
NOTAT 

 Inledning 1.
Detta notat avser bedömning (vurdering) av områdets stabilitet och risk för översvämning (flom) för utbyggnads-
området Værstetorvet i Fredrikstad. I förbindelse med planarbetet för detaljreguleringen av Værstetorvet har 
Fredrikstad kommun efterfrågat geoteknisk bedömning (vurdering) av områdets stabilitet och risk för flom, enligt 
NVE:s retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011)” [1].  
 
Inhouse Tech Geoteknik AB har på uppdrag av Værste AS utfört en geoteknisk bedömning med hänsyn till NVE:s 
kriterier i veiledning 7/2014 ”Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdesstabilitet ved arealplanleggingo g 
utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprødbruddegenskaper”, [2]. 
 
NVE:s rettningslinjer 2/2011 [1], ger riktlinjer för hur ett riskområde skall bedömas utifrån risk för skred, dess 
konsekvenser och utbredning. NVE:s veiledning 7/2014 [2], är en bilaga (vedlegg) till veiledning 2/2011 [1] där 
jordskred i sensitiv jord (sprødbrudd material) och kvicklera bedöms. Byggnadsverk skall placeras, projekteras och 
utföras i hänseende till byggteknisk föreskrift TEK10 §7 så att tillfredställande säkerhet mot skada uppnås och så att 
skada tillföljd av naturpåkänningar undviks. 
 
Detta notat summerar den geotekniska bedömningen av områdets stabilitet för fastigheten Værstetorvet med hänsyn 
till myndighetskrav enligt främst NVE:s veiledning 7/2014. 

 Planerad bebyggelse 2.
Inom detaljreguleringsområdet finns idag två kontorslokaler uppförda (Cowis kontor och Rambølls kontor) den 
fortsatta utbyggnaden som planeras är ytterligare fyra byggnader i 3 till 8 etage, se bilaga 1 – Förslag till 
detaljregulering med tillhörande bestemmelser för Åsgård Nord. 
 
Byggnaderna BS 1 och BS 3 är redan uppförda. Byggnad BS-2 är planlagd till 5-6 etage med parkeringskällare. 
Byggnaderna BS-4, BS-5 & BS-6 är planlagda med 3-8 etage samt en gemensam parkeringskällare under mark. 
Byggnad BS-7 är befintlig byggnad (Slippen) som skall restaureras och behållas.  
 
Dagens väganläggningar kommer att justeras med bland annat en cirkulationsplats samt att ny lokalväg byggs sydöst 
om planerade byggnaderna BS-4 till BS-6 ner mot Vestereleven.  
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NOTAT 
Mot Vesterelvens strandlinje i anslutning till gångbron finns en ny kajspont installerade på en sträcka av ca 30m. 
Resterande ca 60m av strandlinjen utgörs av äldre kajkonstruktion, se bilden nedan, samt flacka slänter ner mot 
älven. 

 
Bild 1. Bild mot Slippen (BS-7) som kommer att bevaras och restaureras (Google Earth)  
 

 
Bild 2. Översikt av området från 2014 (Google Earth). Röd linje är ny kajspont  
 
Den nya kajsponten i anslutning till gångbron bedöms vara installerade till ca 15 á 20m djup och vara i gott skick. 
Öster om gångbron är det äldre kaj konstruktioner samt flack slänt ner mot älven. Den äldre kajkonstruktionens skick 
är ej undersökt.  



NOTAT 
 Topografi och geologiska förutsättningar 3.

Exploateringsområdet Værstetorvet begränsas i sydväst av Jens Wilhelmsens gate i sydöst av Verkstadsveien i 
nordväst av Gamle Beddingsveien och i nord/ nordöst av Vesterelva. Området som innefattas av 
detaljreguleringsplanen redovisas i figur 1. 
 
Topografin i området inom reguleringsområdet är plan med terrängnivåer (koter) varierande mellan ca +1,5 närmast 
Vesterelva till ca +2,5 vid Jens Wilhemsens gate. Terrängen sluttar svagt ner mot Vesterelven och dess gångbro som 
går över älven.  
 
Nordväst om området finns berg i dagen (bart fjell).  

  
Figur 1. Översikt över reguleringsområdet. 
 
Detalreguleringsområdet ligger under den marina gränsen som enligt NGU:s løsmassekart, se figur 2, utgörs av marint 
avsatta sediment med stor mäktighet (tykk havavsettning (ljusblått) som överlagras av utfyllda massor (grått) närmast 
Vesterelven. Både nordväst och sydöst om området finns berg i dagen (rosa). Vesterelven har ett vattendjup på 1-2m 
närmast reguleringsområdet för att öka till 6 á 7m djup centralt i älven.  



NOTAT 

 
Figur 2. Översikt över reguleringsområdet, løsmassekart från NGU.no. 
 
Sökning på skrednett.no visar att Fredrikstad ligger i en zon som klassificeras som ett aktsamhetsområde för 
kvickleraskred men att det ej föreligger fara för skred eller att det är ett riskområde.  

 Geotekniska förutsättningar (Grunnforhold) 4.
Geotekniska undersökningar (grunnundersøkelser) har utförts inom reguleringsområdet av Inhouse Tech Geoteknik 
AB 2013 och 2015. 

• Geoteknisk datarapport – Datarapport från grunnundersøkelse-Værstetorvet, del 2, Fredrikstad, Norge, 
uppdrags nr. 15.516, daterad 2015-08-28. Upprättad av Inhouse Tech Geoteknik AB, [3]. 

• Geoteknisk Rapport – Værstetorvet – Værsteområdet i Fredrikstad, delområde 1, uppdrags nr. 13.216, 
daterad 2013-08-06. Upprättad av Inhouse Tech Geoteknik AB, [4]. 

 
Resultatet från utförda geotekniska undersökningar visar på homogena grundförhållanden med finkornigt avsatta 
sediment med stor mäktighet. Djup till fast morän eller berg varierar inom undersökningsområdet mellan ca 41 till 
över 50m mäktighet. I anslutning till Beddingeveien i nordväst stiger berget brant och bart fjell finns direkt väster om 
vägen likaså påträffas bart fjell sydöst om området (i anslutning till tunnelmynningen). Utförda undersökningar från 
[4] samt information från grundläggningen av den nya kontorsbyggnaden visar mycket brant släntberg. 
 
Upptagna prøveserier, CPTU-sondering och vingförsök visar att lerans odränerade skjuvhållfasthet (skjærstyrke) är ca 
20kPa ner till 6m djup för att därunder öka med 1,7kPa/m till ca 60kPa på 30m djup, se figur 3a. Omrörd 
skjuvhållfasthet är uppmätt till 0,93-3 kPa, se figur 3b. Sensitiviteten varierar mellan 7 till 23.  
 
Definitionen av kvicklera är att omrörd skjuvhållfasthet su≤ 0,5kPa medan definitionen av sprødbrudd är att omrörd 
skjuvhållfasthet su≤ 2kPa samt att sensitiviteten St ≥ 15. Baserat på utförda laboratorieundersökningen definieras de 
sedimenterade massorna som sprødbruddmaterial men inte kvicklera.
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Figur 3a. Sammanställning odränerad skjuvhållfasthet su 

 
Figur 3b. Sammanställning omrörd skjuvhållfasthet su,omr

 
Grundvattennivån i områdes antas vara ca 1-1,5m under befintlig terräng centralt i området för att ansluta till 
vattennivån i Vesterelven. 

 Områdesstabilitet 5.
NVE:s veiledning 7/2014 ställer krav på att bedöma risk för lokalskred samt även bedöma om det aktuella området 
kan påverkas av ett skred som inträffar utanför området. Det senare är mer vanskligt att bedöma men riktlinjerna 
från NVE medger att aktuellt område skall bedömas utifrån risken att dels påverkas av att ett lokalt skred nedanför 
området som fortplantar sig bakåt in i aktuellt området (retrogressivt skred) och dels ett skred som sker ovanför 
området och utbildar ett flakskred med glidplan genom området (progressivt skred). 
 
Planerad byggnation inom området kommer ej väsentligt att påverka dagens marknivåer. Mindre justeringar av 
terrängnivåer till ca kote +2,5 á +3,0 (uppfyllning med 0 till 1m över dagens marknivåer) kommer ske för att 
säkerställa området mot översvämning (flom). Planerade byggnader i 3 till 8 etage kommer att grundläggas genom 
pålning (spetsbärande eller kohesionspålar), innebär att last från byggnad förs ner till berg eller fastare jordlager. 
 
Huvuddelen av detaljreguleringsområdet är plant med en nivåskillnad på upp till ca 1m. Området utgörs av finkornigt 
avsatta sediment med odränerad skjuvhållfasthet su ≥ 20kPa. Totalstabiliteten är således tillfredställande under 
befintliga förhållanden. Lokalstabiliteten vid om djupare schakter än 2m erfordras kontroll av geotekniskt sakkunnig 
för att värdera behovet av stödkonstruktioner (spont) eller andra förstärkningsåtgärder för att säkerställa 
tillfredställande stabilitetsförhållandena. 
 
Närmast Vesterelven (inom det rödstreckade området i figur 1) lutar terrängen från kote ca +2,5 till kote 0 vid älv-
stranden på en sträcka av ca 35m. Lutningen (helningen) är ca 1:14 fram till älvstranden. Vesterelvens bottennivå 
sluttar svagt första ca 10 á 15m från kote 0 till ca kote -2 för att därefter något brantare ner till ca kote -6 i den 
centrala och östra delen av älven. Bottenprofilen har en bedömd lutning under vatten motsvarande 1:5 till 1:7.  



NOTAT 
Risk för progressivt skred 
Områdets omgivning med plan terräng eller berg i dagen (bart fjell) innebär att det är osannolikt att ett progressivt 
brott kan utbildas som påverkar aktuellt reguleringsområde.  
 
Risk för retrogressivt skred 
Retrogressivt skred med ett lokalt skred i Vesterelven eller i dess strandlinje bedöms som mindre sannolikt. 
Vesterelvens bottenprofil med en lutning 1:5 och en nivåskillnad på ca 6 á 7m har överslagsmässigt en säkerhetsnivå 
motsvarande F= Naϕ*su/(h*Υ) → 8*20/(7*9) = 2,5 (leran är ansatt till 9kN/m3 under vatten). Överslagsberäkning med 
Janbus direktmetod visar att säkerhet mot lokal utglidning i Vesterelva bedöms vara tillfredställande under befintliga 
förhållanden. Den risk som bedöms är att erosion i Vesterelven utlöser ett mindre skred som påverkar strandlinjen 
och ca 30 till 40m in från befintlig strandlinje. Den nya gångbrons spontkonstruktion, som finns på 1/3-del av 
strandlinjen kommer att verka positivt och minska risken för påverkan i detaljplaneområdet. 
 
Lokalt skred 
Lokalstabiliteten skall kontrolleras i samband med schakter för parkeringskällare. Översiktligt kan schakter med 
släntlutning (skråning) 1:1,5 eller flackare utföras ner till ca 2,5m djup med minst 5m obelastat yta ovan slänten utan 
förstärkningsåtgärder. Djupare schakter erfordrar sannolikt spont eller annan typ av förstärkningsåtgärd (flacka 
slänter, KS-pelarförstärkning, etc.).  

 Säkerhetsnivåer och tilltaksklasse 6.
Reguleringsområdet utgörs av planerad bostadsbebyggelse med flerbostadshus och kontor, vilket placerar 
detaljplaneområdet i tilltaksklasse K4. Bedömning av faregrad är utförd enlig NVE:s tabell, se nedan, till lav faregrad 
för detaljreguleringsområdet. 
 

 
 
Summan av utvärderad faregrad för detaljreguleringsområdet = 9 ger LAV FAREGRAD 
 
Tilltaksklasse K4 samt lav faregrad och att kvicklera ej förekommer motiverar att säkerhetsnivån Υm ≥ 1,5 ansätts för 
analys av stabiliteten mot Vesterelven. 



NOTAT 
 Konklusion 7.

Områdesstabiliteten är bedömd utifrån NVE:s vägledning 7/2014 för det aktuella området. Konklusionen för 
planområdet är att det föreligger ingen risk för progressivt skred i sprødbruddmaterial.  
 
Vid strandlinjen mot Vesterelven föreligger låg risk för retrogressivt skred i sprødbruddmaterial. Skredrisken baseras 
på att erosion i älven inte kan uteslutas, vilket kan förändar dess bottenprofil och djup som medföra att ett lokalt 
undervattenskred kan utbildas och bakåt gripa in i detaljplaneområdet. Utbredning av ett bakåtgripande skredförlopp 
är 30 á 40m från skredområdet, se bedömd påverkan på detaljplaneområdet i figur 4. 

 
Figur 4. Bedömd omfattning av ett bakåtgripande lokal skred i Vesterelven. 
 
Befintlig strandlinje som utgörs av äldre kajkonstruktion eller flacka slänter bör därför kontrolleras så att relevanta 
och lämpliga förstärkningsåtgärder kan projekteras inför utbyggnad av kajen och Slippen (BS-7). Beroende på 
områdets framtida behov och utnyttjande bedöms att följande förstärkningsåtgärder sannolika/ lämpliga;  

- ny kajkonstruktion med tätspont  
- förstärkning med kalkscementpelare i kombination med erosionsskydd 

 
I byggskedet skall schakter för undermarksanläggningar djupare än 2m bedömas av geotekniskt sakkunnig innan 
arbetet påbörjas. Schakter till större djup än 2,5 á 3m kommer sannolikt att behöva utföras inom avstyvande 
spontkonstruktion och dimensioneras av projekterande geotekniker. Säkerhetsnivå för temporära konstruktioner 
ansättas till Υm ≥ 1,4. 
 
Säkerhetsnivå för områdets stabilitet mot Vesterelven skall ansättas till Υm ≥ 1,5. Kompletterande geoteknisk 
undersökning och stabilitetsanalys bör utföras mot Vesterelven i samband med projektering av ny kajkonstruktion 
och renovering av Slippen. 
 
Byggnader grundläggs på spetsbärande pålar alternativt kohesionspålar, vid stora djup till berg. Förstärkningsåtgärder 
såsom KS-pelare och erosionsskydd samt avstyvad spont är vanligt förekommande grundläggnings/ 
förstärkningsmetoder och utförs enligt gällande praxis (plan- og bygningsloven og TEK10). 
 
Bilaga 1 – Översiktsritning, detaljregulering området 
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