Se plantegning 030. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 3 Beskrivelse av sone 553 Tronestangen 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen strekker seg fra fjorden opp til ca. kote 15 i vest og stiger gradvis 
opp til ca. kote 55 i sørøst ved Trones gård. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

3 stk. dreietrykksonderinger (NGI_108, NGI_109A og NGI_109B).  

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

5 stk. totalsonderinger (553-1, 553-2, 553-4, 553-5 og 553-6), 1 stk. 
dreietrykksondering (553-3) og opptak av 3 stk. prøveserier (553-3, 553-
4 og 553-5). 

Topografi I nord grenser sonen mot Trondheimsfjorden. Fra fjorden strekker 
skråningen og sonen seg slakt oppover til kote 55. 
 
Berg i dagen er observert sør for sonen, se befaringskart 060 [2]. Det er 
imidlertid ikke observert berg i dagen nordøst i sonen der 
kvartærgeologisk kart viser berg i dagen.  

Kvartærgeologi (NGU) I all hovedsak marin strandavsetning. Berg i dagen er registrert sør for 
sonen, mens det ikke er registrert berg i dagen innenfor sonen ved 
befaring. 

Grunnforhold Lagdelt. Leire/silt med gruslag. Morene i dybden. Lokale lommer med 
sprøbruddmateriale. 

Poretrykksforhold Ingen poretrykksmålinger 

Vassdrag Ingen åpne bekker i sonen. Fjord i nord. 

Erosjon Iht. NVEs befaringsrapport fra 2004 [17] er det ikke registrert åpne 
bekker innenfor sonen. Strandsonen er til dels sikret, og det ble ikke 
registrert skader som følge av bølgeerosjon. 
 
Ved befaring utført av NGI den 13.07.2017 ble det heller ikke registrert 
erosjon i sonen.  

Inngrep Etter opprinnelig kartlegging har boligfeltet innenfor området blitt 
større. Den største utvidelsen har skjedd nordøst i sonen. Det er utført 
en del mindre inngrep (fylling /utgraving).  
 
Det er utført store terrenginngrep i sonen i form av bekkelukking og 
bakkeplanering i forbindelse med jordbruk og boligfelt. 

Skredaktivitet Det er ikke registrert skredhendelser innenfor sonen. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Eventuelle skred i sonen vil ha utløp til Trondheimsfjorden ved 
Hvilbukta. 

Strandsone Det er ikke registrert skredaktivitet i strandsonen eller innenfor sonen. 
Sprøbruddmaterialemektigheten ved og ovenfor strandlinjen er ukjent. 
Ved befaring i 2004 og ved NGIs befaring i 2017 er det ikke registrert 



 

Forhold Beskrivelse 

bølgeerosjon i strandsonen. Det er langgrunt i bukta, og sjøbunn var 
blottlagt på denne grunna i fjæra. Det ble ikke observert noe erosjon. 
Nordvest i sonen blir det raskere dypt, men heller ikke her var det noe 
tegn på bølgeerosjon. 
 
Sjøbunnskartet er grovt, med 5 m koter. 

Bebyggelse og infrastruktur Stort boligfelt i sonen. 

Kritiske snitt Snitt A, B og C: fra fjorden og gjennom hele sonen 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny soneavgrensning Sonen er innsnevret noe i øst og i vest der boringer viser ikke-sensitive 
masser. 

 

3.1.1 Løsne- og utløpsområder 
Sonen er innsnevret noe i øst og vest der boringer viser ikke-sensitive masser. For øvrig er 
opprinnelig soneavgrensning fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet beholdt. 
Sonen har utløpsområde i Trondheimsfjorden, og tegnes derfor ikke. 

3.1.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.1.3 Stabilitetsberegninger 
Stabilitetsberegninger er ikke utført. Utførte boringer i sonen indikerer at sprøbruddmateriale 
forekommer i lokale lommer. Sonen ble derfor ikke utredet videre etter delleveranse 3. 
  



 

3.2 Sone 561 Øgstad 
Se plantegning 031. Profil er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 4 Beskrivelse av sone 561 Øgstad 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen ligger nord for Korsdalsbekken og strekker seg over gårdene 
Øgstad og Dagali. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

NGI_52, NGI_53 (K8/80 – har ikke tilgang til denne boringen) 

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

2 stk. dreietrykksonderinger 561-46 og 561-47, 1 stk. prøveserie (561-
46) 

Topografi Fra Korsdalsbekken til platået der gårdene ligger er det jevn stigning. 

Kvartærgeologi (NGU) Hav- og fjordavsetninger. Store deler er tykt dekke. 

Grunnforhold Løsmassene består generelt av middels fast leire med en del siltlag i 
varierende tykkelse.  
Det ble ikke påvist sprøbruddmateriale i de opptatte prøvene, men det 
bemerkes at det er målt et vanninnhold som er større enn flytegrensa. 
Man kan ikke utelukke at det finnes sprøbruddmateriale ved gården 
Dagali. 

Poretrykksforhold Ukjent  

Vassdrag Korsdalsbekken sørvest i sonen. 

Erosjon Ved befaring utført av NGI den 13.07.2017 ble det registrert litt erosjon 
i Korsdalsbekken, spesielt i yttersvinger. 

Inngrep Ingen større inngrep i sonen. 

Skredaktivitet Fra kvartærgeologisk kart med symboler er det inntegnet to 
skredkanter som begge strekker seg øst – vest i sonen. Begge er 
gjennomgående innenfor sonen. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Utløpsområdet for eventuelle skred i sonen vil følge Korsdalsbekken. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 2 gårder. 

Kritiske snitt Snitt Y: fra Korsdalsbekken og mot nordøst 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 



 

Forhold Beskrivelse 

Ny soneavgrensning Ingen endring 

 

3.2.1 Løsne- og utløpsområder 
Soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet er beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 To av boringene (NGI_52 og 561-46) indikerer ikke sprøbruddmateriale over 1:15-linjen 
(kritisk glideflate er ikke beregnet), og én boring (546-47) indikerer ca. 30% 
kvikkleire/sprøbruddmateriale over 1:15-linjen → flakskred/rotasjonsskred 

 Utløpsområdet følger Korsdalsbekken → ravinert terreng. Fra sonegrensen ned mot 
Korsdalsbekken er terrenget åpent. 

 
I henhold til ref. [9] vil utløpsområdet ha en lengde på 0,5 L, der L er beregnet som løsneområde 
for en kritisk glideflate med helning 1:15 gjennom det nederste laget med sprøbruddmateriale i 
boring 561-47. Utløpsområdet er tegnet inn ned til Korsdalsbekken, se faktaark i vedlegg B. 

3.2.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.2.3 Stabilitetsberegninger 
Det er tolket sprøbruddmateriale oppunder 1:15-linjen ved begge gårdene. Siden gårdene ligger 
over 100 m fra Korsdalsbekken og det ble registrert kun litt erosjon under NGIs befaring i juli 
2017, er det ikke utført stabilitetsberegninger i sonen. 
  



 

3.3 Sone 574 Fåren 
Se plantegning 032. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 5 Beskrivelse av sone 574 Fåren 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning I øst avgrenses området til elven Leirå. Sonen omfatter gårdene Fåra, 
Østre Gjemstad og Øver Fåra og strekker seg ca. til kote 88 i nord og 
avsluttes i bunn av ravinedalen ved ca. kote 60. Sonen grenser mot, og 
overlapper noe "Verdalraset" i vest. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

NGI_81 og NGI_82 

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

6 stk. dreietrykksonderinger (574-40, 574-41, 574-42, 574-43, 574-44, 
574-45), 2 stk. CPTU (574-42, 574-44), 4 stk. prøveserier (574-40, 574-
41, 574-42, 574-44) og 1 stk. poretrykkstasjon (574-44) 

Topografi Området har svakt hellende terreng ut mot en bratt skråning ned i en 
ravinedal i sør.  

Kvartærgeologi (NGU) Tykk havavsetning. 

Grunnforhold Det er påvist, samt at det er gode indikasjoner på sprøbruddmateriale 
i store deler av sonen. De utførte grunnundersøkelsene viser leirlag 
over et fastere lag på ca. kt +20 

Poretrykksforhold Det er installert poretrykksmålere i borpunkt 574-44 som ligger på 
skråningstopp sørøst i sonen. Poretrykksmålerene er installert i dybde 
8m og 20m, og poretrykksavleningene er på hhv. 20 kPa og 50 kPa 
som viser at det er undertrykk i punktet.  

Vassdrag 3 bekker innenfor sonen 

Erosjon Fra befaringen NGI utførte 13.07.2017 ble det observert at det pågår 
noe erosjon i elven Leirå, spesielt i yttersvingene.  

Inngrep Fra befaring 13.07.2017 ble det registrert at elven Leirå er delvis 
plastret sør i kvikkleiresonen. Det er ikke registrert at det er utført 
sikringstiltak etter Verdalsskredet. 

Skredaktivitet Det er flere skredkanter innenfor sonen som er registrert i NVE atlas.  

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Et potensielt skred sørøst i sonen vil ha utløp i bekken Leiråa. Det er 
mulig at bebyggelse kan bli rammet, dette må studeres nærmere når 
en har mer grunnlag. Et potensielt skred i vest vil ha utløp i retning 
sørvest mot bunnen av Verdalsskredet. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 3 gårder. 

Kritiske snitt Snitt U: fra elva Leira opp til Fåra gård 
Snitt V: fra ravine opp til Østre Gjermstad gård 

Stabilitetsberegninger Stabilitetsberegninger utført i snitt U. 



 

Forhold Beskrivelse 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 3 – Høy 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels* 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny soneavgrensning Ingen endring 

*Erosjonsscore er redusert fra "aktiv" til "noe" på grunnlag av NGIs befaring i 2017. 

3.3.1 Løsne- og utløpsområder 
Soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet er beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 Boringene i snitt U indikerer over 40% kvikkleire/sprøbruddmateriale over kritisk glideflate → 
retrogressive skred. I sonens vestre del er det ikke indikert sprøbruddmateriale over 1:15-linjen 
(kritisk glideflate er ikke beregnet) → flakskred/rotasjonsskred. 

 Utløpsområde 1: i Leiråa og videre mot Verdalselva → ravinert terreng 
 Utløpsområde 2: i skredgropen etter Verdalsskredet → åpent terreng 

 
I henhold til ref. [9] er utløpsområde 1 tegnet inn med lengde 3 L, der L er antatt som sonens 
utstrekning fra Leiråa til ca. midt på platået der gårdene Østre Gjermstad og Fåra ligger (L/H = 
15). 
 
Utløpsområde 2 er tegnet inn med lengde 0,5 L, der L er antatt som sonens utstrekning fra 
skredkanten og bakover. Utløpsområdet er vist på faktaark i vedlegg B. 

3.3.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Konsekvens- og risikoklasse forblir uendret. Faregraden er redusert fra "høy" til "middels" fordi 
erosjonsscore er redusert fra "aktiv" til "noe" på bakgrunn av NGIs befaring i juli 2017. Se 
faktaark i vedlegg B. 

3.3.3 Stabilitetsberegninger 
I snitt U er det tolket et mektig lag med sprøbruddmateriale over 1:15-linjen, og det er registrert 
noe erosjon i bekken. Det er derfor utført stabilitetsberegninger i dette snittet. Beregningene 
viser dårlig stabilitet (Tabell 6). 
 
Tabell 6 Stabilitetsberegninger sone 574 Fåren 

Kritisk snitt Beregning Laveste sikkerhetsfaktor 

U Udrenert 1,02 

Drenert 1,25 

 
I snitt V er det tolket sprøbruddmateriale under 1:15-linjen. Dette snittet er derfor ikke beregnet. 
 



 

3.4 Sone 576 Leirfald 
Se plantegning 033. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 7 Beskrivelse av sone 576 Leirfald 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen avgrenses av ravineskråninger i øst og sør, og strekker seg 300 til 
400 m inn på platået mot vest. Gården Leirfall er utenfor 
terrengkriteriet på 15xH, og inngår derfor ikke i sonen. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

2 stk. dreietrykksonderinger (NGI_92, NGI_101).  

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

5 stk. dreietrykksonderinger (576-13, 576-14, 576-15, 576-16 og 576-
17). 1 stk. CPTU (576-13). 1 stasjon med poretrykksmålere (576-13) og 
opptak av 2 prøveserier (576-13 og 576-17). 

Topografi Utgjør et platå, med 15-20 m høye skråninger mot øst og sør. Det er 
ravinedaler som strekker seg vest-øst. 

Kvartærgeologi (NGU) Markert som elve- og bekkeavsetninger. 

Grunnforhold Boring NGI_92 mellom Vinne og Leirfald viser større partier med 
sprøbruddmateriale mellom 9-29 m. Boring NGI_101 sør i sonen viser 
bløt leire fra 3-22 m. 

Poretrykksforhold Poretrykksmåler i borpunkt 576-13 på skråningstopp nordøst i sonen. 
Poretrykksmåleren er installert på 16 m dybde og viser et poretrykk på 
22 kPa. CPTU sondering i samme punkt har ikke poretrykksrespons før i 
14 m dybde. Det antas derfor at det er tilnærmet hydrostatisk 
poretrykk fra 14 m under terreng i punktet.  

Vassdrag 3 bekker som går vest-øst. 

Erosjon Det er registrert erosjon i ravinedalen ved snitt G.  
 
Sør i sonen, ved snitt H er det ikke registrert erosjon. 

Inngrep Det er utført bakkeplaneringer i området.  

Skredaktivitet Det er registrert et skred fra ca. år 1430, som gikk mot gården Leirfald. 
Denne skredgropa vises tydelig på kvartærgeologisk kart med symboler. 
Gården Leirfald og store deler av denne skredkanten er akkurat utenfor 
kvikkleiresonen i sør. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Eventuelle skred innenfor sonen vil enten ha løsneområde mot øst der 
det er et flatt platå og området vil typisk være i størrelsesorden 1,5 x 
løsneområde for et retrogressivt skred. I sør vil løsneområdet være 
skredgropen fra skredet i ca. år 1430 og følge dalsøkket ut mot øst. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 2 gårder innenfor sonen. I nordvestre del av sonen er det bebyggelse 
som ligger i soneavgrensningen. 

Kritiske snitt Snitt G: fra ravine opp til platå der skur/lagerbygg ligger 



 

Forhold Beskrivelse 

Snitt H: fra ravine opp til platå der Øystre Leirfall gård ligger 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet  

Ny soneavgrensning Ingen endring 

3.4.1 Løsne- og utløpsområder 
Soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet er beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 Boringene i snitt H indikerer over 40% kvikkleire/sprøbruddmateriale over 1:15-linjen (kritisk 
glideflate er ikke beregnet) → retrogressive skred. Lenger nord i sonen er det kun indikert 
enkelte lag med sprøbruddmateriale (boringene 576-13, NGI_92, 598-12) → 
flakskred/rotasjonsskred. 

 Utløpsområde øst for sonen -> åpent terreng 
 
I henhold til ref. [9] er utløpsområdet tegnet inn med lengde 0,5 L-1,5 L, der L er konservativt 
antatt som sonens utstrekning fra øst mot vest. Utløpsområdet er vist på faktaark i vedlegg B. 
 

3.4.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.4.3 Stabilitetsberegninger 
Stabilitetsberegninger er ikke utført. I snitt G er det tolket et tynt lag med sprøbruddmateriale 
over kritisk glideflate og det er aktiv erosjon. I snitt H er det tolket et ca. 10 m tykt 
sammenhengende lag med sprøbruddmateriale over kritisk glideflate. Det er imidlertid ikke er 
noen bekk i bunnen av skråningen og dermed heller ingen bekkeerosjon. Etter avtale med NVE 
og tredjepart ble snittene ikke utredet videre etter delleveranse 3. 
  



 

3.5 Sone 581 Gudding 
Se plantegning 034. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 8 Beskrivelse av sone 581 Gudding 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen avgrenses av ryggen ved gården "Gudding" i vest, og omfatter 
begge sider av Sogngrensebekken som har utløp i elva.  

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

2 stk. dreietrykksonderinger (NGI_98, NGI_99).  

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

5 stk. dreietrykksonderingr (581-18, 581-20, 581-21, 581-22 og 581-
23), 2 stk. totalsondering (581-19 og 581-21), 2 stk. RCPTU (581-18 og 
581-20), 3 stk. prøveserier (581-18, 581-20 og 581-21) og 1 stk. 
poretrykksstasjon (581-18) 

Topografi Området utgjør en rygg med 20-25m høy skråning mot vest. I nordøst 
er det ravinert terreng. 

Kvartærgeologi (NGU) Markert som tykk marin avsetning. 

Grunnforhold Boring NGI_98 indikerer sprøbruddmateriale fra 4-14 m. Boring 
NGI_99 nord for gården Gudding indikerer ikke sprøbruddmateriale. 
Nyere boringer indikerer sprøbruddmateriale i området ved Sogn-
grensebekken, som har ført til en utvidelse av den opprinnelige sonen. 
Supplerende grunnundersøkelser fra denne omgang indikerer at løs-
massene generelt består av leire med silt- og finsandlag over grovere, 
fastere masser. Det er vanskelig å finne indikasjoner på 
sammenhengende lag med sprøbruddmateriale.  

Poretrykksforhold Det er installert to stk. poretrykksmålere i borpunkt 581-18 som ligger 
på ryggformasjonen midt i kvikkleiresonen.  Målerne er installert på 
6m og 13 m dybde, som viser poretrykk på hhv. 20 kPa og 57 kPa. Det 
antas at det er noe undertrykk i punktet.  

Vassdrag Sogngrensebekken 

Erosjon I 2015 gikk det et skred ca. 140 m vest for Gudding gård. Iht. [28] var 
dette var forårsaket av erosjon i bekk, som er den samme bekken der 
det ble registrert noe erosjon i [22].  
Under befaring den 14.07.2017 utført av NGI ble det observert aktiv 
erosjon i Sogngrensebekken og aktiv erosjon i bekken vest i sonen. 

Inngrep Det utført bakkeplanering og bekkelukking ned mot bekken i vest. 
Under befaring den 14.07.2017 utført av NGI ble det observert at 
bekkelukking vest i sonen ser ut til å være ødelagt pga. erosjon. 
I tillegg førte skredet i 2015 og etterarbeidet etter skredet til 
endringer ved bekken i vest, se [27] og [28]. 

Skredaktivitet På kvartærgeologiske kart med symboler er det inntegnet skredkanter 
både like vest og nord for sonen. Skred like vest for sonen i 2015, se 
[27] og [28]. 



 

Forhold Beskrivelse 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Utløp for eventuelle kvikkleireskred vil gå i ravinedalene i sonen, 
enten ravine i vest eller ravine i øst, og videre til Verdalselva. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 2 gårdsbruk. 1 bolighus. 

Kritiske snitt Snitt I: fra Sogngrensebekken opp til Gudding gård og videre oppover 
Guddingsbakkan 
Snitt J: fra Sogngrensebekken opp til gården Oppem 
Snitt K: fra bekken vest i sonen opp til bebyggelsen ved 
Guddingsbakkan 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 3 – Høy 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels* 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet  

Ny soneavgrensning Ingen endring 

*Score for OCR, poretrykk og kvikkleiremektighet er redusert på grunnlag av grunnundersøkelser utført 
av Multiconsult i 2004 og i forbindelse med dette prosjektet i 2017. Grunnundersøkelsene ansees å 
være dekkende for hele sonen. 
 

3.5.1 Løsne- og utløpsområder 
Soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet er beholdt. 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 Øst for Sogngrensebekken er det kun indikasjon på tynne lag med sprøbruddmateriale → 
flakskred/rotasjonsskred. Vest for Sogngrensebekken er det konservativt forutsatt en "verst-
tenkelig-situasjon" med retrogressive skred siden det er få boringer langs med bekkene og 
boringene ved bebyggelsen indikerer ca. 40% kvikkleire/sprøbruddmateriale over 1:15-linjen 
(kritisk glideflate er ikke beregnet). 

 Utløpsområde 1: i Sogngrensebekken og videre mot Verdalselva → ravinert terreng 
 Utløpsområde 2: i bekken nordøst i sonen og videre mot Verdalselva → ravinert terreng 
 Utløpsområde 3: i bekken vest i sonen og videre mot Verdalselva → ravinert terreng 

 
Utløpsområde 1 og 3 tegnet inn helt ned til Verdalselva (lengde 3 L, der L er konservativt antatt 
som sonens utstrekning fra bekkene til sonegrensen). Utløpsområde 2 er tegnet inn med en 
lengde på 0,5 L. Løsneområdets lengde L er beregnet for en antatt kritisk glideflate med helning 
1:15 gjennom et ca. 1,5 m tykt lag med sprøbruddmateriale (boring MC2004_4, MC2004_5, 
MC2004_6). Utløpsområdet er vist på faktaark i vedlegg B. 



 

3.5.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregraden er redusert fra høy til middels på bakgrunn av grunnundersøkelsene utført av 
Multiconsult i 2004 og i forbindelse med dette prosjektet. Konsekvens- og risikoklasse forblir 
uendret. Se faktaark i vedlegg B. 

3.5.3 Stabilitetsberegninger 
Det er tolket sprøbruddmateriale over 1:15-linjen i alle tre snittene og det er registrert aktiv 
erosjon i både Sogngrensebekken og bekken vest i sonen. Siden det ikke er tolket 
sprøbruddmateriale nærmest bekkene i snittene, er det ikke utført stabilitetsberegninger i sonen. 
 

3.6 Sone 582 Ekren 
Se plantegning 035. Siden det er fokus på sikring av eksisterende bebyggelse i dette prosjektet 
og det etter reduksjon av sonen ikke lenger er bebyggelse i hverken løsne- eller utløpsområdet av 
sonen, er sonen ikke utredet videre etter delleveranse 1. 

 
Tabell 9 Beskrivelse av sone 582 Ekren 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen er avgrenset av Ekrendalen i øst, og til der NGUs løsmassekart 
viser at det er berg i dagen i nord. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

1 stk. dreietrykksonderinger (NGI_119).  
8 stk totalsonderinger og 3 prøveserier (Rambøll 2011) 

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

Ingen supplerende grunnundersøkelser i sonen. 

Topografi Ravinert. 

Kvartærgeologi (NGU) Tykk marin havavsetning. 

Grunnforhold Sonderinger viser i hovedtrekk et øvre lag med silt og leire (2-3 m), 
med sand og grus videre med leirlag. Unntak er RB_1 og NGI_119 som 
har liten motstand til 8 m dybde, og en prøve som viser 
sprøbruddmateriale mellom 2 og 3 m. Det foreligger for øvrig ingen 
grunnundersøkelser i øvre del av sonen, men ut fra topografi er det 
antageligvis tilsvarende forhold i det nordlige området. 

Poretrykksforhold Ukjent 

Vassdrag Mindre bekker i sonen.  

Erosjon I NVEs befaringsrapport [17] er det registrert aktiv erosjon i Ekerdalen. 
Sonen er ikke befart av NGI etter avtale med NVE. 

Inngrep Ingen kjente endringer i sonen.  

Skredaktivitet Ukjent – men det er ingen registrerte skred i NGUs løsmassekart. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Den delen av sonen som er kartlagt viser et tynt dekke av 
sprøbruddmateriale ved ca. 3 m dybde. Utløpsområdet begrenser seg 
til å omfatte Ekerdalen. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 



 

Forhold Beskrivelse 

Bebyggelse og infrastruktur Det er ingen bolighus innenfor kvikkleiresonen etter reduksjon av 
sonen.  

Kritiske snitt Ingen kritiske snitt i denne sonen. 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 1 – Lav 
Konsekvensklasse 1 – Mindre alvorlig 
Risikoklasse 1 – Laveste prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 1 – Lav 
Konsekvensklasse 1 – Mindre alvorlig 
Risikoklasse 1 – Laveste prioritet 

Ny soneavgrensning Sonen er redusert i sør der grunnundersøkelser utført av Rambøll i 
2011 viser ikke-sensitive masser. 

 

3.6.1 Løsne- og utløpsområder 
Sonen er redusert i sør der utførte boringer viser ikke-sensitive masser. For øvrig er 
soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 I den gjenværende sonen er det utført kun én boring. Det er påvist et tynt lag med 
sprøbruddmateriale fra 2-3 m dybde → flakskred/rotasjonsskred. 

 Utløpsområde i Ekerdalen → ravinert terreng 
 
I henhold til ref. [9] vil utløpsområdet ha en lengde på 0,5 L. Løsneområdets lengde L er 
beregnet for en antatt kritisk glideflate med helning 1:15 gjennom laget med sprøbruddmateriale 
i 2-3 m dybde. Utløpsområdet er vist på faktaark i vedlegg B. NVE planlegger å utføre 
supplerende grunnundersøkelser for en grundigere kartlegging av sonen. Det forventes en 
endring av løsne- og utløpsområdet til sonen når resultatene fra de supplerende 
grunnundersøkelsene foreligger. 

3.6.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.6.3 Stabilitetsberegninger 
Stabilitetsberegninger er ikke utført. 
  



 

3.7 Sone 583 Jøssamoen 
Se plantegning 036. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 10 Beskrivelse av sone 583 Jøssamoen 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Fra Versdalselva i nord til Jøssadalen i sør. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

4 stk. dreietrykksonderinger (NGI_122, NGI_123, NGI_124 og 
NGI_125).  

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

3 stk. dreietrykksonderinger (583-23, 583-25 og 583-26), 1 stk. 
totalsondering (583-24), 2 stk. prøveserier (583-23 og 583-26) 

Topografi Stor sone med ravinering fra nivå for Verdalselva til toppflate ved kote 
154. Sør i sonen stiger det til kote 180m. 

Kvartærgeologi (NGU) Området er markert som tykk marin avsetning. Et mindre område i 
sørvest er markert som torv og myr og elveavsetning. 

Grunnforhold Enkelte av de gamle boringene indikerer sprøbruddmateriale i 
topplaget. Nyere boringer av 2011 indikerer at det ikke er sprøbrudd-
materiale i området i nordvest (ved Urvold grustak). Supplerende 
grunnundersøkelser viser ingen eller lite sprøbruddmateriale i utførte 
sonderinger. 

Poretrykksforhold Ukjent. 

Vassdrag Bekker. Verdalselva. 

Erosjon Fra befaring utført av NGI den 14.07.2017 ble det registrert noe 
erosjon i ravinedal nordøst i sonen, mens det ble registrert litt erosjon 
i ravinedal i vest. 

Inngrep Det er utført bekkelukking og drenering. Det er også registrert en 
elveforbygning ned mot Verdalselva. Det er pågående arbeid med å 
fornye Fv. 758 Austnesbakken, registrert ved befaring 14.07.2017.  

Skredaktivitet Fra kvartærgeologisk kart med symboler er det tegnet inn flere 
skredkanter nordøst i sonen ved Verdalselva. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

I øst vil et utløpsområde fra et potensielt skred gå i ravinedal og ha 
utløp i Verdalselva. I sørvest vil et eventuelt utløp gå i tilgrensende 
ravine og mulig fortsette ut på elvesletten i nordøst.  

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 5 bolighus. Rv. 758. Fra befaring 14.07.2017 ble det registrert at det 
ikke var beboelse i gårdsbruk i topp av snitt N og O. 

Kritiske snitt Snitt L: fra ravine i sør opp til platå der to gårder ligger (utenfor sonen) 
Snitt M: opp fra Verdalselva 
Snitt N: fra ravine i nordøst opp til Jøssåsmoen gård 
Snitt O: fra ravine i øst opp til Jøssåsmoen gård 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 



 

Forhold Beskrivelse 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels  
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig  
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny soneavgrensning Sonen er utvidet noe i vest ved to gårder der boring 583-25 indikerer 
mulig sprøbruddmateriale. Sonen er redusert i nordvest der 
grunnundersøkelser utført av Multiconsult i 2011 viser ikke-sensitive 
masser. 

 

3.7.1 Løsne- og utløpsområder 
Sonen er redusert i nordvest der utførte boringer viser ikke-sensitive masser og er utvidet i vest 
der en boring (583-25) indikerer mulig sprøbruddmateriale ved to gårder. For øvrig er 
soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 Det er ikke indikasjon på sammenhengende lag med sprøbruddmateriale i sonen → 
flakskred/rotasjonsskred 

 Utløpsområde 1 i ravinedalene mot sør og i bekken langs med sonegrensen i sør → ravinert 
terreng 

 Utløpsområde 2 i ravinedalene mot nord og videre til Verdalselva → ravinert terreng 
Utløpsområdet er tegnet inn i ravinene langs sonen og videre til Verdalselva (lengde 0,5 L), se 
faktaark i vedlegg B. 

3.7.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.7.3 Stabilitetsberegninger 
Siden det ikke er tolket sammenhengende lag av sprøbruddmateriale i de kritiske snittene, ansees 
det ikke å være fare for at eksisterende bebyggelse i sonen kan rammes av skred utløst av erosjon 
i bekkene. Det er derfor ikke utført stabilitetsberegninger i sonen. 
  



 

3.8 Sone 586 Innlegghaugen 
Se plantegning 037. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 11 Beskrivelse av sone 586 Innlegghaugen 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen følger Slettdalen i nord, og grenser mot Verdalselva i øst. 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

NGI_15 

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

2 stk. dreietrykksonderinger (586-35, 586-36), 2 stk. totalsonderinger 
(586-34, 586-37), 2 stk. prøveserier (586-35, 586-36) 

Topografi Ravinert. 

Kvartærgeologi (NGU) I hovedsak markert som tykk havavsetning. Enkelte områder med 
elveavsetning. Fra befaring 13.07.2017 ble det observert berg i dagen 
i et punkt øst i sonen, på vestsiden av Fv. 757. 

Grunnforhold Det er stedvis grunt til berg i sonen med grovere materiale av sand og 
grus fra terreng ned til berg.  Antatt sprøbruddmateriale mellom 3 og 
8 m dybde på topp skråning mot øst. Kun en tilgjengelig boring i 
sonen. Supplerende boringer fra denne omgang har ingen indika-
sjoner på sprøbruddmateriale. 

Poretrykksforhold Ukjent 

Vassdrag En større bekk i Slettdalen, og ellers mindre bekker. 

Erosjon Fra befaring utført av NGI den 13.07.2017 ble det observert noe 
erosjon i ravinedalen opp mot Innlegghaugen fra Saukinn, ved snitt S. 
Det er ikke observert erosjon fra FV 757 ned mot Verdalselva. 

Inngrep Fra befaring utført av NGI den 13.07.2017 ble det observert ny 
plastring i et parti ned mot Verdalselva fra Fv. 757.  

Skredaktivitet I NVE atlas er det registrert en skredhendelse ved "Grunnliin (vest for 
Ulvilla)" den 10.08.2000. Dette er inntegnet rett øst for gården 
Innlegghaugen, ved Verdalselva. Det er kun registrert at dette var et 
løsmasseskred, mer informasjon har ikke NGI funnet.  
Det er ikke inntegnet skredkanter i sonen i NGUs løsmassekart med 
symboler, men like nordvest for sonen, ved Tømmerdalen er det 
inntegnet en skredkant.  

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Ved et eventuelt skred nord i sonen vil utløpsområdet gå i dalen ved 
"Saukinn" og videre ned ved "Fossenget" og ut i Verdalselva. Et 
løsneområde i øst vil massene flomme rett ut i Verdalselva. 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 
 

Bebyggelse og infrastruktur 1 gård og Fv. 757. 4 bolighus ved Fossenget er tatt ut av sonen. 

Kritiske snitt Snitt S: fra bekk i nord opp til Innlegghaugen gård 
Snitt T: opp fra Verdalselva 



 

Forhold Beskrivelse 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 4 – Høy prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels  
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig  
Risikoklasse 3 – Middels prioritet* 

Ny soneavgrensning Sonen er innsnevret ved Fossenget siden boring 586-35 viser ikke-
sensitive masser ned til antatt berg. 4 bolighus er tatt ut av sonen. 

*Score for kvikkleiremektighet er redusert fra "H/4-H/2" til "tynt lag" fordi prøvetaking i punkt NGI_15, 
som var grunnlag for opprettelse av sonen, viser at det ikke er sprøbruddmateriale i dette punktet. Det 
er heller ikke påvist sprøbruddmateriale i andre borepunkt i sonen. Score for boligenheter er redusert 
fra "Tett > 5" til "Spredt < 5" etter innsnevring av sonen ved Fossenget. 
 

3.8.1 Løsne- og utløpsområder 
Ingen av de utførte boringene i sonen indikerer sprøbruddmateriale. Sonen er innsnevret i 
nordøst. For øvrig er soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet 
beholdt siden det ikke er utført boringer i store deler av sonen. NVE planlegger å utføre 
supplerende grunnundersøkelser for en grundigere kartlegging av sonen. Det forventes en 
ytterligere reduksjon av løsneområdet når resultatene fra de supplerende grunnundersøkelsene 
foreligger, og det er derfor foreløpig ikke tegnet inn utløpsområde for sonen. 

3.8.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad- og konsekvensklasse forblir uendret. Risikoklasse er endret fra "høy prioritet" til 
"middels prioritet" siden score for både faregrad- og konsekvensklasse er redusert. Se faktaark i 
vedlegg B. 

3.8.3 Stabilitetsberegninger 
Siden det ikke er tolket sprøbruddmateriale i de kritiske snittene, ansees det ikke å være fare for 
at eksisterende bebyggelse i sonen kan rammes av skred utløst av erosjon i bekkene. Det er 
derfor ikke utført stabilitetsberegninger i sonen. 
  



 

3.9 Sone 598 Vinnesmo 
Se plantegning 038. Profiler er presentert i delleveranse 3. 

 
Tabell 12 Beskrivelse av sone 598 Vinnesmo 

Forhold Beskrivelse 

Soneavgrensning Sonen avgrenses av ravineskråninger i nord og øst, og strekker seg til 
området ved Byafalda i vest. I sør grenser sonen mot kvikkleiresone 
"576 Leirfald". 

Grunnlag for opprettelse av 
sonen 

2 stk. dreietrykksonderinger (NGI_91, NGI_92).  

Grunnlag for revisjon av 
sonen 

4 stk. dreietrykksonderinger (598-7, 598-9, 598-10 og 598-12) og 2 stk. 
prøveserier (598-7 og 598-12) 

Topografi Utgjør et platå, med 15-20 m høye skråninger mot nord og øst. I vest er 
det to ravinedaler med bekker som går nord-sør i sonen. 

Kvartærgeologi (NGU) Tykke havavsetninger i et område helt vest i sonen, ellers er det 
markert som elve- og bekkeavsetninger. 

Grunnforhold Lagdelt. Sand, silt, leire i den østlige delen av sonen. Boring vest for 
"Store dalen" indikerer sprøbruddmateriale fra terreng og ned til 13 
meters dybde. 

Poretrykksforhold I sørøst grenser gjeldende sone mot kvikkleiresone 576 Leirfald, og 
poretrykksmåling fra nordøst i tilstøtende sone vurderes gjeldende. 
Poretrykksmåler er installert i borpunkt 576-13 på skråningstopp 
nordøst i sone 576 Leirfald. Poretrykksmåleren er installert på 16 m 
dybde og viser et poretrykk på 22 kPa. CPTU sondering i samme punkt 
har ikke poretrykksrespons før i 14 m dybde. Det antas derfor at det er 
tilnærmet hydrostatisk poretrykk fra 14 m under terreng i punktet.  

Vassdrag 2 bekker som går sør-nord. Bekken i vest går gjennom "Store dalen" og 
bekken i øst går gjennom "Litje dalen".  

Erosjon Ved befaring utført av NGI den 12.07.2017 ble det registrert noe 
erosjon i "Store dalen", og en stor fylling i "Litje Dalen" – som også 
observert av NVE.  

Inngrep Det er utført bakkeplaneringer i området. Fra NGIs befaring den 
12.07.2017 ble det observert en stor fylling som fyller igjen hele østre 
ravine (i "Litje Dalen").  
Grunneier informerte at det er tatt ut en betydelig mengde sand ved 
snitt F. Dette er ikke bekreftet fra andre hold. Videre ble det observert 
avskoging ved snitt E. 

Skredaktivitet Det er mange historiske skred i området, og kvartærgeologisk kart med 
symboler viser en markert skredgrop vest i sonen. 

Utløpsområder-
Oppdemming/Flombølge 

Eventuelle skred i sonen vil ha utløp som enten går i bekke-
dalene/ravinedalene mot Verdalselva, eller sprer seg ut på platået 
nedenfor de brattere skråningene som definerer sonen. 



 

Forhold Beskrivelse 

Strandsone Ikke aktuelt for denne sonen. 

Bebyggelse og infrastruktur 4 bolighus og 3 gårdsbruk.  

Kritiske snitt Snitt E: opp skråning til bebyggelse nordøst i sonen 
Snitt F: opp skråning til Rossmo gård sørøst i sonen 

Stabilitetsberegninger Ingen stabilitetsberegninger utført. 

Klassifisering før 
soneutredning "light" 

Fareklasse 2 – Middels 
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig 
Risikoklasse 3 – Middels prioritet 

Ny klassifisering Fareklasse 2 – Middels  
Konsekvensklasse 2 – Alvorlig  
Risikoklasse 3 – Middels prioritet  

Ny soneavgrensning Sonen er innsnevret noe i nord siden det er påvist sand i boring 598-7. 

 

3.9.1 Løsne- og utløpsområder 
Sonen er redusert i nord der boring 598-7 viser ikke-sensitive masser. For øvrig er 
soneavgrensningen fra den regionale kartleggingen på 1980- og 1990-tallet beholdt. 
 
Utløpsområder er vurdert i henhold til ref. [9]: 
 

 Vest for Store dalen: boring 598-10 indikerer et mektig lag med sprøbruddmateriale fra 1 m 
under terreng, og det forutsettes over 40% med kvikkleire/sprøbruddmateriale over 1:15-linjen 
(kritisk glideflate er ikke beregnet) → retrogressive skred 

 Mellom Store dalen og Litje dalen: boring 598-9 indikerer flere lag med sprøbruddmateriale → 
flakskred/rotasjonsskred 

 Øst for Litje dalen: i boring 598-12 er det påvist et tynt lag med sprøbruddmateriale → 
flakskred/rotasjonsskred 

 Utløpsområde 1, 2 og 3: i bekken vest i sonen, i Store dalen og i Litje dalen og videre i 
Verdalselva → ravinert terreng 

 Utløpsområde 4 nordøst for sonen → åpent terreng 
Utløpsområdene i bekkene er tegnet inn helt ned til Verdalselva (lengde 1,5 L-3 L). 
Utløpsområdet i det åpne terrenget er tegnet inn med en lengde på 0,5 L. Løsneområdets lengde 
L er beregnet for en antatt kritisk glideflate med helning 1:15 gjennom laget med 
sprøbruddmateriale i snitt F. Utløpsområdet er vist på faktaark i vedlegg B. 

3.9.2 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
Faregrad-, konsekvens- og risikoklasse forblir uendret, se faktaark i vedlegg B. 

3.9.3 Stabilitetsberegninger 
I snitt E er det ikke tolket sprøbruddmateriale. I snitt F er det tolket et tynt lag med 
sprøbruddmateriale over kritisk glideflate. Det er imidlertid ikke er noen bekk i bunnen av 
skråningen og dermed heller ingen bekkeerosjon. Det er derfor ikke utført stabilitetsberegninger i 
snittene. 
 



 

 

4 Konklusjoner og oppsummering av 
resultater og anbefaling av tiltak 

Da det i "light"-utredningen ikke er snakk om ny utbygging, men forslag til tiltak for å sikre 
eksisterende bebyggelse, er det satt opp egne kriterier for tiltak som fraviker fra ref. [1]: 
 

 Fc~1,0 (totalspenningsanalyse) og Fcφ~1,0 (effektivspenningsanalyse), og ingen / litt erosjon 
(tak opp mot 1,2, men potensialet for at noe skal kunne skje må vurderes) → Beskriv mulige 
tiltak. 

 Fc<1,2 (totalspenningsanalyse) og Fcφ<1,25 (effektivspenningsanalyse), og pågående erosjon 
som forverrer stabiliteten (aktiv / noe) → 5 % forbedring eller minimum 1,5 meter oppfylling. 
Utslaking av skråning ved behov. 

 Fc≥1,2 og Fcφ≥1,25, men pågående erosjon som forverrer stabiliteten (aktiv / noe) (opp til Fc/cφ = 
1,4, men potensialet for vesentlig reduksjon av sikkerheten/ dybde til kvikkleire må også 
vurderes) → Anbefaling om det likevel bør erosjonssikres. 

 
I Verdal kommune er det i forbindelse med dette prosjektet anbefalt sikringstiltak i sone 574 
Fåren. I tillegg anbefales det at NVE vurderer sikringstiltak i sonene 581 Gudding og 583 
Jøssamoen. 
 
Sone 574 Fåren 
 
Det anbefales sikringstiltak i kritisk snitt U. Skråningen er utsatt dersom en udrenert tilstand 
oppstår, som for eksempel ved utfylling av masser på topp skråning, utgraving mot nedre del av 
skråningen eller erosjon. 
 
Det anbefales som et minimum å erosjonssikre den nederste del av ravinen som er utsatt for 
erosjon for å unngå ytterligere forverring av stabiliteten i området. Per i dag er det etablert 
erosjonssikring der bekken renner ut av sonen. Eksisterende sikring bør kontrolleres. Erosjons-
sikringstiltak kan være steinplastring med filterlag innerst. Filterlag kan være finkornige lag av 
sand eller fiberduk fra selve skråningsfoten og et stykke oppover skråningen. Erosjonssikring vil 
derimot ikke hjelpe på den mest kritiske skjærflaten i sonen da denne har utgang et stykke over 
bunn ravine. Her anbefales det en avlastning/avgraving av tørrskorpeleire i toppen av skråningen 
for å oppnå 5% forbedring av beregnet sikkerhet. I tillegg anbefales det å nedplanere haugen 
sørøst i sonen. Avlastet materiale skal ikke mellomlagres på toppen av skråningen, men kjøres 
bort til deponi. Før sikringstiltakene detaljprosjekteres, anbefales det å utføre supplerende 
grunnundersøkelser for å undersøke forekomst av sprøbruddmateriale rett ved bekken, både ved 
snitt U og nedenfor haugen sørøst i sonen. 
 
Beregnet stabilitet med anbefalte sikringstiltak i snitt U (Tegning 804) og ny vurdering av 
faregrad for sonen etter sikring er vist i Tabell 13. Faregraden vil forbli "middels", også i kritisk 
snitt. For å få lavere faregrad, må også de andre to bekkene i sonen erosjonssikres ("noe" → 
"ingen" erosjon), og sikkerheten i kritisk snitt må forbedres ytterligere ("liten forbedring" → 
"noe forbedring"). 
 
 

 



 

Tabell 13 Beregnet stabilitet og faregradsevaluering med anbefalte sikringstiltak i sone 574 Fåren 

Kritisk snitt 

Laveste 
sikkerhetsfaktor 

med sikringstiltak 
(%-vis forbedring) 

Faregrad (poeng) 

Dagens situasjon Med anbefalte sikringstiltak 

U 1,07 (5%) Middels (24) Middels (24) 
Snitt U: Middels (18) 

 
Sone 581 Gudding 
 
I sone 581 Gudding planlegger NVE å utføre sikringstiltak av Sogngrensebekken. NVE 
utarbeider borplan for supplerende grunnundersøkelser. NGI anbefaler at det også vurderes 
sikringstiltak i bekkeleiet vest i sonen, der det også pågår aktiv erosjon. 
 
Sone 583 Jøssamoen 
 
Det anbefales at NVE vurderer sikringstiltak i ravinen ved kritisk snitt O, der det pågår aktiv 
erosjon. 
 
Resultatene fra prosjektet er oppsummert i Tabell 14. 
 
Tabell 14 Oppsummering av resultater 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

553 
Tronestangen 

DL 3 Innsnevring av sonen i øst og vest der 
boringer viser ikke-sensitive masser. 
Tidligere og supplerende 
grunnundersøkelser indikerer at det 
kun er lokale lommer av sprøbrudd-
materiale i sonen. Ingen foreslåtte 
sikringstiltak. Faregrad-, konsekvens- 
og risikoklasse forblir uendret. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

561 Øgstad DL 3 Ingen endring i soneavgrensning og 
klassifisering. Supplerende grunn-
undersøkelser indikerer sprøbrudd-
materiale ved begge gårdene i sonen. 
Siden det kun er litt erosjon i 
Korsdalsbekken og ingen bebyggelse 
innenfor 100 m fra bekken, er det ikke 
foreslått sikringstiltak. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2– Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

574 Fåren DL 4 Tidligere og supplerende grunnunder-
søkelser indikerer sprøbruddmateriale 
med stor mektighet øst i sonen, og det 
er registrert noe erosjon i Leiråa. 
Skråningsstabiliteten er dårlig. Det 
anbefales steinplastring av Leiråa og 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(3 – Høy) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 



 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

nedplanering av skråningstoppen. Også 
vest i sonen er det påvist sprøbrudd-
materiale. Faregraden er redusert 
siden erosjonsscore er redusert fra 
"aktiv" til "noe". Konsekvens- og 
risikoklasse forblir uendret. Ingen 
endring i soneavgrensning. 

576 Leirfald DL 3 Ingen endring i soneavgrensning og 
klassifisering. I skråningen mot sør er 
det indikert et ca. 10 m tykt lag med 
sprøbruddmateriale, men det er ingen 
bekk i bunnen av skråningen. Lenger 
nord i sonen indikerer tidligere og 
supplerende grunnundersøkelser 
tynne lag med sprøbruddmateriale. 
Ingen foreslåtte sikringstiltak.  

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2– Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

581 Gudding DL 3 Øst for Sogngrensebekken er det 
indikert tynne lag med sprøbrudd-
materiale. Vest for Sogngrensebekken 
er det indikert tykke lag med 
sprøbruddmateriale ved bebyggelsen, 
men ikke nærmest bekkene. NVE 
planlegger sikring av Sogngrense-
bekken, og NGI anbefaler sikringstiltak 
også i bekken lengst vest i sonen. Ingen 
endring i soneavgrensning. Faregraden 
er redusert fra "høy" til "middels" på 
bakgrunn av tidligere og supplerende 
grunnundersøkelser. Konsekvens- og 
risikoklasse forblir uendret. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(3 – Høy) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 

582 Ekren DL 1 Sonen er redusert i sør der tidligere 
grunnundersøkelser viser ikke-
sensitive masser. Tynt lag med 
sprøbrudd-materiale i påvist i den 
gjenværende sonen. NVE planlegger 
supplerende grunnundersøkelser i 
sonen. Det er nå ingen bebyggelse i 
sonen, og ingen sikringstiltak er 
foreslått. Ingen endring i klassifisering. 

Faregradklasse: 1 – Lav 
(1 – Lav) 
Konsekvensklasse: 1 – Mindre 
alvorlig 
(1 – Mindre alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Lav prioritet 
(3 – Lav prioritet) 

583 Jøssamoen DL 3 Tidligere og supplerende grunnunder-
søkelser indikerer at det ikke er 
sammenhengende lag med sprøbrudd-
materiale i sonen, og det ansees ikke å 
være fare for eksisterende bebyggelse i 
sonen. Det anbefales likevel sikrings-
tiltak i ravinen nedenfor Jøssåsmoen 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 



 

Sone 

Ferdig 
med 

vurdering 
i 

Resultater 
Ny klassifisering 

(Tidligere klassifisering) 

gård der det pågår aktiv erosjon. Sonen 
er redusert i nordvest og utvidet i vest 
der supplerende grunnundersøkelser 
indikerer mulig sprøbruddmateriale 
ved to gårder. Ingen endring i 
klassifisering. 

586 
Innlegghaugen 

DL 3 Det er ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale i sonen. Sonen er 
innsnevret i nordøst. Det ansees ikke å 
være fare for eksisterende bebyggelse i 
sonen, og det er derfor ikke foreslått 
sikringstiltak i sonen. Risikoklasse er 
redusert fra "høy prioritet" til "middels 
prioritet" siden score for faregrad og 
konsekvens er redusert. NVE 
planlegger supplerende 
grunnundersøkelser i sonen. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(4 – Høy prioritet) 

598 Vinnesmo DL 3 Sonen er innsnevret i nordøst der 
supplerende grunnundersøkelser viser 
ikke-sensitive masser. Øst for Litje 
dalen og mellom Store dalen og Litje 
dalen er det indikert lag med 
sprøbruddmateriale. Vest for Store 
dalen er det et mektig lag med 
sprøbruddmateriale fra 1 m under 
terreng. Siden det ikke er noen bekk 
ved bebyggelsen i sonen, er det ikke 
foreslått sikringstiltak i sonen. Ingen 
endring i klassifisering. 

Faregradklasse: 2 – Middels 
(2 – Middels) 
Konsekvensklasse: 2 – Alvorlig 
(2 – Alvorlig) 
Risikoklasse: 3 – Middels prioritet 
(3 – Middels prioritet) 
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GodkjentKontrollert
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Tegnforklaring
Kvikkleirefaresone

Aktuell
Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Mulig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Antatt ingen kvikkleire/sprøbruddmatr.

Observasjoner
 Berg i dagen
W Erosjon i bekk/elv
? Fylling
+ Gammel skredgrop
Ï Leire

Øvrige data
Kritiske snitt
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Kart nr.
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Tegnforklaring
Kvikkleirefaresone

Aktuell
Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Mulig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Antatt ingen kvikkleire/sprøbruddmatr.

Observasjoner
 Berg i dagen
W Erosjon i bekk/elv
? Fylling
+ Gammel skredgrop
Ï Leire
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Tegnforklaring
Kvikkleirefaresone

Aktuell
Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Mulig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Antatt ingen kvikkleire/sprøbruddmatr.

Observasjoner
 Berg i dagen
W Erosjon i bekk/elv
? Fylling
+ Gammel skredgrop
Ï Leire

Øvrige data
Kritiske snitt

" " " Skredkant (NGU)
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Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
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Tegnforklaring
Kvikkleirefaresone

Aktuell
Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Mulig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Antatt ingen kvikkleire/sprøbruddmatr.

Observasjoner
 Berg i dagen
W Erosjon i bekk/elv
? Fylling
+ Gammel skredgrop
Ï Leire

Øvrige data
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Tegnforklaring
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Aktuell
Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Mulig kvikkleire/sprøbruddmatr.
! Antatt ingen kvikkleire/sprøbruddmatr.
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 Berg i dagen
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Øvrige kvikkleirefaresoner
Tidligere kvikkleirefaresoner
Anbefalt avlastning
Anbefalt erosjonssikring

Eksisterende og supplerende
grunnundersøkelser
Y CPTU

U Dreietrykksondering
Z DreiesonderingV Poretrykksmåling
X Prøveserie
W Totalsondering
E Vingeboring

Klassifisering
! Sannsynlig kvikkleire/sprøbruddmatr.
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Vedlegg A 

Nøkkeldata for soner 
 



Sone Sonens 
faregrad 
(ny) 

Løsne-
område 

Erosjon 
(før 
befaring 
juli 2017) 

Erosjon 
(etter 
befaring 
juli 2017) 

Topografi Grunnforhold Aktuell 
skredtype 

Type 
utløpsområde 

Løsneområde skadekonsekvenser Utløpsområde skadekonsekvenser Befart Supplerende 
grunnunder-
søkelser utført 

Stabilitets-
beregninger 
utført 

Sikrings-
tiltak 
anbefalt 

Kommentarer 
Bolig-
enheter 

Nærings-
bygg 

Annen 
bebyggelse 

Veg/ 
Toglinje/ 
Kraftnett 

Bolig-
enheter 

Nærings-
bygg 

Annen 
bebyggelse 

Veg/ 
Toglinje/ 
Kraftnett 

553 
Tronestangen 

Middels A Ingen Ingen Jevnt hellende terreng med 
maks. helning 1:8,8. 
Høydeforskjell på 55 m.. 

Ikke tolket 
sprøbruddmateriale i 
snittet, men mulig 
sprøbruddmateriale 
120 m fra snittet. 

Flakskred/ 
lokalskred 

Fjord/åpent 20-60 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

12 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

Ja Ja Nei Nei Sonen utgikk etter DL3 siden 
sprøbruddmateriale forekommer i 
lokale lommer uten at det er store 
sammenhengende lag i sonen. 

B Ingen Ingen Jevnt hellende terreng med 
maks. helning 1:6,3. 
Høydeforskjell på 42 m. 

Mulig sprøbrudd-
materiale i enkelte 
dybder, men ikke 
tolket sammenheng-
ende sprøbrudd-
materiale i snittet. 

Flakskred/ 
lokalskred 

Fjord/åpent 40-70 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

12 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

Ja Ja Nei Nei 

C Ingen Ingen Jevnt hellende terreng. 
Bratt skråning øverst i 
snittet med maks. helning 
1:2,5. Høydeforskjell på 32 
m. 

Påvist sprøbrudd-
materiale fra 4,5-5,0 
m dybde. Fastere 
masser fra 5 m dybde. 

Flakskred/ 
lokalskred 

Fjord/åpent 2-80 3 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0-12 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

Ja Ja Nei Nei 

561 Øgstad Middels Y Noe Litt Jevn stigning fra 
Korsdalsbekken opp til 
platået der gårdene ligger. 
Maks. helning 1:7,1. 
Høydeforskjell på 25 m. 

Ikke påvist sprøbrudd-
materiale ved gården 
Bergan. Mulig sprø-
bruddmateriale fra 
terreng til stor dybde 
midt i skråningen. 

Rotasjonsskred/ 
lokalskred/ 
flakskred 

Bekk/åpent 3 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0-5 0 0 - Ja Ja Nei Nei Snittet utgikk etter DL 3. Det er 
indikasjon på sprøbruddmateriale rett 
under 1:15-linja, men det er ingen 
bebyggelse innen 100 m fra bekken. 

574 Fåren Middels U Aktiv Noe Bratt skråning med maks. 
helning 1:1,6 fra elva Leira 
opp til platået der Fåra gård 
ligger. Høydeforskjell på 48 
m. 

Påvist tynt lag med 
kvikkleire nederst i 
skråningen. Kvikkleire 
påvist over 1:15-linja 
ved skråningstopp og 
på platået bak 
skråningstoppen. 
Tolket mektighet på 
opp til 30 m. 

Initialskred med 
retrogressiv 
bruddutvikling 

Elv/ravinert 3 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

1 1 Kan ramme 
bebyggelse 
nedstrøms. 

- Ja Ja Ja Ja Erosjonssikring og nedplanering 
anbefalt. 

V Noe Noe Ravinert terreng. Maks. 
helning 1:2,1. 
Høydeforskjell på 15 m. 

Påvist sprøbrudd-
materiale i 10-11 m 
dybde og indikasjon 
på sprøbrudd-
materiale fra 13-22,3 
m dybde på platået 
ved Østre Gjermstad 
gård. Indikasjon på 
sprøbruddmateriale i 
8-16,4 m dybde i 
nedre del av 
skråningen. 

Lokalskred/ 
rotasjonsskred 

Elv/ravinert 1 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

1 1 Kan ramme 
bebyggelse 
nedstrøms 

- Ja Ja Nei Nei Snittet utgikk etter DL 3 siden det ikke 
er indikasjon på sprøbruddmateriale 
over 1:15-linja. 

576 Leirfald Middels G Aktiv Aktiv Ravinert terreng. Maks. 
helning 1:1,3. 
Høydeforskjell på 20 m. 

Tynne lag med 
sprøbruddmateriale 
påvist ved 
skråningstopp. 
Usikker utstrekning. 

Flakskred/ 
lokalskred 

Åpent 0 2 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

2 1-2 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

Ja Ja Nei Nei Det er påvist et tynt lag med 
sprøbruddmateriale over 1:15-linja, 
men ingen boliger som kan rammes. 
Snittet utgikk etter DL 3 etter avtale 
med NVE og tredjepart. 

H Ingen Ingen Ravinert terreng. Maks. 
helning 1:2,6. 
Høydeforskjell på 23 m. 

Lagvis med 
sprøbruddmateriale 
fra 3-22 m dybde ved 
skråningstopp. 
Indikasjon på 
sprøbruddmateriale i 
1-7 m dybde lenger 
nede i skråningen. 
Usikker utstrekning. 

Initialskred med 
retrogressiv 
bruddutvikling 

Åpent 3-5 3-5 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

10-20 5-10 0 Fylkesveg Ja Ja Nei Nei Det er indikasjon på 
sprøbruddmateriale over 1:15-linja, 
men det er ingen bekk i bunnen av 
skråningen og dermed heller ikke 
noen bekkeerosjon. Snittet utgikk 
etter DL 3 etter avtale med NVE og 
tredjepart. 

581 Gudding Middels I Aktiv Aktiv Bratt skråning med maks. 
helning 1:2,1 fra 
Sogngrensebekken opp til 
platået der Gudding gård 
ligger. Jevnt hellende 
terreng videre oppover. 
Høydeforskjell på 51 m. 

Tolket sprøbrudd-
materiale med 
mektighet på 7-10 m 
på platået og videre 
oppover. Ikke 
indikasjon på 
sprøbruddmateriale 
nærmest 
Sogngrensebekken. 

Lokalskred Bekk/ravinert 3 2 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei Det er tolket sprøbruddmateriale 
over 1:15-linja på platået, men siden 
det ikke er tolket sprøbruddmateriale 
i skråningen ned mot 
Sogngrensebekken, er det ikke fare 
for at et skred utløst ved bekken vil 
forplante seg bakover til bebyggelsen. 



Sone Sonens 
faregrad 
(ny) 

Løsne-
område 

Erosjon 
(før 
befaring 
juli 2017) 

Erosjon 
(etter 
befaring 
juli 2017) 

Topografi Grunnforhold Aktuell 
skredtype 

Type 
utløpsområde 

Løsneområde skadekonsekvenser Utløpsområde skadekonsekvenser Befart Supplerende 
grunnunder-
søkelser utført 

Stabilitets-
beregninger 
utført 

Sikrings-
tiltak 
anbefalt 

Kommentarer 
Bolig-
enheter 

Nærings-
bygg 

Annen 
bebyggelse 

Veg/ 
Toglinje/ 
Kraftnett 

Bolig-
enheter 

Nærings-
bygg 

Annen 
bebyggelse 

Veg/ 
Toglinje/ 
Kraftnett 

Snittet utgikk etter DL3 etter avtale 
med NVE og tredjepart. 

J Aktiv Aktiv Hellende terreng med bratt 
skråning ned mot 
Sogngrensebekken. Maks. 
helning 1:1,4. 
Høydeforskjell på 60 m. 

Tolket sprøbrudd-
materiale med 
mektighet på 2 m i 
skråningen ned mot 
Sogngrensebekken. 
Usikker utstrekning. 
Ikke-sensitiv leire ved 
Oppem gård. 

Flakskred/ 
rotasjonsskred 

Bekk/ravinert 1 1 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei Det ikke er tolket sprøbruddmateriale 
ved bebyggelsen, Oppem gård. Snittet 
utgikk etter avtale med NVE og 
tredjepart. 

K Noe Aktiv Jevnt hellende terreng som 
blir brattere ned mot bekk. 
Maks. helning 1:3,3. 
Høydeforskjell på 40 m. 

Tolket 
sprøbruddmateriale 
med mektighet på 9 
m ved bebyggelsen 
ved Guddingsbakkan. 
Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale 
ned mot bekken.  

Lokalskred Bekk/ravinert 2 2 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei Det er tolket sprøbruddmateriale 
over 1:15-linja lenger oppe i 
skråningen, men siden det ikke er 
tolket sprøbruddmateriale ned mot 
Sogngrensebekken er det ikke fare for 
at et skred utløst ved bekken vil 
forplante seg bakover til bebyggelsen. 
Snittet utgikk etter DL3 etter avtale 
med NVE og tredjepart. 

582 Ekren Lav                Nei Nei Nei Nei Sonen utgikk etter DL 1 etter avtale 
med NVE. 

583 
Jøssamoen 

Middels L Litt Litt Ravinert terreng med bratt 
skråning ned mot bekk. 
Maks. helning 1:2,1. 
Høydeforskjell på 35 m. 

Mulig 
sprøbruddmateriale i 
4-5 m dybde ved 
gårdene i Jøsåsvegen 
94/97.  

Flakskred/ 
lokalskred 

Bekk/ravinert 2 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei Sonen utgikk etter DL3 siden det ikke 
er indikasjon på sammenhengende 
lag med sprøbruddmateriale i noen av 
snittene. 

M Litt Litt Skredgrop. Bratt skråning 
ned mot Verdalselva med 
maks. helning 1:1,4. 
Høydeforskjell på 53 m. 

Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale 
nederst eller øverst i 
snittet. Mulig 
sprøbruddmateriale i 
0-6 m dybde i nedre-
midtre del av snittet. 

Rotasjonsskred Elv 0 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei 

N Aktiv Noe Ravinert terreng med bratt 
skråning ned mot bekk. 
Maks. helning 1:1,8. 
Høydeforskjell på 104 m. 

Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale i 
snittet. 

Rotasjonsskred Bekk/ravinert 4 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei 

O Aktiv Aktiv Ravinert terreng med bratt 
skråning ned mot bekk. 
Maks. helning 1:2. 
Høydeforskjell på 63 m. 

Tynt lag med 
sprøbruddmateriale 
over 1:15-linjen tolket 
i nedre del av 
skråningen.  

Lokalskred/ 
flakskred 

Bekk/ravinert 0 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei 

586 
Innlegghaugen 

Middels S Ingen Noe Ravinert terreng. Maks. 
helning 1:4. Høydeforskjell 
på 60 m. 

Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale 
nedenfor 
Innlegghaugen gård. 

Lokalskred/ 
flakskred/ 
rotasjonsskred 

Bekk/ravinert 1 0 0 Fylkesveg-
Kommunal 
veg-Privat 
veg 

8-10 2-3 0 Fylkesveg Ja Ja Nei Nei Sonen utgikk etter DL3 siden det ikke 
er indikasjon på sprøbruddmateriale i 
snittene. 

T Ingen Litt Ravinert terreng med bratt 
skråning fra Verdalselva 
opp til platå. Maks. helning 
1:1,7. Høydeforskjell på 65 
m. 

Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale i 
snittet. 

Rotasjonsskred Elv 0 0 0 Fylkesveg 0 0 Kan ramme 
bebyggelse 
nedstrøms 

- Ja Ja Nei Nei 

598 Vinnesmo Middels E Ingen Ingen Bratt skråning med maks. 
helning 1:1,1. 
Høydeforskjell på 20 m. 

Ikke indikasjon på 
sprøbruddmateriale i 
snittet. 

Lokalskred Åpent 3 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

0 0 0 - Ja Ja Nei Nei Etter ny soneavgrensning ligger nedre 
del av snittet utenfor kvikkleiresonen. 
Snittet utgikk etter DL 3. 

F Ingen Ingen Bratt skråning med maks. 
helning 1:1,1. 
Høydeforskjell på 19 m. 

Flere lag med 
sprøbruddmateriale 
tolket ved Rossmo 
gård. Tynt lag med 
sprøbruddmateriale 
påvist i 3-4 m dybde. 
Usikker utstrekning. 

Flakskred/ 
lokalskred 

Åpent 1 0 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

2 1-2 0 Kommunal 
veg-Privat 
veg 

Ja Ja Nei Nei Snittet utgikk etter DL 3. Det er påvist 
sprøbruddmateriale over 1:15-linja, 
men det er ingen bekk i bunnen av 
skråningen og dermed heller ikke noe 
bekkeerosjon. 

 



 
Vedlegg B 
Faktaark 



Kvikkleiresone 553: Tronestangen - Kommune: 
Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 12.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Sonen ble opprinnelig opprettet ifm. nasjonal kartlegging av områder med potensiell fare for 
kvikkleireskred på midten av 90-tallet.

Det er utført supplerende grunnundersøkelser og nye vurderinger i sonen i forbindelse med 
NVE prosjekt "Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag", utført i 2017 og 2018. I denne 
forbindelse er sonegeometrien noe redusert og fare-/konsekvens- og risikovurderinga er 
oppdatert med ny informasjon. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 
Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred.



Referanser
950066-1 og 2, NVE Klassifisering av kvikkleiresone
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R 20170367-06-R  datert 21.3.2018
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev. 00 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal datert 2.3.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Sonen ligger utenfor det mest 

aktive skredområdet
Lav 1 1 1

Skråningshøyde i 
meter

40  m, antatt at kritisk snitt går 
gjennom NGI_109B.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

NC 1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Antatt. Det foreligger ikke 
poretrykksmålinger i sonen.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet Boring 108 , 109A og 109B er 
vanskelig å tolke på grunn av 
mye grovt materiale, men det 
er tolket sprøbruddmateriale 
mellom 2-4m, 7-10 m og 
11,5-19m i 109B. I borpunkt 
553-4 er påvist 
sprøbruddmateriale mellom 
4,5 - 5,0 m.

H/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Målt sensitivitet i borpunkt 
553-4 er 28

20-30 1 1 1

Erosjon Ikke registrert erosjon i sonen. Ingen 0 3 0
Inngrep Etter opprinnelig kartlegging 

har boligfeltet innenfor 
området blitt større. Det er 
utført en del mindre inngrep 
(fylling /utgraving). 

Det er utført store 
terrenginngrep i sonen i form 
av bekkelukking og 
bakkeplanering.

Noe 
forverring

2 3 6

Total poengsum 24
Prosent av maks 47.06
Sist oppdatert 25.5.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter Boligfelt i sonen. Tett > 5 3 4 12



Konsekvensberegning
Næringsbygg Båtnaust. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Grendehus. Ingen 0 1 0
Veier Fv 169, antatt ÅDT. 1001-5000 2 2 4
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt lokalnett. Lokal 0 1 0
Oppdemning Ingen oppdemming/flomfare 

da utløpsområdet er i fjorden
Ingen 0 2 0

Total poengsum 16
Prosent av maks 35.56
Sist oppdatert 25.5.2018



Kvikkleiresone 561: Øgstad - Kommune: Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 13.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Det er utført supplerende grunnundersøkelser i sonen i forbindelse med NVE prosjekt 
"Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag", utført i 2017 og 2018. I den forbindelse er det 
opprettet utløpsområde for sonen, og fare/konsekvens/risiko - vurderinger er oppdatert med ny 
informasjon. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for vurdering 
av løsne- og utløpsområder for områdeskred.

Referanser
86041-1 og 2, NVE Klassifisering av kvikkleire
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev00  Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 



Referanser
Verdal datert 2.2.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R rev. 01 Delleveranse 3 Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag Verdal kommune datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Historiske høy skredaktivitet Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

25 m 20-30 2 2 4

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

gm flate vurdet til kt 70, 
dagens på kt 65, kritisk flate 
vurdert rundt kt 50

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Enkel 2 d - geometri Hydrostatisk 0 3 0
Kvikkleiremektighet I boring 561-47 er det 

indikasjoner på 
sprøbruddmateriale mellom 
3-10 m dybde.

H/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Antatt 30-100 2 1 2
Erosjon Erosjon i yttersving Lite 1 3 3
Inngrep Trolig bakkeplanert, men 

dyrket helt ned til bekken
Ingen 0 3 0

Total poengsum 20
Prosent av maks 39.22
Sist oppdatert 26.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 2 gårdsbruk. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fv 164, antatt ÅDT. 1001-5000 2 2 4
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Bekken Korsdalsbekken går 

videre ned til Stevneplassen
Alvorlig 3 2 6

Total poengsum 15
Prosent av maks 33.33
Sist oppdatert 26.6.2018



Kvikkleiresone 574: Fåren - Kommune: Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 15.1.2004
Sist oppdatert 6.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
I forbindelse med NVE prosjekt "kvikkleiresoneutredning light Trøndelag" er det utført 
innledende vurderinger, befaring, grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering i sone 574 Fåren i 
2017 og 2018. Faktaark er oppdatert, og utløpsområde er skissert. På grunnlag av NGIs 
befaring 13.07.2017 er erosjonsscore for sonen endret fra "aktiv" til "noe". Dette har ført til en 
endring av faregrad fra "høy" til "middels". Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  
14/2016 Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred.

Referanser
86041-1 og 2, NVE klassifisering av kvikkleire



Referanser
Norges Geotekniske Institutt 20170367-08-R Beregningsgrunnlag og stabilietsberegninger 
datert 21.6.2018
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev00  Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal datert 2.2.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R  Delleveranse 3 Kvikkleiresoneutredning light 
Trøndelag Verdal kommune Rev 01 datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Sonen grenser til Verdalsraset Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

Svært høy skråning mot øst. 
Fra elva Leiråa og opp på 
platået er det ca. 48 m 
høydeforskjell.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Utførte trykksonderinger 
indikerer et tidligere 
terrengnivå på ca. 20 meter 
over dagens terreng i skråning 
mot sørøst. Det er tolket at 
materialet er overkonsolidert i 
toppen og at det nærmer seg 
normalkonsolidert med 
dybden. 

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Det er installert 
poretrykksmålere i borpunkt 
574-44 som ligger på 
skråningstopp sørøst i sonen. 
Poretrykksmålerene er 
installert i dybde 8m og 20m, 
og poretrykksavlesningene er 
på hhv. 20 kPa og 50 kPa som 
viser at det er undertrykk i 
punktet. 

-(0-20) -1 3 -3

Kvikkleiremektighet Fra 8 m dybde til 
sonderingsslutt på 20 m 
nederst i profilet. Lengre oppe i 
skråningen og på platået 
indikerer sonderinger 
sprøbruddmateriale varierende 
fra ca. 7 til 15 m dybde. 
Tykkelsen på sprøbruddmatr. 
laget reduseres nedover i 
skråningen.

>H/2 3 2 6

Sensitivitet Fra lab. >100 3 1 3
Erosjon Det er 3 bekker, bekk mot øst 

har utløst flere utglidninger. 
Det pågår noe erosjon i Leiråa, 

Noe 2 3 6



Fareberegning
spesielt i yttersvingene 
(befaring NGI 13.07.2017). I de 
andre to bekkene ble det 
registrert noe erosjon av NVE i 
2003 (ikke befart i 2017).

Inngrep En bekk er lukket inne og på 
sørsiden av sonen. Fra 
befaring 13.07.2017 ble det 
registrert at elven Leirå er 
delvis plastret sør i 
kvikkleiresonen.

Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 24
Prosent av maks 47.06
Sist oppdatert 14.8.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 bolighus og 3 gårdsbruk. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg 1 næringsbygg <10 1 3 3
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier FV164 Leirådalsvegen. ÅDT: 

270 (2017). NVDB - 
www.vegvesen.no\vegkart

100-1000 1 2 2

Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Et potensielt skred sørøst i 

sonen vil ha utløp i bekken 
Leiråa. Det ligger flere gårder 
langs Leiråa som ligger høyere 
i terreng, blir sannsynligvis ikke 
påvirket. Oppdemning kan dog 
føre til flom og ev. brist, og hus 
kan ligge utsatt til. 

Middels 2 2 4

Total poengsum 14
Prosent av maks 31.11
Sist oppdatert 6.8.2018



Kvikkleiresone 576: Leirfald - Kommune: Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 15.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Opprinnelig sone Leirfald- Vinne er delt i to soner kalt Lerifald og Vinnesmo.

I forbindelse med NVEs prosjekt "Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag" ble det utført 
befaring og supplerende grunnundersøkelser i sonen i 2017 og 2018. Det er utført en revidert 
fare-/konsekvens- og risikovurdering av sonen, sammen med at utløpsområdet til sonen er 
vurdert og skissert inn. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode 
for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred.

Referanser



Referanser
86024-1 og 2, NVE Verdal II   
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev00  Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal datert 2.2.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R Rev 01 Delleveranse 3 Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag Verdal kommune datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Store historiske skred. Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

20 m - kristisk snitt ut fra 
dårligst poengscore i 
faregradsvurderinga er ved 
boring 576-13.
(Skråning ved sondering 
576-15 og NGI_101 er også 
vurdert).

20-30 2 2 4

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Ingen vesentlige 
terrengendringer

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Fra poretrykksmåler i borpunkt 
576-13.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet Det er tolket to tynne lag med 
sprøbruddmateriale i 
sondering 576-13.

<H/4 1 2 2

Sensitivitet Sensitivitet er målt til 34 i 
576-13 dybde 15-16 m

30-100 2 1 2

Erosjon Aktiv erosjon i bekken nordøst 
i sonen ved snitt G (NGI 
rapport 20170367-06-R rev.1)

Aktiv/glidn. 3 3 9

Inngrep Bakkeplanering, bekkelukking Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 23
Prosent av maks 45.10
Sist oppdatert 26.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 bolighus og 1 gårdsbruk. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Beredskapsbygning. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fv 153, antatt ÅDT. 1001-5000 2 2 4
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt regionalnett. Regional 2 1 2



Konsekvensberegning
Oppdemning Mulig oppdemming av 

Verdalselva
Alvorlig 3 2 6

Total poengsum 16
Prosent av maks 35.56
Sist oppdatert 26.6.2018



Kvikkleiresone 581: Gudding - Kommune: 
Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 16.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Multiconsult utførte grunnboringer i sonen i 2004. I forbindelse med NVE prosjektet 
"Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag" ble det i 2017 og 2018 utført befaring av sonen og 
supplerende grunnundersøkelser av Multiconsult for NVE. Redigert fare-/konsekvens- og 
risikovurdering er utført for sonen i dette prosjektet, sammen med vurdering og skissering av 
utløpsområde. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for 
vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred.

Referanser



Referanser
860021-1 og 2, NVE Klassifisering av kvikkleireområder
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev.00 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal datert 2.3.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R rev.1 datert 23.5.2018
Multiconsult 410622-1, grunnundersøking Sogngrensebekken, Gudding,  datert 2.8.2004

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Store historiske skred Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

omtrentlig 35 m fra bekk som 
utgjør sonegrense i vest, forbi 
NGI_98 som antas som det 
kritiske snittet i sona.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Tolket fra RCPTU 581-18 og 
581-20

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Det er målt poretrykk i 
borpunkt 581-18. Målerene er 
installert på 6m og 13 m 
dybde, og viser hhv. 20 kPa og 
57 kPa.

-(0-20) -1 3 -3

Kvikkleiremektighet Boring 98 indikerer kvikkleire 
fra 4 - 13 m  m under terreng. 
Sonen er utvidet etter at flere 
boringer og en prøveserie er 
tatt utenfor opprinnelig sone 
(Multiconsult 2004)

H/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Prøveserie PR1 Multiconsult 30-100 2 1 2
Erosjon Aktiv erosjon i 

Sognsgrensebekken og bekken 
som utgjør soneavgrensning i 
vest, Utglidninger observert i 
begge bekkeløpene.

Aktiv/glidn. 3 3 9

Inngrep bakkeplanering, bekkelukking Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 22
Prosent av maks 43.14
Sist oppdatert 25.5.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 2 gårdsbruk. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0



Konsekvensberegning
Veier Privatveg, antatt ÅDT. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Et kvikkleireskred vil renne ned 

i Verdalselva
Alvorlig 3 2 6

Total poengsum 11
Prosent av maks 24.44
Sist oppdatert 25.5.2018



Kvikkleiresone 582: Ekren - Kommune: Verdal
Faregradklasse Lav
Konsekvensklasse Mindre alvorlig
Risikoklasse 1
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 16.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Det er utført grunnundersøkelser av Rambøll i 2005 for å kartlegge fare for evt. kvikkleireskred 
som kan ha utløp mot nytt bygg for COOP Vuku  fra sone 582 Ekren. Opprinnelig sone er basert 
på en dreietrykksondering, NGI119 som viser liten motstand ned til 7m dybde. Det er utført 
kontrollboring og prøvetaking i dette punktet, der det er påvist et lag med sensitivt materiale 
mellom 2-4m, men ellers er det ikke funnet sensitiv eller kvikk leire i utføre boringer. 
Undersøkelsene er kun utført i søndre del av opprinnelig sone. Utløpsområdet er vurdert i 
henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for 
områdeskred.

Referanser



Referanser
950066-1 og 2, NVE klassifisering av Kvikkleireson   
Norges Geotekniske Institutt 20170367-03-R 20170367_03_R Delleveranse 1 
Verdal_rev.1_endelig.pdf datert 15.11.2017

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Høy Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

Sone med store 
høydeforskjeller, skråninger 
mot Ekerdalen vurdert som 
kritisk

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Nivå for Kirkvuku antatt som 
veildende på gammel bunn 
(~100), de kritiske skråningene 
vurdert ut fra nivå 80

>2,0 0 2 0

Poretrykk Hovedsaklig 2-d Hydrostatisk 0 3 0
Kvikkleiremektighet Sprøbruddmateriale ved påvist 

mellom 2- 3 m dybde. Kun 
søndre del av sonen er 
kartlagt.

Tynt lag 0 2 0

Sensitivitet St = 38 i borhull 1, Rambøll 
2011

30-100 2 1 2

Erosjon Naturlig i ravinert terreng Lite 1 3 3
Inngrep Ingen av betydning for 

skråningene
Ingen 0 3 0

Total poengsum 14
Prosent av maks 27.45
Sist oppdatert 7.3.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter Ingen Ingen 0 4 0
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Privatveg, antatt ÅDT. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Ingen. Lokal 0 1 0
Oppdemning Skredmassene vil stoppe opp i 

Ekerdalen på grunn av liten 
mektighet av sensitivt lag

Liten 1 2 2

Total poengsum 2
Prosent av maks 4.44



Konsekvensberegning
Sist oppdatert 7.3.2018



Kvikkleiresone 583: Jøssamoen - Kommune: 
Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 16.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Grunnundersøkelser gitt i rapport 414370-1 "Urvold Grustak", Multiconsult viser at det ikke er 
indikasjoner på sprøbruddmateriale nord i sonen. Etter supplerende boringer utført i 
forbindelse med NVEs prosjekt "Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag" utført i 2017 og 
2018 er sonegrensen redusert i nord, samtidig som den er utvidet noe mot vest. Fare-/
konsekvens- og risikovurdering for sonen, sammen med utløpsområde for sonen er vurdert og 
skissert inn. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for vurdering 
av løsne- og utløpsområder for områdeskred.



Referanser
950066-1 og 2, NVE klassifisering av kvikkleire
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev00  Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal.pdf datert 2.2.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R  Rev 01  Delleveranse 3 Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag Verdal kommune datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Høy Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

Stor sone med ravinering fra 
nivå for Verdalselva til 
toppflate 154 m.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Toppflata ligger såpass langt 
inne fra de mest aktive 
kantene slik at minimum 5 m 
terrengsenking antatt i kantene

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Ravinert område - tynne rygger -(0-20) -1 3 -3
Kvikkleiremektighet Boring 122- 125 indikerer 

kvikke masser i toppen fra 5 - 
15 m

H/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Fra Statens vegvesen boring 
nr. 4

30-100 2 1 2

Erosjon Fra befaring utført av NGI den 
14.07.2017 ble det registrert 
noe erosjon i ravinedal nordøst 
i sonen, mens det ble registrert 
litt erosjon i ravinedal i vest.

Noe 2 3 6

Inngrep bekkelukking Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 19
Prosent av maks 37.25
Sist oppdatert 26.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 4 bolighus og 2 gårdsbruk. Spredt > 5 2 4 8
Næringsbygg Ingen Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Rv 758. 100-1000 1 2 2
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Verdalselva vil bli demmet opp Middels 2 2 4



Konsekvensberegning
i noen grad

Total poengsum 15
Prosent av maks 33.33
Sist oppdatert 26.6.2018



Kvikkleiresone 586: Innlegghaugen - Kommune: 
Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 19.1.2004
Sist oppdatert 2.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Det ble utført befaring av sonen og supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med NVEs 
prosjekt "Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag" i 2017 og 2018. Det er ikke tolket 
sprøbruddmateriale i noen av de supplerende grunnundersøkelsene som ble utført. 
Sonegeometrien er noe redusert nordøst i sonen ved "Fossenget" (boring 586-35). 
Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for vurdering av løsne- og 
utløpsområder for områdeskred.

Referanser



Referanser
950066-1 og 2, NVE Klassifisering av kvikkleire
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 rev.00 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - 
Verdal datert 2.2.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R  rev.01 Delleveranse 3 Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag Verdal kommune datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Flere mindre skred i sonen. Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

Fra Verdalselva og opp til platå 
der det ligger eldre fluvialt 
materiale, er de ~100 m

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Platået/jordet der boring er 
utført antas å være 
opprinnelig.

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Antatt, enkel geometri Hydrostatisk 0 3 0
Kvikkleiremektighet Det er ikke tolket 

sprøbruddmateriale i utførte 
sonderinger innenfor sonen.

Tynt lag 0 2 0

Sensitivitet Antatt, ikke påvist 
sprøbruddmateriale i sonen

30-100 2 1 2

Erosjon Noe erosjon er registrert 
innenfor sonen i bekken fra 
"Saukinn"

Noe 2 3 6

Inngrep Det er registrert ny plastring av 
Fv. 757.

Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 20
Prosent av maks 39.22
Sist oppdatert 26.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter Gården Innlegghaugen ligger 

innenfor sonen. Det er også 
hus utenom sonen som kan bli 
påvirket av skredmasser

Spredt ≤ 5 1 4 4

Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Rv 757. 100-1000 1 2 2
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Ingen. Lokal 0 1 0
Oppdemning Et skred vil ha utløp i Middels 2 2 4



Konsekvensberegning
Verdalselva, men på grunn av  
at det er liten mektighet med 
sprøbruddmateriale vil ikke 
hele elven kunne demmes opp.

Total poengsum 10
Prosent av maks 22.22
Sist oppdatert 26.6.2018



Kvikkleiresone 598: Vinnesmo - Kommune: 
Verdal
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 15.1.2004
Sist oppdatert 6.11.2018
Sist oppdatert av STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Bemerkninger
Sonen er opprinnelig Leirfald-Vinne ble i tidligere fase delt i Leirfald og Vinnesmo.

Det er utført supplerende grunnundersøkelser i sonen i forbindelse med NVE prosjekt 
"Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag", utført i 2017 og 2018. I den forbindelse er 
sonegeometrien noe redusert, og fare/konsekvens/risiko - vurderinger er oppdatert med ny 
informasjon. Utløpsområdet er vurdert i henhold til NIFS-rapport  14/2016 Metode for vurdering 
av løsne- og utløpsområder for områdeskred.



Referanser
860024-1 og 2, NVE Verdal II   
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-003 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser - Verdal 
datert 2.3.2018
Norges Geotekniske Institutt 20170367-06-R rev.1  20170367-06-R.pdf datert 23.5.2018

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Mange Store historiske skred Høy 3 1 3
Skråningshøyde i 
meter

Omtrentlig 17 m, antatt kritisk 
snitt vest i sonen ved 598-10

15-20 1 2 2

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Antatt tidligere nivå + 45, 
dagens platå ~40, kritisk ~ 
kote 25

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Fra poretrykksmåler ved 
borpunkt 576-13 nordøst i 
kvikkleiresone 576 Leirfald.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet I sondering 598-10 indikeres 
sprøbruddmateriale mellom 
1-13m.

>H/2 3 2 6

Sensitivitet Antatt 30-100 2 1 2
Erosjon Det er registrert noe erosjon i 

vestre ravine ved befaring 
utført av NGI i 2017.

Noe 2 3 6

Inngrep Bakkepalnering, bekkelukking, 
Enkelte bekker lukket

Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 20
Prosent av maks 39.22
Sist oppdatert 25.5.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 2 bolighus Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fv 153, antatt ÅDT. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt regionalnett. Regional 2 1 2
Oppdemning Et skred kan ha effekt på 

Verdalselva
Alvorlig 3 2 6

Total poengsum 12
Prosent av maks 26.67



Konsekvensberegning
Sist oppdatert 25.5.2018
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