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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen region øst (SVV) skal utarbeide reguleringsplan og teknisk forprosjekt for ny rv. 22 Kryssing over 
Glomma, Garderveien – Kringenkrysset på Fetsund, Lillestrøm kommune. 

Planlagt utbygging består av en vegstrekning på ca. 3,1 km som begynner ved krysset mellom Fetveien og Garderveien 
i vest, og slutter i øst i rundkjøringen ved krysset mellom Fetveien og Kompveien (Kringenkrysset). 

Det skal bygges ny 4-felts veg og ny bru over Glomma. Traséen som vurderes ligger stort sett rett sør for eksisterende 
veg, med unntak av to partier helt i vest og helt i øst hvor den følger dagens trasé. Ny bru er planlagt sør for 
eksisterende bru. 

Traséen går gjennom et område med stedvis krevende grunnforhold. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale 
flere steder, hovedsakelig på østre elvebredd ved bruens østre ende. 

Multiconsult AS er engasjert av SVV til å utarbeide reguleringsplan med tilhørende teknisk plan. 

Foreliggende notat omhandler kvikkleire og skredfare. Det beskrives overordnet hvordan dette behandles ifm. 
reguleringsplan. 

Videre presenteres det kort oppsummering av resultater fra utførte grunnundersøkelser og status i prosjektet med 
hensyn på geoteknikk. 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset skal bidra til å bedre framkommeligheten for 
kollektiv- og næringstrafikken over Glomma og videre mot Lillestrøm. Ny rv. 22 skal i tillegg 
tilrettelegge for god tettstedsutvikling i Fetsund samt styrke grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel 
og gange. Planarbeidet skal minimere inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold, 
friluftsliv, landskap og kulturmiljø. 

Statens vegvesen har tidligere utarbeidet en kommunedelplan for ny rv. 22 mellom Garderveien og 
Kringenkrysset, som Lillestrøm kommune vedtok i september 2020. Statens vegvesen har med 
bakgrunn i Lillestrøm kommunes behandling av kommunedelplanen og påfølgende oppfølging, 
igangsatt arbeid med detaljregulering og teknisk plan. Formålet med planarbeidet er å avklare trasé 
for ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset, inkludert ny Glommakryssing, med tilhørende 
konstruksjoner og anlegg. Dette inkluderer også lokalisering og utforming av kryss, gang- og 
sykkelveier og kollektivholdeplasser. Det legges til grunn videreføring av firefelts vei med 
rundkjøring ved Gamle Fetvei (fv. 1497) ved Fetsund og planskilt kryss ved Kirkeveien (fv. 172) ved 
Sundet samt en sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Eksisterende bru vil 
rives. Prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 med oppstart i første 
seksårsperiode. 
 

 

Figur 1.1: Skissert planområde per 07.01.2022. Kart fra ArcGIS online. 

1.2 Planlagt utbygging 

Planlagt utbygging består av en vegstrekning på ca. 3,1 km som begynner ved krysset mellom 
Fetveien og Garderveien i vest, og slutter i øst i rundkjøringen ved krysset mellom Fetveien og 
Kompveien (Kringenkrysset). 

Det skal bygges ny 4-felts veg og ny bru over Glomma. Traséen som vurderes ligger stort sett rett 
sør for eksisterende veg, med unntak av to partier helt i vest og helt i øst hvor den følger dagens 
trasé. Ny bru er planlagt sør for eksisterende bru. 

Traséen går gjennom et område med stedvis krevende grunnforhold. Det er påvist kvikkleire og 
sprøbruddmateriale flere steder, hovedsakelig på østre elvebredd ved bruens østre ende. 

Kringenkrysset 

Kompveien 
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2 Kvikkleire 
Generelt 

Kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire. Det vil si leire 
som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn av landhevning etter istiden nå finnes nær eller 
over havnivå. Grunnvannsgjennomstrømning har gradvis vasket saltet fra leira. Kvikkleire utvikles i 
lommer eller lag i marin leire. Fortrinnsvis der det er, eller har vært, stor 
grunnvannsgjennomstrømning. 

Det som gjør kvikkleire så spesielt, er at den mister sin fasthet og blir flytende ved omrøring. 

Kvikkleire forekommer primært i Norge og Sverige, men finnes også i Finland, Russland, Canada og 
Alaska. 
 

 

Figur 2.1 Skisse over hvor kvikkleire ofte dannes: inn mot fjellsida, over oppstikkende berg og i skråning ned 
mot sjø (samme prinsipp i skråning ned mot elv/bekk). Dette er i stor grad avhengig av hvordan grunnvannet 
beveger seg lokalt og kan vaske ut salt. Pilene viser grunnvannets strømning gjennom oppsprukket berg og 
løsmasser (kilde: Figur 2.4 i NVEs veileder nr. 1/2019) 

 

Sprøbruddmateriale (jordarter med sprøbruddegenskaper)  

I geoteknisk sammenheng er dette definert som løsmasser (leire og silt) som utviser en utpreget 
sprøbruddoppførsel, dvs. en betydelig reduksjon i fasthet ved belastning over maksimal fasthet. 
Kvikkleire er den mest ekstreme typen sprøbruddmateriale. 
 

Hvorfor går det ras? 

Litt forenklet kan sies at den egentlige årsaken til alle ras er tyngdekraften. Alle jordpartikler vil 
påvirkes av tyngdekraften, og vil forsøke å bevege seg mot lavere nivå hvis de ikke hindres i det. Det 
som hindrer dem, er jordas styrke (skjærstyrke). Hvis skjærstyrken i jorda blir for liten i forhold til 
de kreftene som forsøker å drive et jordvolum nedover, vil det gå et ras. Dette kan uttrykkes ved 
formler og matematiske uttrykk, og det er det også nødvendig å gjøre for å kunne beregne om en 
skråning eller et område er tilstrekkelig stabilt.  
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Kvikkleireskred 

Det kan gå skred i leire som ikke er kvikk, for eksempel ved at en skalk sklir ut. Et slikt skred kan 
likevel være en forløper for et større skred, dersom kvikkleire i bakkant blir påvirket. Beliggenhet og 
omfang av kvikkleire vil påvirke skredmekanismene videre.  

Kvikkleire er generelt ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen. Kvikkleire flyter som 
væske hvis den blir overbelastet og omrørt, hvorved kornstrukturen kollapser. Kvikkleireskred kan 
utvikles hurtig der den faste kvikkleiren omdannes til flytende masse. Dette kan skje på grunn av 
overbelastning eller graving. Det kan utløses av naturen selv for eksempel ved elveerosjon, eller på 
grunn av menneskelig aktivitet. Et kvikkleireskred kan utvikle seg på ulike måter avhengig av 
terreng, kvikkleiras beliggenhet i bakken, og relasjon til andre avsetninger eller berggrunnen. De 
flytende massene kan også ha ødeleggende virkning utenfor selve skredområdet. F.eks. ved 
oppdemming av bekker/elver. Mindre kvikkleireskred forekommer stort sett hvert år i Norge, mens 
større kvikkleireskred ikke skjer ofte. 

For at et skred skal kunne gå, må det være nok høydeforskjeller til at kvikkleira kan rase ut. Dvs. at 
kvikkleire som ligger dypt eller i flatt terreng er ikke en skredrisiko. 

3 Kartlegging av grunnforhold 

3.1 Generelt 

Når vi planlegger ny veg, gjennomføres det en rekke grunnundersøkelser. 

Dette kan innebære grunnboringer, analyser av jordsmonn/leire i laboratorium, og seismiske 
undersøkelser (som innebærer at det sendes lydbølger ned i bakken, som reflekteres tilbake og 
dermed «tegner et kart» over hva som befinner seg under oss). 

Flere steder vil vi også sette ned målere som måler vanntrykket i bakken og overvåker 
grunnvannstanden (poretrykksmålere). 

Vi gjør undersøkelser for å skaffe oss god kunnskap om grunnforholdene, herunder lagdeling og 
parametere vi trenger i beregningene. Det er viktig for å kunne iverksette tiltak som ivaretar 
sikkerheten. 

3.2 Grunnlag 

Som underlag for å planlegge grunnundersøkelser benyttes det tidligere grunnundersøkelser, gamle 
og nye kart/flybilder (ser blant annet etter hvor det har vært endringer i terrenget, f.eks. fyllinger), 
kvartærgeologisk kart / marin grense, NVE temakart, befaringer for å kartlegge berg i dagen, 
eventuell erosjon, etc.  

Det er hentet inn tidligere grunnundersøkelser i og rundt planområdet. Noen av kildene er:  

• NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser) 

• GOIS (Multiconsults arkiv) 

• GUDB (Statens vegvesens grunnundersøkelsesdatabase)  

• Lillestrøm kommune  

• Andre geotekniske firma 
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Figur 3.1 Kartutsnitt med tidligere grunnundersøkelser. Blå prikker er borpunkt. Brune firkanter er rapporter 
fra grunnundersøkelser hvor borpunkt ikke er vist (kilde: Multiconsult GOIS med data fra NADAG og SVV) 

 

Basert på tilgjengelig grunnlag og planlagt utbygging settes det opp borplan for nye 
grunnundersøkelser, se figur 3.2. 

Grunnundersøkelsene for vegprosjektet ble utført vinteren og våren 2022. Undersøkelsene bestod 
av: 

• 150 stk. totalsonderinger 

• 25 stk. CPTU sonderinger 

• 36 stk. prøveserier 

• 17 stk. poretrykksmålere 

 

Videre er det utført seismiske undersøkelser (refraksjonsseismikk for å undersøke bergforløp og 
eventuelle svakhetssoner i berg i ett profil over elva). 

 



Rv. 22 Glommakryssinga  multiconsult.no 

Kvikkleire og skredfare 

10227544-01-RIG-NOT-006 18. oktober 2022 / 00 Side 6 av 17 

 

Figur 3.2 Borplan som viser grunnundersøkelser utørt ifm. reguleringsplan for rv. 22 vinteren og våren 2022 

 

Med de tidligere utførte grunnundersøkelsene er det totalt utført over 1300 stk. borpunkter i og 
langs planområdet. 

Totalt gir de utførte grunnundersøkelsene et godt bilde av grunnforholdene. Omfanget av 
undersøkelser er større enn normalt ved en reguleringsplan. 
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Figur 3.3 Borplan som viser alle kjente grunnundersøkelser i og rundt planområdet 

 

Før bygging vil det bli utført supplerende grunnundersøkelser for å optimalisere løsninger. Dette 
kan f.eks. være å bore ekstra der det kommer konstruksjoner for å bestemme lengde av peler mer 
nøyaktig eller størrelse på fundamenter. 

3.3 Kvikkleiresoner 

Den planlagte veglinjen for ny rv. 22 går gjennom eller i nærheten av to kvikkleiresoner, se figur 3.4.  
Faresonekartene viser potensielt skredfarlige kvikkleireområder.  

I forbindelse med reguleringsplaner er det krav om at skredfare skal utredes, herunder fare for 
kvikkleireskred. Ved utredning av skredfare skal fareområdene avgrenses, beskrives og vurderes i 
forhold til gitte sikkerhetskrav avhengig av sonens faregrad og tiltakskategori. 

Vegutbygging kommer i tiltakskategori K4 som er den høyeste tiltakskategorien. Tiltakskategori 4 
har også det strengeste krav til sikkerhet.  

Geotekniske rapporter for reguleringsplan vil bli sendt til NVE i forbindelse med offentlig ettersyn. 
Ved utilstrekkelig utredning av områdestabilitet har NVE anledning til å komme med innsigelse til 
planene. 
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Figur 3.4 Oversikt over kartlagte kvikkleiersoner – faregrad (kilde: https://atlas.nve.no/) 

 

4 Utredning av områdestabilitet 

4.1 Regelverk 

Det er et strengt regelverk i Norge for bygging i områder med kvikkleire. Utbygging av veg er 
underlagt Plan- og bygningsloven (PBL). PBL stiller blant annet krav om sikker byggegrunn (§ 28-1 
«Byggegrunn, miljøforhold, mv).  

I regelverket stilles det blant annet strenge krav til beregningsmessig sikkerhet knyttet til 
geotekniske prinsipper. Med det menes en sikkerhetsfaktor (sikkerhetsmargin). 

Regelverket har krav om å unngå overbelastning av grunnen og oppmerksomhet rettet mot å unngå 
å utløse et initialskred. 

I alle utbyggingsprosjekter i kvikkleireområder er det krav om tredjepartskontroll (kalles «uavhengig 
kvalitetssikring» i NVEs veileder nr. 1/2019) i forbindelse med regulering. 

 

Teknisk tekst: 

Gjennomførbarhet av utbyggingsplanene må dokumenteres gjennom vurderinger og beregninger 
som viser at utbyggingen kan gjennomføres på en måte som tilfredsstiller dagens regelverk. 

Utbyggingen er blant annet underlagt følgende lover, forskrifter og retningslinjer: 

• Lov om vegar (veglova) 

• Plan- og bygningsloven (PBL) 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17), med veiledning 
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• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften, SAK 10), med veiledning 

• NVE retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, med tilhørende veileder nr. 
1/2019 Sikkerhet mot kvikkeleireskred (kvikkleireveilederen). 

• Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige 
vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.) 

• Forskrift om anlegg av offentlig veg 

• Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og 
forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for 
fylkesveg) 

 

Plan og bygningsloven, §28-1, stiller krav til at «grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- eller miljøforhold». 

Direktoratet for byggekvalitet har laget en veiledning til TEK 17. I avsnitt §7-3 åpner veiledningen 
for at tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred kan oppnås i alle faser av utbyggingen og for ferdig 
bygg ved å følge metoder og prosedyrer som er gitt i NVE retningslinjer nr. 2-2011 med tilhørende 
veileder nr. 1-2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 

 

 

Figur 4.1 Utvalgte lover og regler som gjelder ved vegutbygging 
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4.2 Stabilitetsberegninger 

Det er i hovedsak to utløsende årsaker til skred: 

1. Vann og erosjon (naturlige prosesser) 

2. Overbelastning (f.eks. flere meter med fyllinger på skråningstopp – mange tonn) 

 

Fra NOU 2022:3: Før moderne tid var erosjon i vassdrag en av de vanligste årsakene til 
kvikkleireskred. Spor etter gamle kvikkleireskred er vanlig i områder som ligger lavere enn marin 
grense, og slike skredhendelser har vært og er en naturlig del av landskapsutviklingen. I nyere tid er 
menneskelig påvirkning en av de vanligste årsakene til utløsning av kvikkleireskred. 

Helt avgjørende for å redusere antall skredhendelser i kvikkleire er å unngå å utløse initialskredene, 
enten de er menneskeskapte eller naturlig utløste. 

For å bestemme om det er behov for å iverksette tiltak i eksisterende skråninger eller for å at nye 
veger skal ha stor nok sikkerhet mot skred utføres det stabilitetsberegninger. Beregninger av 
stabilitet angir skråningers margin mot brudd og robusthet med tanke på planlagte eller uforutsette 
fremtidige endringer i belastning av terrenget. 

Beregningene følger internasjonalt anerkjent praksis. 

I kvikkleiresoner eller områder med kvikkleire i grunnen utføres beregninger og vurderinger iht. 
NVEs veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Dette kalles utredning av 
områdesskredfare på fagspråket. 

Ved utredning av områdesskredfare er det en prosedyre på 11 steg i NVEs veileder som skal følges.  

Blant annet må det ved detaljert soneutredning utføres nok grunnundersøkelser og opptegning av 
faresone for kvikkleireskred (avgrense området med skredfare så riktig som mulig). Det utføres 
også stabilitetsberegninger i flere kritiske snitt som beskrevet i kvikkleireveilederen. 

Beregningene inkluderer vurdering av dagens stabilitet, stabilitet av planlagte tiltak og stabilitet 
med eventuelle sikringstiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. Vurderinger skal kvalitetssikres 
av uavhengig foretak («tredjepartskontroll»). 

Den første veilederen for vurdering av fare for områdeskred, ble utgitt av NVE i 2008. Ved innføring 
av kvikkleireveilederen ble det strengere krav til vurdering av skredfare enn tidligere. 

4.3 Resultater fra grunnundersøkelser 

4.3.1 Datarapport 

Datarapport som oppsummerer resultatene fra utførte grunnundersøkelser, er under utarbeidelse. 
Når rapporten er ferdigstilt vil den bli tilgjengeliggjort på Statens vegvesens hjemmesider. 

4.3.2 Garderveien-Hovinhøgda-Kulturkvartalet 

Dybde til berg varierer fra berg i dagen til over 30 m. Det er store lokale variasjoner i dybder til berg 
over korte avstander. Mellom Hovinhøgda og Glomma ligger eksisterende veg i skråninga mellom 
Vilberg og Holen-evja. Det er bergskjæringer nord for dagens veg og berg i dagen noen plasser i 
skråninga ned mot Fjellsevja. Det er også mye berg i dagen i området ved krysset mellom Fetveien 
og Gamle Fetvei (kulturkvartalet) og ned mot Glomma. 

Løsmassene i området består generelt av leire og siltig leire (ikke sensitiv). I ett borpunkt rett øst for 
Hovinhøgda bru er det påvist et tynt lag/lomme med sensitiv leire (sprøbruddmateriale iht. NVEs 
veileder nr. 1/2019). 



Rv. 22 Glommakryssinga  multiconsult.no 

Kvikkleire og skredfare 

10227544-01-RIG-NOT-006 18. oktober 2022 / 00 Side 11 av 17 

4.3.3 Holen/Fjellsevja 

Løsmassene består i hovedsak av leire og siltig leire. Ved grunnundersøkelser utført i 2022 er det 
registrert noen tynne lag med kvikkleire/ sprøbruddmateriale i enkelte borpunkt.  

Undersøkelsene viser at sone nr. 705 Holen kan reduseres i størrelse.  

4.3.4 Glomma 

Det er berg i dagen ved vestre elvebredd, på holmen i Glomma og ved østre elvebredd. Mellom 
østre elvebredd og ut til holmen er det en bergterskel. 

Vanndybde i elva i trase for ny bru varierer mellom ca. 1 m og ca. 10 m ved normalvannstand (kote 
+101,5). 

Utførte grunnundersøkelser viser i hovedtrekk: 

• Stor løsmassemektighet i deler av elveløpet (inntil ca. 80 m dybde til berg) 

• Topplag av sand over ikke sensitiv leire med tynne silt- og sandlag 

• Sand/grus fra ca. 25-30 m under elvebunn 

 

Synketømmer i elva har blant annet medført at enkelte borpunkt har blitt flyttet.  

De seismiske undersøkelsene viser at berget i området generelt er av god kvalitet (sterkt, og relativt 
lite oppsprukket). Ved undersøkelsene er det ikke registrert noen knusningssoner i berget. 

4.3.5 Sundhagen/Sundevja 

I forbindelse med bygging av eksisterende rv. 22 ble vegen lagt på fylling over Sundevja på 1960-
tallet. Mektigheten av fyllmassene er inntil ca. 15 m. 

Grunnundersøkelsene viser at det er mindre kvikkleire enn antatt på forhånd i østre elveskråning i 
trase for ny bru. 

I elveskråninga består løsmassene i hovedsak av et topplag av sand eller tørrskorpeleire over leire. 
Leira er stedvis kvikk i dybden i området mellom elva og Sundevja. Det er varierende dybde ned til 
kvikkleire/sprøbruddmateriale med ca. 4 m dybde under terreng ved elvekanten nord for planlagt 
ny bru og ca. 10 m – 15 m dybde under terreng ved planlagt brulandkar. 

Nord for eksisterende bru er det påvist lag med kvikkleire i grunnen som strekker seg ut i Glomma.  

Øst for Sundevja (Kringenvegen og Løken terrasse) er det ikke registrert kvikkleire. 

4.3.6 Hvalsenga-Kringenkrysset 

Løsmassene består i hovedsak av bløt til middels fast leire. Det er ikke registrert kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale i borpunktene i dette området. 

4.4 Stabiliserende tiltak 

Kvikkleire er stabil så lenge den ikke overbelastes. Sikringstiltak (fjerne/hindre utløsende årsaker) 
mot kvikkleireskred kan være et eller en kombinasjon av: 

• å fjerne masser og senke terrenget på toppen av en skråning, for å lette trykket på masser som 
ligger dypere i bakken 

• å fylle opp masser i bunnen av en skråning, som motvekt og støtte 

• å erosjonssikre bekker og elver, slik at de ikke graver inn og gjør skråningen brattere eller 
utløser overflateskred 
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• øke styrke i jorden (grunnforsterkning) ved f.eks. kalk/sement stabilisering 

• bruke lette fyllmasser (f.eks. skumglass, lettklinker, EPS) til å redusere belastning på grunnen 

 

Eksempler på ulike stabiliserende tiltak er vist i figurene under. 

 

 

Figur 4.2 Eksempel terrengtiltak – motfylling. (1) Kritisk glideflate før stabiliserende tiltak, motfylling. (2) 
Kritisk glideflate etter tiltak. Bæreevne (3) for motfylling skal også kontrolleres (kilde: Figur 5.2 i NVEs veileder 
nr. 1/2019) 

 

 

Figur 4.3 Eksempel terrengtiltak – avlastning og motfylling. (1) Kritisk glideflate før stabiliserende tiltak, 
motfylling. (2) Kritisk glideflate etter tiltak. Bæreevne (3) for motfylling skal også kontrolleres (kilde: Figur 5.3 i 
NVEs veileder nr. 1/2019) 

 

Endring av topografi og erosjonssikring gjennomføres ofte i kombinasjon. Det kan gjøres ved å 
fjerne masser på toppen av en skråning, og i tillegg kan for eksempel elvebunnen i foten av 
skråningen heves. 
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Figur 4.4 Eksempel grunnforsterkning med kalk/sement stabilisering (kilde: Norcem brosjyre 
Grunnforsterkning med kalksement, 2006) 

 

Metode: Grunnforsterkning med kalk og sement stabilisering 

Metoden er å blande kalk og sement med leire med visp. Dette øker fastheten på leira betydelig, 
som i neste omgang gjør at det går an å grave i den og bygge f.eks. veg på den. 

 

Hvordan gjøres det? 

Maskiner borer søyler ned til 20-25 meters dybde. Diameteren på disse søylene er typisk 0,6-0,8 
meter. Kalk og sement pumpes så ned i søylene og vispes sammen med den bløte leira. 

Slike søyler bores tett i tett på rekke slik at de danner en vegg, kalt ribber på fagspråket. Ribbene 
etableres med om lag to meters mellomrom. Det etableres også tverrgående ribber på de mest 
utsatte stedene. Slik danner søylene et rutenett. Mellom ribbene er det ustabiliserte leirmasser. 

Etter to måneders herding har leira i søylene gått fra å være bløt og ustabil til å bli tørr og fast. Leira 
har da økt fastheten med minimum to ganger. Slik øker stabiliteten i området til et nivå som gjør at 
vi kan bygge veg. 
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Figur 4.5 Eksempel på stabilitetsforbedring av naturlig skråning (etter figur 1.3.4 i NGF Veiledning for 
grunnforsterkning med kalksementpeler, 2012) 

 

Vegutbyggingen vil gi økt sikkerhet 

Det ble i 2017-2018 laget planer for sikring av Sundevja ved å heve bunnen i evja med inntil ca. 5-6 
m. De planlagte sikringsarbeidene stoppet opp blant annet pga. krav til reguleringsplan. Etter avtale 
mellom Lillestrøm kommune og Statens vegvesen skal sikringsarbeidene i Sundevja inngå i 
reguleringsplan for rv. 22 Kryssing av Glomma.  

Vegutbygginga vil medføre at det må fylles opp noe mer i Sundevja enn planene fra 2017-2018. 
Bakgrunnen er at SVV håndbøker (regelverk for vegutbygging) stiller strengere krav til sikkerhet for 
lokalstabilitet av veg enn krav i NVEs veileder for sikkerhet til områdestabilitet. Skråninger ned mot 
elva i kryssområdet og ved brua vil også måtte sikres for å oppnå sikkerhetskravene i SVV 
håndbøker. Dermed større omfang av stabiliserende tiltak i Sundevja enn uten vegutbyggingen. 

 

Rekkefølgekrav 

Utbygging i områder med kvikkleire skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene etter 
utbyggingen ikke forverres, men fortrinnsvis forbedres i forhold til dagens situasjon. Dette 
prinsippet gjelder også for anleggsperioden. 

Generelt må stabiliserende tiltak gjennomføres før arbeider med selve vegutbygginga starter opp 
for å unngå midlertidig forverring av stabilitet. 

Eksempelvis må motfyllinger legges ut og erosjonssikring må være utført før vegfylling legges ut. 
Motfyllinger legges ut lagvis fra bunn. 

 

For at dette skal overholdes må man ha en god plan før oppstart av anleggsarbeidene (på fagspråk 
kalt detaljprosjektering). Videre sørge for at den etterleves. Det vil si kontroll av utførelse. Aktuelle 



Rv. 22 Glommakryssinga  multiconsult.no 

Kvikkleire og skredfare 

10227544-01-RIG-NOT-006 18. oktober 2022 / 00 Side 15 av 17 

kontrollmålinger i byggefasen er regelmessige innmålinger av fyllinger og skjæringer, 
setningsmålinger på nabobygg, vibrasjonsmålinger, poretrykksmålinger for å kontrollere eventuelt 
destabiliserende poretrykksoppbygging, osv. 

5 Tredjepartskontroll (uavhengig kvalitetssikring) 
Det er krav om tredjepartskontroll (kalles uavhengig kvalitetssikring i kvikkleireveilederen) av 
beregninger og vurdering av stabilitet (utredning av områdestabilitet iht. NVEs veileder nr. 1/2019). 

Dette utføres av annet firma uavhengig av prosjektet for øvrig. For rv. 22 prosjektet er Asplan Viak 
engasjert til å uføre dette. 

6 Status i prosjektet 

6.1 Arbeider per oktober 2022 

Arbeider som er markert med grønt i figuren under er utført. 

Det er påbegynt arbeider med å lage nye avgrensninger av både sone Holen og sone Sundhagen. 
Resultater fra grunnundersøkelsene viser at både sone Holen og Sundhagen kan reduseres i 
utstrekning. 

Videre er utført stabilitetsberegninger i noen profiler og sett på stabiliserende tiltak der det er 
behov for det. 
 

Holen 

Det er stedvis registrert bløte løsmasser under vegfyllingene for ny rv. 22. Innledende vurderinger 
viser at det kan bli behov for stabiliserende tiltak i ravinedalen for planlagt veg pga. bløt leire og 
bratte skråninger. Et aktuelt tiltak er motfylling i ravina kombinert med lette fyllmasser i vegfyllinga. 
Bekken i ravinedalen vil da måtte heves over en strekning i dalen. 

De foreslåtte tiltakene vil også bedre stabiliteten av boligene i Holenveien. 

 

Sundejva (Sundhagen) 

Innledende stabilitetsberegninger viser at det behov for stabiliserende tiltak i Sundevja. Det er 
foreslått motfylling i evja ved oppfylling i bunn og nedslaking av bratte skråninger. Bekker i evja er 
planlagt hevet og lagt i nye bekkeleier på topp av motfyllinga. 

For nytt kryss og bygging av ny bru vil det i tillegg være behov for stabiliserende tiltak i skråninga 
ned mot Glomma. Det er foreløpig foreslått kombinert bruk av grunnforsterkning med kalksement-
stabilisering, terrengtiltak og bruk av lette masser. Valg av tiltak er avhengig av geometri, 
gjennomførbarhet, kostnader, hensyn til naturmiljø, osv. 

Dette vil bedre sikkerheten for hele området ved Sundetkrysset og Sundevja inkludert skolene. 
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Figur 6.1 Status arbeider med utredning av skredfare 

6.2 Videre arbeider 

Ferdigstille utredning av områdestabilitet, herunder:  

• Vurdere/beregne stabiliserende tiltak 

• Inkludere stabiliserende tiltak i reguleringsplan 

• Angi areal til stabiliserende tiltak 

 

Utredninger/beregninger blir sammenstilt i geotekniske rapporter som blir en del av 
reguleringsplan-dokumentene (vil bli lagt ut til offentlig ettersyn). 

Uavhengig kvalitetssikring (tredjepartskontroll) før rapport er godkjent til reguleringsplan. 

7 Underlag 

7.1 Referanser 

Plan og bygningsloven (PBL) 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) 

NVE (2014) retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, 

NVE (2020) veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkeleireskred (kvikkleireveilederen). 

Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200 Vegbygging, juni 2021 

Statens vegvesen (SVV), Håndbok N400 Bruprosjektering, januar 2022 

Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, desember 2018 

Statens vegvesen (SVV), Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, juni 2014 

Norsk Geoteknisk forening (NGF), Veiledning for grunnforsterkning med kalksementpeler, 2012 

7.2 Litteratur 

Verdal kommune v/Bygdeboknemda (1993) Verdalsboka. Ras i Verdal. Bind B. En bok om Verdal 
ved Øystein Walberg. 
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Hegra historielag (2002) Bygda og raset. Leirras i Skjelstadmark og Hegra.  

NGU (1999) Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid – landskapshistorie og løsmasser.  

Gjerdrumutvalget (2022) NOU 2022:3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko. 
Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2021. Avgitt til Olje- og 
energidepartementet 28. mars 2022. 

Gjerdrumutvalget (2021) Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020. Rapport fra ekspertutvalg, 
datert 29.09.2021. Nettsted: https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/  

Byggforsk (2017) 311.145 Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger 

Byggforsk (2015) 311.146 Leirskred. Sikringstiltak 

7.3 Nettsider 

https://www.youtube.com/watch?v=p12DHwA566Y (Multiconsult, Kvikkleiredemo - Miniblokk) 

https://www.ngu.no/emne/kvikkleireskred 

https://www.nve.no/naturfare/laer-om-naturfare/om-skred/kva-er-kvikkleire-og-kvikkleireskred/ 

https://www.nve.no/karttjenester/ og https://kartkatalog.nve.no/#kart  

 

https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Kvikkleireskred/Hva-er-kvikkleire 

https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Kvikkleireskred/Kvikkleireskred-i-Norge 

https://www.youtube.com/watch?v=26hooxzCGkY (Kvikkleireskredet i Rissa, NGI) 
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