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Sammendrag





Tomten ligger ikke i et aktsomhetsområde for flom. Ytterligere risiko for flom er ikke
vurdert.
Det er ikke risiko for stormflo eller større skred i bratt terreng. Risiko for steinsprang og
utglidning av berg må vurderes nærmere i forbindelse med detaljprosjektering.
Områdestabiliteten er vurdert i henhold til TEK17 § 7-3, plan- og bygningsloven § 28-1
og NVEs veileder 1/2019 [1] og anses som tilfredsstillende.
Det må påregnes geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering for søknad om
igangsettingstillatelse.
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Innledning

Borthen Gruppen arbeider med detaljregulering av område i Ytre Enebakk. Hovedformålet med
reguleringen er å tilrettelegge for boliger og det vil også bli avsatt areal til
friområde/uteoppholdsareal.
Planområdet omfatter også Nylendeveien ned til fylkesvei 155 i sør. Denne delen av
planområdet er ikke vurdert i dette notatet.
Løvlien Georåd har fått i oppgave å utrede reguleringsplanen iht. TEK17 §7-1 og NVEs
kvikkleireveileder 1/2019 [1].
Se plassering av prosjektet i figur 1.1, og figur 1.2 for kart som viser aktuelt område.
Foreliggende notat omhandler følgende:




Kartstudie og gjennomgang av eksisterende underlag internt i LG
Vurdering av naturpåkjenninger iht. TEK17 inkl. vurdering av risiko for områdeskred
Vurdering av behov for ev. ytterligere geotekniske arbeider

Figur 1.1 Oversiktskart [2].

Notatet omhandler ikke miljø eller ingeniørgeologi.
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Område som er
vurdert i dette notatet.

Figur 1.2 Kart av planområde. Område som er vurdert i dette notatet er markert med rødstiplet skravur.
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Topografi og grunnforhold

Planområdet omfatter en sentral slette i nord-sørretning. Terrenget her ligger mellom kote +135
og +137. I nordenden av sletta er det et oppdemmet tjern. Videre mot nord er det mye vann i
terrenget og forholdsvis tett skog innover dalføret. Mot vest og øst er sletten generelt omkranset
av forholdsvis bratt terreng med høydeforskjeller mellom ca. 15 og 20 m. I den nordøstre delen
stiger terrenget noe slakere opp mot øst. Gjennomsnittlig helning i dette området er ca. 1:5, med
høydeforskjell opp mot skoggrensen på opp mot 20 m.
Ifølge løsmassekart (kvartærgeologisk kart) fra NGU [3], ventes det tykk havavsetning (blå)
langs sletten, og noe opp i skråningene øst og vest for sletten, se figur 2.1. Havavsetninger består
normalt primært av leire og silt. Mot øst og vest ventes det bart fjell (rosa) eller humusdekke/tynt
torvdekke over berggrunn (beige).
Vi kjenner ikke til om det er utført grunnundersøkelser i tiltaksområdet.
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Figur 2.1 Løsmassekart fra NGU [3]. Planområdet indikert med gult.
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Myndighetskrav

Iht. TEK 17 §7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo
og skred).
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Geoteknisk vurdering

4.1 Flom
Tomten ligger ikke i et aktsomhetsområde for flom iht. NVEs Atlas [4]. Ytterligere risiko for
flom er ikke vurdert.
4.2 Stormflo
Det er ikke risiko for stormflo.
4.3 Skred i bratt terreng
Det er ikke risiko for snøskred eller større fjellskred. Sikkerhet mot steinsprang/utglidning av
berg må vurderes nærmere i forbindelse med detaljprosjektering.
4.4 Områdestabilitet
Områdestabiliteten vurderes i henhold til TEK17 §7-3 og NVEs kvikkleireveileder 1/2019 [1].
Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner er beskrevet i kapittel 3.1 i
sistnevnte dokument.
I det følgende er det gjort en gjennomgang av denne prosedyren:
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Vurdering

Del 1: Aktsomhetsområder
1
2
3

Undersøk om det finnes
registrerte faresoner
(kvikkleiresoner) i området
Avgrens områder med mulig
marin leire
Avgrens områder med terreng
som kan være utsatt for
områdeskred

Iht. NVEs Atlas [4] er det ingen eksisterende
faresoner i nærheten.
Hele tiltaksområdet er under marin grense.
Basert på terrengkriterier er tiltaket innenfor
aktsomhetsområder for kvikkleireskred.

Del 2: Utredning av faresoner
4

Bestem tiltakskategori

5

Gjennomgang av grunnlag –
identifikasjon av kritiske
skråninger og mulig
løsneområde

6

Befaring

7

Gjennomfør
grunnundersøkelser
Vurder aktuelle
skredmekanismer og avgrens
løsne- og utløpsområder
Klassifiser faresoner
Dokumenter tilfredsstillende
sikkerhet

8
9
10

Det planlegges etablert flere boenheter i området.
Det velges tiltakskategori K4.
Det er bratt terreng med forholdsvis stor
høydeforskjell både vest og øst for sletta.
Mot nord og sør er terrenget slakt (<1:15), og det er
ingen mulige løsnemekanismer i disse retningene.
Utført 22.10.21. Det er kartlagt berg i dagen som
vist i vedlegg 1. Se vedlegg 2 for bilder.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant.
Det er generelt kartlagt mye berg i dagen i området
rundt sletta. Det er enkelte partier i skråningene
langs sletta hvor det ikke er synlig berg, men her er
høydeforskjellen mindre enn 5 m opp til der hvor
det er synlig berg.
Basert på dette er det ikke er mulige løsneområder
for kvikkleireskred i tiltaksområdet.
Dalføret videre mot nord stiger meget slakt. Det
ventes at det er berg der hvor terrenget stiger
brattere. Det er derfor usannsynlig at tiltaket kan
ligge i et utløpsområde for skred.

11

Meld inn faresoner og
grunnundersøkelser

Områdestabiliteten vurderes dermed som
tilfredsstillende.
Ikke relevant

Tabell.1 Vurdering av områdestabilitet iht. tabell 3.1 i ref. [1].
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Videre geoteknisk bistand

Det må påregnes geotekniske grunnundersøkelser og prosjektering før søknad om
igangsettingstillatelse.
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Figur 1: Sletta sett fra sør mot nord.

Berg i dagen

Figur 2: Skråning øst for Nylendeveien 12.

Berg i dagen

Figur 3: Bilde tatt øst for Nylendeveien 25.

Berg i dagen

Figur 4: Bilde tatt i krysset ved Nylendeveien 29

Berg i dagen

Figur 5: Bilde tatt i nordre del av sletta mot nordøst.

Berg i dagen

Figur 6: Bilde tatt ved vestsiden av Nylendeveien 25.

Berg i dagen

Figur 7:Bilde tatt i skråningen vest for sletta.

