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Fredrikstad. Veum Park 
Kvalitetssikring av faresoneutredning iht. NVEs retningslinjer 

Sammendrag: 
Veum Park AS planlegger utbygging på det gamle sykehusområdet på Veum i Fredrikstad. 
Grunnundersøkelser i og omkring planområdet er utført i flere omganger, utførte grunnundersøkelser 
er sammenstilt i ref. [2]. Multiconsult har også utført stabilitetsberegninger og vurdert 
områdestabiliteten i ref. [3].  

GrunnTeknikk AS er engasjert av Veum Park AS for å utføre uavhengig kvalitetssikring av 
områdestabilitetsutredningen utført av Multiconsult. Uavhengig kvalitetssikring utføres i henhold til 
NVE veileder 7/2014, ref. [1].  

Vi har utført uavhengig kvalitetssikring i henhold til NVE veileder 7/2014 av Multiconsults 
områdestabilitetsutredningen for Veum Park i Fredrikstad kommune. 

Vi har funnet Multiconsults arbeid som tilfredsstillende og utført i henhold til NVE veileder 7/2014.  

Detaljer fremgår i notatet.  
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1 Innledning  
Veum Park AS planlegger utbygging på det gamle sykehusområdet på Veum i Fredrikstad. Flyfoto fra 
planområdet er vist i figur 1, utklipp fra ref. [2]. Grunnundersøkelser i og omkring planområdet er 
utført i flere omganger. Utførte grunnundersøkelser er sammenstilt i ref. [2]. Multiconsult har også 
utført stabilitetsberegninger og vurdert områdestabiliteten i ref. [3].  

GrunnTeknikk AS er engasjert av Veum Park AS for å utføre uavhengig kvalitetssikring av 
områdestabilitetsutredningen utført av Multiconsult. Uavhengig kvalitetssikring utføres i henhold til NVE 
veileder 7/2014, ref. [1].  

 

Figur 1 Flyfoto med planområdet markert [1] 

Notatet gjennomgår utførte vurderinger og kommer med kommentarer til vurderingene.  

I samsvar med NVE veileder 7/2014 er det konsekvent benyttet «kvalitetssikring» om våre arbeider for 
å unngå misforståelser i henhold til «kontroll» som skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven 
og byggesaksforskriften (SAK10).  

Underlag for kvalitetssikringen ble oversendt av Multiconsult 30.09.2020, ref. [1] og [2]. Foreliggende 
notatet oppsummerer vår uavhengig kvalitetssikring av Multiconsults områdestabilitetsutredningen. 
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2 Grunnlag 
Vi har benyttet følgende veiledning som retningslinje for omfang av vår kvalitetssikring: 

[1] NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, utgitt 2014, ref. [1] 

Vi har mottatt følgende dokumenter som underlag for kvalitetssikringen: 

[2] Multiconsult AS datarapport 10214972-RIG-RAP-002, rev. 00, datert 04.09.2020.
 Grunnundersøkelser 
[3] Multiconsult AS rapport 10214972-RIG-RAP-001, rev. 00, datert 04.09.2020.   
 Vurdering av områdestabilitet 

3 Kvalitetssikring av områdestabilitetsutredning 

3.1 Innledning 

NVE veileder 7/2014 beskriver omfang for uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitetsutredningen. 
Kvalitetssikring av avgrensing og faregradsevaluering av faresonen utføres i henhold til punktene 1 
tom. 10 i kapittel 4.5 i NVE veileder 7/2014. For den aktuelle saken er dette oppsummert i tabell 1. 

Videre skal kvalitetssikringen dokumentere at vurderingspunktene i kapittel 5.3 i NVE veileder 7/2014 
er vurdert med tilstrekkelig kvalitet. Det er oppsummert i tabell 2 for den aktuelle saken. 

3.2 Kvalitetssikring av faresonevurdering 
Tabell 1 Kvalitetssikring av avgrensing og faregradsevaluering av faresonen, punkt 1 tom. 10 i kapittel 4.5 i NVE 
veileder 7/2014 

Pkt. Prosedyrepunkt Kommentar GrunnTeknikk Status 
1 «Avklar hvor nøyaktig 

utredningen skal være.» 
Utredning tilpasset byggesak og tiltaket er 
plassert i tiltakskategori K4, ref. [3]. Utført. 

OK 

2 «Undersøk om hele eller deler 
av områder ligger under marin 
grense.» 

Planområdet ligger under marin grense, ref. [3]. 
Utført. 

OK 

3 «Avgrens områder med marine 
avsetninger.» 

Planområdet ligger innenfor et område med 
marine avsetninger, ref. [3]. Utført. 

OK 

4 «Undersøk om det finnes 
kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området.» 

Det er ingen soner i nærheten av planområdet 
ref. [3]. Utført. 

OK 

5 «Avgrens aktsomhetsområder til 
terreng som tilsier mulig fare 
for områdeskred.» 

Det er kartlagt terreng som tilsier 
aktsomhetsområde, [3].  

OK 

6 «Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser/vurdering av 
grunnlag.» 

Utført grunnundersøkelser i og omkring 
planområdet er oppsummert i ref. [2] og viser 
lommer og tynne lag med materialer med 
sprøbruddegenskaper/kvikkleire. 

OK 

7 «Avgrens løsneområder mer 
nøyaktig.» 

Nærmere vurderinger av grunnforhold og 
topografi i ref. [3] tilsier at det ikke er noen 

OK 
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aktuelle løsneområder for områdeskred. Men 
områder der lokalstabiliteten er noe dårlig.   

8 «Vurder og avgrens sannsynlig 
utløpsområder for skredmasser.» 

Området ligger ikke innenfor et kartlagt 
utløpsområde, [3].   

OK 

9 «Avgrens og faregradsklassifiser 
faresoner.» 

Selv om det ikke er kartlagt en faresone er det 
utført faregradsvurdering for lokalstabiliteten. 
*Dette er mulig ikke et krav, men vurderes som 
ok.  
Lokalstabiliteten er vurdert til å ha følgende 
klassifisering [3]: 
 

faregrad  Lav 
Skredkonsekvensklasse  Alvorlig 
Skredrisikoklasse  3 

 

OK* 

10 «Stabilitetsvurderinger. 
Dokumentasjon av 
tilfredsstillende sikkerhet.» 

Da det kun er lokalstabilitet som er aktuelt, er 
ikke dette vurdert videre av oss, hvilket er i tråd 
med ref. [1].  

OK 

3.3 Kvalitetssikring av områdestabilitetsutredningen 
Tabell 2 Kvalitetssikring av vurderingspunkter i kapittel 5.3 i NVE veileder 7/2014  

Pkt. Vurderingspunkt Kommentar GrunnTeknikk Status 
1 «Om faresonen er korrekt 

avgrenset og klassifisert etter 
faregrad, og at rett 
tiltakskategori er valgt.»  

Ingen faresone som er kartlagt. Kun lokalt 
stedvis dårlig stabilitet.  
 
Dette er derfor ikke aktuelt.  

OK 

2 «Om utførte grunnundersøkelser 
gir tilstrekkelig grunnlag for de 
geotekniske vurderingene?» 

Det er utført boringer i og omkring planområdet, 
oppsummert i ref. [2]. Disse vurderes som 
tilstrekkelig til formålet med å vurdere 
områdestabilitetsforholdene. 

OK 

3 «Tolkning av jordparametere 
basert på tilgjengelig 
informasjon» 
 

Dette er ikke detaljert vurdert av oss da det kun 
er lokalstabilitet og ikke krav om dette. Men ut 
ifra en helhetsvurdering av parametere og 
underlag for disse så virker dette ok, ref. [3] 

OK 

4 «Vurdering av utførte 
stabilitetsanalyser inklusiv 
benyttede lagdeling/parametere 
og regnemodeller, men enkle 
overslagsbetraktninger for grov 
stikkprøvekontroll (uten egne 
detaljerte stabilitetsanalyser på 
terrengmodellen.» 

Vi har ikke utført egne stabilitetsberegninger da 
det kun er lokalstabilitet og ikke krav om dette.  

OK 

5 «Om valgte kritiske profiler for 
stabilitetsanalyser er dekkende, 
og vurdering av konklusjoner og 
begrunnelser ut fra situasjon og 
beregningsresultater»  

Vi vurderer at valgte vurderingsprofil og 
beregningsprofiler er dekkende og vi har ingen 
videre kommentarer til Multiconsults konklusjon. 

OK 
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6 «Vurdering av 
nødvendighet/effekt av 
foreslåtte og/eller planlagte 
stabiliserende tiltak og prinsipp 
for utførelse av disse.» 

Sikring av lokalstabilitet med motfylling og/eller 
stabilisering av grunnen er foreslått [3]. 
 
Vi vurderer at dette bør være tilfredsstillende 
løsning/tiltak. 

OK 

7 «Er dokumenter kvalitetssikret?» Ref. [2] og [3] er egen og sidemannskontrollert, 
samt godkjent. Iht. kommentar i ref. [3] er dette 
i tråd med Multiconsults kvalitetssikringssystem.  

OK 

4 Konklusjon 
Vi har utført uavhengig kvalitetssikring i henhold til NVE veileder 7/2014 av Multiconsults 
områdestabilitetsutredningen for Veum Park i Fredrikstad kommune. 

Vi har funnet Multiconsults arbeid som tilfredsstillende og utført i henhold til NVE veileder 7/2014.  
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