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3 Topografi og grunnforhold 

 Topografi 
Det aktuelle området ligger på kote +40-43 vest for Oredalsveien ca. 2 km nord for Fredrikstad 
sentrum. Oredalsveien ligger i bunn av en liten en dal, som på østsiden når opp til kote +65 mens 
den på samme side som tomten når opp til kote +48 rett nord for undersøkelsesområdet. Begge 
disse åsdragene består i hovedsak av berg i dagen. Nord for tomten fortsetter dalen svakt hellende 
flere kilometer med en helning på ca. 1:100. Sørover er også terrenget forholdsvis slakt, med et lite 
heng ca. 200 meter sør for tomten fra kote +35 til kote +25 med en helning på ca. 1:20. 650 m sør 
for tomten ligger dalbunnen på kote +15. 

Selve tomten er forholdsvis flat nærmest Oredalsveien før den går over i en vestvendt skråning med 
en helning på opp mot 1:4. Bortsett ifra det flate området i øst består tomten i hovedsak av berg i 
dagen.  

 
Figur 2 Oversiktskart over det aktuelle området. Rødt markerer den aktuelle tomten. Kart hentet fra norgeskart.no [3] 
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 Prøvegraving/grunnforhold 
06.05.19 ble det gjennomført prøvegraving på tomten i to punkter, se Figur 3 for graveplan. 

 
Figur 3 Oversikt over hvor prøvegroper ble gravd. Gult viser områder med i hovedsak berg i dagen. Kart hentet fra 
norgeskart.no. 

Grunnforholdene er: 

 Prøvegrop 1 – Matjord og sand ned til ca. 0,5 m over meget fast leire. Noe bløtere ved 
dybden og iblandet noen større stein. Noe funkt fra 2 m. Gravd ned til ca. 4 m uten å treffe 
fjell, se Figur 4 

 Prøvegrop 2 – Tilnærmet identisk som i prøvegrop  1, se Figur 5.

 
Figur 4 Prøvegrop 1 

 
Figur 5 Prøvegrop 2
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4 Myndighetskrav 
For den geotekniske vurderingen som følger i denne rapporten er malen presentert i NVEs veileder 
7/2014 [1] fulgt. Følges denne malen vurderes sikkerheten mot områdeskred i kvikkleire og andre 
jordarter med sprøbruddegenskaper. Malen beskriver først hvordan aktsomhetsområder (områder 
med potensiell fare for skred) kan bli kartlagt, og videre hvilke krav bygging i slike 
aktsomhetsområder stiller.  

Tiltaket beskrevet i kap. 2 er i dette notatet vist at faller utenom aktsomhetsområder for 
kvikkleireskred. Det betyr at tiltaket ikke trenger å bli plassert i en tiltakskategori og videre 
utredning er ikke nødvendig. 

5 Evaluering av fare for kvikkleireskred 
De utførte grunnundersøkelsene viser ingen kvikkleire eller sprøbruddmateriale i planområdet, 
men det kan heller ikke utelukkes. Derfor må områdestabilitet vurderes. NVEs retningslinjer nr. 
2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» [4] og veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 
[1] er lagt til grunn for denne vurderingen. 

Kapittel 4.5 i NVEs veileder 7/2014 beskriver en prosedyre for utredning av områdestabilitet i 
området med kvikkleireskred. Denne er fulgt og presentert i det følgende kapitelet, og er 
oppsummert i Tabell 1. 

Tabell 1 Oppsummering av gjennomgangen av prosedyren NVE 7/2014. 

Pkt. Overskrift Kommentar 

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være Utredningen gjelder for reguleringsplan. 

2 Undersøk om hele eller deler av området 
ligger under marin grense 

Hele området ligger under marin grense. 

3 Avgrens områder med marine avsetninger Området består delvis av marine strandavsetninger. 

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner 
for kvikkleireskred i området 

Det finnes en kartlagt kvikkleiresone ca. 3 km øst for den 
aktuelle tomten. 

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng 
som tilsier mulig fare for områdeskred 

Gjort i forbindelse med vurdering av pkt. 7. 

6 Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Det er utført tilfredsstillende grunnundersøkelser/befaring 
for å utelukke at området kan bli inkludert i et områdeskred  

7 Avgrens løsneområder mer nøyaktig Avgrenset til en distanse til hvor terrenget flater ut sørover. 
Den aktuelle tomten inkluderes ikke. 

 

 Utredningens nøyaktighet 
Utredningen gjelder for reguleringsplan. 

 Marin grense 
Marin grense ligger på ca. 190 moh i området og den aktuelle tomten befinner seg derfor på 
tidligere havbunn [5]. 
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 Avgrens områder med marine avsetninger 
NGUs kvartærgeologiske kart [6] viser at området ligger på grensen mellom marine 
strandavsetninger og bart fjell, se Figur 6Figur 6 Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart [6]. Rødt 
markerer planområdet.. I marine strandavsetninger kan det forventes å finne et forholdsvis tynt 
dekke av blandede, ofte rundet og godt sorterte løsmasser eller andre sedimenter. 

 
Figur 6 Utsnitt av NGUs kvartærgeologiske kart [6]. Rødt markerer planområdet. 

 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred 
Nærmeste tidligere kartlagte kvikkleiresone ligger ca. 3 km øst for den aktuelle tomten, se Figur 7. 
«Sandem» har faregrad "lav", konsekvens "alvorlig" og er plassert i risikoklasse 3. 

 
Figur 7 Utsnitt av NVEs karttjeneste som viser nærmeste kvikkleiresoner. Tomt markert med rødt og lilla viser 
kvikkleirepunkter fra Statens veivesen. 
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 Avgrensing av løsneområder 
I henhold til NVE veileder 7/2014 skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier for 
å begrense aktsomhetsområdene til områder med marine avsetninger der topografien gir mulighet 
for områdeskred. En slik analyse begrenser løsneområdets maksimale bakovergripende utbredelse 
til 15 ganger skråningshøyden i kvikkleire, pluss høyden av ikke sensitive masser. 

Øst og vest for utbyggingsområdet begrenser åsdragene bestående av berg et eventuelt 
kvikkleireskred. Gjenstående fare for kvikkleireskred er da nedstrøms. 

For den aktuelle tomten er det en løsnedistanse som vurderes (se Figur 2.) Den er valgt som 
distansen nedstrøms til bunn av den noe brattere delen av dalen. Denne distansen er ca. 650 m til 
kote +15. Med disse antagelsene blir løsneområdets utstrekning som følger: 

(kote topp − kote bunn − høyde ikke-sensitive masser)×15+høyde ikke-sensitive masser
= (40 − 15 − 4) ∗ 15 + 4 = 319 𝑚 

Denne distansen er mindre enn avstanden til skråningsfoten i gjeldene snitt og utbyggingsområdet 
havner derfor ikke innenfor løsneområdet, og er derfor heller ikke i et aktsomhetsområde. 

6 Konklusjon 
Basert på de geotekniske vurderingene presentert i denne rapporten kan området bebygges uten å 
stå i fare for å bli inkludert i eller utløse ett områdeskred. 
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