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N O T A T  R I G - 0 2

TIL: Erik Johan Bjertnæs Ski Eiendom AS
KOPI: Cathrine Løken IN’BY
FRA: Michael Laubo RIGeo AS

EMNE: VESTVEIEN 22, SKI
               SKREDFAREVURDERING IHT. NVE’S RETNINGSLINJER

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
Erik Johan Bjertnæs 21033/Michael Laubo 30.03.2022

1 - INNLEDNING

I forbindelse med reguleringsarbeid for Vestveien 22 på Ski stilles det krav til en geoteknisk vurdering
av områdestabiliteten. I henhold til NVEs regelverk skal vurdering av skredfare skje senest på
reguleringsplannivå.

RIGeo AS har på bakgrunn av foreliggende grunnlagsmateriale gjort en geoteknisk vurdering med
utgangspunkt i NVE Veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Tiltakshaver er Ski Eiendom
AS v/ Erik Johan Bjertnæs.

Figur 1: Lokalisering av tomta (ref. www.kart.finn.no)
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Terrenget på tomta ligger på ca. kote 128-130,5, mens jernbanen på nedsiden av tomta (mot øst) ligger
på ca. kote 126,8.

2 – GRUNNLAG FOR VURDERINGEN

Vårt grunnlag for skredfarevurderingen har bestått av følgende elementer:

[1] NGU – Løsmassekart på nett – http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ (se vedlegg 2)
[2] NVE – Kvikkleirekart - https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire (se vedlegg 4)

  [3] RIGeo AS - Vestveien 22, Ski – Supplerende grunnundersøkelser – Februar 2020
[4] Sweco Norge AS - Vestveien 22, Ski - Grunnundersøkelser – Geoteknisk datarapport – Rapport
10214323 RIG_R01_A01, datert 31.10.2019
[5] NVE Veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper».
[6] Jernbaneverket – Østfoldbanen V L (Oslo S) – Ski, EPC Ski – Geotechnical Data report -
UOS-90-A-55980_01E datert 28.11.2016

3 – GRUNNFORHOLD

3.1  Generelt
I følge løsmassekartet til NGU ligger prosjektet i et område med tykke havavsetninger, og området ligger
under marin grense. Det vises til [1] og figur 2. Kart fra NVE viser at det ikke er registrert kvikkleiresoner
i nærheten av tomta innefor en radius på minst 4 km. Det er avdekket noen mindre kvikkleireforekomster
i forbindelse med Statens Vegvesen sine vegprosjekter, men disse ligger mange hundre meter unna
tomta. Det vises til vedlegg 2 og [2].

Figur 2: Grunnforholdene på tomta skal bestå av tykke marine avsetninger (http://geo.ngu.no/kart/losmasse)



Side 3

3.2  Grunnundersøkelser
Det er utført grunnundersøkelser på/ved tomta i flere omganger. Det er først utført geotekniske
grunnundersøkelser av Sweco [4] i oktober 2019. Det er deretter utført supplerende grunnboringer i regi
av RIGeo i februar 2020 [5]. Det er også mottatt geoteknisk grunnlag fra Jernbaneverket med blant annet
3 relevante boringer [6] på sporområdet nærmest tomta.

Fra grunnundersøkelsene fremkommer det at grunnen generelt består av noe fyllmasser (friksjonsmasser
med varierende tykkelse) over meget fast tørrskorpeleire og kanskje stedvis også noe fast leire under
tørrskorpeleira. Løsmassetykkelsene varierer fra ca. 3 m ved/under Tingretten og øker til ca. 4,5-5 m
under den østre fasaden på det planlagte bygget. Bergoverflaten ser ut til å helle jevnt og slakt mot øst.
Bergarten i området skal ifølge kart fra NGU være diorittisk til granittisk gneis, eventuelt migmatitt.

4 – TOPOGRAFISKE FORHOLD

Topografien fremkommer tydelig av figur 3. Terrenget på tomta er høyest nærmest Tingretten (ca. kt.
130,5) og ligger deretter ca. på kote 128-128,5 inn mot tomtegrensa. Øst for tomta ligger jernbanen på
kotehøyder i området 126,7-126,9.

Figur 3: Topografisk snitt A-A’ (ref. https://hoydedata.no/LaserInnsyn. Plassering av snittet er vist i figur 5.

Figur 4: Plassering av snitt (ref. https://hoydedata.no/LaserInnsyn)

Tingretten Vestveien 22 Jernbanespor
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5 - NVE VEILEDER NR. 1/2019

Formålet med veilederen er å gi en metodikk for geotekniske utredninger og dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper,
som oppfyller krav til sikker byggegrunn som gitt i plan- og bygningsloven §28-1. Veilederen utdyper
byggteknisk forskrift (TEK 17 §7-3) med tilhørende veiledning og NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum-
og skredfare i arealplanar».

1) Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området. Nei, det er ingen
registrerte faresoner i nærområdet.

2) Avgrens områder med mulig marin leire. Tomta ligger i et område hvor NGU angir at det kan skal
være tykke marine avsetninger.

3) Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred: Det vises til angitte
terrengkriterier (se veileder). Terrenganalyser etter disse konservative kriteriene nyttes som grunnlag
for å avgrense områder for videre utredning etter punktene (4-11) i kap. 3.4 i Veilederen.

Topografien tilsier at tomta teoretisk sett ligger innenfor et aktsomhetsområde ettersom helningen
på terrenget er brattere enn 1:20 og skråningshøyden er over 5 m.

4) Bestem tiltakskategori. Tiltakskategorien settes til K4.

5) Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde.
Grunnundersøkelsene utført på tomta, under Tingretten og øst for tomta på jernbaneområdet viser at
det ikke er avdekket sprøbruddsmateriale i grunnen. Det er dermed ikke noen områdeskredfare.

6 – KONKLUSJON OM OMRÅDESTABILITETEN

Tomta ligger i et område hvor NGU antyder at det skal være marine avsetninger, og tomta ligger under
marin grense. Kart fra NVE viser at det ikke er noen registrerte kvikkleiresoner i en radius på over 4 km.
Statens Vegvesen har avdekket sprøbruddsmaterialer i noen av sine prosjekter i Ski-området, men det er
flere hundre meter mellom disse og den aktuelle tomta. I henhold til kriteriene i veilederen ligger tomta
teoretisk sett innenfor et aktsomhetsområde ettersom helningen på terrenget er brattere enn 1:20 og
skråningshøyden er over 5 m. Områdestabiliteten anses likevel som ivaretatt fordi grunnundersøkelser
viser at det et ikke er sprøbruddsmateriale/kvikkleire, hverken under Tingretten, den aktuelle tomta eller
rett øst for tomta på sporområdet.

Det er videre helt usannsynlig at tomta kan bli truffet at et kvikkleireskred som kommer fra områder som
ligger høyere opp i terrenget ettersom terrenget vest/nordvest for Tingretten heller slakt (ca. 1:15).

7 – BEBYGGBARHET

Basert på de avdekkede forholdene regnes tomta som godt egnet for bebyggelse. Tiltaket må tilpasses
de stedlige forholdene og prosjekteres for å ivareta gjeldende krav til bæreevne, setninger og
lokalstabilitet. Det vil være nødvendig med geotekniske tiltak inn mot Tingretten og mot
Vestveien/Politihuset for etablering av byggegropa (spunt, rørvegg,..).
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 8 - VEDLEGGSLISTE

Vedlegg 1: Oversiktskart
Vedlegg 2: NVE kvikkleirekart

Kvalitetssikret av:
Hans Jonny Kvalsvik
Senior geotekniker
Daglig leder

Utarbeidet av:
Michael Laubo
Senior geotekniker
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Vedlegg 1: Oversiktskart

(ref. www.kart.finn.no, © OpenStreetMap contributors)
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Vedlegg 2: NVE kvikkleirekart

Ref. https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire


