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SAMMENDRAG 

På grunnlag av våre vurderinger av tomtene i Nygårdsveien 24 og 33 er det ikke reell fare for områdeskred i det 
aktuelle området. Tomtene ligger heller ikke innenfor sannsynlig utløpsområde for skred.  
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1 Innledning 
I forbindelse med reguleringsplan for tomtene Nygårdsveien 24 og 33 i Ås kommune er 
Multiconsult Norge AS engasjert av IN’BY AS for å gjøre en vurdering av områdestabiliteten ihht. 
NVEs kvikkleireveilder /1/. 

2 Grunnlag 

 Om prosjektet 
Beliggenheten til tomtene med gateadresse Nygårdsveien 24 og 33, Ås kommune, er omtrentlig 
avgrenset på kart i Figur 1, og ligger øst for eksisterende E18. Tomtene dekker et område på ca. 8000 
m2 som strekker seg ca. 140 m fra øst til vest og ca. 80 m fra nord til sør. Området nord, øst og sør 
for tomtene er bebygd. Det ligger et landbruksområde på andre siden av E18, vest for tomtene. 

Det er planlagt å bygge boliger (småhus og blokkbebyggelse) på tomten i Nygårdsveien 33, mens 
det er planlagt et næringsbygg på tomten i Nygårdsveien 24. 

 
Figur 1 Beliggenheten til tomtene med gateadresse Nygårdsveien 24 og 33 vi med rødt omriss. 

 Tidligere utførte grunundersøkelser 
Det vises til notat 10217457-01-RIG-NOT-001 /2/ for henvisninger og beskrivelse av tidligere utførte 
grunnundersøkelser i området. I det følgende gjengis kun en oppsummering. 

Boringene utført langs E18 nord for Da Vinci brua viser relativt små dybder til berg. 
Løsmassetykkelsen er i størrelsesorden 4-5 m. Videre sør langs E18 og på jordbruksområdet viser 
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utførte boringer økende dybde til berg, i størrelsesorden 15-20 m. Det er utført prøvetaking med 
poseprøver i 2 borpunkter. Prøvetakingen er utført ned til 5 m og viser siltig, til dels bløt leire. 

  

 
Figur 2 Oversikt over tilgjengelige geotekniske undersøkelser beskrevet i notat /2/. Aktuelle tomter er markert med 
rødt. 

I tillegg til grunnundersøkelser beskrevet i notat 10217457-01-RIG-NOT-001 /2/ har koordinater fra 
tidligere boringer i området blitt sammenstilt i forbindelse med Statens vegvesens prosjekt «E18 
Ski-Ås». Multiconsult har ikke sonderingsdata for disse boringene tilgjengelig, men bergdybde er 
oppgitt i punktene (angitt terrengkote på noen av borpunktene har eget referansesystem) og viser 
løsmassemektighet på ca. 6 m på tomten i Nygårdsveien 24. Borpunktene er vist i Figur 3.  
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Figur 3 Utklipp av borplan fra Statens vegvesens prosjekt "E18 Ski-Ås". Tomt Nygårdsveien 24 er markert med rødt 
omriss. 

 Registering av berg i dagen fra befaring 
Det ble gjennomført befaring av geotekniker sammen med kjentmann 15.04.2020. Terrenget på 
begge tomtene var da hovedsakelig gjengrodd av tett løvskog med unntak av to områder helt i 
østre og vestre del av tomten i Nygårdsveien 33, hvor det var midlertidig parkerings-
/oppbevaringsareal (kan sees på flyfoto i Figur 1).  

Det ble registret berg i dagen langs Nordbyveien som sørvest for tomtene ligger i ensidig 
bergskjæring. Videre ble de registret et område med berg i dagen nord på tomten i Nygårdsveien 
33. Registeringene er vist i Figur 4. Kjentmannen kunne også fortelle at det tidligere var berg i 
dagen nærmere midten av tomten. Dette hadde han selv observert på 70-tallet, da det fortsatt ble 
dyrket gress på tomten. Det var ikke mulig å observere berg i dagen på befaring i beskrevet område 
pga. gjengroing av terrenget, men flyfoto fra 1978 bekrefter at det tidligere var et område med 
berg i dagen i dette området og kan sees på Figur 5.  

Videre kunne eier av hus på nabotomten i Nygårdsveien 35 fortelle at huset hans sto fundamentert 
på berg i bakkant (øst), men at det sto på løsmasser i forkant mot Nygårdsveien (vest).  
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Figur 4 Rød områder markerer registret berg i dagen på befaring 15.04.2020. Rødt omriss viser aktuelle tomter. 

 

 
Figur 5 Rød punkter viser berg i dagen fra flyfoto 1978 [kilde: finn.no]. Rødt omriss viser aktuelle tomter. 
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3 Topografi og grunnforhold 
Tomtene ligger like øst for dagens E18. E18 ligger lavest i terrenget og herfra stiger terrenget slakt 
mot vest og mot øst. Terrenget på tomten i Nygårdsveien 24 er tilnærmet flatt. Fra Nygårdsveien, 
midt mellom aktuelle tomter, begynner terrenget å stige brattere og terrenget på tomten i 
Nygårdsveien 33 ligger med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:10 (6 grader).  Videre øst for 
Nygårdsveien 33 stiger terrenget videre i ca. 140 m før toppen av åsen nåes og det flater ut. 

 
Figur 6 Kart som viser terrenghelning hentet fra NVE-atlas /3/. 

Det er registret berg i dagen i to punkter inne på tomten i Nygårdsveien 33 og langs Norbyveien 
som avgrenser tomten i sør og øst. Basert på disse registeringene forventes det hovedsakelig tynt 
løsmassedekke på tomten (vekst jord og fyllmasser), men at berget faller av i vestre del av tomten 
langs Nygårdsveien. 

I Nygårdsveien 24 viser borpunkt helt nord på tomten ca. 6 m til berg. Basert på andre 
grunnundersøkelser i området forventes berget å falle av mot sør og det kan dermed forventes 
større løsmassetykkelser sørover på tomten. Opptatte prøver på andre siden av E18 viser at 
løsmassene består av leire og det kan ikke utelukkes at leira stedvis er kvikk.  

4 Evaluering av fare for områdeskred 
Kapittel 4.5 i NVE – veilederen /1/ 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 /1/. 
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Tabell 1: Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner /1/. 

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 til 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 
Kapittel 4.3 i ref. /1/ 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 til 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 til 9 i prosedyren.  

Dersom gjennomgang av pkt. 6 til 9 viser at det er reell fare for områdeskred, utføres 
stabilitetsberegninger i pkt. 10. 

 Gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014 
Det er gjort en gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref. /1/ for vurdering av 
områdestabilitet for tomtene i Nygårdsveien 24 og 33. Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 
4.2.1-4.2.5. 
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4.2.1 Avklar hvor nøyaktig utredning skal være 
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefter eller avkrefte reell fare for 
områdeskred. 

4.2.2 Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense 
Hele området ligger under marin grense. 

4.2.3 Avgrens områder med marine avsetninger 
Kapitel 3 beskriver grunnforhold og utførte grunnundersøkelser i området. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser på østsiden av Nygårdsveien, men registering av berg i dagen 
i flere områder tilsier at det er rimelig å anta at det hovedsakelig er små løsmassetykkelser på 
tomten i Nygårdsveien 33. Fra registret berg i dagen, i Nygårdsveien 33, forventes berget å falle av 
mot vest og det må derfor i området vestover forventes marine avsetning. Skissert avgrensning av 
marine avsetninger er vist i Figur 7. Det presiseres at utstrekningen av marine avsetninger ikke er 
vurdert utenfor området som ansees som relevant for aktuelle tomter. 

 
Figur 7 Avgrensning av område med marineavsetninger vist i blått 

4.2.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området 
Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området, men SVV har registret et kvikkleireområde like i 
nærheten, se Figur 8./3/ 
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Figur 8 Utklipp av faresonekart fra NVE /3/. Aktuelle tomter er vist med rødt omriss. 

4.2.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 
NVE angir følgende terrengkriterier for områder hvor det kan gå områdeskred: 

- Jevnt hellende terren brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m. 
- I platåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke. 

 
Terrenghelning brattere enn 1:20 og en høydeforskjell på mer enn 5 m sammenfaller kun med 
områder hvor det basert på registering av berg i dagen forventes liten løsmassemektighet. Området 
hvor det er registret større løsmassemektighet og hvor det forventes marineavsetninger har en 
høydeforskjell på mindre enn 5 m. På bakgrunn av denne informasjon er vår vurdering at det ikke er 
reell fare for områdeskred ved noen av de aktuelle tomtene. Et eventuelt løsneområde på tomtene 
vil begrense seg til et lokalskred. 

Da det også er registret berg i dagen flere steder øst for tomtene er vår vurdering at tomtene heller 
ikke ligger innenfor et utløpsområde for skred fra høyereliggende områder. 

Det er ikke nødvendig å utføre flere punkter i prosedyren, og gjennomgang av prosedyren kan 
avsluttes. 

5 Behov for supplerende grunnundersøkelser 
Det er ikke nødvendig å utføre supplerende grunnundersøkelser for å fullføre utredning av 
områdestabilitet. 

Det vil imidlertid kunne bli nødvendig med grunnundersøkelser i forbindelse med byggesak for å 
vurdere lokalstabilitetet, byggegrop og fundamenteringsløsninger. 
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6 Konklusjon 
På grunnlag av våre vurderinger over er det ikke reell fare for områdeskred i det aktuelle området. 

Tomten ligger ikke innenfor sannsynlig utløpsområde for skred. 

7 Viktige og kritiske momenter 
Lokalstabilitet i forbindelse med utgraving/fyllinger må ivaretas i byggesak. 

8 Referanser 
/1/ NVE, «Veileder nr. 7 Sikkerhet mot kvikkleireskred,» 2014. 

/2/ Multiconsult Norge AS. Notat 10217457-RIG-NOT-001 Nygårdsveien 24 og 33 - 
Sammenstilling av grunnundersøkelser og overordnet vurdering geoteknikk. Datert mars 
2020. 

/3/ NVE Atlas. Hentet: 15.04.2020 fra http://www.nveatlas.no/ 

 


