
 

 

 

  

Dato: 30.05.2022 

Versjon: 01 

asplanviak.no 

Rv22 GS-veg Nygårdshaugen-Holmegil 

Vurdering av områdestabilitet 



 

Rapport – Rv22 GS-veg Nygårdshaugen-Holmegil 1 

Dokumentinformasjon 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

Tittel på rapport: Rv22 GS-veg Nygårdshaugen-Holmegil 

Oppdragsnavn: D178-Rv.22 GS-veg Nygårdshaugen-Holmegil, geo- og miljøteknisk 

Oppdragsnummer: 631033-44 

Utarbeidet av: Banafshe Heidar 

Oppdragsleder: Mari Katrine Tvedten 

Tilgjengelighet: Åpen 

Sammendrag 

AsplanViak har vurdert områdestabilitet i forbindelse med fornyelse av 

gang og sykkelveg Nygårdhaugen- Holmegil. Stabilitetsvurderingene er 

utført etter NVEs veileder 1/2019, «Sikkerhet mot kvikkleireskred».  

Dette prosjektets tiltak kan kategoriseres som gang og sykkelveg, og 

følgelig faller de under kategori K1 iht. NVEs veileder 1/2019 [3] 

Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende i henhold til NVEs 

veileder da planlagte tiltak ikke forverrer stabiliteten. 

Denne rapporten vurderer kun områdestabilitet etter NVEs veileder. 
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1. Innledning 

Asplan Viak AS er engasjert av Statens vegvesen for å vurdere områdestabilitet ved G/S 

veg Nygårdshaugen-Holmegil iht. NVE 1/2019 [3]. 

Denne rapporten inneholder vurderinger av områdestabilitet for traséen markert med rød 

i figur 1. Eventuell geoteknisk prosjektering må utføres iht. regelverk og krav, og er ikke 

behandlet i denne rapporten.  

 

Figur 1: Gang og sykkel traséen er markert med rød linje (Google maps) 

Statens vegvesen anbefaler en løsning som ikke endrer krysset, G/S-veg på vestsiden av 

Holmegil og utvider eksisterende G/S-veg til 3m inkl. skulder langs Jellestadvegen (tar 

areal fra eksisterende grøft mellom G/S-vegen Jellestadveien). 
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2. Regelverk 

2.1. Generelt 

I henhold til Plan og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom 

opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 

ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Skredfare er et av temaene som skal inngå i 

risiko- og sårbarhetsanalyser, som beskrevet i plan og bygningslovens § 4-3. I TEK17 

presiseres det i § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, at byggverk skal plasseres, 

prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller 

vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger som flom, stormflo og skred. NVEs veileder 

1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [3], beskriver hvordan skredfare kan utredes. 

Utredning i henhold til denne veilederen tilfredsstiller gjeldende lovkrav. 

2.2. Krav til sikkerhet 

Krav til sikkerhet i områdestabilitetsberegninger avhenger av tiltakskategori definert i 

NVEs veileder [3], som vist i figur 2. Utbyggingen av gang og sykkelveg vurderes i 

takskategori K1.  
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Figur 2: Valg av tiltakskategori, fra NVEs veileder 1/2019 [1] 

Kravene til sikkerhet for tiltakskategori K1 er beskrevet i NVEs veileder 1/2019 kapittel 

3.3.4 [3]. Iht. veilederen er det nødvendig med en ikke-forverring eller en absolutt 

sikkerhetsfaktor på Fcu ≥ 1,40*fs og Fcφ ≥ 1,25. Faktoren fs er sprøhetsforholdet og er 

beskrevet i NVEs veileder 1/2019 kap. 5.3.3 [3]. Det er ikke nødvendig med uavhengig 

kvalitetssikring av områdestabiliteten for tiltak i tiltakskategori K1. 

For lokalstabilitet gjelder krav i Statens vegvesens Håndbøker for tiltak som berører 

stabiliteten til veier tilhørende Statens vegvesen. Statens vegvesens regelverk legges til 

grunn for bestemmelse av grense mellom lokal- og områdestabilitet. Dette innebærer at 

kritiske glideflater som direkte skjærer gjennom/berører vegtraséen skal ha 

sikkerhetsfaktor større eller lik 1,5. Sikkerhetsfaktor større eller lik 1,4 kan aksepteres for 

områdestabiliteten der kritisk glideflate ikke direkte skjærer gjennom vegtraséen. Det er 

også krav om sikkerhetsfaktor 1,4 for effektivspenningsberegninger med glideflater som 

ligger grunt i friksjonsmasser. Ellers benyttes krav til sikkerhetsfaktor større eller lik 1,4 for 

lokalstabilitet iht. tabell NA.A.4 i Eurokode 7. Ved lavere initial sikkerhetsfaktor for global 

stabilitet (områdestabilitet) må kravet vurderes spesielt, hvor det benyttes et krav om 

forbedring av stabiliteten. 
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3. Grunnforhold 

Det finnes eksisterende grunnundersøkelser langs traséen, utarbeidet av Multiconsult 

‘’grunnforhold datarapport 512154-RIG-RAP-001 datert 2015-02-19’’ [1] og Rambøll 

‘’geoteknisk vurdering 1350000624-2 datert 2014-02-07’’[2]. 

Langs traséen består løsmassene hovedsakelig av faste friksjonsmasser, med unntak av 

borpunkt N-01 i sør, hvor det er påvist kvikkleire fra ca. 3,0 meters dybde. For borpunkter 

utført av Multiconsult viser borpunkter i nærheten (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tegn til kvikkleire, eller 

påvist kvikkleire fra laboratorieundersøkelser. 

 

Figur 3: Påvist kvikkleire i borpunktene er markert med rødsirkel 
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Figur 4: Hele traséen ligger under marin grense (NVE Atlas). Lilla striper og røde sirkler viser påvist sprøbrudd/ 
kvikkleire masser (SVV-kvikkleireområde) 

Antatt grunnforhold etter miljøundersøkelser er oppsummert i ballen under. 

Tabell 1: Grunnforhold 

Borpunkt Dybde (m) Løsmasser Fjell 

NGH2 0 - 1 Sand i topp. Overgant til 

tørrskorpeleire.  

 

1 – 1,3 Sandig grus. Stopp i 

antatt fjell ved 1,3 meter 

 

NGH3 0 – 0,3 Sandige masser, noe stein 

og grus. Stopp i antatt fjell 

ved 0,3 meter 

 

NGH4 0 - 1 Sand/finsand og noe grus 

(kompakt – men mulig å 

grave for hånd).   
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1 – 1,5 Tørr leire (blålig)  

NGH5 0 – 0,2 Kult noe sand/leire. Stopp 

i antatt fjell. Nærliggende 

større 

betongkonstruksjoner 

 

NGH12 0 – 1 Sand, grus, kult øverste 20 

cm. Overgang til 

sandigleire.  

 

1 – 1,5 Gradvis overgang til 

finere og fastere 

finsandig/siltig leire 

 

NGH13 0 – 0,6 Sandig grus øverste 20 

cm. Leirig sand, 

oppsprukket og løs  

 

0,6 – 1,5 Overgang til mer massiv, 

men lite kompakt sandig 

leire. 

 

NGH14 0 – 0,7 Miks av sand, grus (løs) og 

lommer av hard leire.  

 

0,7 - 1 Sandig leire (kan grave for 

hånd). Ved ca. 1 meter 

sprengstein.  

Fjellblotning ca. 2 

meter bortenfor.  

NGH15 0 – 0,20 Sand, organisk innehold. 

Stopp i antatt fjell 

 

NGH16 0 – 0,30 Sand, noe grus og tegl. 

Stopp i antatt fjell. 

Synlig fjell 2 meter i 

bakkant 
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4. Traséen og tiltak 

• Holmegil fra Iseveien til Jellestadveien: Ingen tiltak 

• Jellestadveien mellom Holmegil og Brusemyrveien: Utvidelse av dagens G/S-veg 

• Iseveien ved Nygårdhaugen til Engsmyrveien: Senke terrenget ca. 1 m 

 

 

                Figur 5: Traséen og planlagttiltak 

 

 

Ingen endring 

Senke terreng ca. 1m 

Utvidelse av dagens G/S 

Busslomme 

knuwes
Notat
ingen tiltak for kjørevegen Holmegil, men etablering av gs-veg parallelt langs nordsiden av Holmegil.

knuwes
Notat
passeringslomme (ikke busslomme)

knuwes
Notat
Senke Engsmyrvegen med 0,5-1 m

knuwes
Notat
ingen endring for Iseveien, men etablering av gs-veg parallelt langs nordsiden av Iseveien.
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5. Prosedyre for utredning av områdestabilitet 

Prosedyre for utredning av områdestabilitet er beskrevet i NVEs veileder [1]. De ulike 

utredningstrinnene er gjengitt i NVEs veileder. Punkt 1 – 3 tar for seg aktsomhetsområder 

mens punkt 4 – 11 tar for seg utredning av faresoner.  

Punkt Krav Kommentar 

1 Undersøk om det finnes registrerte 

faresoner (kvikkleiresoner) i området 

Baseres på faresonekart fra NVE Atlas [4] Kartet 

viser at det er registrert SVV kvikkleiresone i 

nærheten av planområdet.  

2 Avgrens områder med mulig marin leire Hele traséen ligger under marin leire. 

Borpunktene markert med rød sirkel har påvist 

kvikkleire.  

3 Avgrens områder med terreng som kan 

være utsatt for områdeskred 

Områder med høydeforskjeller større enn 5 m 

og lengde 20 x høydeforskjell identifiseres. 

Dette er utført ved manuelle vurderinger basert 

på kotekart. Områder som oppfyller 

terrengkriteriene, og hvor forekomst av 

sprøbruddmateriale ikke kan utelukkes, er 

definert som aktsomhetsområder.  

4 Bestem tiltakskategori Traséen defineres som et tiltak i tiltakskategori 

K1. Iht. NVE 1/2019: «For tiltakskategori K0-K2 

må sikkerhet mot områdeskred dokumenteres 

iht. kravene i kap. 3.3.3 til 3.3.5». Prosedyren 

avsluttes dermed når stabiliteten er vurdert. 
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5.1. Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i 

området 

Det er ikke registrerte faresoner i området. Det er registrert Statens vegvesen 

kvikkleireområder, markert med rosa striper, vest for traséen (figur 4).  

5.2. Avgrens områder med mulig marin leire 

Følgende terrengkriterier legges til grunn for å avgrense aktsomhetsområder [1]:  

a) Løsneområder  

- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 m eller  

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

b) Utløpsområder  

- 3 x lengden til løsneområdets lengde  

Terrenganalyse er gjort for snittet vist i figur 4. Høydeprofilen for de ulike snittene, tatt ut 

fra NVE Atlas [2]. 

Mot vest er terrenget relativt flatt, og høydeforskjellen er på 5 m eller mindre. 

Områdeskredfaren kan dermed avkreftes mot vest. 

Berg i dagen i øst og nord for planområdet, fjerner fare for at det vil utløse områdeskred i 

nord og øst (figur3). 



 

Rapport – Rv22 GS-veg Nygårdshaugen-Holmegil 12 

 

Figur 6: NVE-atlas 
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6. Konklusjon 

Basert på gjennomgangen av prosedyren for vurdering av områdestabilitet iht. NVEs 

veileder 1/2019 er det funnet at områdestabiliteten er tilfredsstillende iht. krav i NVEs 

veileder. Sikkerheten mot områdeskred dokumentert iht. kravene i NVEs veileder 1/2019. 

Tiltaket vil ikke gi noen forverring, av dagens sikkerhet. 

Basert på kartstudie fra Norgeskart og google maps, tidligere boringer, kan det 
konkluderes med  

• Det er ikke sammenhengende kvikkleire/sprøbruddmateriale innenfor 
planområdet  

• Planområdet ligger heller ikke i utløpsområdet for potensielle skred i slike masser 

• Høydeforskjellen på 5 m eller mindre i forskjellige retninger fjerner fare for at det vil 

utløse områdeskred 

• Ikke forverring av dagens stabilitet hverken i anleggsfase eller fremtidig situasjon 

 
Områdestabilitet og sikkerhet mot løsmasseskred er vurdert som tilstrekkelig basert på 

retningslinjer fra NVEs veileder 1/2019 [1]. Videre utredning av områdestabilitet er derfor 

ikke nødvendig. 

Videre geoteknisk prosjektering må utføres iht. regelverk og krav, og er ikke behandlet i 

denne rapporten. 
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https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf?msclkid=e56a6296d12f11ecae351e5595c9ac92
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=3&lat=7197864.00&lon=396722.00
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