E18 Retvet - Vinterbro
Reguleringsplan
Notat
Vurdering av områdestabilitet - overordnet

FORORD

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av en samling arbeidsnotat/rapporter
som belyser ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet omhandler en overordnet orientering om vurdering av områdestabilitet
langs strekningen. Notatet er utarbeidet av Multiconsult ASA.
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SAMMENDRAG
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro.
Foreliggende notat inneholder en overordnet beskrivelse av hele strekningen som skal utredes for områdestabilitet,
og beskrivelse av prosedyre for utredning av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot
kvikkleireskred» /2/.
Rev. 01 omfatter endringer etter supplerende grunnundersøkelser og kommentarer fra tredjepartskontroll utført av
SVRØ. Videre er notatserien supplert med RIG_NOT-009-7, som omhandler områdestabilitet for Vinterbroområdet.
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Innledning
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet - Vinterbro. E18 Retvet - Vinterbro er
nordligste parsell av ny E18 Østfold; Vinterbro - Ørje. Prosjektet omfatter 17,5 km ny firefelts
motorveg, deriblant to tunneler, brukonstruksjoner, større kryssområder og kryssing av
Østfoldbanen.
Multiconsult AS er engasjert av Asplan Viak som geoteknisk rådgiver i forbindelse med arbeidet
med reguleringsplan for strekningen.
Området traseen går gjennom ligger under marin grense, og det er påvist sprøbruddmateriale i
deler av området. Det er derfor nødvendig å gjøre en vurdering av fare for kvikkleireskred og
områdeskred.
Foreliggende notat inneholder en overordnet beskrivelse av hele strekningen som skal utredes for
områdestabilitet, og beskrivelse av prosedyre for utredning av områdestabilitet i henhold til NVEs
veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /2/.
Områdestabiliteten for de ulike delområdene er vurdert i egne notat for hvert område, nummerert
125103-RIG-NOT-009-X, med bakgrunn i foreliggende notat.
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Referanser
Veiledninger/regelverk/eksterne rapporter
/1/.

Plan og bygningsloven, Byggeteknisk forskrift -TEK 10 og veileder til TEK 10, sist revidert
01.07.11.
NVE. Veileder 7/2014. ″Sikkerhet mot kvikkleireskred″
NVE. Retningslinjer nr. 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” med vedlegg.
NGI. Rapport: 20001008-2 rev 3/2008. Program for økt sikkerhet mot leirskred - Metode for
kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire.

/2/.
/3/.
/4/.

Notater/rapporter
/5/.
/6/.
/7/.
/8/.

Multiconsult. 125103-RIG-NOT-003_rev01. Geoteknisk prosjekteringsnotat.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-001_rev02. Geoteknisk datarapport 1.
Multisonsult. 125103-RIG-RAP-002_rev02. Geoteknisk datarapport 2.
Multisonsult. 125103-RIG-RAP-007_rev01, -007-1_rev01 til -007-6_rev01, -007-7_rev00.
Materialparametre

Vurderinger utført notatseire -009-X
Det vises videre til egne notat for vurdering av områdestabilitet for de ulike delområdene.
Delområdene for utredelse av områdestabilitet er identifisert ut fra utførte grunnundersøkelser og
NGUs løsmassekart. Figur 1 viser beliggenheten av områdene som er identifisert og behandlet i
delnotatene. Figur 1 er også vist i vedlegg 1.


RIG-NOT-009-1

Rissletta



RIG-NOT-009-2

Holstad



RIG-NOT-009-3

Skuterud/Østensjø



RIG-NOT-009-4

Kråkstadelva



RIG-NOT-009-5

Li/Retvet



RIG-NOT-009-6

Glenne



RIG-NOT-009-7

Vinterbro

Figur 1 Oversikt over områder med sprøbruddmateriale som er omhandlet i delnotatene. Blå skravur viser mulig
forekomst av sprøbruddmateriale. Se også vedlegg 1.
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Områdebeskrivelse - generelt
Området ny E18 går gjennom er noe kupert, men består i hovedsak av slakt hellende terreng med
søkk/dalsøkk, skråninger og lokale forhøyninger. Traseen krysses av flere små og store bekker og
elver som enkelte steder har erodert noe ned i landskapet og har skapt lokalt brattere skråninger.
Store deler av området består av jordbruksarealer og skogsområder.
Generelt varierer strekningens grunnforhold fra områder med berg i dagen til områder med store
dybder til berg og svært bløt og sensitiv/kvikk leire.
Det vises til dokumenter listet i 3.3 for nærmere beskrivelser av grunnforhold i de ulike
delområdene.
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Mulige brudd- og skredtyper
Mulig brudd- og skredtyper er omtalt i ref /2/ kap. 3.

Lokalskred
Rotasjonsskred er ofte relatert til skråninger i elve-/bekkedaler og/eller raviner. Utløsende årsaker
er lokal overbelastning for eksempel ved erosjon eller utfylling i topp skråning. Et rotasjonskred vil
pr. definisjon ikke medføre videre bruddutvikling bakover (ikke retrogressivt).
Dersom rotasjonsskred skjer i tilknytning til sprøbruddmaterialer kan det utløse områdeskred og
dermed kalles initialskred.

Områdeskred
Ved utredning av områdestabilitet vurderes bruddtyper i henhold til kap. 3.2 /2/. Følgende
bruddtyper er aktuelle i områder med sprøbruddmaterialer (områdeskred):
1. Initialskred med bakeroverrettet skalkskred (retrogressivt skred)
2. Bakoverrettet flakskred
3. Framoverrettet flakskred
Initialskred kan for eksempel utløses som følge av erosjon eller en lokal overbelastning i et kritisk
område (f. eks. i toppen av en skråning). Et retrogressivt skred er et skred som utvikler seg bakover
fra et initialskred, vanligvis på grunn av at raskanten er ustabil.
Flakskred utløses på grunn av progressiv bruddutvikling i sprøbruddmateriale (sensitiv/kvikk leire).
Progressivt brudd er et brudd som utvikler seg gradvis pga. reduksjon i styrke langs et kritisk
glideplan. Bruddet er initiert av en lokal styrkeoverskridelse.
Bakeroverrettet flakskred er utviklet fra et initialskred i skråningsfronten. Skredtypen opptrer
vanligvis hvis laget av sprøbruddmateriale har liten mektighet og overdekningen av andre
løsmasser er stor, slik at bruddflaten tvinges bakover.
Framoverrettet flakskred er initiert i bakkant ved lokal overbelastning, og beveger seg fremover i
retning av utglidningen. Skredtypen kan forekomme både i områder med stor mektighet av
sprøbruddmateriale og ved glidning i sjikt.
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Utredning av områdestabilitet - NVEs veileder 7/2014
Prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og faresoner
Kap. 4.5 i ref./2/ beskriver prosedyre for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med
potensielle skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1-5), avgrensning og faregradsevaluering av
faresoner (faregradsklassifiserte faresone, punkt 6-9) og tilslutt stabilitetsanalyser
(stabilitetsutredende faresoner, punkt 10).
Tabell 1 viser overskrift for punktene i prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner /2/.
Tabell 1 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner /2/

Pkt. Oppgave
1.

Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

2.

Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense

3.

Avgrens områder med marine avsetninger

4.

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området

5.

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare som områdeskred

6.

Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag

7.

Avgrens løsneområder nøyaktig

8.

Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser

9.

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10.

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet

Antall punkter i prosedyren som må behandles er avhengig av planfase og krav for nøyaktighet av
utredningene.
Dersom det under gjennomgang av prosedyren kan konkluderes med at det ikke er fare for
områdeskred, og ikke nødvendig å gå videre i prosedyren, avsluttes utredningen.

Utredning tilpasset reguleringsplan
Kap. 4.3 i ref./2/ beskriver nødvendig omfang og detaljeringsgrad for utredninger i forbindelse med
reguleringsplan:
[…]Der planlagte byggeområder ligger innenfor aktsomhetsområder og omfatter byggverk i
tiltakskategorier der en må utrede områdestabilitet, må faresoner identifiseres, avgrenses og
faregradsklassifiseres i tråd med prosedyren, punktene 6-9. […]
Under pkt. 5 som omhandler terrenganalyser står det videre:
Slike terrenganalyser vil avkrefte områdeskredfare i deler av områdene med marine avsetninger, og
dermed avklare skredfare på både regulerings- og kommunedelplannivå.
Dersom gjennomgang av pkt. 1-5 kan avkrefte fare for områdeskred vil man kunne konkludere og
avslutte utredningen ved pkt. 5.
Dersom vurderinger i pkt. 5 viser at det er reell fare for områdeskred innenfor delområdet, må man
gå videre med pkt. 6-9 i prosedyren, se videre 6.2.1.
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Dersom gjennomgang av pkt. 6-9 viser at det er reell fare for områdeskred, utføres
stabilitetsberegninger i pkt. 10, se videre 6.2.2.
6.2.1

Faregradsevaluering, pkt.9
Dersom det i gjennomgangen av prosedyren viser at det er nødvendig, skal det utføres en
faregradsevaluering av området i pkt. 9.
Faregradevaluering i henhold til NGI-rapport, kfr. ref./4/ er vist i Figur 2 og gjengir faktorene og
vekttallene som legges til grunn ved evalueringen.
Faktorer

Vekttall

Faregrad, score
3

2

1

0

Tidl. skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, meter

2

> 30

20 - 30

15 - 20

< 15

Tidligere/ nåværende
terrengnivå (OCR)

2

1,0 – 1,2

1,2 – 1,5

1,5 – 2,0

> 2,0

Poretrykk

Overtrykk, kPa

+3

> + 30

10 – 30

0 – 10

Undertrykk, kPa

-3

> -50

- (20 – 50)

- (0 – 20)

Kvikkleiremektighet

2

> H/2

H/2 – H/4

< H/4

Tynt lag

Sensitivitet

1

> 100

30 - 100

20 - 30

< 20

Erosjon

3

Aktiv/
glidning

Noe

Lite

Ingen

Forverring

+3

Stor

Noe

Liten

Forbedring

-3

Stor

Noe

Liten

51

34

17

0

100 %

67 %

33 %

0%

Inngrep

Sum poeng
% av maksimal poengsum

Hydrostatisk

Ingen

Figur 2 Evaluering av faregrad /4/

Faregradsklassene er inndelt i tre faresoner iht. /4/:

6.2.2

1.

Faregradsklasse lav:

Poengverdi fra 0 til 17

2.

Faregradsklasse middels:

Poengverdi fra 18 til 25

3.

Faregradsklasse høy:

Poengverdi fra 26 til 51

Sikkerhetskrav for planlagt tiltak i sonen i henhold til tiltakskategori
Sikkerhetskrav for planlagt tiltak i områder med fare for kvikkleireskred omtales i kapittel 5 /2/:
Tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås enten ved å tilfredsstille en minste sikkerhetsfaktor for
områdestabilitet etter utbygging, eller ved å dokumentere at en vil oppnå «ikke forverring»,
«forbedring»/ «vesentlig forbedring» av stabiliteten ved sitasjon etter utbygging i forhold til
situasjonen før utbygging/opprinnelig sitasjon. Sikkerhet mot skred må også ivaretas i byggefasen.
Sikkerhetskrav er avhengig av tiltakskategori og faresonens faregrad.
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Avsnitt 5.2 i ref. /2/ med tilhørende tabeller viser sikkerhetskrav og krav om dokumentasjon for de
ulike tiltakskategoriene.
Tabell 5.2 beskriver tiltakskategori K2 - K4.
Tiltak som inngår i tiltakskategori K3 er tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to
boenheter, begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi.
Tiltak som inngår i tiltakskategori K4 er tiltak som medfører større tilflytting/personopphold enn
tiltak i K3 samt tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner.
E18 Retvet - Vinterbro vil medføre større personopphold og være en viktig samfunnsfunksjon og
plasseres derfor i tiltakskategori K4.
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