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SAMMENDRAG 

Veum Park AS planlegger utbygging på det gamle sykehusområdet på Veum i Fredrikstad. Multiconsult Norge AS er 
engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med detaljregulering på tomten. 

Det er i tidligere grunnundersøkelser påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire innenfor utbyggingsområdet. I forbindelse 
med detaljreguleringen av området, må det utføres en vurdering av områdestabilitet. 

Foreliggende rapport omfatter en vurdering av planlagt tiltaks påvirkning på områdestabilitet.  

Ut ifra tilgjengelige grunnundersøkelser, samt utførte vurderinger av potensielle løsneområder, vurderes området på 
Veum Park ikke som en faresone for områdeskred, men som et område med lokale forekomst av kvikkleire. 

Imidlertid viser utførte stabilitetsberegninger at det er behov for stabiliserende tiltak for å ivareta lokalstabiliteten 
under og etter oppføring/omregulering av planlagte bygg. 

Det mest aktuelle tiltaket vurderes å være avlastning av skråningstopp med 0,8m masseutskifting med lette masser 
(skumglass eller lettklinker) fra skråningskant og minimum 5 m bakover. Tiltaket må detaljprosjekteres og i denne 
forbindelse anbefales det å utføres supplerende grunnundersøkelser i aktuelt området.  

Lokalstabiliteten av skråningen øst på tomta mot Brønnerødveien må også ivaretas i senere fase. Hvis det skal 
oppføres nye bygninger i dette området, må det forventes tiltak for å tilfredsstille kravet på 1,4. Tiltaket kan være 
f.eks. terreng avlastning eller grunnforsterkning. Før tiltaket bestemmes, må det utføres supplerende 
grunnundersøkelser for å avdekke lokale grunnforhold i området. 

Vurderinger i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 [1] kvalitetssikres 
av uavhengig foretak. 
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1 Innledning 

Veum Park AS planlegger utbygging på det gamle sykehusområdet på Veum i Fredrikstad. 

Multiconsult Norge AS er engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med detaljregulering på 

tomten. Store deler av området er bebygd og har vært benyttet som sykehus. Sykehuset er nå 

nedlagt og Veum Park AS ønsker å regulere området fra institusjonsdrift til i hovedsak bolig. 

Det er i tidligere grunnundersøkelser påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire innenfor 

utbyggingsområdet. I forbindelse med detaljreguleringen av området, må det utføres en vurdering av 

områdestabilitet. 

Foreliggende rapport omfatter en vurdering av planlagt tiltaks påvirkning på områdestabilitet.  

Vurderingene i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 

kvalitetssikres av uavhengig foretak [1]. 

2 Grunnlag for vurderinger 

På området er det tidligere utført grunnundersøkelser av Norsk Teknisk Byggekontroll A/S (NOTEBY), 

nå Multiconsult Norge AS. Disse grunnundersøkelsene er opprinnelig beskrevet i rapport nr. 4495, 

datert 1.juni 1962 og i rapport nr. 11126-1 tom. 11126-3, den siste datert 15. oktober 1971. 

Multiconsult Norge AS gjorde i 2015 supplerende grunnundersøkelser, som er sammenstilt i rapport 

512307-1, datert 15. mars 2016. Multiconsult Norge AS gjorde i 2020 supplerende 

grunnundersøkelser, som ble sammenstilt i revidert rapport nr. 10214972-RIG-RAP-002.  

Rapportene som er lagt til grunn i denne vurderingen er oppsummert i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Oversikt over rapporter som er lagt til grunn for vurderinger 

Ref. Aktør Oppdrag Rapport nr. År 

[2] NOTEBY Veum sykehus, 

Glemmen i Østfold 

4495 1962 

[3] NOTEBY Veum sykehus.  11126-1 

11126-2 

11126-3 

1971 

[4] Multiconsult 

Norge AS 

Veum, Fredrikstad - 

Datarapport 

grunnundersøkelser 

512307-1-RIG-RAP-001 2016 

[5] Multiconsult 

Norge AS 

Detaljreguleringsplan 

Veum Park – Revidert 

datarapport  

10214972-RIG-RAP-002 2020 
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3 Områdebeskrivelse 

3.1 Topografi og beliggenhet 

Planområdet ligger 5 km nord for Fredrikstad sentrum. Tiltaksområdet er stort og er omtrent 500 m 

langt i nord-syd-retning og rundt 250 m på det bredeste i øst-vest retning, se Figur 3-1. Terrenget på 

området heller fra øst ned mot Veumbekken i vest med en gjennomsnittlig helning på 1:25. Det er 

brattest øst (Krikenåsen) og vest (Ambjørnrød) for tomta. Nord og vest for bebyggelsen på tomta er 

det jorder. Øst og sydvest for tomta er det boligbebyggelse. Sydøst og sydvest for tomta er det fjell i 

dagen. Vest for tomta ligger Veumbekken. 

 

Figur 3-1 Flyfoto over området (kilde: norgeskart.no). Utbyggingsområde er markert med rød sirkel. 

Fra 1914 har det blitt drevet psykiatrisk sykehus på Veum. I 2015 ble driften flyttet til det nye 

sykehuset på Kalnes i Sarpsborg og sykehusdriften følgelig lagt ned. Fra 1914 og fram til 2001 har 

sykehuset hatt en rekke utvidelser. 

Veum Park AS (tidligere Veum Smart City AS) kjøpte tidligere Veum sykehus i 2014, en eiendom 

bestående av 25.000 m² bygningsmasse. Siden den gang har bygningsmassen vært helt eller delvis 

utleid til ulike større og mindre aktører.  

3.2 Kvartærgeologi 

Tiltaksområdet består av havavsetning og marin strandavsetning, se Figur 3-2. Hele området ligger 

under marin grense og det er vurdert stor sannsynlighet for sammenhengende forekomst av marin 

leire. Sør og øst for planområde indikerer kvartærgeologisk kart områder med bart fjell.  

Kartutsnitt fra NGU sitt kart som viser sannsynlighet for å påtreffe marin leire indikerer mulighet for 

kvikkleire i planområdet, se Figur 3-3.  
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Figur 3-2 Kvartærgeologisk kart - løsmasser (kilde: www.ngu.no). Utbyggingsområde er markert med rød sirkel. 

 

Figur 3-3 Kartutsnitt som viser sannsynlighet for å påtreffe marin leire (kilde: www.ngu.no). Utbyggingsområde 
er markert med rød sirkel. 

 

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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3.3 Eksisterende skredfarevurdering 

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger ikke innenfor en kartlagt faresone for kvikkleire. Nærmeste 

kvikkleiresone kartlagt ligger 2 km i retning sørvest og sørøst, se Figur 3-4. 

 

Figur 3-4 Kartutsnitt av kartlagte kvikkleiresoner. Utbyggingsområdet (markert med rød sirkel) ligger ikke nær 

en kartlagt kvikkleiresone (kilde: atlas.nve.no) 

3.4 Grunnforhold 

Totalsonderingene viser at det på partier er faste masser antatt bestående av sand, grus og stein 

(morenemasser) i området. Det er størst mektighet av disse massene nordøst i området, og stedvis i 

skråningen vest for tomta. 

På området er det løst lagrede masser, antatt leire og silt, over de faste massene, eller over fjell. 

Prøveseriene viser at leira er siltig, til dels sandig. Under et 2-3 m tykt tørrskorpelag er leira middels 

fast til bløt. Nordøst og nordvest på tomta og i skråningen vest for tomta er det påvist 

sprøbruddmateriale. Det er kvikkleire i to av prøveseriene fra de gamle grunnundersøkelsene (øst på 

tomta). 

Prøveseriene og ødometerforsøkene viser at leira er overkonsolidert, med unntak av området i 

nordøst, hvor leira er normalkonsolidert eller svakt overkonsolidert. 

Prøveseriene og CPTU-sonderingene viser at det er enkelte drenerende sandlag i leira i skråningen 

vest på området. 

Bergdybdene på det gamle sykehusområdet er generelt 2-10 m. Unntaket er i nordøst hvor det er 13 

m til berg i tre borpunkter og 18 m til berg i ett borpunkt. Sør på utbyggingsområde er det opp mot 

10 m til berg, men unntak av flere partier hvor dybde til berg er opp mot 20 m. I skråningen vest for 

tomta varierer bergdybden mellom 2 m og 26 m. Supplerende totalsonderinger utført i august 2020 

indikerer antatt berg mellom 2 og 14 m under terreng i område øst for tomta. 

Vi har valgt å tolke lagdeling i to profiler basert på tilgjengelige grunnundersøkelser. Det vises her til 

tegninger 10214972-RIG-TEG-700.1, -700.2, -700.3, -701.1, -701.2 og -701.3. Plassering av profilene 

er vist i Figur 3-5 under og på tegning 10214972-RIG-TEG-002. 
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Der hvor det ikke er tilgjengelige grunnundersøkelser er lagdeling tolket konservativt. Det må regnes 

med uregistrerte variasjoner i dybder til enkelte lagene eller antatt berg utover det som kan antas 

ved en rettlinjet interpolasjon mellom borpunktene. 

For ytterlige detaljer vedrørende grunnforholdene refereres det til rapport 512307-01-RIG-RAP-001 

[4] og rev01 [5].  

 

Figur 3-5 Plassering av profilene (røde stiplede linjer) med tolket lagdeling (utsnitt fra tegning RIG-TEG-002) 

3.5 Grunnvannstand/poretrykk 

I forbindelse med grunnundersøkelser i 2015 ble det satt 5 piezometere i 5 punkter i 

utbyggingsområdet.  

Piezometer ved borpunkt 7 står i bunnen av en 5-6 m høy skråning, og basert på resultatene fra 

totalsonderingen i punktet er det trolig sand eller grus i grunnen. Disse faktorene og registreringene 

av piezometeren indikerer at det er et lokalt poreovertrykk i dette området. 

Piezometer ved borpunkt 10 viser avlest grunnvann omtrent i terrengnivå. De øvrige piezometerne 

viser at grunnvannet står 1,1-1,5 m under terrengnivå. 

Grunnvannstanden antas å variere noe med årstid og nedbørsforhold. 

4 Planlagt utbygging 

Tiltaket består i en transformasjon av tidligere Veum sykehus, fra institusjonsdrift til i hovedsak bolig. 

Det er planlagt 250 boenheter med en utbygging i perioden 2021 - 2030. I tillegg til boliger vil det 

legges til rette for en dagligvarebutikk, samt noe nærhandel og strøkstjenlig virksomhet. Det vil også 

bli satt av større områder til park, i samme type struktur som i dag.  

Basert på skisseprosjekt fra juni 2020, se Figur 4-1, varierer lavblokkene mellom fire og fem etasjer, 

mens rekkehusene varierer mellom to og tre etasjer. Det er tre parkeringskjellere på området 

tilegnet bolig, i tillegg til flere mindre områder for parkering på terreng.  
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Figur 4-1 Planlagt utbygging (utsnitt fra skisseprosjekt fra juni 2020, utarbeidet av Link Arkitektur) 

5 Myndighetskrav 

Gjeldende regelverk og veileder legges til grunn for vurdering av lokal- og områdestabilitet for Veum 

Park: 

▪ Plan- og bygningsloven (PBL) 

▪ Byggteknisk forskrift (TEK17) [7] 

▪ NVEs veileder nr. 7/2014 [1] 

▪ NS-EN 1997-1:2004+A1:213+NA:2016 (Eurokode 7, del 1) [11] 

Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 «Sikkerhet mot naturpåkjenninger» krever at (§7-1) [7]: 

▪ Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet 

mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger 

▪ Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke 

utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

NVEs veileder nr. 7/2014 beskriver hvordan kravene i kapittel 7 «Sikkerhet mot naturpåkjenninger» i 

Byggteknisk forskrift (TEK17) skal tilfredsstilles for områdeskred i kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper (kvikkleireskred). I tillegg til å vurdere områdestabiliteten, så må det påses at 
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lokalstabiliteten er tilfredsstillende iht. Eurokode 7 slik at ev. mindre utglidninger ikke forplanter seg 

og utvikler seg til områdeskred. 

Eurokode 7 [11] stiller krav til at stabilitetsberegninger på totalspenningsbasis tilfredsstiller en 

sikkerhetsfaktor større eller lik 1,40, og på effektivspenningsbasis større eller lik 1,25. Dette gjelder 

ved nybygg og ved bruksendring. 

Utredningen av områdestabiliteten er gjort iht. NVEs veileder nr. 7/2014 [1]. NVEs veileder stiller 

krav om en materialfaktor γM ≥ 1,40 for både drenerte og udrenerte analyser, eller en prosentvis 

forbedring ved topografiske endringer eller bruk av lette masser dersom sikkerhetsfaktoren F < 1,4. 

Ved vurdering av områdestabilitet og kvikkleireproblematikk etter NVEs veileder nr. 7/2014 skal 

følgende verifiseres: 

▪ Bygging skal ikke utløse skred i kvikkleire 

▪ Bygg skal ikke bli involvert i et kvikkleireskred som starter et annet sted, men som deretter 

suksessivt utvider seg 

▪ Bygg skal ikke bli truffet at skredmasser fra et kvikkleireskred som starter et annet sted 

Utbygging på Veum park medfører tilflytting/personopphold, og utbyggingen plasseres i 

tiltakskategori K4 (NVEs veileder nr. 7/2014 [1]). Det stilles da krav til stabilitetsanalyser som 

dokumenterer sikkerhetsfaktor større eller lik 1,4 for områdestabilitet. Eventuelt kan prosentvis 

forbedring av stabilitet ved f.eks. motfylling og/eller terrengsenkning utføres. Krav til utredning av 

sikkerhetsnivå og nødvendig dokumentasjon avhenger av faresonens faregrad.  

Lokalstabiliteten skal oppfylle kravene i Eurokode 7. Videre må rapporten kvalitetssikres av 

uavhengig foretak. 

Oppdraget er kvalitetssikret iht. Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med 

prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [12].  
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6 Vurdering av områdestabilitet 

6.1 Generelt 

Fare for områdeskred skal utredes for å tilfredsstille krav til NVE-veileder [1] og TEK17 [7]. 

Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell fare for områdeskred. Kapittel 4.5 i NVE-veilederen 

beskriver prosedyrer for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med potensielle 

skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1-5), avgrensning og faregradsevaluering av faresoner 

(faregradsklassifiserte faresone, punkt 6-9) og til slutt stabilitetsanalyser (stabilitetsutredende 

faresoner, punkt 10). 

Planlagt tiltaket medfører tilflytting/personopphold, og utbyggingen plasseres i tiltakskategori K4 iht. 

NVEs veileder 7/2014 [1]. For tiltak plassert i tiltakskategori K4 krever veilederen at eventuelle 

faresoner identifiseres, avgrenses og faregradsevalueres i samsvar med beskrivelsen i veilederens 

kapittel 4.5 som indikerer prosedyren for utredning av områdestabilitet. 

Gjennomgang av prosedyren er vist i Tabell 6-1 med utfyllende beskrivelse av valgene 5 - 10 i 

underliggende kapitler. 

Tabell 6-1 Prosedyre for utredning av områdestabilitet iht. NVE-veileder 7/2014 [1] 

Pkt. Overskrift Kommentar  

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell fare for 
områdeskred. Utredningen er tilpasset byggesak. 

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

Hele området ligger under marin grense. 

3. Avgrens områder med marine avsetninger Kvartærgeologisk kart indikerer at løsmassene består av 
havavsetning og marin strandavsetning. Utført 
grunnundersøkelser på tomten avdekker forekomst av 
sprøbruddmateriale. Se kapittel 3.2. 

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

Det er iht. NVE Atlas ikke kartlagt faresoner for 
kvikkleireskred i tiltaksområdet. Se kapittel 3.3. 

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

Det er vurdert flere skråninger i planområde. Skråningen 
mot Veumbekken har en helning på ca. 1:15 til 1:20. 
Skråningen vest på tomta i Profil A har en helning på ca. 
1:3,5. Skråningen øst på tomta har en helning på ca. 1:7. 
Videre østover har terrenget en slak helning før det 
stiger igjen mot Krikenåsen. 

6. Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Det er utført gjennomgang av eksisterende 
grunnundersøkelser i området. Basert på disse 
grunnundersøkelser, samt lokaltopografi er det vurdert 
mulig aksomhetsområde for områdeskred. 

7. Avgrens løsneområder nøyaktig  Løsneområde er vurdert mer nøyaktig etter utførte 
stabilitetsberegninger. 

8. Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for 
skredmasser 

Utløpsområde er vurdert mer nøyaktig etter utførte 
stabilitetsberegninger. 

9. Avgrens og faregradsklassifiser faresoner Ikke utført. Basert på lokaltopografi, grunnforhold og 
utførte stabilitetsanalyser vurderes det at område ikke 
skal klassifiseres som faresone for kvikkleire skred, men 
som område med forekomst av kvikkleire. 

10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av 
tilfredsstillende sikkerhet. 

Stabilitetsvurderinger utført. Siden område klassifiseres 
som område med forekomst av kvikkleire, og ikke som 
en faresone for kvikkleireskred, må det dokumenteres 
tilfredsstillende sikkerhet for lokalstabilitet.  
 

Konklusjon Basert på topografi, grunnforhold og utførte 
stabilitetsanalyser er det vurdert at tiltaksområdet ikke 
ligger i en faresone for kvikkleireskred. Imidlertid, må det 
dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet for 
utbyggingsfase og ferdig utbygd område. 
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6.2 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

I henhold til NVE-veileder 7/2014 [1] skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier 

for å begrense aktsomhetsområdene til områder 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 x skråningshøyde målt fra fot skråning 

Figur 6-1 viser et høydeprofil som går gjennom den aktuelle tomta. Det er i samsvar med profil A-A, 

for beliggenhet og lagdeling se 10214972-RIG-TEG-002 og -700.1 til -700.3. 

Ut fra terrengmodell er det identifisert flere potensielle områder som tilsier mulig fare for 

områdeskred, disse er markert med I til IV i Figur 6-1: 

I. Jevnt hellende terreng vest for tomta mot Veumbekken 

II. Skråningen ved vestlige grensen av tomta 

III. Skråningen ved østlige grensen av tomta mot Brønnerødveien 

IV. Skråningen øst for tomta mot Krikenåsen 

Terrenganalyse av område I viser at terrenget heller jevnt med en helning på ca. 1:20, og vurderes 

som lite sannsynlig for utvikling av områdeskred. 

Terrenget på selve tomta faller jevnt mot vest med en helning ca. 1:35. Imidlertid finnes det 

skråningen ved vest (II) og øst kant av tomta (III) hvor terrenghelning er større en 1:20.  

Terrenget overstiger dermed periodevis kravet i NVE-veileder om maksimal skråningshelning på 1:20.  

 

 

Figur 6-1 Høydeprofil gjennom den aktuelle tomta (kilde: atlas.nve.no). Posisjon på svarte sirkler på kartet 
indikerer byggetomtgrensene. Svart stiplet linje er 1:20-linjen. 

I II 

III IV 

I 
II 

III 

IV 
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6.3 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Det er gjort befaring og et stort omfang av grunnundersøkelser på området. Under befaring er det 

avdekket oppstikkende berg øst og sør for området. Det ble i 2015 utført 56 totalsonderinger og 

trykksonderinger (CPT). For å avgrense løsneområder mer nøyaktig ble det derfor utført 4 

supplerende totalsonderinger øst for tomten, da terrenget her hadde en helning brattere enn 1:20. 

Samt en CPT nedenfor skråningen vest på tomta. Med utgangspunkt i tidligere og supplerende 

grunnundersøkelser er løsne og utløps-område avgrenset mer nøyaktig.  

Eksisterende grunnundersøkelser i og rundt det aktuelle planområdet indikerer sprøbruddmateriale i 

område II. Det er stor usikkerhet i forekomst av sprøbruddmateriale i område I på grunn av manglede 

sonderinger. Lagdeling i kritiske profiler er utført konservativt med antagelse om sprøbruddlaget som 

strekker seg fra område II til område I. Som avklart i kapittel 6.2, viser terrenganalyse at det finnes 

liten fare for områdeskred i område I. 

Det er ikke tolket lag av sprøbruddmateriale fra utførte grunnundersøkelser i område III og IV. Fra 

område III til IV indikerer sonderinger friksjonsmasser med innslag av silt og leire (borpunkt M-5), og 

bergoverflate som stiger i øst-retning mot Krikenåsen hvor det er avdekket stedvis berg i dagen. Det 

vurderes at det er lite sannsynlig at områdeskred utvikler seg fra område III og IV. 

Nord for område III, i samme skråningen fra tomta mot Brønnerødveien, er det konservativt tolket et 

lag av sprøbruddmateriale. Sonderingene indikerer innslag av sandlag imellom leirelaget. 

6.4 Avgrens løsneområder nøyaktig. Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for 
skredmasser. Stabilitetsvurdering 

 Metodebeskrivelse 

Løsne- og utløpsområder 

En vesentlig del av en kvikkleiresoneutredning er avgrensning av løsne- og utløpsområder. 

Lengden på sonenes løsneområde vurderes i utgangspunktet ved hjelp av metoden beskrevet i NIFS 

rapport nr. 14/2016 [6]. Metoden forutsetter at det er utført stabilitetsberegninger i representative 

snitt, slik at resultatet kan benyttes som grunnlag for å estimere løsneområdets størrelse.  

Rapporten forklarer at: «Metoden er basert på data fra en rekke historiske skredhendelser i Norge, og 

det er utarbeidet et klassifiseringssystem som ivaretar de viktigste parameterne som har betydning 

for utbredelse av kvikkleireskred. Det er i så måte lagt vekt på kvikkleiras morfologi, terrengforhold i 

utløpsområdet og leiras fasthet. Basert på de forskjellige parameterne med tilhørende vekttall, 

oppnås en samlet poengsum som gir en størrelse av løsneområdet relativt til skråningens høyde (L/H– 

forhold)». Parametere som må vurderes og kvantifiseres er oppsummert i Tabell 2, hentet fra [6]. 
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Tabell 6-2 Oversikt over parametere som inngår i poengsystemet for avgrensing av løsneområder 

 

Vurderingene vedrørende ovennevnte betraktning for avgrensning av løsneområder er beskrevet i 

avsnitt 6.4.2. 

Utløpsområder er vurdert ut fra topografi, skredtype og geoteknisk skjønn, i tråd med anbefalingene 

i NIFS rapport nr. 14/2016 [6]. Lengde på utløpsområder basert på topografi og skredtype vurderes 

som vist i Figur 6-2. 

 

Figur 6-2 Utsnitt fra NIFS rapport nr. 14/2016 

Vurdering av faregrad, konsekvens- og risikoklasse 

Vurdering av faregrad, konsekvens- og risikoklasse utføres i et regneark. Regnearket baseres på 

klassifiseringssystem for skadekonsekvens, faregrad og risikoklasse for kvikkleire (områdestabilitet 

ved kvikkleiresoner), som definert i NGI-rapport nr 20001008-2_rev3 [12]. 

 Avgrensning av løsne- og utløpsområde 

Potensielt løsneområde er vurdert basert på topografi, tilgjengelige grunnundersøkelser og utført 

befaring i område. For å vurdere løsneområde er 1:15 linje tegnet fra foten av skråningen i 

forskjellige områder. 

Område I 

Skråningen vest på tomten fra bekken opp mot sykehuset (område I) har en helning på ca. 1:20 og 

kan ikke klassifiseres som løsnesområde. 

Område III 

Skråningen øst på tomta mot Brønnerødveien her en helning på ca. 1:8. Sonderingen M-3 som ligger 

øst for veien indikerer grusig sand ned til ca. 12 m dybde, og et 2,6 m tykt lag av silt og leire 
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overliggende berg. Det er ikke tolket forekomst av sprøbruddmateriale i denne skråningen i profil A 

(se tegning 10214972-RIG-TEG-700.2). På grunn av dette vurderes det som lite sannsynlig at denne 

skråningen er løsneområde for kvikkleireskred. Lokalstabiliteten må imidlertid oppfylle kravene i 

Eurokode 7. 

Område IV 

Skråningen østover fra byggetomta i område IV har en helning brattere enn 1:15. Det er imidlertid 

grunt til berg og observert berg i dagen øverst i profilet. Utførte grunnundersøkelser i borpunkt M-5 

indikerer friksjonsmasser med innslag av silt og leire. Potensielt løsneområde strekker seg fra 

borpunkt M-5 (hvor terrenget overstiger 1:15 helningen), og er begrenset av berg i øst. Lengden på 

løsneområdet er vurdert til å være maks 90 m (se tegning 10214972-RIG-TEG-700.2 og -700.3). 

Utløpsområdet vurderes iht. NIFS rapport [6] med konservativt valg av retrogressive skred i åpent 

terreng hvor utløpsdistanse er = 1,5 x løsnedistansen, dvs. beregnet utløpsdistanse er ca. 135 m. 

Distansen fra foten av skråningen mot byggetomta er ca. 190 m, som er større enn beregnet 

utløpsdistanse. Med utgangspunkt i denne vurderingen, ligger ikke byggetomta i et potensielt 

utløpsområde for skred, utløst i skråningen øst for tomta. 

Område II 

Skråningen fra vegen langs sykehuset ned mot jordet har en høydeforskjell på under 5 m. Det er 

påvist sprøbruddmateriale 3,5 m under terreng i borpunkt 31. Sonderingen i borpunkt 32 som ligger 

ved foten av skråningen indikerer et mulig tynt sprøbruddlaget ca. 1,5 m under terreng. 

Sprøbruddlaget forsvinner videre østover. Det vises til tegning 10214972-RIG-TEG-700.1 til -700.3 for 

mer detaljer om grunnforhold i det kritiske profilet A-A. 

Beregningsprofil A-A antas som representativ for stabilitetssituasjonen. Betraktningen iht. kapittel 

6.4.1 for Profil A-A vises i Tabell 6-3. Figur 6-3 viser geometrien som ligger til grunn for betraktningen 

i Tabell 6-3. 

Det er beregnet sirkulær og sammensatte glideflate i kritisk profil. Mektigheten av 

sprøbruddmateriale er under 40% av dybde av kritisk sirkulær glideflate, som kan utløse et 

rotasjonsskred, men uten retrogressiv skredutvikling. Stabilitetsberegning gir en sikkerhetsfaktor på 

1,31, som ikke oppfyller krav i Eurokode 7 for lokalstabilitet. 

Flakskred oppstår normalt når mektigheten av kvikkleire/sprøbruddmateriale er under 40% i forhold 

til kritisk glideflate, og typisk hvor kvikkleire/sprøbruddmateriale ligger i lag tilnærmes parallelt med 

terrengoverflaten og/eller fjell. Ofte opptrer flakskred når mektigheten av 

kvikkleire/sprøbruddmateriale er relativt lav, typisk mindre enn 10-20%. Basert på tolket lagdeling i 

profil A-A, kan det ikke utelukkes at flakskred kan starte i skråningen og utvikle seg bakover til et 

områdeskred.  

Kritisk sammensatte glideflate i profil A-A gir en beregningsmessig sikkerhetsfaktor på 1,31. Denne 

glideflate antas som initial glideflate for vurdering av potensiell løsne- og utløpsområde utført i Tabell 

6-3. 

Tabell 6-3 Tabell med parametere og resultat av L/H betraktningen for Profil A-A i potensielle kvikkleiresone 

Indikator Vekttall 
Profil A-A 

Verdi Score Poeng 

b/D ved L1 1 0* 0 0 
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b/D ved 2L1 eller 3L1 2 0 0 0 

Avstand fra foten av initial skred 

til kvikkleirelomma 
1 0 m (x1<L1) 3 3 

Forhold ved skredporten 2 Dal 3 6 

Tidligere skredhendelser 1 L/H ≤ 5 1 1 

cu/γ·D 1 0,19** 2 2 

Sum - - 12 

L/H- kategori - - Middels 

Maksimal L/H - - 10 

*Parametere markert med * er beheftet med usikkerhet på beliggenhet av kvikkleire/sprøbruddmateriale laget 

**Parametere markert med ** er beheftet med usikkerhet på grunn av mangel på grunnundersøkelser 

I henhold til verdiene i Tabell 6-3 kan løsneområdet ved profil A-A være opptil 10 ganger 

skråningshøyden ved område II, det vil si 10 x 5 = 50 m. Dette betyr at løsneområdet strekker inn 

under Hovedbygget.  

Utløpsområde vurderes iht. NIFS rapport [6] valg av flak skred i alle typer terreng hvor utløpsdistanse 

er = 0,5 x løsnedistansen, dvs. beregnet utløpsdistanse er ca. 25 m. Utløpsområdet til potensielle 

kvikkleiresone ligger på jordet vest for tomta. 

 

Figur 6-3 Geometrien som ligger til grunn for betraktningen i Tabell 6-3 

Ut ifra tilgjengelige grunnundersøkelser, samt utførte vurderinger av potensielle løsneområder, ser vi 

på situasjonen som en lokalt avgrenset stabilitetstilstand. Utglidning i grunnen begrenses til lokale 

påvirkningsområdet i skråningen, som ikke skal utvikle seg til et større områdeskred.  

Siden det ikke finnes et naturlige utløsende faktorer som f.eks. erosjon, vurderer vi at det ikke er 

behov for å åpne en faresone for kvikkleireskred. Imidlertid er det utført faregradsevaluering selv om 

det ikke er utredet ny kvikkleiresone, se kapittel 6.4.3.  

1.31 

1.44 
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Basert på tilgjengelig grunnlag vurderes område på Veum Park ikke som en faresone for 

områdeskred, men som område med lokal forekomst av kvikkleire.  

 Vurdering av faregrad, konsekvens- og risikoklasse 

Klassifisering er gjennomført i henhold til kriterier gitt i NVEs veileder 7/2014 [1]. Resultater fra 

utregningen er vist i Vedlegg B. En oppsummering av resultatene er vist i Tabell 6-4. 

Tabell 6-4 Oppsummering av klassifisering av potensielle kvikkleiresone i området 

Sonenummer Sonenavn Faregrad Konsekvensklasse Risikoklasse 

- - Lav Alvorlig 3 

 

I dagens tilstand havner stabilitetssituasjonen i faregradsklasse «lav», konsekvensklasse «alvorlig» og 

risikoklasse 3. Etter utbyggingen kan man anse vekten av nybyggene (forutsatt 

direktefundamentering) som en belastning på tomta. Hvis man endrer parameteren «Inngrep» fra 

«liten forverring» til «stor forverring», vil faregraden endres fra «lav» til «middels». 

Det gjøres oppmerksom på at sonens faktaark i Vedlegg B beskriver sonen i dagens tilstand, ikke 

etter utbygging. 
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7 Stabilitetsberegning 

Stabilitetsberegninger er utført i to profiler på Veum Park område, Profil A-A og Profil B-B, med både 

effektivspenningsanalyse og totalspenningsanalyse for dagens terreng. Plassering av profilene er vist 

i 10214972-RIG-TEG-002. Beregningsprinsipper omtales i detalj i Vedlegg A. 

Stabiliteten er sjekket i skråningen fra Hovedbygget mot jordet i vest (område II), og ved skråningen 

fra østkant av tomta opp mot Brønnerødveien (område III). Relevante resultater fra 

stabilitetsberegninger er oppsummert i Tabell 7-1. 

Tabell 7-1 Oppsummering relevante resultater av stabilitetsberegninger i profiler A-A og B-B 

Profil Skråning Analyse Type glideflate Dagens 

sikkerhet 

Merknader 

A-A 

II ADP 

sirkulær 1,31 Glideflate går gjennom 

sprøbruddlaget – mektigheten av 

sprøbrudd er mindre enn 40% over 

kritiske glideflate – rotasjonsskred 

uten videre retrogressiv utvikling, 

vurderes som lokal stabilitet. 

Med etablert motfylling er Fc = 1,49. 

Med etablert avlastning 

skråningstopp, Fc = 1,40  

II ADP 

sammensatte 1,44 Glideflate går under 

sprøbruddmateriale, og inntil bygget. 

Vurdert som initial glideflate for 

områdeskred. For glideflate som går 

inntil bygget stilles det krav til 

sikkerhet 1,4 i Eurokode. Dette er 

oppnådd, og oppnås også ved 

avlastning av skråningstopp. 

II a-φ sirkulær 1,97* - 

II a-φ sammensatte 3,23* - 

III ADP 

sirkulær 1,35 Glideflate går ikke gjennom 

sprøbruddlaget, vurderes som lokal 

stabilitet. Må ivaretas i senere fase 

hvis det skal plasseres nye 

bygningene i dette område (krav til 

1,4). 

III ADP sammensatte 1,84* - 

III a-φ sirkulær 3,55* - 

III a-φ sammensatte 3,70* - 

B-B 

II ADP sirkulær 2,98* - 

II ADP sammensatte 2,98* - 

II a-φ sirkulær 3,62* - 
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II a-φ sammensatte 5,49* - 

III ADP 

sirkulær 1,38/1,40 Glideflate går gjennom 

sprøbruddlaget – mektigheten av 

sprøbrudd er mindre enn 40% over 

kritiske glideflate – rotasjonsskred 

uten videre retrogressiv utvikling, 

vurderes som lokal stabilitet. Må 

ivaretas i senere fase hvis det skal 

plasseres nye bygninger i dette 

område (krav til 1,4). 

III ADP sammensatte 1,58* - 

III a-φ sirkulær 2,43* - 

III a-φ sammensatte 3,70* - 

* Beregnet sikkerhetsfaktor er høyere enn regelverkets generelle krav til absolutt sikkerhet. 

I profil A-A viser stabilitetsberegninger at kritisk glideflate går i skråningen nedenfor hovedbygget, se 

tegning 10214972-RIG-TEG-800. Iht. Eurokode, må det tilfredsstilles absolutt krav til sikkerhetsfaktor 

på 1,4 for glideflate som går inntil bygget. Dette betyr at det er behov for stabiliserende tiltak for å 

ivareta lokalstabiliteten i skråningen fra Hovedbygget mot vest. 

Det mest aktuelle tiltaket vurderes å være avlastning av skråningstopp med 0,8 m tykt lag av lette 

masser (skumglass eller lettklinker) fra skråningstopp og 5 meter inn på flate mot Hovedbygget. 

Resultater av stabilitetsberegning er vist på tegning 10214972-RIG-TEG-800.1. Stabilitetsberegninger 

vist på tegning -800.1 dokumenterer også tilfredsstillende lokalstabilitet for avlastning (skjærflate 

med Fc = 1,40 og 1,44). Plassering av estimert avlastning er vist på tegning 10214972-RIG-TEG-003. 

I profil B-B viser stabilitetsberegninger beregningsmessig sikkerhetsfaktor godt over kravet i 

skråningen mot vest, se tegning 10214972-RIG-TEG-801. Kritiske glideflater er ikke påvirket av 

planlagt utbygging øst for skråningen. 

I skråningen på byggetomta mot Brønnerødveien i øst indikerer stabilitetsberegninger 

sikkerhetsfaktor på 1,35 i Profil A-A, og 1,38 i profil B-B, se tegninger 10214972-RIG-TEG-800 og -801. 

Hvis det skal oppføres nye bygninger i dette området, må det forventes tiltak for å tilfredsstille kravet 

på 1,4. Tiltaket kan være f.eks. terreng avlastning eller grunnforsterkning. Før tiltaket bestemmes, må 

det utføres supplerende grunnundersøkelser for å avdekke lokale grunnforhold i området. 
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8 Konklusjon 

Ut ifra tilgjengelige grunnundersøkelser, samt utførte vurderinger av potensielle løsneområde, 

vurderes område på Veum Park ikke som en faresone for områdeskred, men som område med lokale 

forekomst av kvikkleire. 

Imidlertid viser utførte stabilitetsberegninger at det er behov for stabiliserende tiltak for å ivareta 

lokalstabiliteten under og etter oppføring/omregulering av planlagte bygg. 

Det mest aktuelle tiltaket vurderes å være avlastning av skråningen fra Hovedbygget mot jordet i 

vest, masseutskifting med 0,8 m tykt lag av lette masser (skumglass eller lettklinker) fra 

skråningstopp og 5 meter inn på flate mot Hovedbygget. Tiltaket må detaljprosjekteres og i denne 

forbindelse anbefales det utføres supplerende grunnundersøkelser i aktuelt området.  

Lokalstabiliteten av skråningen øst på tomta mot Brønnerødveien må også ivaretas i senere fase. Hvis 

det skal oppføres nye bygninger i dette området, må det forventes tiltak for å tilfredsstille kravet på 

1,4. Tiltaket kan være f.eks. terreng avlastning eller grunnforsterkning. Før tiltaket bestemmes, må 

det utføres supplerende grunnundersøkelser for å avdekke lokale grunnforhold i området. 

Vurderinger i foreliggende rapport skal i henhold til anbefalingene i NVEs kvikkleireveileder 7/2014 

[1] kvalitetssikres av uavhengig foretak. 
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