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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for prosjektet 

I forbindelse med at det er planlagt å utvikle en eiendomsparsell i veikrysset ved Folkestadveien og Kirkeveien 

til bebyggelse (boliger flere etg.) på eiendommen gnr/bnr 2/316, i Våler (figur 1 og 2) har Villaro as v/Terje 

Skolt engasjert Geoteknikk AS til å utarbeide en geoteknisk områdestabilitetsvurdering for dette tiltaket 

(vedlegg 2). 

 

Figur 1: Oversikt over tiltaksstedets beliggenhet, markert med sort markør (Gulesider, 2022). 

 

Figur 2: Oversiktsbilde over det aktuelle tiltaksstedet (Google, 2022). 
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1.2 Tiltakskategori 

Tiltakskategori (iht. NVE 01/2019, tabell 1) skal i utgangspunktet fastsettes til K4 på grunnlag av at tiltaket på 

sikt vil medføre større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner. 

Tiltakskategori etter NVEs 01/2019 skal ikke fastsettes dersom det foreligger utelatelseskriterie iht. NVEs 

veileder 1-2019 (tabell 2).I denne sak foreligger utelatelseskriterie som beskrives nærmere senere i 

rapporten. 

Tabell 1: Oversikt tiltakskategori med eksempler tilhørende type tiltak iht. NVEs veileder 1/2019, tabell 3.2. 

Tiltakskategori Type tiltak 

K0 

Små tiltak som medfører svært begrensede terrenginngrep. Lite personopphold. 
Ingen tilflytting av personer. 
Garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus, 
redskapsbod og landbruk- og skogsveger. 

K1 

Tiltak av begrenset størrelse. Lite personopphold. Ingen tilflytting av personer. 
Mindre driftsbygninger i landbruket, lagerbygg av begrenset verdi, lokale VA-anlegg, 
private og kommunale veger, mindre parkeringsanlegg og trafikksikkerhetstiltak (G/S-
veg, midtdeler). 

K2 

Tiltak som kun innebærer terrengendring; utgraving, opp- og utfylling og 
massefylling. 
Massedeponier, komposteringsanlegg, bakkeplanering/nydyrking, massetak og andre 
massefyllinger. 

K3 

Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, større byggverk 
med begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi. 
Bolighus/fritidsbolig med inntil to boenheter, større driftsbygninger i landbruket, 
lagerbygg med større verdi. Mindre nærings- og industribygg, mindre utendørs 
publikumsanlegg og større VA-anlegg. 

K4 

Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige 
samfunnsfunksjoner. 
Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, skoler, 
barnehager, idrettshaller, utendørs publikumsanlegg og nærings- og industribygg. 

 

1.3 Steg i prosedyren i NVE 1/2019 som er aktuelle 

NVEs kvikkleirekart viser at det planlagte byggeområde ikke ligger i et skredutsatt område, men ligger 

innenfor et område med mulighet for usammenhengende/tynt dekke med marin leire over fjell. 

Eiendommen ligger i et flatt terreng omtrent 42 moh.  

Terrenghøydeforskjellen på tiltaksområdet og omkringliggende terreng er mindre enn 5m (som er 

utelatelseskriterie for å gjennomføre fullstendig prosedyre mht.  faresoner iht. NVEs kvikkleire veileder 

1/2019).  

I dette tilfellet, kan prosedyren avsluttes etter behandling av pkt. 1-3 i prosedyren jfr. NVEs veileder nr. 1-

2019 (tabell 2).
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2 Regelverk og karv 
2.1 Regelverk for prosjektet 

2.1.1 Plan og bygningsloven, pbl § 28-1 

Følgende er beskrevet i PBL § 28-1 (Plan- og bygningsloven, 2008): 

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot 

fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes 

for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse 

eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og 

uteareal. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, sikringstiltak for 

person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak. 

2.1.2 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, TEK17 § 7-3 

Følgende er beskrevet i TEK17 § 7-3 (TEK 17, 2017a): 

1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal 

ikke plasseres i skredfarlig område. 

2) For byggverk i skredfareområde skal det fastsettes sikkerhetsklasse for skred etter tabellen under. 

Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder 

sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. 

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

For områder med fare for kvikkleireskred skal det fastsettes et tilsvarende sikkerhetsnivå. 

3) Sikkerhetsklasse S1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket har liten konsekvens for 

personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet: 

a. Ett tilbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m2 BRA i byggverkets levetid 

b. Bruksendring og ombygging inntil 50 m2 BRA. 

Tredje ledd omfatter ikke tiltak som fører til etablering av virksomhet som inngår i § 7-3 første ledd. Tredje 

ledd omfatter ikke tiltak som ligger innenfor områder med fare for kvikkleireskred. 

2.1.3 Konstruksjonssikkerhet, TEK17 § 10-2 

Følgende er beskrevet i TEK17 § 10-2 (TEK 17, 2017b): 

1) Materialer og produkter i byggverket skal ha slike egenskaper at grunnleggende krav til byggverkets 

mekaniske motstandsevne og stabilitet blir tilfredsstilt. 
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2) Byggverket skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot brudd og 

tilstrekkelig stivhet og stabilitet for laster som kan oppstå under forutsatt bruk. Kravet gjelder 

byggverk under utførelse og i endelig tilstand. 

3) Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold 

og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av 

konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende 

nasjonale tillegg. 

2.1.4 Byggesaksforskriften 

Følgende beskriver hva forskriften skal sikre (Byggesaksforskriften, 2010): 

1) Godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling 

2) Effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder 

god kvalitet i byggverk 

3) At foretak som opptrer som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, har 

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

4) At uavhengig kontroll planlegges, gjennomføres og dokumenteres slik at krav til tiltaket som følger 

av tillatelser eller bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er oppfylt 

5) At det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser 

gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

6) At det reageres mot brudd på bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at 

reglene om ileggelse av overtredelsesgebyr praktiseres forsvarlig og ensartet. 

2.1.5 Veiledninger og standarder 

I denne rapporten er NVE veileder 1/2019 og Norsk Standard/Eurokode benyttet. 

2.2 Sikkerhetskrav for planlagte tiltak avhengig av tiltakskategorier og sonens faregrad 

Det er ikke nødvendig å spesifisere sikkerhetskrav for planlagte tiltak, ettersom eiendommen ikke berøres av 

tidligere kartlagte faresoner. 

2.3 Nivå på kvalitetssikring 

Det vil ikke være nødvendig med ekstern kvalitetssikring av de vurderinger som er gjort i denne rapport. Det 

vil kun være en intern kollegakontroll av rapporten.   



 

5 
 

3 Grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og potensielt 

løsneområde 

3.1 Topografi 

Tiltaksstedet ligger i et tilnærmet flatt terreng omtrent 42 moh. (figur 3, vedlegg 1). Terrenget har en svak 

helning mot sørøst og skråner fra en høyde omtrent 44 moh. ned til 40 moh. over en avstand på ca. 85m (4m 

høydeforskjell). Dette tilsvarer et gjennomsnittlig fall i terrenget på 1:21 (omtrent 2 grader). Den brattere 

skråningen som ligger i bakkant av eiendommen mot nordvest har et helningsforhold på 1:1 og er fjell. 

 

Figur 3: Terreng og høydeprofil gjennom tiltaksstedet, markert med rød sirkel (Kartverket, 2022). 
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3.2 Kvartærgeologisk kart og marin grense 

Iht. NGUs kvartærgeologiske kart ligger tiltaksstedet innenfor et område med hav- og fjordavsetninger med 

liten mektighet (figur 4). Generelt kan mektigheten av disse avsetningene være mindre enn 0,5m, men kan 

lokalt være tykkere. Det er også kartlagt at det er forekomst av torv i det nordvestlige hjørne av tomten, samt 

at det lengst vest og nordøst på tomten er områder med bart fjell. Området nordvest for eiendommen er og 

kartlagt som bart fjell som beskrevet i foregående kapittel. 

Tiltaksstedet ligger under marin grense som i dette området er kartlagt til å ligge omtrent 140 moh. 

 

Figur 4: Oversikt over løsmasser på og rundt tiltaksstedet, markert med en rød sirkel (NGU, 2021). 

3.3 Grunnforhold 

Naverboringen i borpunkt 3 viser at øverste 0,5m under terreng består av jord og underliggende masser ned 

til 1m dybde er av sand. Fra 1-2m går massene over til å få et større innhold av finstoffer, trolig silt og fin 

sand. Fra 2-3,5m blir massene grovere og stort innhold av grus, med noe silt og en gradvis overgang til trolig 

leire nedover fra 2-3,5m før det fra 3,5m-4m under terreng er finkornede leirholdige masser. Dette profilet 

av kornfordeling er en god indikasjon på at dette har tidligere vært en strandsone (figur 5). 

Totalsonderingene (vedlegg 3) viser at det generelt er bløte masser på eiendommen med innslag av noe 

grovere materiale fra 1m under terreng. De grove massene kan som vist av naverboringen være forekomst 

av grus og grov sand, mens de bløtere massene trolig er leirig silt med noe innhold av sand. De groveste 

avsetningene ligger i de øverste 1-3m under terreng og under dette er det stort sett finkornede masser av 

trolig leire og silt som dominerer. Det er og tydelig at massene ganske bløte fra 3m under terreng og dypere. 
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Ettersom det er forekomst av sand og en overgang nedover til silt/leire er det rimelig å anta at tele kan 

forekomme i disse avsetningene.   

 

Figur 5: Naverboring gjort i borpunkt 3 fra 0-4m under terreng. 
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3.4 Oppsummering av tidligere utførte grunnundersøkelser 

Det er ikke kjennskap til at det har blitt utført grunnundersøkelser på eiendommen fra tidligere. 

3.5 Identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde 

Av de skråninger som er vurdert er det ingen kritiske skråninger i dette området. Det som er ansett som 

bratteste og mest kritiske skråning er bart fjell og er derfor ikke skredfarlig. 

3.6 Beskrivelse av eksisterende kartlagt kvikkeliresone, med avgrensning og klassifisering 

Ifølge NVEs faresonekart for kvikkleire ligger ikke tiltaksstedet innenfor tidligere kartlagt kvikkleiresone (figur 

6). Det er kartlagt 2 faresoner for kvikkleire i området rundt den aktuelle tomten. Et område ligger 320m sør 

for tiltaksstedet og er angitt som et løsneområde med lav faregrad. Det er også en faresone ca. 670m 

nordvest for tiltaksstedet, også angitt som løsneområde med lav faregrad. 

 

Figur 6: Faresoner for kvikkleire på/i nærhet av tiltaksstedet, markert med en rød sirkel (NVE, 2022). 
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4 Befaring 

4.1 Oppsummering av feltbefaringer 

Det ble tatt en befaring på eiendommen 25.04.2022 og flere bilder ble tatt (figur 7). Det ble observert synlig 

fjell på eiendommens nordvestlige side (figur 7 (2,3)), samt på eiendommens nordøstlige hjørne (figur 7 (4)).  

 

Figur 7: Bilder fra befaring på eiendommen. 
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5 Grunnundersøkelser 

5.1 Borplan 

Grunnundersøkelsene på eiendommen er blitt utført av Norsk Grunnboring AS, og figur 8 viser en oversikt 

over antall borpunkter og deres plassering på eiendommen. 

 

Figur 8: Borkart over aktuell eiendom. 

5.2 Oppsummering av utførte grunnundersøkelser for prosjektet 

På tomten ble det utført 8 totalsonderinger (figur 6), samt 1 stk. naverboring i borpunkt 3.  

5.3 Kvalitet på grunnundersøkelser 

Totalsonderingene er blitt utført iht. NGF melding nr. 9 (NGF, 2018). 
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6 Aktuelle skredmekanismer og avgrensning av faresone 

6.1 Vurderingsprosedyre for områdeskred iht. NVE 1/2019 

Tabell 3.1 i NVE (2020) viser en stegvis prosedyre for hvordan utrede fare for områdeskred. Prosedyren kan 

grovt sett deles i to hoveddeler:  

- Del 1, som omfatter steg 1-3, for innledende vurderinger og avgrensing av aktsomhetsområder for 

områdeskredfare.  
- Del 2, som omfatter steg 4-11, for utredning av faresoner med tilhørende dokumentasjon. Prosedyre 

for utredning av aktsomhetsområder og faresoner vurdering fremgår generelt i tabell 2. 
Tabell 2: Gjennomgått prosedyre iht. NVEs veileder 1/2019, tabell 3.1. 

Pkt. Prosedyre for utredning av områdeskredfare Kommentar  

1 Undersøk om det finner registrert faresoner 

(kvikkleiresoner) i området 

Oversikt over registrerte kvikkleiresoner finnes på NVEs 

temakart Kvikkleire (16). 

 

NB-Skredfare er ikke avklart om byggeområdet ligger 

utenfor registrerte kvikkleiresoner eller det ikke er 

registrert kvikkleiresoner i området. 

 

Dersom planlagte tiltak ligger innenfor en registrert 

faresone (kvikkleiresone) fortsetter prosedyren fra sted 4. 

Ellers fortsetter prosedyren i neste punkt. 

Iht. NVEs faresonekart for kvikkleire 

ligger ikke tiltaksstedet innenfor 

tidligere kartlagt kvikkleiresone.  

Det er kartlagt to løsneområder med 

lav faregrad 320m sør og 670m 

nordvest for tiltaksstedet.  

2 Avgrens områder med mulig marin leire 

Areal under marin grense kan brukes som et generelt 

aktsomhetsområde for områdeskred.  Marin Grense vises i 

NVEs temakart Kvikkleire (16).  

 

I områder hvor det er gjort detaljerte løsmasse kartlegging, 

kan NGUs kart «Muligheter for marin leire» (MML) bruker 

som grunnlag for et mer nøyaktig aktsomhetsområde for 

hvor det kan finnes kvikkleire/sprøbruddsmateriale. 

Områdeskred kan oppstå i områder med sammenhengende 

marin leire. Disse områdene vises som aktsomhetsområder 

i NVEs temakart Kvikkleire 1)  

 

Ved påvist berg i dagen eller grunt til berg (<2 m), er det 

ikke fare for at det vil utløse områdeskred. 

  

Det må også vurderes om det er mulig marin leire høyere 

opp i terrenget – slik at planområdet kan bli truffet av skred 

som løsner derfra. (Terreng som kan inngå i utløpsområdet 

for et skred kan avgrenses til 3 x løsneområdets lengde 

målt fra nedre kan av løsneområdet). 

 

Dersom planlagte tiltak ligger over marin grense, er de 

ikke utsatt for områdeskredfare. Dersom planlagte tiltak 

ligger innenfor områder med mulig marin leire eller ligger 

Tiltaksstedet ligger under marin 
grense (ca. 140 moh.), omtrent 42 
moh. 
 
Ifølge NVEs faresonekart ligger 
tiltaksstedet innenfor et område 
med svært stor mulighet for et 
usammenhengende/tynt dekke med 
marin leire. 
 
Det er over 2m ned til underliggende 
fjell. 
 
Høyereliggende terreng i området er 
kartlagt til å være bart fjell, og utgjør 
derfor ingen skredfare mot 
tiltaksstedet. 
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nedenfor områder med mulig marin leire, må det 

gjennomføres videre utredning iht. prosedyren. 

3 Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for 

områdeskred 

Følgende terrengkriterier legges til grunn for å tegne 

aktsomhetsområder:  

a) Terreng som kan inngå i løsneområde for et skred: 

- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter, 

eller 

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og 

høydeforskjell over 5 m 

Aktsomhetsområder ligger innenfor 20 x skråningshøyden, 

H, målt fra bunn av skråning (ravinebunn, bunn av elv eller 

marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.)). 

 
b) Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred: 

- 3 x lengden til løsneområdets lengde. 

Løsneområdet er enten en eksisterende faresone 

(steg 1) eller et aktsomhetsområde (steg 3a). eller 

- Utløpssone som allerede er kartlagt (som vist på 

NVEs temakart Kvikkleire (16)). 

 
 

Kriteriene a) og b) benyttes for å tegne opp 

aktsomhetsområder for områdeskred. En geotekniker kan 

gjøre en mer nøyaktig avgrensning av faresonen, dette 

inngår i prosedyrens del 2.  

 

Terrengkriteriene viser at også terreng som er helt flatt kan 

være utsatt for områdeskred. Derfor er det også nødvendig 

å vurdere hvilke skråninger et skred kan starte utenfor 

eiendommen eller plangrensen. 

 

Dersom planlagte tiltak ligger i terreng som er innenfor et 

aktsomhetsområde, må det utredes videre av geotekniker 

iht. prosedyrens punkt 4-11. 

Tiltaksstedet ligger i et relativt flatt 

terreng omtrent 42 moh. Terrenget 

heller svakt mot sørøst og har et fall 

på omtrent 4m over en avstand på 

85m. Dette tilsvarer et 

gjennomsnittlig helningsforhold på 

1:21. 

 

Ettersom både høydeforskjellen i 

terrenget er mindre enn 5m og 

helningen er slakere enn 1:20 er det 

ikke fare for at det vil kunne oppstå 

skred. 

 

Følgelig kan prosedyren avsluttes.  

 
 
 
 

4 Bestem tiltakskategori Ikke nødvendig å bestemme 
tiltakskategori ettersom det er 
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Tiltakskategori bestemmes ut fra konsekvens av tiltaket ved 

skred, se NVEs veileder 3.3.1. Videre utredning avhenger av 

tiltakskategorien.  

 

Omfang av utredningen tilpasse plannivå se NVEs veileder 

3.4.  

 

For tiltakskategori K3-K4 må det utredes videre iht. denne 

prosedyren. For tiltakskategori K0-K2 må sikkerhet mot 

områdeskred dokumenteres iht. kravene i NVEs veileder 

kap. 3.3.3 til 3.3.5. 

vurdert til at det ikke er fare for 
skred i området. 

5 Grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig 

løsneområder 

Tidligere grunnundersøkelser/geotekniske vurderinger, 

samt detaljerte kart gir grunnlag for å identifisere 

skråninger hvor skred kan initieres og eventuelt utvikle seg 

til områdeskred. Potensielle løsneområder for 

områdeskred med lengde L = 15H tegnes som grunnlag for 

befaringen, grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger. 

Avgrensningen av tidligere registrerte soner må verifiseres 

iht. dagens kartgrunnlag, inkludert dybder under vann. Se 

kap. 4.2. 

 

Eksisterende grunnundersøkelser kan vise at det ikke er 

sprøbruddsmateriale i grunnen, og dermed dokumentere 

at det ikke er områdeskredfare. 

  

Dersom planlagte tiltak ligger innenfor et mulig løsne- 

eller utløpsområde, må det utredes videre iht. denne 

prosedyren. 

Ikke nødvendig å vurdere nærmere, 
da helningen på terrenget ikke 
tilstrekkelig for at skred skal kunne 
oppstå. 
 

6 Befaring 

Befaring er nødvendig for å få oversikt over forhold som 

topografi, erosjon, berg i dagen, tidligere inngrep og annet 

som kan ha betydning for avgrensning av løsneområdet 

skissert i steg 5 og for planlegging av grunnundersøkelser. I 

noen tilfeller vil geotekniker ved befaring kunne avkrefte 

muligheten for områdeskred, men ofte vil det være behov 

for supplerende grunnundersøkelser for å avklare dette. Se 

kap. 4.3 

 

Dersom planlagt tiltak ligger innenfor et mulig løsne- eller 

utløpsområde, må det vurderes videre iht. denne 

prosedyren. 

Det ble utført en befaring på 
eiendommen 25.04.2022. Det ble 
tatt flere bilder og det ble observert 
fjell i dagen på eiendommens 
nordøstlige hjørne, samt fjell i 
bakkant av eiendommen mot 
nordvest. 

7 Gjennomføring av grunnundersøkelser 

Det må gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser der 

det ikke finnes tilstrekkelige data fra tidligere utførte 

undersøkelser. Grunnundersøkelser utføres for å kartlegge 

forekomst av kvikkleire/sprøbruddsmateriale som grunnlag 

Det er blitt utført 
grunnundersøkelser på eiendommen 
av Norsk Grunnboring AS. 
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for soneavgrensning, faregradsklassifisering og ev. videre 

stabilitetsberegning. Se kap. 4.4. 

  

Innledende grunnundersøkelser bør gjennomføres så tidlig 

behovet for videre undersøkelser og utredninger. Økt 

omfang av grunnundersøkelser vil medføre mindre 

usikkerhet i vurderingene. Innledende grunnundersøkelser 

vil i noen tilfeller kunne avkrefte at det er 

sprøbruddsmateriale i området. 

 

Dersom det er påvist/antatt sprøbruddsmateriale i de 

mulige løsneområdene som kan berøre tiltaket, må det 

utredes videre iht. denne prosedyren 

8 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrense løsne- og 

utløpsområder 

Aktuelle skredmekanismer i sprøbruddsmateriale er bl.a. 

avhengig av terrengforhold, sprøbruddsmateriale 

beliggenhet og leiras omrørte fasthet. Metodikk for 

bestemmelse av aktuell skredmekanisme og nærmere 

avgrensning av løsneområdet er beskrevet i kap. 4.5.  

 

Utløpsområdes utstrekning er avhengig av aktuell 

skredmekanisme, løsneområdets størrelse og 

terrengforholdene i utløpsområdet. Hvordan avgrense 

utløpsområder er nærmere beskrevet i kap. 4.6. 

 

Dersom tiltaket ligger innenfor et løsne- eller 

utløpsområde, må det utføres videre utredning iht. denne 

prosedyren.  

Ikke nødvendig å vurdere ettersom 
terrengkriterier som skal til for at 
skred skal kunne oppstå ikke er til 
stede. 
 

9 Klassifiser av faresoner 

Faresoner klassifiseres med faregrad og konsekvens som 

beskrevet i kap. 4.7. Utløpsområdene får samme faregrad 

som løsneområdet. Konsekvens klassifiseres samlet for 

sonens løsne- og utløpsområde. For tidligere klassifiserte 

faresoner skal klassifiseringen (faregrad og konsekvens) 

vurderes på nytt. 

 

Beregnet faregrad avgjør sikkerhetskrav, se Tabell 3.3. 

Tilfredsstillende sikkerhet dokumenteres iht. punkt 10 i 

prosedyren. 

Ikke nødvendig å gjøre ettersom det 
ikke fare for skred. 
 

 

10 Dokumentere tilfredsstillende sikkerhet 

Stabilitetsberegninger gjennomføres og sikkerhet 

dokumenteres, iht. Sikkerhetskravene i kap. 3.3. Hvis 

sikkerheten er for lav, skal mulige sikringstiltak vurderes for 

å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.  

 

Stabilitetsberegninger skal gjennomføres som beskrevet i 

kap. 4.8 og kap. 5.  

Ikke nødvendig å gjøre, se pkt. 8. 
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Føringer for detaljprosjektering, kontroll av prosjektering 

og utførelseskontroll skal beskrives. Om nødvendig skal det 

utarbeides krav til rekkefølge av bygge- og anleggstiltak, 

f.eks. i form av rekkefølgebestemmelser og faseplaner. I 

arealplaner må nødvendige føringer fremgå av 

planbestemmelsene. 

 

Soneutredninger inkludert beregning av dagens stabilitet 

og stabilitet med evt. sikringstiltak for å oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet dokumenteres. Vurderinger skal 

kvalitetssikres av uavhengig foretak. 

11 Meld inn faresoner og grunnundersøkelser 
Grunnundersøkelsene meldes inn til NADAG (7). Nye 
faresoner (kvikkleiresoner) eller endringer på eksisterende 
faresoner meldes inn gjennom NVEs innmeldingsløsning, 
https://kvikkleiresoner.nve.no (19). Utredninger av 
områdeskredfare knyttet til faresonene meldes også inn 
der. Se kap. 4.10.  
 
Sikkerhet mot områdeskred er avklart når det foreligger 
dokumentasjon iht. denne prosedyren 

Ikke aktuelt å gjøre ettersom 
tiltaksstedet ikke ligger i et 
skredfarlig terreng. 

 

https://kvikkleiresoner.nve.no/
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7 Klassifisering av faresone 

7.1 Klassifisering av ny faresone 

Det er ikke nødvendig å klassifisere en ny faresone for dette område ettersom terrenget som eiendommen 

ligger i ikke oppfyller de kriterier som skal til for at skred skal kunne oppstå. 

7.2 Reklassifisering av eksisterende faresone iht. NVE rapport 9/2020 

Ikke nødvendig å gjøre for dette prosjektet, se kap. 7.1. 
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8 Kritiske snitt og materialparametere 

8.1 Opptegning av kritiske snitt 

Det er vurdert til at eksisterende skråninger i området ikke er til fare for skred, på grunn av at disse områdene 

består av fjell. 

8.2 Lagdeling og beliggenhet av sprøbruddmateriale 

Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale på eiendommen, men det er trolig bløte masser av silt/leire i økende 

dybde under terreng, basert på utførte totalsonderinger. 

8.3 Laster 

Nytt bygg er det som vil utøve størst belastning på underlaget og type fundamentering vil bli bestemt av 

setningspotensiale  

8.4 Grunnvannstand og poretrykksforhold 

Det er ikke gjort målinger av grunnvannstand eller proetrykk, men det er antatt at grunnvannstanden på 

eiendommen ligger 1-2m under terreng ettersom det er ganske bløte masser under denne dybden. 

8.5 Tolkning av konsolideringsforhold 

Det er tenkt at topplaget av løsmassene (1m) er vurder som overkonsolidert materiale (OC), mens 

underliggende masser er vurdert som normalkonsoliderte (NC). 

8.6 Tolkning av skjærfasthet 
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9 Stabilitetsvurderinger 

9.1 Stabilitetsvurderinger av dagens sikkerhet og vurderinger av disse 

Det er vurdert til at stabiliteten av området er ivaretatt ettersom terrenget ikke har kritiske helninger eller 

høydeforskjeller som kan forårsake skred. 

9.1.1 Drenert 

Løsmassene er vurdert som drenerte. 

9.1.2 Udrenert 

Ikke vurdert nærmere. 

9.2 Vurdering av sikkerhetsbehov for ny bebyggelse og for eksisterende bygg 

Det vurderes til at det ikke vil være behov for å spesifisere detaljer knyttet til sikkerhetsbehov for dette 

byggeprosjektet. 

9.3 Stabilitetsvurderinger etter sikringstiltak 

Dette utgår på bakgrunn av konklusjonene i kap. 9.2. 

9.4 Volumoverslag av sikringstiltak 

Dette utgår på bakgrunn av konklusjonene i kap. 9.2. 
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10 Stabiliserende tiltak 

10.1 Anbefalte stabiliserende tiltak for økt stabilitet (fundamentering) og hindring av erosjon 

Ettersom underliggende grunn er vurdert til å være bløt og inneholde silt og leire, er det tenkt at ny 

bebyggelse vil kunne få setningsproblemer dersom det ikke gjøres tilstrekkelig fundamenteringsarbeider. 

Type fundamentering, dirkete fundamentering på løsmassene eller dypfundamentering til fjell, bør vurderes 

ut ifra potensielle setninger løsmassene kan ha. 

10.2 Miljø og landskapspåvirkning 

Nytt boligbygg vil stå i tilknytning til andre eneboliger på tidligere matjord som i dag ikke er benyttet til 

jordbruksformål. 

10.3 Hensyn ved anleggsdrift – faseplaner mv. 

Det vurderes som ikke nødvendig å pålegge noen faseplaner i forbindelse med anleggsdriften. 

10.4 Prosjektering, kontroll og oppfølging av tiltak 

Det er vurdert til at det vil være nødvendig å følge opp dette tiltaket sett fra geoteknisk hold. 
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11 Konklusjon 

Ut ifra de undersøkelser som er gjort i denne rapport, konkluderes det med følgende: 

• Det er ikke terrengkriterier til stedet som skal til for at skred skap kunne oppstå. Området er på 

bakgrunn av dette vurdert til å ikke være skredfarlig meg hensyn på det planlagte tiltaket. 

• Tiltaksstedet ligger innenfor et område med hav- og fjordavsetninger med liten mektighet. Det er 

ikke kartlagt at området ligger innenfor eller i nærhet av tidligere kartlagt kvikkleiresone. 

• Fra grunnundersøkelsene som er utført er det vurdert til at underliggende grunn består av sand og 

jord som topplag (1m) og underliggende grunn inneholder mye bløt silt og leire med innslag av grus 

ned til fjell (4-5m under terreng). 

• Det bør tas forbehold om fundamentering da det er mulig setningspotensiale i underliggende masser. 

Type fundamentering bør derfor vurderes i prosjekteringsfase. 

11.1 Forslag til videre arbeid 
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Vedlegg 1: Terreng og høydeprofil   
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Vedlegg 2: Situasjonskart 
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Vedlegg 3: Totalsonderinger, punkt 1-8 
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