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Notat G1 – Multiconsult  
av 20. oktober 2009 

1. Med bakgrunn i de alvorlige ras som var i Norge på denne tiden, 

fikk Sandnes laget ett innspill til ROS-analyse.  

 

2. Noteby, nå Multiconsult, har gjennomført mange 

grunnundersøkelser i Sandnes, og kjenner området godt. 

 

3. SINTEF laget en KlimaROS rapport av 11.mars 2011, med et 

område i Stavanger som case. Sandnes bidro med innspill i forhold 

til våre vurderinger. 
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Generelt om kvartærgeologiske  

forhold i Sandnes 
• Kvartærgeologisk inntar Sandnes en særegen plass i Norge 

• Det finnes leire eldre enn siste istid, dvs maksimum  

ca 20.000 år siden 

• Disse leirene er sterkt forbelastede. De finnes ikke sentralt i Sandnes, 

men på begge sidene. 

• I sentrum finnes i øvre del avsetninger ned til kote minus 5 til 10 med 

sterkt gytjeholdige lag. 

• Det er fire typer avsetninger: 

* Strandgrus (senglacial) 

* Bunnmorene fra sist istid 

* Sand- og grusmasser (Muligens av glacifluvial opprinnelse fra før 

   siste istid 

* Marine leirsedimenter (fra før siste istid) 
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Teglverk 

• I tidligere tider var det omfattende teglverksdrift i 

de maritime leiravsetningene. 

• I øst lå leirtakene Graveren (nå Graverslia), 

Werslandsbanen og Hove 

• I vest lå leirtakene Gann, Gamlaverket, Østådt, 

Altona og Lura. 

• Generelt var stabilitetsforholdene i disse leirtakene 

anstrengte, delvis ble disse forholdene 

framprovosert i måten en gravde på. 
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Geologisk kart 
• I de fleste leirtakene er det 

etabler dreneringssystem for å 
holde poretrykket nede. 

• Uhell / utglidning har skjedd 
når har gravd i bunn av 
leirtaket, på samme måte som 
under tidligere drift. 

• Risikoen er at for få kjenner til 
hvordan områdene er drenert, 
og at funksjonen kontrolleres. 
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Dybingen / utfyllinger 

1. I august 1985 ble det utviklet en ca 130 m lang 
sprekk tvers gjennom boligfeltet ned mot Dybingen 

2. Årsaken var en relativt rask senking av vannstanden 
i Dybingen, som er regulert 

3. I kombinasjon med senkingen var det fylt opp 
masser i hagene langs Dybingen 

4. Langs Daleveien utenfor tidligere Polaris er det fylt 
på en ”stabilitetsfylling” i sjøen for å sikre ny 
Dalevei mot utglidning 

5. I Indre Vågen ble promenaden pælt for å sikre 
området mot utglidning 
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Potensial  

fare for 

Steinsprang 
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Eksempel på aktsomhetskart 


