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1 Forord 

KI Våler har på vegne av Våler kommune utarbeidet områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for kraftkrevende industri på Gylderåsen, nærmere 

bestemt del av felt 1-Nd Klypen-Nike satt av til regionalt næringsområde i 

fylkesplan for Østfold. Dette notatet redegjør for konsekvensene av 

planforslaget for tema geoteknikk. 

Notatet er utarbeidet av COWI AS. Fagansvarlig for utredningen har vært 

Marcus Hagen. Dag Ivar Brekke leder arbeidet med planen for KI Våler.  

Vurderinger gjort i dette notat er å betrakte som innledende vurderinger for 

konsekvensutredning. Dette notat er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for 

gjennomføring av tiltak/prosjekt. Dette notat oppfyller ikke NVEs krav til 

utredning av områdestabilitet, og det settes krav til ytterligere dokumentasjon 

av områdestabilitet i reguleringsplanfasen, ref. [1]. Det må gjøres ytterligere 

undersøkelser og vurderinger. 

2 Innledning  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende 

industri innenfor planområdet., f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende. 

Planen utarbeides som områdereguleringsplan. Dette notat gir en overordnet 

beskrivelse av grunnforhold og andre geotekniske forhold innenfor planområdet. 

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby 

og Moss i vest. Planavgrensningen er gitt av Figur 1. 
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Figur 1: Planområdet ligger i skogsområder på Gylderåsen, inntrukket fra eksisterende 

infrastruktur. Planen grenser til Moss og Våler næringspark i sør. 

3 Grunnforhold 

I det følgende presenteres grunnforholdene på bakgrunn av tilgjengelig kart-

grunnlag og annen tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke tidligere utført 

grunnundersøkelser på planområdet. 

3.1 Topografi 

Planområdet ligger i relativt varierende topografi fra 38 til 95 moh. Av terreng-

modell for Gylderåsen kan en se at området er preget av lavereliggende sletter 
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mellom omkransende høydedrag. Nordvest i planområdet ligger en høyde som 

er inntil 95 moh.  

Ved undersøkelse av helningsgrader ser en at store deler av planområdet har 

helning 0-6 grader, som kan karakteriseres som tilnærmet flatt. Lokale høyde-

forskjeller mellom terrengnivåene skaper imidlertid smale traser hvor helning 

overstiger 12 grader, og karakteriseres derfor som bratt.  

3.2 Kvartærgeologiske forhold 

Ifølge NGUs løsmassekart er planområdet dominert av bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke (rosa), tynt humus-/torvdekke (beige), med tynne hav-, fjord- 

og strandavsetninger (lys blå) og tykke hav- og fjordavsetninger (blå) i lavere-

liggende områder. Det forekommer spredte forekomster av torv og myr (brun). 

Se Figur 2. 

 
Figur 2: Utsnitt hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Området er domi-

nert av bart fjell med tynt løsmassedekke (rosa), med forekomst av marine 

avsetninger (blå) og myr (brun) i lavereliggende partier. 
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3.3 Marine forekomster 

Marin grense ligger 171 moh., og hele planområdet ligger således under den 

marine grense. Ifølge NGUs kart over mulige marine forekomster er det stedvis 

svært stor sannsynlighet for marin leire. Disse områdene sammenfaller med de 

tykke dekkene av hav- og fjordavsetninger gitt i løsmassekartet (Figur 2). Samt-

lige myrer har stor sannsynlighet for forekomst av marin leire, og det er naturlig 

å anta at det ligger leire under myrområdene. 

 
Figur 3: NGU kart med marin grense, og sannsynlighet for forekomst av marin leire. 

3.4 Forekomst av kvikkleire og skredhendelser 

Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet, og det er ikke påvist fo-

rekomst av kvikkleire eller andre sensitive avleiringer. Av NVEs temakart for 

kvikkleire, gitt av Figur 4 er det dog påvist kvikkleiresoner i omkringliggende 
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områder. Øst for planområdet ved Kåbbel (ca. 1,6 km unna planområdet) er det 

karakterisert kvikkleire med lav til middels faregrad og risikoklasse 1 til 3. Nord-

øst, ved Voldenga (ca. 0,5 km unna planområdet) er det av Statens Vegvesen 

gjort funn av sensitiv leire i boringer. 

Våler kommune har også opplyst at de har påtruffet sensitiv leire ved utbygging 

av gang- og sykkelveg langs Fv. 120, mellom Klypen og Voldenga, sørøst for 

planområdet. 

Disse forekomstene ligger i lavere terreng enn prosjektområdet på Gylderåsen. 

Således er planområdet ikke direkte påvirket av de påviste kvikkleiresonene.  

Grunnet manglende grunnundersøkelser og forekomst av sensitive leirer i om-

kringliggende områder, kan en ikke utelukke at også eventuell leire i planområ-

det er kvikk. 

 
Figur 4: NVE temakart for kvikkleire. Kvikkleiresoner med faregrad angitt av skraverte om-

råder. 

Det er ingen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. Nærmeste regist-

rerte hendelser er leir- og jordskred ved Kåbbel, alle i relativt bratt terreng mot 

Hobølelva. Ut fra terrengforhold, indikasjoner på berg i dagen og historikk vur-

deres ikke området som spesielt utsatt for skredhendelser, foruten kvikkleires-

kred som krever videre utredning. 

4 Områdestabilitet 

Iht. Plan- og Bygningsloven (PBL) §28-1 og §29-5, ref. [2] samt Byggteknisk 

forskift (TEK17) kapittel 7, ref. [3] skal grunn bare bebygges, opprettes eller 

endres dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som 

følge av natur eller miljøforhold, ref. [2]. Sikkerhet mot områdeskred skal vur-

deres iht. NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, ref. [1] og NVEs 
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retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner, ref. [4] . Krav til utred-

ning i reguleringsplan er vist av Figur 5, og komplett utredning skal være utført 

ved endt reguleringplanfase. For områderegulering er det tilstrekkelig å påpeke 

aksomhetsområder (steg 1 – 3), men da må resterende steg utføres i en påføl-

gende detaljregulering. Dersom siste reguleringsplanfase er områderegulering, 

må full utredning utføres. I dette notat utføres steg 1 – 3. Bestemmelse av til-

takskategori gjøres ikke da det bør foreligge ytterligere informasjon om fremti-

dig tiltak. 

 
Figur 5: Detaljeringsnivå for utredning i ulike reguleringsplanfaser. 

Normalt skal det foreligge et minste omfang av grunnundersøkelser for å hen-

siktsmessig kunne identifisere og avgrense faresoner. Da det ikke foreligger 

grunnundersøkelser, er det i det følgende gjort en enkel terrengvurdering. Det 

antas forekomst av kvikkleire, og vurdering er gjort basert på topografi ved de 

antatte leiresonene. 

Tabell 1 viser den geotekniske utredningen av områdestabilitet i henhold til veil-

eder 1/2019.  

Tabell 1: Utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 [1]. 

Steg Krav Kommentar 

1 Undersøk om det finnes re-

gistrerte faresoner (kvikkleire-

soner i området) 

Det forekommer ingen kartlagte faresoner in-

nenfor planområdet. NVEs kvikkleirekart 

(Figur 4) viser at det ligger kartlagte kvikklei-

resoner i Kåbbel ca. 1600 m unna planområ-

det. 
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2 Avgrens område med mulig 

marine avsetninger 

Prosjektområdet ligger under marin grense. 

Av løsmassekart i Figur 2, kart for mulighet 

for marin leire i Figur 3, samt relieffkart i Fi-

gur 6 kan en se at områder med mulig ma-

rine avsetninger er klart avgrenset i søkk i 

terrenget omkranset av berg i dagen. 

3 Avgrens områder med terreng 

som kan være utsatt for om-

rådeskred:  

- Total skråningshøyde over 5 

m. 

- Jevnt hellende terreng brat-

tere enn 1:20 og høydefor-

skjell over 5 m. 

Terrenghelning er vurdert i Figur 6 - Figur 8. 

Generelt er det 3 mulige områder hvor det 

kan forekomme sensitive avleiringer. Disse er 

vist av Figur 6. En kan ikke utelukke at det 

også kan forekomme utenfor de angitte om-

råder. Felles for alle områdene er at de er 

klart avgrenset av berg i dagen og har såle-

des tydelig definerte potensielle utløpsområ-

der.  

 

Helning av løsmasseområdene er kontrollert 

og vist av Figur 7 og Figur 8. Nordre leirfore-

komst vurderes ikke som aktsomhetsområde. 

Sørøstlig forekomst indikerer platåterreng og 

karakteriseres derfor som et aktsomhetsom-

råde. 

 

Terrenget kan ikke inngå i utløpsområde da 

terrenget er tilnærmet flatt, og de høyerelig-

gende områdene ikke består av marine mas-

ser. 

 

Planlagte tiltak ligger dermed i terreng som 

ikke tilsvarer aktsomhetsområde, og utred-

ningen avsluttes. 

 

Terrenganalyse er utført. Planområdet ligger på et definert høydedrag og ter-

renget heller generelt ned i alle retninger fra tomten. Det vurderes som lite 

sannsynlig at et kvikkleireskred utenfor planområdet vil kunne påvirke bebyg-

gelse og drift innenfor planområdet.  

Lengdesnitt av nordre leirforekomst er gitt av Figur 7. Da leirområdet ligger i et 

søkk omringet av høyereliggende berg er eneste utløpsområde nordover i ret-

ning Gylderdammen. Terrenget her er tilnærmet flatt, med helning slakere enn 

1:20. Mulighet for områdeskred avkreftes, og utredning avsluttes i tråd med 

NVEs retningslinjer. 

Det sørøstlige leirområdet består av tynne marine avsetninger. Av terrengmodell 

fra Høydedata, Figur 6, kan en se et tydelig platå ved østre kant av planområ-

det. Platået kan også ses i lengdesnittet gitt av Figur 8. NVEs veileder angir pla-

tåterreng som mulig fare for områdeskred og sørøstlig sone regnes dermed som 

aktsomhetssone, og utredningen må videreføres. For videre utredning/regule-

ring skal befaring og grunnundersøkelser ligge til grunne, resterende steg i NVEs 

kvikkleireutrening skal utføres.  
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Dersom det skal bygges på leirområdene forutsettes det utførtgrunnundersøkel-

ser for å kunne bekrefte eller avkrefte forekomst av kvikke avleiringer. Til dette 

notats formål anses denne vurderingen som tilstrekkelig. 

 
Figur 6: Skyggerelieffkart med høydeplott vist for planområdet. Figuren viser at store deler 

av området utgjøres av berg i dagen, mens løsmasser i stor grad forekommer i søkk i ter-

renget (se blå ellipser). Søkkene sammenfaller med angivelsen av marine løsmasser gitt 

av Figur 2 og Figur 3. 
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Figur 7: lengdesnitt av nordre leirforekomst. Gjennomsnittlig terrenghelning i potensielt 

løsne- og utløpsområde er mindre enn 1:20. 

 

Figur 8: Lengdesnitt av sørøstlige leirforekomst. Terrenghelning før og etter platå er svært 

lav. Høydeforskjell i overgangen er ca. 5 m. 

5 Vurdering av planområdet 

Planområdet er dominert av bart fjell. Det forekommer høyst sannsynlig fjell i 

underkant av det tynne humus-/torvdekket. Planområdet er vurdert som egnet 

for å etablere industri og annen storskala virksomhet.  

All torv, humus og myr under eventuelle bygg må renskes før konstruksjons-

start. Det bør fortrinnsvis fundamenteres på berg. Sørøstlige leirforekomst er 

karakterisert som aktsomhetsområde og det må gjøres ytterligere faresoneut-

redning iht. NVE veileder 1/2019, ref. [1] før reguleringsplan avsluttes. 

Ved utbygging på eller nær identifiserte områder med mulig forekomst av sensi-

tiv leire, skal det utføres grunnundersøkelser for å avdekke løsmassenes beskaf-

fenhet og styrke. Det anbefales også grunnundersøkelser for å kartlegge mek-

tigheter av torv/myr, samt innmålinger av berg i dagen der dette er relevant for 

avgrensninger. Videre skal det utarbeides geoteknisk detaljprosjektering før 

bygging.  
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6 Konklusjon og videre arbeid 

Planområdet er vurdert som egnet for utbyggelse. Dersom det skal bygges på 

eller i nærheten av leireforekomstene skal det utføres grunnundersøkelser for å 

avklare hvorvidt det forekommer sensitiv leire i grunnen. Omfang av grunnun-

dersøkelser bestemmes av geotekniker. Ved en eventuell påvisning av sensitiv 

leire må en (i siste reguleringsplanfase) før detaljprosjekteringsfasen utføre res-

terende steg i områdestabilitetsvurdering iht. NVEs regelverk. I detaljprosjekte-

ringsfase må det prosjekteres tiltak for fundamentering, og vurdere lokalstabili-

tet. Ved utnyttelse av områder med leire og/eller humusholdige masser skal set-

ninger vurderes. Dersom sensitive avleiringer påvises, må rystelser fra anleggs-

arbeid og sprengning i nærheten vurderes og kontrolleres.  

Grunnet bergforløp og tilnærmet flatt terreng, er områdene med mulig fore-

komst av sensitiv leire ikke vurdert til å utgjøre en fare for områdeskred, ut over 

området i sørøst som omtalt i kapittel 4 hvor det må gjøres grunnundersøkelser, 

og videre faresoneutredning for å avklare områdestabilitet. 
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