
RAPPORT   

BRÅTENVEIEN, FREDRIKSTAD 
 

OPPDRAGSGIVER 

Perspektiv Eiendomsutvikling AS 

EMNE 

ROS-analyse områdestabilitet 

DATO / REVISJON: 12. november 2018 / 00 

DOKUMENTKODE: 10201186-RIG-RAP-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10201186-RIG-RAP-002 12. november 2018 / 00  Side 2 av 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 

 

 





BRÅTENVEIEN, FREDRIKSTAD multiconsult.no 

ROS-analyse områdestabilitet 1 Innledning 

 

10201186-RIG-RAP-002 12. november 2018 / 00  Side 4 av 19 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ...................................................................................................................................... 5 

2 Referanser ...................................................................................................................................... 5 

3 Topografi, konstruksjon .................................................................................................................. 6 

4 Grunnforhold .................................................................................................................................. 6 

5 Evaluering av fare for kvikkleireskred .............................................................................................. 8 

5.1 Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014 ............................................................................................ 8 
5.2 Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense ............................................... 8 
5.3 Avgrens området med marine avsetninger ........................................................................................ 9 
5.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området ...................................... 9 
5.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred ............................ 10 
5.6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag .................................... 11 
5.7 Avgrens løsneområder nøyaktig ....................................................................................................... 11 
5.8 Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder ................................................................................ 11 
5.9 Faregrad-, skadekonsekvens og risikoevaluering ............................................................................. 11 

5.9.1 Faregradevaluering ................................................................................................................. 11 
5.9.2 Skadekonsekvensevaluering................................................................................................... 13 
5.9.3 Bestemmelse av risikoindikator ............................................................................................. 14 
5.9.4 Konklusjon .............................................................................................................................. 14 

5.10 Krav til sikkerhet ................................................................................................................................ 15 

6 Stabilitetsvurderinger ................................................................................................................... 16 

6.1 Parameterstudie ............................................................................................................................... 16 
6.2 Stabilitetsberegninger ....................................................................................................................... 17 

6.2.1 Stabilitet mot vest og nordvest .............................................................................................. 17 
6.2.2 Stabilitet mot sør og sørøst .................................................................................................... 17 
6.2.3 Stabilitet mot nord og nordøst ............................................................................................... 17 

6.3 Konklusjon stabilitetsforholdene ...................................................................................................... 18 

7 Kvalitetssikring ............................................................................................................................. 18 
 

 
 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1 Kvartærgeologisk kart  

Vedlegg 2 Borplan 

Vedlegg 3 Løsneområder og utløpsområder kart 

Vedlegg 4 Terrengprofil mot nordøst, profil B-B 

Vedlegg 5 Stabilitetsprofil B med stabilitetsberegning 

Vedlegg 6 Terrengprofil mot nordøst, profil C-C 

 

 

 

 
 



BRÅTENVEIEN, FREDRIKSTAD multiconsult.no 

ROS-analyse områdestabilitet 1 Innledning 

 

10201186-RIG-RAP-002 12. november 2018 / 00  Side 5 av 19 

1 Innledning 

Tomten g.nr./b.nr. 716/45 i Bråtenveien på Rostadneset i Fredrikstad ønskes omregulert til 

boligformål. Det planlegges utbygging av tomten med småhusbebyggelse.  

Multiconsult Norge AS er engasjert som geoteknisk rådgiver. De første grunnundersøkelsene ble utført 

i 2008. Det ble funnet kvikkleire i utbyggingsområdet og er derfor utført grunnundersøkelser også 

utenfor tiltaksområdet. De siste undersøkelsene ble utført i oktober 2018. En samlet beskrivelse av 

grunnforholdene er gitt i vår rapport 10201186-RIG-RAP-001_rev01. 

Den foreliggende rapporten er en geoteknisk ROS- analyse med vurdering av stabilitetsforhold i 

henhold til retningslinjer utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gjelder for 

områder der det er funnet kvikkleire eller materiale med sprøbruddsegenskaper. 

2 Referanser 

[1] NVE (2008). Retningslinjer nr. 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar. Oslo: Norges vassdrags- 

og energidirektorat. 

[2] NVE (2014). Veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Oslo: Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

[3] NGI (2008). Rapport 20001008-2, rev. 3, «Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering 

av faresoner, kvikkleire». Rapport datert 08.oktober 2008. 

[4] Multiconsult (2015). 511105-RIG-RAP-001_rev01: Datarapport grunnundersøkelser, Bråtenveien, 

Fredrikstad. Planlagt boligområde, datert 19.juni 2015. 

[5] Multiconsult (2018). 10201186-RIG-RAP-001: Grunnforhold datarapport, Bråtenveien, 

Fredrikstad. Fredrikstad: 10111063 Østfold Geoteknikk. Rapport datert 23.januar 2018. 

[6] Multiconsult (2018b). 10201186-RIG-RAP-001_rev01: Grunnforhold datarapport, Bråtenveien, 

Fredrikstad. Fredrikstad: 10111063 Østfold Geoteknikk. Rapport datert 07.november 2018. 
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3 Topografi, konstruksjon 

Tiltaksområdet ligger på Rostadneset ved Visterflo i Fredrikstad. Utbyggingsområdet heller svakt mot 

øst fra ca. kote +29 i sørvest til ca. kote +24 helt nordøst i utbyggingsområdet. Videre faller terrenget 

med helning 1:5 til kote +1 ved elvekanten i Visterflo. Vest for utbyggingsområdet er det fjell i dagen. 

Figur 1 viser kart med utbyggingsområdet og skråningen mot Visterflo. 

 

 

Figur 1: Utbyggingsområdet markert i gult på Rostadneset og fjell i dagen. 

4 Grunnforhold 

Det er funnet kvikkleire og sprøbruddsmateriale på utbyggingstomten og nord for utbyggings-

området. Det generelle bildet er at det er en smal, men dyp ravine vest i utbyggingsområdet og en 

fjellrygg øst i utbyggingsområdet i skråningen mot Soliveien. Det er generelt bratt fjelltopografi, og 

det må påregnes variasjon i fjelldybdene utover det som kan antas ved en rettlinjet interpolasjon 

mellom borpunktene.  

For en detaljert beskrivelse av grunnforhold vises det til vår rapport 10201186-RIG-RAP-001_rev01, 

datert 07.11.2018 [6]. Et sammendrag fra grunnforholdrapportene: 

Totalsonderingene ble avsluttet mot antatt fjell i dybder varierende fra rundt 2,4 m i nordøst av 

utbyggingsområdet til 19 m nordvest for utbyggingsområdet. Det generelle bildet er at det går en 

smal, men dyp ravine langs fjellet i vest og en fjellrygg i utbyggingsområdets østre del i skråningen 

ned mot Soliveien.  

Det er i hele området 2 - 3 m tykt topplaget av middels fast tørrskorpeleire. I ravinen vest i 

utbyggingsområdet er det bløt og meget kompressibel leire. I nordvest i utbyggingsområdet og 

nordøstover er det kvikkleire og sprøbruddsmateriale fra 4 – 6 m dybde. Den uomrørte 
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skjærfastheten er 15 – 30 kN/m2 og de omrørte konusverdiene viser flere steder en udrenert 

skjærfasthet på under 0,5 kPa, hvilket viser kvikkleire. 

De supplerende undersøkelsene i 2018 viser i Østbakken (veien lengst i øst før skråningen ned til 

Soliveien) 1,5 – 8,8 m til fjell i borpunktene. Totalsonderingene indikerer her ikke 

sprøbruddsmateriale, noe som bekreftes av prøveserien. 

Leirmassene har et vanninnhold på ca. 25 - 50 %, noe som indikerer at massene er middels til meget 

kompressible. 

Det er ikke satt ned piezometre for nøyaktig måling av grunnvannstanden. Grunnvannstanden står 

antakelig dypt, på grunn av skrånende terreng i øst og høyt innhold av sand og silt i løsmassene.  Ut 

fra tykkelsen på tørrskorpelaget antar vi at grunnvannstanden generelt står i ca. 3 m dybde i 

utbyggingsområdet. Det vil være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av årstid og 

nedbørsforhold. 

Resultater fra supplerende grunnundersøkelser utført i oktober 2018 viser registrert fjelldybde i 

området i boringene ca. 4,4 til 6,0 m. Prøveserien viser det er bløt til fast siltig leire med variasjon av 

forvitring og innholdet av sand og grus i ca. 3 – 6 m dybde under et ca. 3 m tykt topplag av fyllmasser 

som sand og murstein og siltig tørrskorpeleire. 

Vedlegg 1 viser kvartærgeologien i området. Utbyggingsområdet og skråningen ned mot Visterflo 

består av tykk havavsetning. 

Vedlegg 2 viser borplan med tidligere utførte grunnundersøkelser i og rundt planområdet og 

supplerende undersøkelser. 

Vedlegg 3 viser løsneområder og utløpsområder kart med mulig grense av sammenhengende kvikk- 

og/eller sprøbruddsleire og vurderingsprofilen. 

Vedlegg 4 viser terrengprofil mot nordøst, profil B-B. 

Vedlegg 5 viser stabilitetsprofil B med stabilitetsberegninger, utført i Geosuite Stability 15.4.0. 

Vedlegg 6 viser terrengprofil mot nordøst, profil C-C. 
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5 Evaluering av fare for kvikkleireskred 

Utførte grunnundersøkelser i området viser kvikkleire og sprøbruddsmateriale. Derfor må 

områdestabiliteten vurderes. NVEs retningslinjer [1] og veileder [2] ligger til grunn for vurderingen. 

5.1 Gjennomgang av prosedyre NVE 7/2014 

Kapittel 4.5 i NVE sin veileder [2] beskriver en prosedyre for utredning av områdestabilitet. 

Tabell 1 viser en oppsummering av gjennomgangen av prosedyren. 

Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 5.2 til 5.11. 

Tabell 1: Oppsummering av gjennomgangen av prosedyren NVE 7/2014 [2]. 

Pkt. Overskrift Kommentar 

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være Utredningen gjøres i byggesplanfase 

2 Undersøk om hele eller deler av området ligger 

under marin grense 

Området ligger under marin grense 

3 Avgrens områder med marine avsetninger NGUs kvartærgeologiske kart viser løsmassene består 
av tykk havavsetning.  

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for 

kvikkleireskred i området 

Se kap. 5.4 

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier 

mulig fare for områdeskred 

Se vedlegg 3 

6 Gjennomføring av befaring og 

grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Det er utført tilfredsstillende med grunnundersøkelser 
og befaring. 

7 Avgrens løsneområder nøyaktig Se vedlegg 3 

8 Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for 

skredmasser 

Se kap. 5.8 

9 Avgrens og faregradsklassifiser faresoner Se kap. 5.9 

10 Krav til sikkerhet Se kap. 5.10 

11 Stabilitetsvurdering Se kap. 6 

 

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

Hele området ligger under marin grense ifølge NGU sitt kart. Figuren under er et utsnitt fra NGUs 

kart. 
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Figur 2: Utsnitt fra NGUs kart. 

5.3 Avgrens området med marine avsetninger 

Det vises til opplysninger fra NGUs kvartærgeologiske kart. Løsmassene i området består av tykk 

havavsetning. Dette er vist i vedlegg 1.  

5.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området 

Området har ifølge skrednett.no og NVE Atlas ikke tidligere vært utsatt for skredhendelser og det 

finnes heller ikke kartlagte faresoner for kvikkleireskred. Figur 3 viser kart med kvikkleirefaresoner og 

skredhendelser i nærheten av utbyggingsområdet. De skraverte områdene viser faresoner for mulig 

kvikkleireområder. Det er i 1896 registrert et leirskred ca. 500 m sør for utbyggingsområdet. 

Leirskredet skyldes flom i elv og vil ikke påvirke utbyggingsområdet. Det gjøres oppmerksomt på at 

kvikkleire kan forekomme utenfor påviste soner. 
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Figur 3: Utsnitt fra kart av skredregistrering, Skrednett - NVE. 

5.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

I henhold til NVE veileder 7/2014 [2] skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier 

for å begrense aktsomhetsområdene til områder med marine avsetninger der topografien gir 

mulighet for områdeskred. Følgende kriterier skal benyttes på dette stadiet i utredningen: 

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m. 

- I platåterreng: Høydeforskjeller på 5 m og mer. 

- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 ganger skråningshøyde. 

Det har blitt utført terrenganalyse for utbyggingsområdet og omkringliggende områder: 

 Mot vest: Det er fjell i dagen vest for tiltaksområdet.  

 Mot øst: Øst i utbyggingsområdet er det små dybder til fjell og ikke sprøbruddsmateriale. 

 Området mot sør og sørøst: Øst i dette området er det moderate dybder til fjell og ikke 

sprøbruddsmateriale. Ved dalsøkket lenger syd er det små dybder til fjell. På det flate partiet 

(rødt borpunkt 24 med 15,4 m til fjell) kan det være sprøbruddsmateriale, men her er 

helningen slaktere enn 1:15. 

 Områder mot nord og nordøst: Det er påvist kvikkleire og sprøbruddsmateriale vest i 

planområdet. Dette laget går videre mot nord og også noe mot nordøst. Et eventuelt 

områdeskred vil trolig løsne i terrengprofil B-B, se vedlegg 3, der terrengprofil B-B er vurdert 

som det mest kritiske terrengprofilet. Lengre mot nord, hvor det er også funnet 

sprøbruddsleire, ble terrengsanalyse også vurdert, profil C-C. Her er skråningen mot 

Soliveien slaktere enn ved Østbakken. Antas et ras her og helning 1:15 vil raset «komme opp 

i» fastere leire som ikke er sprøbruddsmateriale før tiltaksområdet, se vedlegg 6. 

Ca. angivelse av 
planområdet 
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5.6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Det er utført grunnundersøkelser og befaring på det aktuelle området. Grunnundersøkelsene viser 

sprøbrudds- og kvikkleire på store partier. 

5.7 Avgrens løsneområder nøyaktig 

NVEs retningslinjer [2] beskriver hvordan man kan benytte mindre konservative terrengkriterier for å 

innsnevre løsneområdene ytterligere i forhold til det som er gjort i pkt. 5 avsnitt 4.5. For jevnt 

hellende terreng er kriteriet redusert til helning brattere enn 1:15.  

Det er utført en terrenganalyse for områder med antatt kvikk- og sprøbruddsmateriale med helning 

brattere enn 1:15. Orange illustrerer løsneområder, blå illustrerer utløpsområder, se vedlegg 3. 

5.8 Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder 

I følger NVEs veileder [2] finnes det i dag ikke noen god metode for beregning av utløpsområder ved 

områdeskred. Vurderingen er derfor bygd på faglig skjønn.  

5.9 Faregrad-, skadekonsekvens og risikoevaluering 

5.9.1 Faregradevaluering 

Faregradevalueringen er utført iht. retningslinjer i rapport 20001008-2, rev. 3 datert 08.10.2008 

«Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering av faresoner, kvikkleire» utarbeidet av 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) [3]. 

Tabell 4.1 Faregradsklassene er inndelt i tre faresoner: 

Faregradsklasse Lav Middels Høy 

Faregradsindikator, Fi 0 - 17 18 - 25 26 - 51 

Relativ sannsynlighet for skred Lav Middels Høy 

Erosjon Ingen/lite Noe Aktiv 

Terrenginngrep Ingen/forbedring Noe 

stabilitetsforverring 

Stabilitetsforverring 

 

Tabell 4.2 Grunnlag for evaluering av faregrad. 

Faktorer Vekt-

tall 

Faregrad, score 

3 2 1 0 

Tidl. skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen 

Skråningshøyde, meter 2 > 30 20 - 30 15 - 20 < 15 

Tidligere/ nåværende 

terrengnivå (OCR) 

2 1,0 – 1,2 1,2 – 1,5 1,5 – 2,0 > 2,0 

Poretrykk       Overtrykk, kPa 

                       Undertrykk, kPa         

+3 

-3 

> + 30 

> -50 

10 – 30 

- (20 – 50) 

0 – 10 

- (0 – 20) 
Hydrostatisk 

Kvikkleiremektighet 2 > H/2 H/2 – H/4 < H/4 Tynt lag 

Sensitivitet 1 > 100 30 - 100 20 - 30 < 20 

Erosjon 3 Aktiv/ 

glidning 

Noe Lite Ingen 
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Faktorer Vekt-

tall 

Faregrad, score 

3 2 1 0 

Inngrep           Forverring 

                       Forbedring         

+3 

-3 

Stor 

Stor 

Noe 

Noe 

Liten 

Liten 
Ingen 

Sum poeng  51 34 16 0 

% av maksimal poengsum  100 % 67 % 33 % 0 % 

 

Tabell 4.3 Faregradsevaluering av antatt mest kritisk del av faresone. 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Tidl. skredaktivitet 1 0 0 Ingen tidligere registrerte skred. 

Skråningshøyde 2 2 4 Maksimal skråning i løsmasser er ca. 25 m 

OCR 2 2 4 OCR er ca. 1,4, vurdert fra ødometerforsøk i 

prøve 1 fra prosjektnr. 511105. 

Poretrykk 3 0 0 Det er antatt hydrostatisk i området. 

Kvikkleiremektighet 2 3 6 Stor kvikkleiremektighet i området  

Sensitivitet 1 3 3 Resultater fra laboratoriet viser sensitivitet 

>100. 

Erosjon 3 1 3 Skråningen er ikke erosjonssikret, antatt lite 

erosjon. 

Inngrep 3 1 3 Utbygging med direktefundamentering  

Poengverdi  

(Faregradsindikator, Fi) 

  23 Dette gir faregradsklasse «Middels».  

 

Faregradsevalueringen gir en poengverdi på 23, dvs. 45 % av maksimal poengsum. Dette medfører at 

området kan plasseres i faregradsklasse «Middels» (omfatter soner med poengverdi mellom 18 og 25 

poeng jfr. (NGI, 2008)) [3]. På grunnlag av de oppsatte kriteriene vil dermed sonen, relativt sett, ha 

middels sannsynlighet for at skred skal inntreffe.  
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5.9.2 Skadekonsekvensevaluering 

Tabell 4.4 Grunnlag for skadekonsekvens evaluering. 

Faktorer Vekt-
tall 

Faregrad, score 

3 2 1 0 

Boligenheter, antall 4 Tett > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen 

Næringsbygg, personer 3 >50 10 - 50 < 10 Ingen 

Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen 

Vei, ÅDT         2 >5000 1001 - 5000 100 - 1000 <100 

Toglinje, baneprioritet 2 1 - 2 3 - 4 5 Ingen 

Kraftnett 1 Sentralt Regionalt Distribusjon Lokal 

Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen 

Sum poeng  45 30 15 0 

% av maksimal poengsum  100 % 67 % 33 % 0 % 

 

Tabell 4.5 Skadekonsekvensklassene er inndelt tre klasser. 

Skadekonsekvensklasse Mindre 
alvorlig 

Alvorlig Meget Alvorlig 

Skadekonsekvensindikator, Si 0 - 6 7 - 22 23 - 45 

Skade/tap av liv Liten fare Fare Stor fare 

Økonomiske tap Moderat Betydelig Meget store 

 

Tabell 4.6 Skadekonsekvensevaluering 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Boligenheter, antall 4 3 12 Boligbebyggelse (eneboliger), tetthet >5 i skråningen 

Næringsbygg, 
personer 

3 0 0 Ingen næringsvirksomhet i området 

Annen bebyggelse, 
verdi 

1 0 0 Ingen kjent bebyggelse av spesiell historisk, religiøs 
eller kulturell verdi. 

Vei, ÅDT 2 2 4 Statens Vegvesens vegkart for Soliveien, ÅDT = 4672. 

Toglinje 2 0 0 Ingen toglinjer i området 

Kraftnett 1 1 1 Antar nedgravd distribusjon  

Oppdemming 2 1 2 Planområdet er relativt flatt, ingen bekker eller elver 
med mye vannføring i området. Planområdet ligger 
høyt i forhold til Visterflo.  

Poengverdi   19 Skadekonsekvensklasse «Alvorlig» 

 

Evalueringen gir en poengverdi på 19 tilsvarende 42 % av maksimal poengsum, noe som medfører at 

skadekonsekvensen av et evt. skred kategoriseres som «Alvorlig”. Konsekvensen av et evt. skred 

medfører fare for tap av liv og betydelig økonomiske tap.  
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5.9.3 Bestemmelse av risikoindikator 

Risikoindikatoren Ri = Skadekonsekvensindikator Si * Faregradsindikator Fi. Produktet rangeres i 

risikoklasse fra 1 – 5. 

Tabell 4.7 Risikoklasse 

Risikoklasse 1 2 3 4 5 

Risikoindikator, Ri < 170 171- 630 631 - 1900 1901 – 3200 >3200 

Videre aktiviteter ingen ingen Vurdere 

grunnundersøkelse 

og stabilitet 

Grunnundersøkelse, 

stabilitetsanalyser 

og evt. tiltak 

Grunnundersøkelse, 

stabilitetsanalyser 

og tiltak 

 

Verdi for skadekonsekvens er 42 %, hvilket havner i konsekvensklasse alvorlig. 

Verdi for faregradsevalueringen er 45 %, hvilket havner i faregradsklasse middels.  

Risikoklasse for dagens situasjon er: 

Ri = (19/45)*100 * (23/51)*100 = 1904, som gjør at man havner i risikoklasse 4. 

For dagens situasjon vil man havne i risikoklasse 4, dvs. det skal utføres grunnundersøkelser, 

stabilitetsberegninger og eventuelt tiltak. Det er utført grunnundersøkelser i området og 

stabilitetsvurderinger er utført på de neste sidene og i vedlegg 3 og vedlegg 4. 

5.9.4 Konklusjon 

Det evaluerte området har: 

Faregrad: Middels 

Konsekvens: Alvorlig 

Risiko: Klasse 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRÅTENVEIEN, FREDRIKSTAD multiconsult.no 

ROS-analyse områdestabilitet 5 Evaluering av fare for kvikkleireskred 

 

10201186-RIG-RAP-002 12. november 2018 / 00  Side 15 av 19 

5.10 Krav til sikkerhet 

Krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroll er avhengig av tiltak/planlagt prosjekt 

(tiltakskategori K1 til K4) sett i forhold til faregradsklasse «Middels». Fra NVEs retningslinjer/regler 

følger: 

 

Det planlegges nytt boligfelt bestående av mange småhusbebygelser, som medfører større 

personopphold, tiltakskategori K4 benyttes. Dette kombinert med faregradsklasse middels krever for 

stabilitetsanalysene en sikkerhetsfaktor for områdestabilitet på 1,40 eller forbedring hvis F ˂ 1.4, se 

over, som skal kvalitetssikres av uavhengig foretak. 
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6 Stabilitetsvurderinger 

6.1 Parameterstudie 

I figuren under er en sammenstilling av de udrenerte skjærstyrkemålingene i området. Det er 

prøveserie 1 utført ved borpunkt 7 og vingeboring ved borpunkt 12 i 2008 [4], samt prøveseriene 

utført ved borpunkt 4 og 6 i 2017 og 2018 [5] brukt til vurderingen. I tillegg ble Espa-program brukt til 

å kontrollere Su-profil ut ifra forhold Su/p´0. 

 

Figur 4: Sammenstilling av de udrenerte skjærstyrkemålingene i området. 
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6.2 Stabilitetsberegninger 

6.2.1 Stabilitet mot vest og nordvest 

Det er fjell i dagens områder vest og nordvest for tomta. 

Konklusjon: God sikkerhet 

6.2.2 Stabilitet mot sør og sørøst 

Øst i dette området er det moderate dybder til fjell og ikke sprøbruddsmateriale. Ved dalsøkket 

lenger syd er det små dybder til fjell. På det flatne partiet (rødt borpunkt 24 med 15,4 m til fjell) kan 

det være sprøbruddsmateriale, men her er helningen slaktere enn 1:15. 

Konklusjon: God sikkerhet 

6.2.3 Stabilitet mot nord og nordøst 

Terreng mot Visterflo er bratt. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddsmateriale vest i planområdet, 

samt nord og nordøst i skråningen ned mot Soliveien og Visterflo. Et eventuelt områdeskred vil trolig 

løsne i terrengprofil B-B, se vedlegg 3, der terrengprofil B-B er vurdert som det mest kritiske 

terrengprofilet. Det er utført supplerende grunnundersøkelser i vest for Soliveien, ved Østbakken. 

Undersøkelsene viser det er grunt til fjell, fjelldybde er rundt 4 – 6 m, og det er ikke sprøbrudd- eller 

kvikkleire. Det vil si et ras ved Visterflo eller Soliveien ikke vil påvirke planområdet. Men et ras vest 

for Østbakken vil påvirke planområdet. Profil B er kritisk profil for stabilitetsvurderingene. 

Omtrentlig plassering av stabilitetsprofilet er vist i vedlegg 3. For terrengvurderinger og 

stabilitetsberegning av kritisk profil viser til vedlegg 4 og 5. 

Stabilitetsberegning er utført med beregningsprogrammet GEOSUITE Stability versjon 15.4.0, med 

Beast 2003. 

Beregningen viser sikkerhet i dagens situasjon på 1,8. Det er tilfredsstillende sikkerhet mot skred. 

Som profil B-B viser er det ikke sprøbruddsmateriale i Østbakken. Det vil si at et ras lenger øst, i 

skråningen ned til Soliveien eller i Visterflo, vil stoppe før Østbakken. 

Det er registrert sprøbruddsmateriale ved skråningen lenger nord, borpunkt 2(10201186), se 

terrengprofil C-C i vedlegg 6. Her er skråningen mot Soliveien slaktere enn ved Østbakken. Antas et 

ras her i sprøbruddsmateriale og helning 1:15 vil raset «komme opp i» fastere leire som ikke er 

sprøbruddsmateriale før tiltaksområdet. Raset vil dermed stoppe før utbyggingsområdet, se 

prinsippsnitt figur 3.4 tatt fra NVEs veileder 7/2014 [2]. 
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Figur 5: Snitt figur 3.4 tatt fra NVEs veileder 7/2014 [2]. 

6.3  Konklusjon stabilitetsforholdene 

Det aktuelle området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred. 

7 Kvalitetssikring 

ROS-analysen må kvalitetssikres av uavhengig foretak. 
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