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Det står et eksisterende ridesenter på tomten i dag, men det planlegges et nytt ridesenter
på tomten. Hva som skal bygges på nytt ridesenter skal vurderes nærmere og skal
beskrives samlet i planbeskrivelsen for reguleringsarbeidet.

Grunnlagsmateriale

Vårt grunnlagsmateriale består av følgende dokumenter:

• NGU, løsmassekart

• Skrednett, kvikkleirekart

• NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred

• Grunnundersøkelser Sweco Norge AS 2015 og 2013

Grunnforhold

I følge løsmassekartet til NGU består løsmassene på planområdet av marin
strandavsetning og tykk havavsetning. Øst for planområdet er det bart fjell og tynn
havavsetning. Det vises til vedlagt kartutsnitt i vedlegg 2. Området ligger under den marine
grense.

Det er tidligere utført grunnundersøkelser av Sweco i forbindelse med bygging av ny Fv.
107 i 2015 [2] og for rehabilitering av VA anlegget i Torsnesveien og Klokkerstuveien i
2013 [3].

Boringene som er gjort innenfor planområdet viser at dybden til berg varierer fra ca. 5,3-
28,4 m. Ved Oldenborgbekken/innkjørsel til eksisterende ridesenter viser
grunnundersøkelser at dybde til antatt berg varierer fra ca. 5,4-9,4 m. Innenfor
planområdet er det utført opptak av to prøveserier til analyse i laboratorium i borpunkt 27
og 32, samt CPTU-sonderinger i borpunkt 31. Prøveserie i borpunkt 27 og 32 viser ca. 2 m
tørrskorpe og derunder bløt leire med en udrenert skjærfasthet cu på ca. 20 kN/m2. For
borpunkt 32 er det registert enkelte skjellrester og sandkorn, og et sandig/grusig sjikt på
ca. 9 m dybde. Det er lite til middels sensitive masser.

Vi har fått tak i gamle grunnundersøkelser utført av NOTEBY (Multiconsult) i 1977 for en
gammel rørledning gjennom området, se referanse [4]. Det finnes et borpunkt litt øst for
dagens stall hvor det er gjort opptak av prøveserie til analyse i laboratorium. Analysen
viser finsand over tørrskorpeleire til ca. 2 m dybde og derunder leire. Det er registrert
kvikkleire med en sensitivitet på 20-34 fra ca. 4-5,5 m dybde. Det er enkelte sandkorn i
massene.
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NVE Veileder nr. 7-2014

Formålet med veilederen er å gi en mal for geotekniske utredninger og dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper (også benevnt kvikkleireskred) i forbindelse med arealplaner og
byggesaker. Veilederen utdyper byggteknisk forskrift (TEK 10) med tilhørende veiledning
og NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar». Vi har fulgt NVE Veileder nr.
7-2014 («Sikkerhet mot kvikkleireskred») kapittel 4.5 Prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner som gir følgende resultat:

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan.

2) Under marine grense?: Ja, tomten ligger på ca. kote 4-5 som er under den marine
grense i Sarpsborg. Det vises til løsmassekartet fra NGU og kvikkleirekart fra
Skrednett.

3) Marine avsetninger?: Løsmassene innenfor planområdet består av marin
strandavsetning og tykk havavsetning. Det vises til løsmassekartet fra NGU og
kvikkleirekart fra Skrednett.

4) Kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området? Det ligger ingen kvikkleiresoner i
nærheten til planområdet. Det vises til vedlagte kvikkleirekart fra Skrednett i
vedlegg 3.

5) Avgrense aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred.
Det vises til angitte terrengkriterier (se veileder). Terrenganalyser etter disse
konservative kriteriene nyttes som grunnlag for å avgrense områder for videre
utredning etter punktene (6-10) i kap. 4.5 i Veiledningen.

Tomten på den aktuelle eiendommen er forholdsvis helt flat og har ingen
skråninger med marine avsetninger som overstiger helningskravet 1:20. Det er
ingen skråninger som utgjør en fare for områdestabiliteten.

Konklusjon

Den aktuelle eiendommen ligger under den marine grense. I følge løsmassekartet fra NGU
består løsmassene på eiendommen av marine strandavsetninger og tykk havavsetning.
Grunnundersøkelsene på tomten i referanse [2] og [3] viser tørrskorpe og bløt leire.

Vår geotekniske vurdering har tatt utgangspunkt i Prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner (se kapittel 4.5 i NVE Veileder nr. 7-2014).
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Utredning ble stoppet ved punkt 5 da det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som
tilsier at det er fare for områdeskred.
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