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Sammendrag
Norconsult har befart og vurdert detaljreguleringsplanområdet for omsorgsboliger i Gaupeveien i Enebakk
kommune.
Området vurderes til tilfredsstillende for områdestabilitet i hht. NVEs veileder 7/2014, «Sikkerhet mot
kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire
og andre jordarter med sprøbruddegenskaper».
Denne rapporten vurderer kun områdestabilitet etter NVEs veileder. Vurderinger på stabilitet, setninger m.m.
i tilknytning til evt. byggegrop, fundamentering o.a. er ikke en del av denne rapporten og må vurderes av
rådgivende geotekniker før byggestart.
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1

Innledning

Norconsult har på oppdrag fra Enebakk kommune befart og vurdert området i reguleringsplan-ID 475,
«Omsorgsboliger Gaupeveien», etter NVEs veileder 7/2014, «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Kommunen
har en pågående detaljreguleringssak for omsorgsboliger, planavgrensning vist i Figur 1.

Figur 1 Omtrentlig omriss for reguleringsplan-ID 475, Enebakk kommune.

Denne rapporten omhandler en beskrivelse av grunnforhold. I henhold til NVEs veileder 7/2014, (1), må
området vurderes for mulig forekomst av kvikkleire/sprøbruddmaterialer. Det er ikke tidligere utført vurdering
av områdestabilitet for området.
Denne rapporten vurderer kun områdestabilitet etter NVEs veileder. Vurderinger på stabilitet, setninger m.m.
i tilknytning til evt. byggegrop, fundamentering o.a. er ikke en del av denne rapporten og må vurderes av
rådgivende geotekniker før byggestart.
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2

Områdebeskrivelse og tidligere grunnundersøkelser

Reguleringsplanområdet ligger nordøst for innsjøen Våg. Planområdet er relativt flatt, men omkringliggende
områder har større helning. Området heller fra øst mot vest, ned til Våg. Terrenget er kupert, med
oppstikkende bergknatter. Kotehøyde for planområdet varierer fra ca. kote +133 i vest til ca. kote +150 i øst.
Terrenghelning (se Figur 2) varierer mellom ca. 0-10° ved eksisterende bebyggelse (barnehage), mens
skrentene og omkringliggende områder har helning mellom 10-80°. Det skal gå en bekk nord for området,
men denne ser ut til å ha blitt lagt i rør og var ikke synlig ved befaringstidspunktet.

Figur 2 Helningskart for området. Områder med helning < 3° har ikke farge og fremstår som grått.

NGUs løsmassekart (2) (se Figur 3) viser at det er kartlagt tynn hav- og fjordavsetning, samt bart fjell, i
området. NVE Atlas har ingen registrerte skredhendelser i området (3).
Langs Oslovegen/Fv. 155 er det tre kvikkleireområder, registrert av Statens vegvesen (SVV) (4). Rapporten
er tilgjengelig via Nasjonal database for grunnundersøkelser, NADAG (5). Rapporten redegjør for
fundamenteringsforholdene langs Fv. 155, og anbefaler massefortrengning og sprengning i områder med
sensitiv, bløt leire. Fra laboratorieresultatene på opptatte prøveserier er det registrert omrørt skjærfasthet su,o
< 0,5 kPa, dvs. kvikkleire, og su,o < 2 kPa, dvs. sprøbruddmateriale.
Kommunen har gjort tilgjengelig 8 tidligere rapporter fra området:
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 Noteby AS, «Eiendommen Nylende – Gnr. 90 bnr. 5 i Enebakk kommune», rapp. nr. 43/88 0229-1,
utarbeidet av Ingeniørfirmaet Haukelid AS, 1989
 NVK Terraplan AS, «Geoteknisk rapport fra grunnundersøkelse for Nylende barnehage, Enebakk»,
2002
 Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP), «Bokollektiv Enebakk, 90/611, 90/582. Geotekniske
undersøkelser». Notat nr. 039.15, 2015
 Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP), «Bokollektiv Enebakk, 90/611, 90/582. Geotekniske
undersøkelser». Rapport nr. 039.15, 2015
 Multiconsult AS, «Nylende omsorgsboliger, Ytre Enebakk. Resultat supplerende
grunnundersøkelser», Rapport nr. 10200786-RIG-NOT01-Rev0, 2018
 Multiconsult AS, «Nylende omsorgsboliger, Ytre Enebakk. Grunntype og responsspektrum», Rapport
nr. 10200786-RIG-NOT002-Rev0, 2018
 Multiconsult AS, «Nylende omsorgsboliger, Ytre Enebakk. Geotekniske
prosjekteringsforutsetninger», Rapport nr. 10200786-RIG-NOT03-Rev0, 2018
 Multiconsult AS, «Nylende omsorgsboliger, Ytre Enebakk. Geoteknisk vurdering», Rapport nr.
10200786-RIG-NOT04-Rev0, 2018
Alle rapportene viser grunnforhold med tørrskorpeleire over bløt til middels fast siltig leire. ØRPs rapport
viser ikke kvikkleire/sprøbruddsmateriale, men det er tatt opp begrenset med prøver i 3,5-6,5 m dybde (ca.
kote +131,5 til kote +128,5). Notebys rapport henviser til grunnundersøkelser utført av Ingeniørfirmaet
Haukelid, der det er funnet tørrskorpe over meget bløt, til dels kvikk, leire i hele dalens lengde.
Poretrykksmålere satt ned i området viste poretrykk høyere enn hydrostatisk (artesisk overtrykk). NVK
Terraplans rapport viser sprøbruddsmateriale/kvikkleire i prøver tatt opp i 4-6 m dybde under terreng
(tilsvarende kote +130 til kote + 128) i borpunkt 11. Multiconsult har ikke tatt opp prøver og gjort analyser på
disse, men det kan ikke utelukkes at det også her kan forekomme sprøbruddsmateriale/kvikkleire.
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Figur 3 Lømassekart for området. Berg i dagen er observasjoner fra befaring i området.
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3

Vurdering etter NVEs veileder 7/2014

Kapittel 4.5 i NVEs veileder 7/2014 (1) beskriver en prosedyre for identifisering og avgrensning av
kvikkleireområder med potensiell skredfare. Fullstendig utredning av faresoner er nødvendig for tiltak i
tiltakskategori K2-K4 fra samme veileder. Bygging av omsorgsboliger vil falle under kategori K4 i NVEs
veileder.

Figur 4 Tiltakskategori K4, hentet fra NVE-veileder 7/2014.

For reguleringsplannivå er utredning til og med punkt 9 i Tabell 1 nødvendig.
Tabell 1 Prosedyre for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med potensiell skredfare, hentet fra kapittel 4.5
i NVE-veileder 7/2014.

Punkt
1
2
3

Krav
Avklar hvor nøyaktig utredningen skal
være
Undersøk om hele eller deler av
området ligger under marin grense
Avgrens områder med marine
avsetninger

4

Undersøk om det finnes kartlagte
faresoner for kvikkleireskred i området

5

Avgrens aktsomhetsområder til terreng
som tilsier mulig fare for områdeskred

Beskrivelse
Utredningen er tilpasset reguleringsplannivå. Tiltaket
plasseres i kategori K4 etter NVEs kategorier.
Hele området ligger under marin grense (Figur 3).
Planområdet ligger dels på marine avsetninger, dels
på berg (Figur 3). De marine avsetningene ligger nede
i en dal/et søkk i terrenget.
Nærmeste kvikkleiresoner er ved Tomter. Det er
markert kvikkleireområder fra SVV langs Fv. 155.
Området vil ikke kunne rammes av utløpet av et
kvikkleireskred.
Planområdet ligger i et område med helning < 1:20 i
store deler av det allerede bebygde området.
Ubebygde områder har større helning. Under befaring
ble det observert mye berg i dagen rundt planområdet.
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Punkt

6

Krav

Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av
grunnlag

Beskrivelse
Berget danner en slags gryte som rammer inn
planområdet.
I løsmasserennen/dalsøkket er helningen liten, og
skråningshøyden fra Vik til planområdet er ca. 5 meter
på ca. 190 m avstand, tilsvarende en helning på
omtrent 1:38, mye lavere enn kravene i NVEs veileder
(skråningshøyde ≥ 5 m, helning ≥ 1:20).
Befaring ble gjennomført 12. desember 2019 av Aril
Haakonsen og Kristine Ekseth. Det ble observert berg
i dagen flere steder i området. Planområdet er for det
meste flatt der det er bebyggelse, og omkringliggende
terreng består hovedsakelig av berg. Det ser ut til å gå
en smal løsmasserenne/dalsøkk fra planområdet og
ned mot Fv. 155.
Veglaboratoriet (SVV) gjorde grunnundersøkelser i
1969, der det ble påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale
på Fv. 155, sør for planområdet (4). Alle rapportene
oversendt fra kommunen, listet opp i kapittel 2, viser
grunnforhold med tørrskorpeleire over bløt til middels
fast siltig leire. ØRPs rapport viser ikke
kvikkleire/sprøsbruddsmateriale, men det er tatt opp
begrenset med prøver. Notebys rapport og NVK
Terraplans rapport har påvist
sprøbruddsmateriale/kvikkleire innenfor vurdert
område. Multiconsult har ikke tatt opp prøver og gjort
analyser på disse, men det kan ikke utelukkes at det
også her kan forekomme
sprøbruddsmateriale/kvikkleire.

7

Avgrens løsneområder mer nøyaktig

8

Vurder og avgrens sannsynlige
utløpsområder for skredmasser
Avgrens og faregradsklassifisér
faresoner
Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

9
10

Det er ingen elver/bekker som eroderer i området.
Utgår – det er ingen områder som kan kategoriseres
som løsneområder i hht. NVEs veileder 7/2014.
Utgår pga. punkt 7
Utgår pga. punkt 7
Utgår pga. punkt 7
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4

Konklusjon

Norconsult har vurdert områdestabilitet for detaljregulering av omsorgsboliger i Gaupeveien, plan-ID 475,
etter NVEs veileder 7/2014, «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Området ble befart 12.12.2019 og ligger ikke
innenfor en kvikkleiresone eller et utløpsområde fra en kvikkleiresone. Terrenget består av et flatt område,
omgitt av berg. Helningene og skråningshøyden oppfyller ikke kravene til en kvikkleirefaresone i NVEs
veileder, verken innenfor planområdet eller fra innsjøen Våg og opp til planområdet. Det er ingen
elver/bekker som eroderer.
Området vurderes som tilfredsstillende mtp. områdestabilitet iht. NVEs veileder.
Denne rapporten vurderer kun områdestabilitet etter NVEs veileder. Vurderinger rundt stabilitet, setninger
m.m. i tilknytning til evt. byggegrop, fundamentering o.a. er ikke en del av denne rapporten og må vurderes
av rådgivende geotekniker.
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