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Det planlegges kollektivtiltak samt gang- og sykkelveg på vestsiden av Rv. 4, langs Brådalsstubben på Gjelleråsen i Nittedal kom-
mune. Prosjektet omfatter sideforskyving av Brådalsstubben, ny gang- og sykkelveg samt oppgradering av busslomme. Dette 
notatet presenterer det som foreligger av informasjon om grunnforhold og tidligere utførte grunnundersøkelser i og omkring 
prosjektområdet. Notatet beskriver også eventuell skredfare i prosjektområdet.
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1. Orientering 

 

Det planlegges kollektivtiltak samt gang- og sykkelveg på vestsiden av Rv. 4, langs Brådalsstubben på 

Gjelleråsen i Nittedal kommune. Prosjektet omfatter sideforskyving av Brådalsstubben, ny gang- og 

sykkelveg samt oppgradering av busslomme. Dette notatet presenterer det som foreligger av 

informasjon om grunnforhold og tidligere utførte grunnundersøkelser i og omkring prosjektområdet. 

Notatet beskriver også eventuell skredfare i prosjektområdet.  

 

  

Figur 1: Stripla linje viser planavgrensing 

 

 

 

2. Grunnforhold 

 

Ifølge kvartærgeologisk kart (NGU, 2021) består løsmassedekket innenfor prosjektområdet 

hovedsakelig av fyllmasser. Lengst nordvest, i skoggrensa ovenfor kulverten er det indikert tynt 

torvdekke over berggrunn. Se figur 2. Kvartærgeologisk kart angir at det nord for prosjektområdet 

finnes morenemateriale (grønt i kart på figur 2), mens det sør for prosjektområdet, under marin 

grense, finnes hav- og fjordavsetninger. Dette gir en indikasjon på hvilke løsmasser som ligger under 

fyllmassene i prosjektområdet. Prosjektområdet ligger i sin helhet over marin grense, noe som tilsier 

at sannsynligheten for tilstedeværelse av kvikkleire er liten. Denne grensen er imidlertid modellert, så 

variasjoner fra kartet kan forekomme. Det utelukkes ikke at det under fyllmassene kan ligge bløte lag 

av leire.  
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Figur 2: Kvartærgeologisk kart. Prosjektområdet ligger innenfor rød sirkel. Marin grense er illustrert 

ved blå stripla linje, områder over marin grense er skravert. (NGU, 2021) 

 

 

3. Grunnundersøkelse 

 

3.1 Tidligere undersøkelser 

Det er ikke funnet tidligere grunnundersøkelser innenfor prosjektområdet, men under er det listet 4 

rapporter som omtaler grunnforhold sør og nordøst for prosjektområdet. Disse er hentet fra Statens 

vegvesens Rapportweb, de kan også ses i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). 

Grunnen i områdene beskrevet i de gitte rapportene består trolig i dag av fyllmasse. Det antas at de 

opprinnelige massene er helt eller delvis fortrengt. I sistnevnte tilfelle gir rapportene en pekepinn på 

hva som finnes under fyllmassene.  

 

• C164-1 Rapport om orienterende grunnundersøkelse for omlegging av Trondheimsvegen ved 

Putten, Gjelleråsen, 09.02.1963 og C164-2 Tilleggsuttalelse om fundamenteringsforhold for 

omlegging av Rv 50 ved Gjelleråsen, 17.06.1964. Nord for Putten rapporteres det om bløte 

leirlag og dybde til fjell inntil 6 m. Rapportene anbefaler at dette graves bort eller fortrenges 

før fyllingen for ny veg legges. Under Putten rapporteres det om vekslende faste og veldig 

bløte lag. Dette området er kartlagt som ‘SVV Kvikkleireområde’. Fjell i ca. 20 m dybde, 

stigende mot vest og nord. Nord for Gjelleråskrysset rapporteres det om meget bløt myr med 

tykkelse inntil 4 m. 
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• CD291-2 Rv. 4 ved Gjelleråsen, 01.04.1074: Grunnundersøkelser utført i området ved kryss Rv. 

4/Rv. 22. Det rapporteres at grunnen består av bløt torv ned til et tynt grus-sandlag over fjell. 

Dybden til fjell eller fast grunn varierer mellom 0,2 og 4,6 meter.  

• CD119 Nytt kryss med Rv22.01 km 0,4 ved Gjelleråsen, 01.03.1984: Grunnundersøkelser utført 

omtrent i dagens kryss Rv. 4/Rv. 22. Ifølge undersøkelsene består løsmassene av myr og bløt 

leire.  

 

 

3.2 Planlagte undersøkelser 

Det er planlagt grunnundersøkelser for byggeplan. Dette er planlagt utført i løpet av våren/sommeren 

2021. Borplan er vedlagt notatet. Omfanget og valg av undersøkelsesmetoder er basert på lokale 

geologiske forhold, topografi og kunnskap om løsmasser. Borpunktene er plassert spesielt med tanke 

på planlagte skjæringer, fyllinger og konstruksjoner. Kravet til kartlegging av løsmasser er tilpassa 

vegstandarden, i henhold til Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging. Prosjektområdet ligger i sin 

helhet over marin grense, og det ventes derfor ikke å finne kvikkleire.  

 

Grunnet at vi per nå ikke har eksakt tidspunkt for oppstart grunnundersøkelser, er det uvisst om 

geoteknisk rapport vil være klar før planen skal på høring i juni. Dersom geoteknisk rapport ikke er 

klar innen den tid vil det bli utarbeida et kort notat om hvilke masser som er påvist av 

grunnundersøkelsene, dette vil da bli del av høringsmaterialet.  

 

 

4. Skredfare 

 

Det er innenfor prosjektområdet kartlagt aktsomhetsområde for snøskred (NVE 2010), se figur 3. 

Aktsomhetskart for snøskred viser mulige løsne- og utløpsområder, men sier ikke noe om 

sannsynligheten for skred. En vurdering av skredfaren vil inngå i geoteknisk rapport.  

 

 
Figur 3: NVE Aktsomhetskart for snøskred. Aktsomhetsområdet lengst sør i utklippet ligger utenfor 

prosjektområdet, det lengst nord ligger innenfor prosjektområdet.  
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