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NOTAT 
Oppdrag 1350019673 Svaneveien 35A 
Kunde Svaneveien Eiendom 
Notat nr. G-NOT-001  
Dato 19.01.2017 
Til Lars Håkon Larsen, Svaneveien Eiendom 
Fra Rambøll Avd. Geoteknikk sør og øst v/Aiga de Zeeuw 
Kopi Andreas Sporild Olsen, Rambøll 

Svaneveien 35A-geotekniske vurderinger reguleringsplan 
 
 

1. Innledning 
Rambøll er engasjert av Ruter AS for å utarbeide reguleringsplan 
for tomten Svaneveien 35A i Fredrikstad kommune.  
 
Prosjektet innebærer regulering av to tomt med Gnr./Bnr. 736/72 
til boligformål.  
 
Dette notatet omhandler en gjennomgang av offentlig kartmateriale 
i forhold til geotekniske og ingeniørgeologiske vurderinger for regu-
leringsplan og videre resultater av prøvegravinger utført på tomten. 
 

 
Figur 1: Oversiktskart fra kommunekart med meterkoter (kilde Fredrikstad kommune) 

 
Tomten brukes i dag til næringsformål, men eksisterende verkstedbygg skal rives.  
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For reguleringsplan er det utført følgende (geoteknikk): 
 
 Beskrivelse av grunnforhold tomten, basert på offentlig tilgjengelig grunnlag og prøve-

gravinger 
 Overordnede geotekniske vurderinger  
 Vurdering av områdestabilitet i henhold til TEK 10 §7-3 
 

2. TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
 

2.1 § 7-2 Sikkerhet mot flom og storm 
Det skal kontrolleres om aktuelt området kan være utsatt for flom. Aktuell området ligger 
ikke i aktsomhetsområdet for flom (se figur 2). 

 
 
Figur 2: Aktsomhetsområdet for flom (kilde www.nve.no) 

 
2.2 § 7-3 Sikkerhet mot skred 

Det skal kontrolleres om aktuelt området kan være utsatt for skred. 
2.2.1 Snøskred 

På grunn av plassering i terreng er det ikke noen fare for snøskred. 
2.2.2 Steinskred 

Det er ikke fare for steinskred på grunn av plassering i terreng. 
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2.2.3 Løsmasseskred 
Løsmassekart viser tykke havavsetninger (se figur 3). Aktuelt tomt ligger under marin gren-
se. 
 

 
Figur 3: Løsmassekart (www.gu.no) 

 
Tykke havavsetninger under marin grense kan omfatte også potensiell kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale. Terrenget øst for tomten, skråner ned med snitthelning 1:17 mot en 
idrettsplass. Sør for tomten ned mot Råbekken heller terrenget ved Ravneveien med helning 
1:6 over 8 høydemeter. Ut fra terrenggeometri og kartlagte løsmasseforhold er det poten-
siell fare for kvikkleireskred. Aktuell tomt ville der ligge i aktsomhetsområde. På faresone-
kart fra NVE er det kartlagt en kvikkleiresone (287 Sandem) ca. 700m sørøst for aktuelt 
område (se figur 4) på andre siden av Glomma. Det er ikke registrert noen skredhendelse i 
umiddelbar nærhet av aktuelt området ifølge skredhendelse database til NVE. 
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Figur 4: Faresonekart for kvikkleireskred, aktuell tomt er merket med rød ring (www.skrednett.no) 

 
Ut fra eksisterende informasjoner om grunnforhold kan det ikke utelukkes at område kan 
være utsatt for kvikkleireskred. Det anbefales derfor å utføre geotekniske grunnundersøkel-
ser. 
 

2.3 Utføring av prøvegravinger 
I henhold NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred skal grunnundersøkelser på 
reguleringsplannivå innholde et tilstrekkelig antall sonderinger for å kunne bestemme lagde-
ling i området, samt utstrekning av et evt. sprøbruddmateriale (kvikkleire).  
 
Rambøll har utført derfor prøvegravinger med gravemaskin den 04.01.2017. Gravemaskin 
ble leid inn og betjent av Tore Bjørnstad. Det ble gravt fire prøvegrop. Plassering av prøve-
gropene vises på vedlagt prøvetakingsplan. Prøvepunktene er ikke innmålt med koordinater. 
Plassering av prøvegropene er målt inn i forhold til eksisterende bebyggelse med målband. 
Lagene i prøvegropene ble innmålt med meterstokk. Ved to prøvegrop ble det presset ned 
en jernstang fra gropbunn til stopp og avstand ble målt inn. Stopp antas å være bergnivå. 
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2.3.1 Prøvegrop P1  
0-0,7 m  Matjord, delvis fyllmasser 

 0,7-0,8 m Armert betongdekke 
 0,8-2,5 m Tørrskorpeleire 
 2,5-4,0 m Siltig leire, middels fast, lite til middels sensitiv 
 
Det ble ikke observert grunnvann i prøvegrop, men grunnvannsnivå antas i overgang mel-
lom tørrskorpeleire og leire i ca. 2,5 m dybde. 
 

  
Figur 5: Bilde tatt av prøvegrop P1, overgang mellom tørrskorpeleire og leire vises best på venstre side av 
gropa 
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2.3.2 Prøvegrop P2  
0-0,8 m Matjord 

 0,8-2,2 m  Tørrskorpeleire med enkelte sandlag 
 
Det ble ikke observert grunnvann i gropa. Massene i prøvegrop var såpass tørt at grunn-
vannsnivå antas å ligge lavere en 2,2m. 
 

 
Figur 6: Bilde tatt av prøvegrop P2, Berg er påvist i bunnen av prøvegrop 

 
 

2.3.3 Prøvegrop P3 
 0-0,8m  Matjord 
 0,8-2,0 m Tørrskorpeleire 
 2,0-4,0 m  Siltig leire, middels fast, lite til middels sensitiv 
 4,0-5,3 m Jernstang presset ned til stopp på antatt berg 
 
Det ble ikke observert grunnvann i prøvegrop, men grunnvannsnivå antas i overgang mel-
lom tørrskorpeleire og leire i ca. 2,0 m dybde. 



@e!Ë

2.3.4 Prøvegrop P4
0-0,7 m
0,7-0,8 m

0,8-2,1 m

2,5-4,O m
4,O-4,9 m

Matjord, delvis fyll masser
Armert betondekke
Tørrskorpeleire
Siltig leire, middels fast, lite til middels sensitiv
Jernstang presset ned til stopp på antatt berg

3

Det ble ikke observert grunnvann i prøvegrop, men grunnvannsnivå antas i overgang mel-
lom tørrskorpeleire og leire i ca. 2,1m dybde.

Konklusjon av prøvegravinger
Prøvegravinger viste ide øverste 2til 2,5 m et ca. 0,7 m matjordlag overtørrskorpeleire.
Tørrskorpeleire går over til middels fast leire som er lite til middels sensitiv. Bergnivå faller
fra nordvestre siden av tomten, hvor det er observert berg idagen (ca. kote +14) til antatt
5,3 m under terreng ved prøvegrop P3 (ca. kote +7,0) lengre sørcsL Bergnivå antas å falle
videre med gjennomsnittlig helning 1:10 mot sørøst. Det er ikke observert forekomst av
kvikkleire eller sprøbruddmateriale i de 4 øverste meter av løsmassene, Det antas at grunn-
vannsnivå ligger ca. 2 tl 2,5 m under dagens terreng.

På grunn av resultater fra prøvegravinger kan det konkluderes at tomten ligger utenfor noen
aktsomhetssone for kvikkleireskred. I henhold til TEK 10 57-3 er det ikke noen fare at tom-
ten blir utsatt for løsmasseskred.
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Vedlegg 1 : Prøvetakingsplan
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