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Sammendrag: 

GrunnTeknikk AS engasjert for å gjøre grunnundersøkelser for reguleringsplan på eiendommene Gnr/Bnr 

65/27, 65/19 og 65/6 på Kjølstadhøgda i Ås kommune. 

Grunnundersøkelsene viser faste til middels faste masser ned til stopp mot fast grunn/antatt fjell 3.2-8.5 m 

under terreng. Boringene tyder ikke på bløt, sensitiv leire eller kvikkleire/sprøbruddmateriale på tomta.  

Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. 

 

 

 

RAPPORT 



   112757r1 

  30.03.17 

Side 2 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ................................................................................................................................................................................................... 3 

2 Utførte undersøkelser ............................................................................................................................................................................ 3 

3 Terreng og grunnforhold ...................................................................................................................................................................... 4 

3.1 Terreng ............................................................................................................................................................................................... 4 

3.2 Grunnforhold ................................................................................................................................................................................... 5 

4 Områdestabilitet....................................................................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

TEGNINGER 

Tegn nr.  Tittel        Målestokk 

0   Oversiktskart       - 

1   Borplan        1:1000 

10   Prøvedata 

20 - 25 Totalsonderinger      1:200 

 

 

 

 

VEDLEGG 

1   Standardbilag, felt- og laboratorieforsøk   5 sider 

 

 

REFERANSER 

[1]   Veileder nr. 7 «sikkerhet mot kvikkleireskred» utgitt av NVE, 2014 
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1 Innledning  

På eiendommen Gnr/Bnr 65/27, 65/19 og 65/6 i Ås kommune er GrunnTeknikk AS engasjert for å gjøre 

grunnundersøkelser for reguleringsplan. Vår kontaktperson for oppdraget har vært Christian Nord i Asplan Viak 

AS Ås.  

Foreliggende geoteknisk rapport inneholder en sammenstilling av grunnundersøkelsene samt en beskrivelse av 

grunnforholdene i området. I tillegg er det gjort en vurdering av områdestabilitet.  

2 Utførte undersøkelser 

Grunnundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i februar 2017. Borprogrammet er 

utarbeidet av GrunnTeknikk AS med bakgrunn i kart og mottatte planer fra Asplan Viak.  

Følgende boringer er utført i felt: 

- 6 stk. totalsonderinger 

- 1 stk. naverboring 

Prøvene er analysert etter standard rutine i geoteknisk laboratorium. Borpunktene er målt inn med GPS av 

GeoStrøm AS. Det er benyttet høydesystem NN2000 og UTM 32V for koordinatlisten vist under.  

    Koordinater   Dybde i 
løsmasse 

[m] 

Boret i 
fjell [m] Punkt Metode N Ø z Fjellkote 

1 Totalsondering 6619523.3   602787.5 122.5 118.1 4.4 - 

2 Totalsondering 6619577.9   602775.1 123.0 119.5 3.5 - 

3 
Totalsondering 

Naverboring 
6619606.0  602799.4 124.0 115.3 8.7 - 

4 Totalsondering 6619618.0  602751.0 124.8 121.6 3.2 - 

5 Totalsondering 6619690.4  602816.5 124.5 120.1 4.4 - 

6 Totalsondering 6619720.7  602774.2 124.6 119.3 5.3 - 

 

En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter fremgår av geoteknisk bilag i vedlegg 

GT-1 t.o.m. GT-5. 
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3 Terreng og grunnforhold 

Borplan med plassering av utførte boringer er vist på tegning nr. 112757 -1. Ved hver boring er det angitt 

terrengkote, antatt bergkote og borede dybder i løsmasser. Resultatene fra naverboringen er vist på tegning nr. 

- 10 og totalsonderingene er vist på tegning nr. -20 til -25. 

3.1 Terreng 

Figur 1: Kart fra www.google.no/maps. Det undersøkte området er omtrentlig merket med rødt. Fjell i dagen er 

omtrentlig merket med blått.  

Det undersøkte området ligger vest for Åsveien i Ås kommune og består av dyrket mark i sør og boliger og skog 

i nord. Området grenser mot skog i vest, jorder i nord og sør og et boligområde i øst. Overordnet faller terrenget 

svakt mot øst med en gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 1:20.  

Dobbeltsporet Ski-Moss på Østfoldbanen går i kombinert fjellskjæring og løsmasseskjæring nordvest for det 

undersøkte området.  

Innmålt terrenghøyde i borpunktene varierer fra +122.5 i sør til +124.8 i vest.  

http://www.google.no/maps
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3.2 Grunnforhold 

Figur 2: Løsmassekart fra NGU sine nettsider. Det undersøkte området er omtrentlig merket med rødt.  

Løsmassekart fra NGU gir en indikasjon på forventede grunnforhold og beskriver massene i området som «Tynn 

hav-/strandavsetning» (lys blå farge). Nord for reguleringsområdet er det angitt «Marin strandavsetning» (mørk 

blå farge). Marine avsetninger i dette området består erfaringsvis av finkornige materialer av silt/leire. 

Totalsondering 1-6 viser overordnet økende bormotstand i faste til middels faste masser ned til stopp mot fast 

grunn/antatt fjell 3.2-8.5 m under terreng. Boringene tyder ikke på bløt, sensitiv leire eller kvikkleire/ 

sprøbruddmateriale på tomta.  

Naverboring N3 gjort i borpunkt 3 viser organisk sandig silt som er lagdelt og inneholder noe leire og grus ned 

til 0,8 m dybde over lagdelt silt med litt leire og sand ned til 1.6 m. Fra 1.6 -3 m er massene beskrevet som siltig 

leire som er lagdelt med litt sand og noe grus. Fra 3 m og ned til stopp 3.6 m under terreng viser boringen 

grusig sand med noe silt og småstein. Målt vanninnhold er lavt og viser W=14-21%.   Det lave vanninnholdet 

bekrefter relativt faste og lite kompressible masser. 

Totalsonderingene er utført uten innboring i berg, og enkelte boringer kan derfor ha stoppet mot stor 

stein/faste masser heller enn fjell.  
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4 Områdestabilitet 

Empiriske data viser at de fleste løsneområder for kvikkleireskred begrenser seg til en helning større enn 1:15, ref 

[6], og som illustrert på figur 3. For at det skal kunne oppstå et områdeskred i sprøbruddmasser må det også 

være tilnærmet sammenhengende lag av sprøbruddmateriale/kvikkleire i grunnen.  

Følgende kriterier er lagt til grunn for vurdering av områder der det kan gå områdeskred.  

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > 5m. 

- I platåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke 

- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra for 

  skråning/marbakke/bunn lavine.  

 
Figur 3: Typisk kriteria for opptegning av en faresones løsneområde, ref [1].  

Nord og sør for planområdet er terrenget tilnærmet helt flatt, og terrenget faller slakt vest-øst med en 

gjennomsnittlig helning på 1:20. Det er ikke påvist kvikke masser/sprøbruddmateriale på tomta og sonderingene 

viser grunne dybder til fast grunn/antatt fjell. Ut fra topografi og grunnforhold kan vi ikke identifisere områder 

for et evt. løsneområde for skred som kan true tomta, og vi vurderer derfor områdestabiliteten som 

tilfredsstillende. 
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