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Registreringsblad

Rekvirent Scoop AS v/ Ola Moe

Lokalitet Kjærnesveien 2, Ås kommune

DMR-saksnummer 18-0189

Dato 08.11.2018

Saksbehandler Dag Erlend Førsund

Kvalitetskontroll Claus Gammelmark Therkildsen

Konsulent DMR Miljø og Geoteknikk AS, Smedgata 32, 0651 Oslo

DMR Miljø og Geoteknikk AS utfører herved en evaluering av områdestabilitet for Kjærnesveien
2, Ås kommune. Oppdragsgiver er Scoop AS v/ Ola Moe.

Vurderingen inkluderer gjennomgang av NVEs «Prosedyre for utredning av
aktsomhetsområder og faresoner», punkt 1-5 + befaring. Det er behov for å fullføre punkt 6-
10 i prosedyren. Konklusjonen er at det ikke er fare for områdeskred:

1. Området med løsmasser er tilnærmet flatt.
2. Bekken som renner forbi tiltaksområdet er svært liten og utgjør en liten høydeforskjell

i terrenget.
3. Fjell observeres på begge sider av dalen.
4. Ned mot Bunnefjorden snevrer dalen inn og det er ikke mulighet for et initialskred da

det er fjell i dagen ut mot fjorden.
5. Pollevannet i nord ligger over 500 meter fra tiltaksområdet og er ca. 15 meter dypt. Et

bakovergripende skred her vil i teorien bare kunne nå 300 meter innover dalen mot
tiltaksområdet.

6. Tiltaksområdet ligger ikke i et aktuelt utløpsområde for skred.
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1. Innledning

1.1 Innledning
I forbindelse med regulering av en næringstomt ønsker Scoop AS v/ Ola Moe en
faregradsevaluering i henhold til NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (ref.
/5/).

Figur 1: Oversiktsbilde fra ref. /2/, tiltaksområdet merket i gult.

1.2 Oppdragsgiver
Oppdragsgiver er Scoop AS v/ Ola Moe.
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2. Evaluering av fare for områdeskred

2.1 Innledning
Området ligger under marin grense og fare for områdeskred må utredes for å tilfredsstille krav
i NVE-veileder (ref. /5/) og TEK 17 (ref. /8/).

2.2 Tiltakskategori
Tomten planlegges regulert som næringstomt, men det foreligger ikke konkrete planer for hva
som skal bygges. I henhold til Tabell 5.2 i NVE-veileder 7/2014 faller tiltaket i tiltakskategori
K3 eller K4 avhengig av størrelsen på næringsbygget.

2.3 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner
I NVEs veileder, kap. 4.5, finner man prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner. For tiltakskategori K3 og K4 kreves det en utredning av punktene 1-10 i NVEs
veileder kap. 4.5 der man avgrenser aktsomhetsområder (punkt 1-5), avgrensning og
faregradsevaluering av faresoner (faregradsklassifiserte faresoner, punkt 6-9) og til slutt
stabilitetsanalyser (punkt 10).

Pkt. Oppgave
1. Avklar hvor nøyaktig utredningen 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 for områdeskred.
6. Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag
7. Avgrens løsneområder mer nøyaktig
8. Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser.
9. Avgrens og faregradsklassifisér faresoner
10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet

Tabell 1: Punktene 1-10 for utredning av aktsomhetsområder og faresoner fra NVEs veileder
7/2014 (ref. /5/).

2.4 Utredning tilpasset reguleringsplan
Kapittel 4.3 i Veileder 7/2014 (ref. /5/) beskriver nødvendig omfang av utredning for
reguleringsplan. «Omfang og detaljeringsgrad for utredninger i forbindelse med
reguleringsplaner er avhengig av reguleringsformål, hvilke tiltakskategorier planen omfatter,
og planområdets beliggenhet i forhold til aktsomhetsområder som er avgrenset i samsvar med
punktene 1-5 i kapittel 4.5. Der en tidlig kan konkludere med at planlagte byggeområder vil
ligge utenfor aktsomhetsområder (f.eks. over marin grense, ev. utenfor områder med marine
avsetninger), er det ikke nødvendig med videre kartlegging.

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 beskrevet i kapittel 4.5, punktene 6-9. Denne
kartleggingen må være tilstrekkelig til å få med alle aktuelle faresoner, og til at de kan
avgrenses nøyaktig og klassifiseres etter faregrad. Tiltakskategoriene er nærmere beskrevet i
kapittel 5».

Dersom man ved gjennomgang av punktene 1-5 kan avkrefte fare for områdeskred vil man
kunne avslutte utredningen uten gjennomgang av punktene 6-10. I motsatt tilfelle går man
gjennom punktene 6-9, og utfører stabilitetsvurdering i henhold til tabell 5.2 i NVEs veileder
7/2014.
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2.5 Gjennomgang av utredning av aktsomhetsområder og faresoner
En gjennomgang av punktene i NVEs Veileder 7/2014. En videre gjennomgang er gitt i de
påfølgende underkapitler.

Pkt. Oppgave Kommentarer
1. Avklar hvor nøyaktig utredningen skal

være.
Utredning tilpasset reguleringsplan

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

Hele området ligger under marin grense

3. Avgrens områder med marine
avsetninger.

Tomten med gnr./bnr. 113/14 ligger i et
område med tykke marine avsetninger.

4. Undersøk om det finnes kartlagte
faresoner for kvikkleireskred i området.

Det er ingen kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området.

5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng
som tilsier mulig fare for områdeskred.

Terrenget oppfyller ikke de kriteriene
som tilsier fare for områdeskred.

6. Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av
grunnlag

En befaring i felt er utført for å bekrefte
vurderinger gjort i tilgjengelige kart.

7. Avgrens løsneområder mer nøyaktig

Ikke nødvendig å gjennomføre.

8. Vurder og avgrens sannsynlige
utløpsområder for skredmasser.

9. Avgrens og faregradsklassifisér faresoner
10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av

tilfredsstillende sikkerhet

Konklusjon

Basert på våre vurderinger er det ikke
reell fare for områdeskred.
Tiltaksområdet ligger ikke innenfor et
sannsynlig utløpsområde for skred fra
nærliggende områder.

2.5.1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være
Utredningen er tilpasset reguleringsplan. Området skal kartlegges og evt. aktsomhetsområder
skal identifiseres i henhold til punkt 1-5. Dersom terrenget tilsier mulig fare for områdeskred
skal det gjennomføres grunnundersøkelser som avgrenser evt. løsneområder (punkt 6-7).
Videre skal utløpsområder vurderes (punkt 8) og faresoner skal avgrenses og
faregradsklassifiseres (punkt 9). Til slutt utføres en stabilitetsvurdering som dokumentasjon på
tilfredsstillende sikkerhet (punkt 10).

2.5.2 Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Hele området ligger under marin grense.
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Figur 2: Kart fra NVE (ref. /3/) som viser kartlagte kvikkleiresoner og marin grense. Tiltaksområdet
er merket i rødt.

2.5.3 Kartlegg områder med marine avsetninger
Tiltaksområdet ligger ifølge kartutsnitt fra NGU (Figur 3) i tykke havavsetninger.

Figur 3: Kartutsnitt fra NGUs løsmassekart (ref. /6/). Tiltaksområdet markert i rødt består ifølge
kartet av tykke havavsetninger.
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2.5.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Fra NVEs kvikkleirekart (Figur 2, ref. /3/) ser man at det ikke er kartlagte kvikkleiresoner i
området. Det er merket av to punkter i kartutsnittet med mulig informasjon om kvikkleire.

Rett nordvest for tiltaksområdet er det merket av et kvikkleirepunkt som refererer til SVV
rapport C163. Nordøst ved Pollevannet er det merket av et kvikkleirepunkt som refererer til
SVV rapport C13 og C43. Rapporten C163 kan være av interesse for senere innledende
vurderinger rundt fundamentering.

2.5.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for
områdeskred

Veileder 7/2014 (ref. /5/) beskriver gjeldende terrengkriterier for å vurdere hvor topografien
muliggjør områdeskred:

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m.
- I platåterreng: høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke.
- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra fot

skråning/marbakke/bunn ravine.

Tiltaksområdet ligger relativt flatt terreng i et nordvest-sørøstgående dalsøkk. I nordøst finner
man Pollevannet og i sørvest ender dalen opp i Bunnefjorden.

Ved gjennomgang av terrenget i Figur 4 og Figur 5 (ref. /7/) finner undertegnede ingen av
terrengkriteriene som muliggjør områdeskred oppfylt. I alle retninger har terreng med helning
slakere enn 1:20. Ned mot Bunnefjorden observeres fjell i dagen og opp mot Pollevannet har
man ikke tilstrekkelig dybde (Pollevannet er ca. 15 meter dypt, ref. /1/) til at et
bakovergripende skred vil kunne nå tiltaksområdet.

Figur 4: Utklipp fra www.høydedata.no som illustrerer høydeforskjellene i et snitt parallelt med
dalen.
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Figur 5: Utklipp fra www.høydedata.no som illustrerer høydeforskjellene i et snitt perpendikulært
på dalen.

2.5.6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser / vurdering av grunnlag
En befaring ble utført 02.11.2018 for å bekrefte antagelser rundt grunnforhold og fjell som er
gjort fra tilgjengelig kartdata samt en vurdering av bekken like ved tomten.

Det observeres fjell i dagen på begge sider av dalen, løsmassene strekker seg i liten grad opp
over dalsidene og det er således små høydeforskjeller på områdene med løsmasser. Ned mot
Bunnefjorden bekreftes fjell i dagen, noe som gjør at man kan utelukke et initialskred fra denne
kanten som spiser seg innover mot tiltaksområdet.
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Figur 6: Bilde som illustrerer terrenget opp mot nordvest. Slakt jordbruksterreng med enkelte
fjellblotninger. Helning er under 1:20, noe som tilsier at terrenget ikke er skredfarlig.

Figur 7: Bekken like ved tiltaksområdet ligger i flatt terreng og utgjør en svært liten forsenkning i
terrenget. Erosjonspotensialet vurderes som minimalt.
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Figur 8: Bilde tatt like ved «Kiosken på Nesset ved Bunnefjorden. Det ble observert fjellblotninger
overalt, det er ingen mulighet for tykke marine avsetninger og et evt. initialskred.

Grunnlaget for vurdering av risiko for områdeskred vurderes som tilstrekkelig. Det er ikke reell
fare for områdeskred, og gjennomgang av prosedyren kan avsluttes.

2.6 Konklusjon
Vi vurderer det til at det ikke er reell fare for områdeskred i det aktuelle området.

Tiltaksområdet ligger i et dalføre som ut fra NGUs løsmassekart (Figur 3) er dominert av tykke
marine avsetninger. I dalsidene observeres fjell i dagen og omfanget av løsmasser kan således
enkelt avgrenses. En gjennomgang i Høydedata.no (ref. /7/) viser at terrenget er flatt (Figur 4
og Figur 5). Høydeforskjellene er ikke store nok til at de faller inn under terrengkriteriene i
Veileder 7 (ref. /5/).

Et evt. bakovergripende skred fra Pollevannet vil ikke nå inn til tiltaksområdet da dybden i
Pollevannet er begrenset til 15 meter (ref. /1/). Omfanget av et bakovergripende skred kan
regnes som 20 x 15 meter (skråningshøyde) = 300 meter. Tiltaksområdet ligger over 500 meter
unna Pollevannet.

Fra befaring bekreftes bekken ved tiltaksområdet å ha liten vannføring, den utgjør en liten
høydeforskjell i terrenget og har lite erosjonspotensiale (Figur 7).

Våre vurderinger bør i henhold til NVE veileder 7/2014 kvalitetssikres av uavhengig firma.



Kjærnesveien 2, Ås kommune Side 12

3. Referanser

1. https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2016/10/Havsberg-og-Klausen.pdf
2. Kartverket – Norgeskart

http://www.norgeskart.no
3. NVEs Kvikkleirekart

https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire
4. Skrednett

Atlas.nve.no
5. Veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred
6. NGUs Løsmassekart

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
7. Høydedata – Kartverket, https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
8. TEK 17

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/


