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SAMMENDRAG 

Multiconsult er engasjert av Viken fylkeskommune for å bistå med utredning av ny gang- og sykkelvei langs Fv. 120 i 
Moss og Våler kommune, samt ny gang-og sykkelveibru over Rødsund. Foreliggende rapport tar for seg 
områdestabilitetsvurdering for planområdet. 

Planområdet strekker seg ca. 500 m langs Vålerveien sørvest for Rødsund, ca. 500 m langs Kolsrødveien og ca. 300 m 
langs rasteplassen øst for Rødsund. Området er relativt flatt med store arealer som i dag består av dyrket mark, i 
tillegg til enkelte bergblotninger og skogholt. Hele området ligger under marin grense, og det kan ikke utelukkes 
forekomst av kvikkleire. Det er tidligere registrert meget sensitiv leire langs Vålerveien. 

Utredningen av områdestabilitet er utført i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 1/2019. Steg 1-8 
i prosedyren for utredning av områdeskredfare er vurdert. Det er avgrenset tre aktsomhetsområder som er vurdert på 
bakgrunn av terrenghelning, vanndybdemålinger og registrering av berg i dagen. To av disse områdene berører 
planområdet og må derfor utredes videre i henhold til prosedyren. På bakgrunn av konsekvens for skred for en G/S-vei 
anbefaler Multiconsult at tiltakskategori K1 benyttes for hele planområdet. På bakgrunn av diskusjoner med 
uavhengig kontrollør i Viken fylkeskommune, og etter deres ønske plasseres brua over Rødsund i tiltakskategori K3. 
Øvrige deler av prosjektet beholdes i K1. 

Innenfor aktsomhetsområdet på vestsiden av Rødsund er det ikke planlagt noen tiltak. Det er heller ingen erosjon i 
området som kan utløse skred. Stabiliteten forverres derfor ikke, og krav til sikkerhet er dermed oppfylt. Det er derfor 
ikke krav om en faresoneutredning for dette aktsomhetsområdet.  

For aktsomhetsområdet øst for Rødsund er det vurdert kritiske profiler med oppdatert informasjon om grunnforhold 
fra supplerende felt- og laboratorieundersøkelser utført høsten 2021. På bakgrunn av terrenghelning og grunnforhold 
vurderes det at det ikke er noen naturlige bruddmekanismer som vil forårsake områdeskred/kvikkleireskred som 
berører tiltaket. Utredningen stopper derfor ved punkt 8 i prosedyren, og det er dermed ikke krav om en 
faresoneutredning for dette aktsomhetsområdet. 

Det bemerkes at foreliggende notat kun omhandler områdestabilitet. Lokalstabilitet må vurderes separat, og 
eventuelle stabiliserende tiltak må detaljprosjekteres. Dette notatet er uavhengig kvalitetssikret av Viken 
fylkeskommune. 
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1 Innledning
Multiconsult er engasjert av Viken fylkeskommune for å bistå med utredning av ny gang - og
sykkelvei langs Fv. 120 i Moss og Våler kommune, samt ny gang - og sykkelvei bru over Rødsund.
S trekningen er omtrent 1,5 km lang. Tiltaket skal bidra til det overordnede målet om et
sammenhengende gang - og sykkelve i nett i kommunene , samt økt trafikksikkerhet for myke
trafikanter . I den forbindelse må det utføres en områdestabilitetsvurdering. Vurder ingene
forutsetter at det ikke utføres tiltak/endringer på selve fylkesveien.

Foreliggende notat gir en vurdering av områdestabiliteten i henhold til NVE veileder 1/2019 [1] .

Planlagt tiltak
Det vises i dette avsnittet til C - tegninger datert 28.08.2020.

Lengst sørvest i tiltaksområdet, langs Vålerveien, er det planlagt ny GS - vei som medfører mindre
skråningsutslag/grøfter på hver side av veien, samt en avkjøring. Se Figur 1 - 1. i hovedsak vil veien
ligge i nivå med dagens terreng, men det vil bli noe oppfylling ved bekkekryssingen i profil 150 - 170,
antatt ca. 1,5 m. Mellom profil 200 - 350 vil det bli bergskjæring.

Figur 1 - 1 : Utsnitt fra tegning C001 som viser planlagte tiltak langs sørlige del av Vålerveien

Langs Kolsrødveien , mellom ca. profil 410 - 885, er det ikke planlagt noen terrengendringer eller
andre tiltak. Det skal ikke etableres ny GS - vei i dette området , men kun benytte veien slik den ligger
i dag . Se tegninger C002 og C003.

Fra profil ca. 885 skal det etableres ny GS - vei og dermed en tilløpsfylling til ny bru på vestsiden av
Rødsund. Tilsvarende tilløpsfylling etableres på østsiden a v sjøen hvor den nye GS - veien fortsetter
til ca. profil 1310. Her blir det også mindre skråningsutslag fra veien, hovedsakelig på nordsiden. Se
Figur 1 - 2 og Figur 1 - 3. Fra profil 1050 - 1315 er det varierende grad av inngrep. Hovedsakelig vil
planlagte G/S - v ei ligge i nivå med dagens terreng, men enkelte fyllinger på 3 - 4 m høyde vil
forekomme.

Brua er planlagt fundamentert på peler Figur 1 - 1 . Brua er ikke detaljprosjekte rt. Foreløpig
fundamenteringsmetode er pelefundamentering til berg i akse 3, 4, 5 og 6. Fundamentering på
løsmasser er antatt i akse 1, 2, 7, 8, 9 og 10.

Figur 1 - 2 : Utsnitt fra tegning C003 som viser tilløp sfyllinger og ny bru over Rødsund
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Figur 1 - 3 : Utsnitt fra tegning C004 som viser planlagte tiltak ved rasteplassen på østsiden av Rødsund

Figur 1 - 1 Oppriss av bru fra K001, datert 28.08.2020.

2 Området og t opografi
Planområdet strekker seg ca. 500 m langs Vålerveien , Fv. 120, sørvest for Rødsund, ca. 500 m langs
Kolsrødveien og ca. 300 m langs rasteplassen øst for Rødsund. Området er relativt flatt med store
arealer som i dag består av dyrket mark, i tillegg til enkelte bergblotninger og skogholt. Vid ere er
det spredt boligbebyggelse i området.

Hele planområdet ligger mellom ca. kote +25 og +32. Generelt heller terrenget slakt mot Vansjø på
begge sider av Rødsund. Det er imidlertid enkelte forhøyninger i terrenget nærme vannet. Vest for
Kolsrødveien er det registrert berg i dagen som går parallelt med veien langs hele den aktuelle
strekningen. I nord er det større avstand fra veien til bergblotningene.

Omtrent 500 m sørvest for Rødsund krysser Vålerveien en liten bekk som renner ut i innsjøen.
Bekken er lagt i rør under veien. På østsiden av Rødsund er det registrert bergblotninger langs
sørsiden av Våler veien i et skogholt. Fra Vålerveien heller terrenget slakt i nordvestlig retning mot
rasteplassen og Rødsund.

3 Grunnforhold

Dybde til berg
I 2016 ble de t utført grunnundersøkelser ved den gamle brua over Rødsund. Resultatene er
presentert i rapport 10027 - GEOT - 1 [6] og indikerer dybder til antatt berg mellom ca. 2 - 23 m. I
rapport B 179A - 1 [4] fra 1969 er det utført boringer som viser stor variasjon i antatt bergdybde
langs Vålerveien vest for Rødsun d , med registreringer av berg i terrengnivå og ned til over 15 m
dybde.
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H østen 202 1 ble det utført supplerende grunnundersøkelser for områdestabilitetsvurde ringen.
Registrert dybde til berg i forbindelse med disse undersøkelsene varierer mellom ca. 1 og 33 m. Det
vises til datarapport 20160111 - 01 - RIG - RAP - 001 [7] .

Figur 3 - 1 viser registreringer av berg i dagen.

Figur 3 - 1: Satellittfoto som viser registreringer av berg i dagen ved tiltaksområdet

Løsmasser

3.2.1 Kvartærgeologisk kart

Figur 3 - 2 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart [3] for det aktuelle området. Kartet indikerer at
planområdet strekker seg over ulike typer løsmasser. Under størsteparten av veistrekningen,
spesielt vest for Rødsun d, kan det forventes et sammenhengende dekke av hav - og
fjordavsetninger. Slike marine avsetninger kan være fra 0,5 m til flere titalls meter tykke. Her
forventes det hovedsakelig silt - og leirholdige masser, og det er få eller ingen fjellblotninger.

Vide re er det angitt enkelte områder med tynt humus - /torvdekke over berggrunn, med typisk
mektighet på ca. 0,2 - 0,5 m. Dette gjelder spesielt for rasteplassen øst for Rødsund. Det er også
stedvis angitt områder med bart fjell.

Det kvartærgeologiske kartgrunnla get gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser
over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i
all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Karten e
gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om
løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til
www.ngu.no .

http://www.ngu.no/


Fv. 120 Gang- og sykkelveg ved Rødsund  multiconsult.no 

  

 

20160111-00-RIG-NOT-001 20. mai 2022 / Revisjon 02 Side 6 av 16 

 
Figur 3-2: Kvartærgeologisk kart [3] med omtrentlig planområde markert i rødt  

3.2.2 Tidligere utførte grunnundersøkelser 

Det er tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser for dagens Fv. 120 i flere omganger. I 
rapport B 179A-1 [4] ble det utført prøvetaking i nærheten av bekken som går i rør under 
Vålerveien. Her ble det påvist meget sensitiv kvikkleire under 5 meters dybde. Løsmassene i hele 
borprofilet (ned til dybde 12 m) er beskrevet som leire og/eller siltig leire. 

Rapport B 145-2 [5] fra 1969 presenterer resultater fra grunnundersøkelser utført for Rødsund bru. 
Her er det utført prøvetaking i ett borpunkt, og løsmassene er beskrevet som leire med meget høyt 
vanninnhold og lav skjærfasthet ned til 17 m dybde. Leiren er lite sensitiv. 

I 2016 ble det utført grunnundersøkelser for planlagt gang- og sykkelveg. Resultatene fra disse er 
presentert i rapport 10027-GEOT-1 [6]. Dybder til antatt berg ble registrert mellom 2-23 m, og 
totalsonderingene indikerer et topplag bestående av fyll-/friksjonsmasser over et leirlag med 
stedvis stor mektighet. Det ble ikke utført prøvetaking av løsmassene. 

3.2.3 Supplerende grunnundersøkelser 

Supplerende grunnundersøkelser ble utført høsten 2021 og er spredt ut over hele planområdet. 
Totalt inkluderer dette 11 totalsonderinger, 6 CPTu, installasjon av 2 elektriske poretrykksmålere 
med minne og opptak av prøver ved 5 lokaliteter.  

Basert på resultatene fra prøveseriene i borhull M2, M6, M9, M11 og M12 har leiren et 
vanninnhold som i hovedsak ligger i intervallet 40-60 %. Plastisitetsindeksen varierer mellom 5-34 
%, og leiren kan karakteriseres som middels til meget plastisk. Enaksial- og konusforsøk viser 
udrenert skjærfasthet mellom 8-30 kPa, og leiren kan i hovedsak karakteriseres som bløt, med 
innslag av middels faste lag. Konusforsøk på omrørte prøver viser omrørt skjærfasthet fra ca. 0-6 
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kPa, med tilhørende sensitivitet i størrelsesorden 5-227. Det er påvist kvikkleire i borpunkt M2, M9 
og M11. 

Det er påvist sprøbruddmateriale i punkt M2 fra ca. 3 m under terreng og kvikkleire fra ca. 5 m 
under terreng og fram til stopp ved 12 m under terreng. I Punkt M9 ved Rødsund er det registrert 
kvikkleire fra ca. 5 m under terreng og til 9 m under terreng. Ved punkt M11 er det registrert 
sprøbruddmateriale fra ca. 2 m under terreng og kvikkleire fra 3 m under terreng til stopp 8 m 
under terreng.  

 

Figur 3-1 Supplerende grunnundersøkelser utført høsten 2021 [7]. Plassering av totalsonderinger er uthevet med rød 
sirkel. 

 

Figur 3-2 Supplerende grunnundersøkelser utført høsten 2021 ved Rødsund [7]. Plassering av totalsonderinger er uthevet 
med rød sirkel. 
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3.2.4 Grunnvann/poretrykk 

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser for områdestabilitetsvurderingen, ble det 
installert to poretrykksmålere. Resultatene fra disse viser grunnvannstand i dybde ca. 0-1 m under 
terrengnivå [7]. 

4 Prosedyre for utredning av områdeskredfare 
Utredningen av områdeskredfare i foreliggende notat er gjort i henhold til NVEs veileder (1/2019) 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1]. Veilederen angir en prosedyre på opptil elleve steg for å utrede 
og dokumentere fare for områdeskred.  En oppsummering av de områdestabilitetsvurderingene 
som er gjort, med konklusjon, er presentert i Tabell 4-1.    

Tabell 4-1 Oppsummering av områdestabilitetsvurdering etter NVE veileder 1/2019 [1]. 

Punkt Overskrift Referanse Kommentar 

1 Undersøk om det finnes 
registrerte faresoner i området 

Avsnitt 4.1 Tiltaket ligger ikke innenfor en registrert 
faresone.  

2 Avgrens områder med mulig 
marin leire 

Avsnitt 4.2 Hele området ligger under marin grense og 
kvartærgeologiske kart viser at det er marin 
leire over hele planområdet.  

3 Avgrens områder med terreng 
som kan være utsatt for 
områdeskred 

Avsnitt 4.3 Det er kartlagt 3 aktsomhetsområder, kun 2 
av disse berører planlagt tiltak og utredes 
videre.  

4 Bestem tiltakskategori Avsnitt 4.4 Tiltakskategori K1 og K3 er benyttet 

5 Gjennomgang av grunnlag Avsnitt 4.5 Planlagte tiltak ligger innenfor mulig 
løsneområdet og må utredes videre.   

6 Befaring Avsnitt 4.6 Utført i forbindelse med utførelse av 
grunnundersøkelser 

7 Gjennomfør grunnundersøkelser Avsnitt 4.7 Utført november/desember 2021. Det er 
funnet sprøbruddmateriale i flere av 
borpunktene.  

8 Vurder aktuelle skredmekanismer 
og avgrens løsne- og 
utløpsområder 

Avsnitt 4.8 Aktsomhetsområde på vestsiden av Rødsund: 
Det er ikke planlagt noen inngrep i dette 
området. Dermed forverres ikke stabiliteten. 
Det er heller ingen erosjon i området som kan 
utløse skred. Krav til sikkerhet er dermed 
ivaretatt og videre utredning er ikke 
nødvendig. 

Aktsomhetsområde på øsktsiden av Rødsund: 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser, 
geometriske vurderinger og 
sprøbruddmaterialets beliggenhet er det ikke 
registrert noen skredmekanismer som kan 
utløse områdeskred. Utredningen avsluttes 
derfor i dette punktet i utredningen.  

9 Klassifiser faresoner - Ikke utført. Utredning avsluttet ved punkt 8 i 
prosedyren 

10 Dokumenter tilfredsstillende 
sikkerhet 

- Ikke utført. Utredning avsluttet ved punkt 8 i 
prosedyren 

 



Fv. 120 Gang - og sykkelveg ved Rødsund multiconsult.no

20160111 - 00 - RIG - NOT - 001 20 . mai 2022 / Revisjon 0 2 Side 9 av 16

Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området
D et er ikke registrert noen faresoner for kvikkleireskred i umiddelbar nærhet tidl igere.

Avgrens områder med mulig marin leire
Figur 4 - 1 viser et utsnitt fra NVE - atlas [2] hvor områder med mulighet for sammenhengende
forekomst av marin leire er markert i blå skravur. Hele planområdet ligger under marin grense, og
d e rmed kan det ikke utelukkes forekomst av kvikkleire.

Figur 4 - 1 Utsnitt fra NVE - atlas [2] som viser områder med mulig forekomst av marin leire, blå skravur. Omtrentlig
avgrensning av planområdet er vist med lilla.

Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred
Veilederen definerer ulike terrengkriterier for å kunne anslå aktsomhetsområder. For å kunne
avgrense terreng som kan inngå i løsneområdet for et skred gjelder følgende:

- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter eller

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og høydeforskjell over 5 m

For å kunne avgrense terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred gjelder følgende:

- 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone
(steg 1) eller et aktsomhetsområde, eller

- Utløpss one som allerede er kartlagt

Det er vurdert satellitt - og gatebilder, samt høydeprofiler generert av NVEs karttjenester for å
avgrense områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred. I henhold til veilederen skal
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områder som er innenfor 20*H (hvor H = skråningshøyde) målt fra bunn av skråningen, inngå i 
aktsomhetsområdet for et potensielt skred (løsneområdet).  

Vedlegg A viser høydeprofiler som er tegnet opp i planområdet for å vurdere kritiske snitt. Det er 
hentet ut største vanndybde langs profilet fra NVEs karttjenester, og lokasjonen er brukt som bunn 
skråning i snittene. Det er gjort en forenkling ved å anta konstant helning fra vannkanten og ned til 
det dypeste punktet. Dette vil ikke påvirke avgrensningen av aktsomhetsområder nevneverdig. Det 
er også lagt inn en linje med helning 1:20 som sammenligningsgrunnlag. Vannoverflaten er gitt med 
grønn strek. Figur 4-2 gir en oversikt over alle snittene i plan.  

På bakgrunn av ovennevnte grunnlag har aktsomhetsområder i planområdet blitt avgrenset. Disse 
er vist i Figur 4-3, og er markert med rød skravur. Enkelte registreringer av berg i dagen, vist i Figur 
3-1, har bidratt til å kunne redusere aktsomhetsområder ytterligere enn utregnet geometri skulle 
tilsi.  

Det er kun 2 av 3 aktsomhetsområder som berører planområdet, dette er områdene som ligger i 
nord, ved Rødsund bru. Det kartlagte aktsomhetsområde i sør når ikke fram til planlagte tiltak for 
G/S-vei langs Vålerveien, og det er derfor ikke nødvendig med videre utredning av områdestabilitet. 
Lokalstabilitet må likevel ivaretas, men behandles ikke i dette notatet. Planlagte tiltak ved Rødsund 
ligger innenfor aktsomhetsområder og må utredes videre i henhold til prosedyren.   

Terreng på oversiden av planlagte tiltak er slakt og avgrenset av berg i dagen. Det er derfor ikke 
fare for at tiltaket ligger i et utløpsområde for skred fra overliggende terreng.  

 

Figur 4-2 Oversikt over høydeprofiler som er vurdert i planområdet. 
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Figur 4 - 3 Avgrensning av aktsomhetsområder er vist i rød skravur. Planområdet er markert med lilla strek .

Bestem tiltakskategori
Planlagte tiltak medfører begrensede inngrep og det er kun planlagt G/S - vei med en G/S - bru.
Konsekvensen av skred for tiltaket vurderes derfor som liten og i henhold til NVE veileder 1/2019
vurderer Multiconsult tiltakskategori K1 som gjeldende for hele st rekningen.

På bakgrunn av diskusjoner med uavhengig kontrollør i Viken fylkeskommune ønsker de at
strekningen med bru plasseres i tiltakskategori K3. Det velges derfor to tiltakskategorier for
reguleringsplanen.

For krav til sikkerhet henvises til veil ederens kapittel 3.3.4 for K1 og kapittel 3.3.6 for tiltakskategori
K3. For tiltak i tiltakskategori K1 er det ikke nødvendig med fullstendig soneutredning.

Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde
Statens vegve sen har utført grunnundersøkelser i landkaret på østsiden av Rødsund. Disse viser
indikasjoner på kvikkleire/sprøbruddmateriale ca. 5 - 8 m under terreng. Det er ikke tatt opp noen
prøver som kan bekrefte eller avkrefte dette.

På bakgrunn av at man ikke kan utelukke forekomst av kvikkleire , har det blitt identifisert kritiske
skråninger , se profil E og F i F igur 4 - 2 , samt at det er vurdert et kritisk snitt ved landkaret. P otensielt
løsneområde har omtrent samme utstrekning som aktsomhetsområdet i F igur 4 - 3 .

Da planlagt tiltak ligger innenfor et mulig løsneområde , må det utredes videre i henhold til
veilederen.
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Befaring
Det ble utført en befaring av planområdet før gjennomføring av feltundersøkelsene. Det er notert
stedvis berg i dagen og et relativt slakt he llende terreng mot Rødsund, samt en langgrunn
strandsone. Det er ikke observert bekker som kan forårsake erosjon i området.

Topografien tilsier at det er liten sannsynlighet for poreovertrykk i grunnen. Det er gjort et
betydelig terrenginngrep for den tid ligere gangbruen over Rødsund, se avsnitt 4.8.

Under er det vist noen bilder fra planområdet og utfyllingen som er gjort i sjøen for den tidligere
gangbruen. Bildene er tatt i forbindelse med en b efaring utført av Viken fylkeskommune i august
202 1 .
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Gjennom føring av grunnundersøkelser
Det ble utført felt - og laboratorieundersøkelser i forbindelse med områdestabilitetsvurderingen i
november og desember, 2021. Resultatene fra disse er presentert i datarapport 20160111 - 01 - RIG -
RAP - 001 [7] .

Det ble påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire i enkelte borhull, og det må dermed utredes videre
iht. veilederen.

Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne - og utløpsområ der
De to gjenværende aktsomhetsområdene vurderes separat i de følgende underkapitlene.

4.8.1 Aktsomhetsområde vest for Rødsund

Tiltaket er plassert i tiltakskategori K1, og det er derfor ikke krav om fullstendig soneutredning. Det
er ikke planlagt noen terrengi nngrep langs strekningen, og følgelig medfører dette ingen forverring
av stabiliteten. Det er ingen erosjon som kan utløse skred som må forebygges. Dersom det likevel
skal utføres tiltak i området, må det dokumenteres at tiltaket ikke medfører en forverrin g, eller
eventuelt oppnår krav til sikkerhet for tiltakskategori K1 i veilederen.

4.8.2 Aktsomhetsområde øst for Rødsund

Det vises til Vedlegg B for tverrprofiler som ligger til grunn for vurderingene i dette avsnittet .

På bakgrunn av grunnundersøkelsene er de t gjort geometriske vurderinger i kritisk e snitt med
tanke på terrenghelning, sjøbunnsdata og kvikkleirens beliggenhet i dybden. Figur 4 - 4 viser
plassering av snitte ne i borplanen. I henhold til tiltaksbeskrivelsene i avsnitt 1.1, er det svært
begrenset omfang av terrenginngrep på østsiden av sundet. Sett i sammenheng med at det ikke er
planlagt vesentlig oppfylling ved tilløpet og at bruen vil fundamenteres på peler, er det vurdert at
bruk av eksisterende terrengoverflate som grunnlag for geometriske vurderinger er tilstrekkelig.
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Figur 4-4 Plassering av kritiske snitt som er vurdert. Rød markering av borpunkt viser påvist sprøbrudd, oransje 
antatt sprøbrudd og grønn markering viser punkt uten påvisning av sprøbruddmateriale. 

En eventuell faresone vil ha utgangspunkt i skråningen under vann. For skråninger i sjø henviser 
NVE veileder 1/2019 til NVE ekstern rapport 9/2020 som åpner for terrengkriteriet 1:6 opp til 
laveste vannstand for oversiktskartlegginger. Det kommer ikke klart frem fra veilederen om dette er 
begrenset til saltvannsjøer, og om det kan benyttes også for detaljkartlegging i forbindelse med 
utbygging. 1:6-linjen er opptegnet på profilene, og viser at terrenget er langt slakere enn dette. Da 
det er usikkert om dette er et «gyldig» kriterium for denne situasjonen, er det valgt å benytte NGI-
metoden iht. NVE veileder 1/2019 som utgangspunkt for å avgrense en potensiell faresone. Dette 
er en betraktning som skal være på konservativ side. NGI-metoden tar utgangspunkt i et punkt 
0,25*skråningshøyden under foten av skråningen, og strekker seg bakover med en helning på 1:15 i 
sprøbruddmateriale/kvikkleire, og 1:3 i øvrig materiale.  

I profil A, ved planlagt bru, er det antatt at det har blitt utført vesentlige terrenginngrep for å bygge 
den tidligere gangbruen over Rødsund. Dette omfatter hovedsakelig utfylling i sjøen for å etablere 
landkaret. Resultatet er en slak tilløpsfylling som strekker seg ca. 40 m ut i sjøen, og en bratt 
skråning ned til sjøbunn ved enden. Disse fyllmassene er antatt å ha fortrengt stedlig 
gytje/innsjøsedimenter slik at man får lagdelingen som vist for grunnundersøkelser utført av 
Statens vegvesen [6]. Det er tolket at de øvre massene i sonderingsprofilene, med lav bormotstand, 
utført på vann viser løst lagrede innsjøsedimenter, gytje. Laboratorieanalyser i borpunkt M6 viser at 
det ikke er funnet sprøbruddmateriale i analyserte dybder. Linjen som viser NGI-metoden kommer 
opp mellom M8 og M9 og berører dermed ikke dybder der det er mulighet/påvist 
sprøbruddmateriale.  

I tillegg til vurderingene ved planlagt bro i profil A, er det utført en geometrisk vurdering av et snitt 
lenger nord for tilløpsfyllingen (profil B) for å vurdere om det er mulighet for en sideveis 
skredutbredelse som kan påvirke tiltaket. Terrenget, som trolig er representativt for tidligere 
terreng i hele området, er i seg selv slakere enn 1:15, og vurderes derfor ikke utsatt for 
områdeskred. Likevel er det utført en enkel vurdering etter NGI-metoden. Selv med en antatt svært 
konservativ lagdeling, vil en eventuell sone avgrenses ved M11. 

På bakgrunn av terrenghelning og grunnforhold vurderes det at det ikke er noen naturlige 
bruddmekanismer som vil forårsake kvikkleireskred som berører tiltaket, se Figur 4-5. Ettersom 
tiltaket ikke havner innenfor et løsne- eller utløpsområde, er det ikke nødvendig å dokumentere 
krav til stabilitet som beskrevet i avsnitt 3.3.6 i NVE-veilederen [1]. Utredningen stopper derfor opp 
ved punkt 8, og det er derfor ikke krav om å klassifisere faresoner.  
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Figur 4 - 5 Utførte grunnundersøkeøser med tolkning av sprøbrudd, inkludert profiler og tiltak markert med rosa. Oransje
linjer viser avgrensning for potensiell faresone.

5 Konklusjon
Brokonstruksjon: Det er ingen faresone i tilknytning til broen. Det er derfor ingen spesifikke krav til
tiltak for å ivareta områdestabiliteten.

Øvrige strekninger: Tiltaket er plassert i tiltakskategori K1. Dersom det skal utføres tiltak innenfor
aktsomhetsområdene vist i dette notatet, må det dokumenteres at tiltaket t ilfredsstiller krav til
dokumentert sikkerhet gitt i for K1 i veileder 1/2019.

6 Sluttkommentar
Det bemerkes at foreliggende notat kun omhandler områdestabilitet. Lokalstabilitet må vurderes i
senere planfase, og tiltaket må detaljprosjektertes.

Dette nota tet er uavhengig kvalitetssikret av Viken fylkeskommune.
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VEDLEGG A: HØYDEPROFILER FOR KRITISKE SNITT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil A   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

15

17

19

21

23

25

27

29

0 100 200 300 400 500

Ko
te

Avstand (m)

Profil A

Terreng

'1:20



Profil B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15

17

19

21

23

25

27

29

0 50 100 150 200 250 300

Ko
te

Avstand (m)

Profil B

Terreng

'1:20



Profil C 

 

 
 

 

 

 

 

 

15

17

19

21

23

25

27

29

0 50 100 150 200 250 300

Ko
te

Avstand (m)

Profil C

Terreng

'1:20



Profil D 

 

 
 

 

 

 

 

 

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 50 100 150 200 250

Ko
te

Avstand (m)

Profil D

Terreng

'1:20



Profil E 

 

 
 

 

 

 

 

 

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 50 100 150 200 250 300 350

Ko
te

Avstand (m)

Profil E

Terreng

'1:20



Profil F 

 

 

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 50 100 150 200 250 300

Ko
te

Avstand (m)

Profil F

Terreng

'1:20



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg B  
Tverrprofiler 

(ISO A3 – LLL, målestokk 1:250) 

 

 








