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Figur1: kartutsnitt fra gule sider,rød ring angir plasseringav boligfeltet
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1.1
. Innlednin
nIgggg
Ved Tømmeråseni Askimkommuneer det igangsattplanarbeidefor utvikling av et boligområdepå
ca. 24,3 dekar.Planenomfatter ogsågangog sykkelveilangsTømmeråsveienfra Sekkelstentil
KorsegårdSkole.
Tiltakshaverer TømmeråsenBoligas.
Planarkitekter ArkAmaas.

Figur2. kart over planområdetinkl. areal for utbedringtil G/Svei.

GeoteknikkAShar fått i oppdragå bistå byggherrenmed å bistå TømmeråsenBoligas i forbindelse
med planforslaget.
De geotekniskevurderingenevedrørerløsmasserder gangog sykkelveihar beliggenhetinntil
Tømmeråsveienfra Korsegårdeni nord mot Sekkelstenkrysset
i syd.
Dette notat er basert på åpnekilder som ngu.no,nve-atlas.nonadag.nohvor det er gjennomført
områderisikoklassifiseringen.
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1.1 NGU’skvartærgeologiske
kart.
NGUskvartærgeologiskekart nedenforviser at planområdethar tilkomst via Tømmeråsveien som
har beliggenhetpå leirsletter som fra Korsegården(fra nord) har terrengkotepå 160 m.o.h. i
retningmot selveutbyggingsområdet.I sydligretning fra utbyggingsområdeliggeroverflate terreng
flatt omkring kote 156 m.o.h. langsveitraseenned mot Sekkelstenkrysset.
Selveutbyggingsområdetder boliger er planlagtplasserter det berggrunn(Glimmergneis).
Løsmassene
på leirslettenebestår av hav- og fjordavsetningmed sammenhengendetykt dekkefra
0,5m til flere titallsmeter.
Planområdefor boligeneer plassertpå berggrunnog har beliggenhetvarierendemellom kote 160170 m.o.h. og ligger under marin grensesom er på ca. 208 m.o.h. i området
Selvetiltaksområdeter noe kupert men på berg, omkringliggendeleirsletter er vurderessom flatt i
retning Tømmeråsveiender gangog sykkelveiskalha beliggenhet.Det er registret ravinelandskap
omkringtiltaksstedetmed avstanderfra ca. 100 meter til flere hundremeters avstand.

Fig.3: Oversiktover løsmasseavsetninger
for planområdet
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1.2 NVEregistreringav kvikkleiresoner
Det er registrert kvikkleireeller sprøbruddsmaterialei en avstandpå ca. 287metersydøstfra
tiltaksområdet/byggeområdet.Ifølgekartet fra NVE-atlasliggerdet et tidligere kartlagt fareavsatt
området øst for Tømmeråsveienog for tiltaksområdetknyttet til planlagtreguleringav G/Svei.
Avsetningsområdene
er vurdert i 2006 og vurdert som kvikkleireområdeklassifisertfra risikoklasse14 og fra mindre alvorligtil mer alvorlig.Minsteavstandmellom planlagtG/Svei syd i tiltaksområdet
nær Sekkelstenutgjør en avstandpå ca. 80 meter.
Generelter det fallendeterreng mot øst i varierendehelningsforholdfra 1:8 til 1:22 på noen
terrengprofiler vi har vurdert. Dette gjelder øst for planlagtG/Strasé langsTømmeråsveien.Der
helningener brattere enn 1:20 må det gjennomføresstabilitetsanalyser.

Fig.4: Oversiktover kjente faresonerfor kvikkleirerundt tiltaksområdet(kilde:http://skredatlas.nve.no
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Fig.5: faregradsklassifiserte
arealerøst for Tømmeråsveien

nr

Stedsnavn

Faregrad

Konsekvens

Grad

Fig.6: Beskrivelseav faregradsavsettelsen
og alvorlighetsgradknyttet til områdenefra nr. 768 til 773

Et viktig element i forebyggingav kvikkleireskred,er å foreta faregradsevaluering
i forbindelsemed
plan/ og byggesakeri områdermed mulig fare for kvikkleireskred.
Faregrader et mål for hvor stor fare det er for at skredskalinntreffe. Enviktig del av
faregradsevalueringen
vil være å lokaliseremulige løsenområderfor skred.I tilfelle Tømmeråsveien
er de mulig løsenområdenefor skredlokaliserthovedsakeligøst for tiltaksområdetlangsG/Sveien.

8

Frakote 154-134over 400m
lengdegir helningsforhold
1:20 i dette faregradsavsatte
område

Fig.7: vurderingav helningsforholdi faregradsutsattområdemedhøy faregradog konsekvensklasse
nr. 771 Sekkelsten

Iht. NGI’srapport «programfor økt sikkerheti vassdag»av 8 feb 2006 er det avdekketett
faregradsområdeklassifiserti risikoklasse4. I dennesonenanbefalerNGIat det utføressupplerende
undersøkelsermht. tiltak som krever geotekniskprosjektering.
Slikesupplerendeundersøkelserskalgi bedre grunnlagfor en forbedret evalueringav faregraden,
samt gi grunnlagfor gjennomføringav stabilitetsanalyserslik at behovetfor eventuellesikringstiltak
kan bestemmes.
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1.3NADAGgjennomførtegrunnundersøkelser
Nedenforvisesutklipp fra nasjonaldatabasefor grunnundersøkelserknyttet til det aktuelle
planområdet.

Fig.8: Uttrekk fra databasenfor nasjonaleundersøkelserNADAGfor det aktuelleområdet ,inkl G/Svei
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1.4 NADAGgjennomførtegrunnundersøkelser
Nedenforvisesborplan for gjennomførtegeotekniskeundersøkelserøst for planområdet.
8 stk. totalsonderinger
3 stk. prøveopptak
1 stk. trykksonderingCPTu
1 stk. piezometer
I dennerapport har vi fokusert på borehull nr. B8 og B4 som ligger nær
Det arealet som har høyestefaregradbenevntmed 771.

Generelltolkning av totalsonderingskurver

TotalsonderingB8, total bordybdepå 13,5m før
berg ble påvist,bormotstandregistrert stigendefra
3m dyp med 2kN til 18kN,trolig bløtt, sensitivtlag
ved 4,7-5mdybde.Deretter bløte forhold og trolig
sensitivemasserned til berg ble påvist

TotalsonderingB4, total bordybdepå
9,6m før berg ble påvist,bormotstand
registrert stigendefra 2m dyp fra 1kN til
10kN,deretter sammebormotstandned
til 4 m dyp. Registrertsensitivemasser
fra 4-5 meter deretter bløte forhold ned
til berg, bormotstandomkring 4-5 kN.

Fig.8: Borplanjfr. NADAG
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1.5 Resultater av prøvetakingi borpunkt B7 i faregradsavsattområdet
Nedenforvisesresultat fra prøvetakingved B7 på Nadagsdatabase.Somfølgeav at påvistomrørt
skjærstyrkeSr ikke er registrert lavereenn 3kPaer det ikke påvistkvikkleireeller
sprøbruddsmaterialei dette borpunkt. Videreer Su (skjærstyrken)registrertsom middelsfast leire
dvs.over 25kPai skjærstyrke.
St (sensitiviteten)som betegnerhvor ømfientligeløsmasseneer for skreder ogsåkarakterisertsom
lav. Vanninnholdet

Sr >2kPA

Fig.9: Resultatfra laboratoriet vanninnhold,skjærstyrkeog sensitivet

Su>27 kPA
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1.6 GjennomførtCPTuved B7,faregradsavsattområdet
Genereltviser CPTuat det er liten spissmotstandetter at tørrskorpeleirener passertved ca. 3,5m
dyp . Viderevisesporetrykksøkningfra 2m (forboret 2m) som innebærerat grunnvannstander nær
terreng. Det er et drenerendelag ved ca. 3m da poretrykket viseret midlertidig fall før det igjen øker
mot dybden.

Fig.10: Profil, spissmotstandog poretrykksendringved gjennomførtCPTuborehullB7
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1.7 Oversiktskartfra NADAG
Kartet nedenfor er markert med et rødt polygonom fattende ca. 0,68 km² dvs.ca. 640 dekar,hvorav
planområdetutgjør 24,7 dekar.Pådette området er det gjennomførtnoen få grunnundersøkelser
for
å faregradsavsettearealer.Genereltvil vi understrekeat det er behovfor supplerendeundersøkelser
der G/Svei er i nærhetenav faregradsavsattesoner.

Fig.11: kartutsnitt for arealet øst for Tømmeråsveien
som er kartlagt for kvikkleire/sprøbruddsmaterialer

14

2.2.2.2.
Prosedyrefor utredningav aktsomhetsområder
aktsomhetsområdProsedyre
er og
faresoneri hht NVE`S7/2014faresoner
7/2014
Kap.4.5 i NVE– (veilederennr 7/2014) [1] beskriverprosedyrefor identifiseringog
avgrensningav kvikkleireområdermed potensielleskredfarer(aktsomhetsområder,punkt 15), avgrensningog faregradsevalueringav faresoner(faregradsklassifiserte
faresone,punkt 69) og til slutt stabilitetsanalyser(stabilitetsutredendefaresoner,punkt 10).
Tabell4-1 viseroverskrift for punktenei prosedyrenfor utredningav aktsomhetsområderog
faresoner[1].
Tabell4-1: Prosedyrefor utredningav aktsomhetsområderog faresoner[1].

Pkt. Oppgave
1.

Avklarhvor nøyaktigutredningskalvære

2.

Undersøkom hele eller deler av området ligger under marin grense

3.

Avgrensområdermed marine avsetninger

4.

Undersøkom det finneskartlagtefaresonerfor kvikkleireskredi området

5.

Avgrensaktsomhetsområdertil terreng som tilsier mulig fare som områdeskred

6.

Gjennomføringav befaringog grunnundersøkelser/vurderingav grunnlag

7.

Avgrensløsneområdernøyaktig

8.

Vurder og avgrenssannsynligeutløpsområderfor skredmasser

9.

Avgrensog faregradsklasser,
faresoner

10.

Stabilitetsvurdering.Dokumentasjonav tilfredsstillendesikkerhet

Antall punkter i prosedyrensom må behandleser avhengigav planfaseog krav for
nøyaktighetav utredningene.
Dersomdet under gjennomgangav prosedyrenkan konkluderesmed at det ikke er fare for
områdeskred,og ikke nødvendigå gå videre i prosedyren,avsluttesutredningen.

4.1

Utredningtilpassetreguleringsplan
Kap.4.3 i ref. [1] beskrivernødvendigomfangog detaljeringsgradfor utredningeri
forbindelsemed reguleringsplan:
[…]Der planlagtebyggeområderligger innenfor aktsomhetsområderog omfatter
byggverki tiltakskategorierder en må utrede områdestabilitet,må faresoner
identifiseres,avgrensesog faregradsklassifisering
i tråd med prosedyren,punktene69. […]Under pkt. 5 som omhandlerterrenganalyserstår det videre:
Sliketerrenganalyservil avkrefteområdeskredfarei deler av områdenemed marine
avsetninger,og dermedavklareskredfarepå båderegulerings-og kommunedelplannivå.
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Dersomgjennomgangav pkt. 1-5 kan avkrefte fare for områdeskred,vil man kunne
konkludereog avslutteutredningenved pkt. 5.
Dersomvurderingeri pkt. 5 viserat det er reell fare for områdeskredinnenfor delområdet,
må man gå videre med pkt. 6-9 i prosedyren.
Dersomgjennomgangav pkt. 6-9 viserat det er reell fare for områdeskred,utføres
stabilitetsberegningeri pkt. 10.

4.2 Gjennomgangav prosedyrei NVE7/2014
Tabell5-2 viseroppsummeringav gjennomgangav prosedyreni henholdtil avsnitt 4.5 i ref.
[1] for vurderingav områdestabilitetfor tiltaksområdetlangsG/Sveg ved Tømmeråsveien
(nær Sekkelstenkrysset)
indre Østfold kommune.Vurderingav punkteneer videre gitt i
avsnitt 4.4.1-4.4.5.
Tabell5-2: Oppsummeringav gjennomgangav prosedyrenNVE7/2014.
Pkt.

Overskrift

Kommentar

1.

Avklarhvor nøyaktigutredningskal
være

Utredninghovedsakeligøst for selvetiltaks-/boligområdet,samt øst
for planlagtG/Svei langsTømmeråsveieni en avstandpå ca. 100
meter fra veitraseén. Nærmestefareavsattekvikkleireområdeligger
sydøstfor G/Sca. 80 meter på det smaleste,lengstsyd langs
Tømmeråsveien.

2.

Undersøkom hele eller deler av
området liggerunder marin grense

Heleområdet ligger under marin grense.MG i området er omkring
200 m.o.h i det aktuelleområdet.

3.

Avgrensområder med marine
avsetninger

Områdeneøst for Tømmeråseveienbeståropprinneligav hav og
fjord avsetninger(marin leire) og det må vurderes helningersom har
brattere skråningenn 1:20. Slikarealeneer faregradsavsatti rapport
fra

4.

Undersøkom det finneskartlagte
faresonerfor kvikkleireskredi
området

Det visestil pkt. 1.2 over « NVERegistreringav kvikkleiresoner»over
i rapporten kvikkleiresonerøst for Tømmeråsveien

5.

Avgrensaktsomhetsområdertil
terreng som tilsier mulig fare for
områdeskred

De aktsomhetsområdenesom er vurdert i dennerapport ligger syd i
tiltaksområdetøst for G/Svegmed nærmesteavstandca. 80m. Vi
har tatt utrekk fra skråningenned i en ravine som fra åpnekilder
viser 1:20 i skråninghelningog tilfredstiller kravenetil
skråningshelningjfr. kvikkleireveilederenNVE7.

6.

Gjennomføringav befaringog
grunnundersøkelser/vurderingav
grunnlag

På grunnlagav topografi og informasjonfra vurderingav tilgjengelig
data fra referansene(NGU,NVEosv.),vurderesdet at det ikke er
reell fare for områdeskredda tiltaket med en G/Svei kan håndteres
og prosjekteresnærmereetter at supplerendeundersøkelserer
gjennomført. Det er derfor ikke nødvendigå utføre flere punkter i
prosedyren,og utredningenkan avsluttes.

7.

Avgrensløsneområdernøyaktig

8.

Vurder og avgrenssannsynlige
utløpsområderfor skredmasser

9.

Avgrensog faregradsklassifiser
faresoner

10.

Stabilitetsvurdering.
Dokumentasjonav tilfredsstillende
sikkerhet.

Ikke nødvendigå gjennomførei forhold til tiltaket
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Basertpå våre vurderingerer det ikke fare for områdeskredi det
aktuelleområdet som følge av det planlagtetiltak
De planlagtetiltaket vil ikke påvirkelokal stabilitet eller
områdestabilitetennegativt.

Konklusjon

4.2.1 Avklarhvor nøyaktigutredningskalvære
Utredningutføres i reguleringsplanfase.
Utredningskalbekrefte eller avkrefte reell fare for områdeskredog det bør i forbindelsemed
byggesakgjennomføressupplerendeundersøkelseri sydligdel av Tømmeråsveien

4.2.2 Undersøkeom hele eller deler av områdetligger
under marin grense
Heleområdet liggerunder marin grense.

4.2.3 Avgrensområdermed marineavsetninger
Pkt. 3 beskrivergrunnforholdog utførte grunnundersøkelseri området.
IfølgeNGUsløsmassekartbestår løsmassenei området av tykke marine havavsetninger.

4.2.4 Undersøkom det finneskartlagtefaresonerfor
kvikkleireskredi området
Det er ikke avdekketsprøbruddsmaterialereller kvikkleirepå tiltaksområdet
der det tidligere er gjennomførtgrunnundersøkelser
ved hjelp av Geostrømas
(feb 2018).Påvistomrørt skjærfasthetSr >2 kPA.

4.2.5 Avgrensaktsomhetsområdertil terreng som tilsier mulig fare for
områdeskred
NVEsveileder[1] beskriverhvordanterrenganalyseutføres for å begrense
aktsomhetsområdenetil områderder topografiengir muligheterfor områdeskred.
For jevnt hellendeterreng er kriteriet satt til terreng med helningbrattere enn 1:20 og total
skråningshøydemer enn ca. 5 m.
Helningkan begrenseytterlige i pkt. 7 til 1:15 (3,81o) ved geotekniskbistand.
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Derutovervurdereseventuelleaktsomhetsområdeneutfra de geotekniskeundersøkelse
gjort i det gjeldendeområdet for å undersøkeskredfarerelatert til kvikkleireeller
sprøbruddsoppførsel.
Dette er ikke tilfelle for dette tiltaket.

5.5.5.5.
TopografiTopografiTopografiTopografi
Tiltaksområdetliggerpå kote ca. +150m.o.h. Områdetligger under tidligere marin grense(ca.190
m.o.h.).Eiendommenliggerøst for Askimsentrum og karakterisereså ha beliggenheti et område
med spredt landbruksbebyggelse.
De skråningenesom er tatt ut i bildet nedenforviser opp mot 20
meters høydedifferanseover strekningerpå vel 400 og 500m meter. Dvs.gj.sn.skråningshelninger
som ikke er brattere enn 1:20.
Iht. Kvikkleireveilederener det jevnt skrånendeterreng med helningsvinkelbrattere enn 1:20 som
skalvurderesnærmere,det er ikke tilfelle i dennesak.
Det er tatt ut 3 terrengprofiler,en profil A-A1i tiltaksområdetlengdeakse.Deretter profil B-B1, C-C1
og D-D1.Samtligeprofiler liggerinnenfor kravenesom kvikkleireveilederen7/2014 beskriver,men
det kan forekommelokaleavviksom evt. må vurderesog prosjekteresnærmere.
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A1A
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Figur12: Høydekurvetatt ut ifra NGU`Sløsmassekart.

A
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6666....
GrunnundersøkelserGrunnundersøkelserGrunnundersøke
6.1 Tidligeregeotekniskeundersøkelser.
Etter det vi har fått opplysningom er det ikke blitt foretatt noen tidligere undersøkelserpå
tiltaksområdet,men like i nærhetener det gjennomførtgrunnundersøkelseri mai 2018av Geostrøm
as.Relevantdel av disseundersøkelseneer nærmerebeskreveti dennerapport.

6.2 Omfang
De foreliggendeopplysningeneom grunnforholdansessom tilstrekkeligegrunnlagfor en generell
vurderingav grunn-og stabilitetsforholdenei forhold til det omsøktetiltak.
Det anbefalesat det gjennomføressupplerendegeotekniskeundersøkelserder G/Shar beliggenhet
nære faregradsavsatteområder,samt der lokaleskråningshelninger
er brattere enn 1:20.

6.3 Grunnvann.
Vi vil anta at grunnvannsnivåetvarieremellom 1,5 og 2 meters dybde.Avhengigav årstidenog
nedbørsintensivitet.

7777....
StabilitetsforholdStabilitetsforholdStabilitetsforholdStabilite
7.1 Generelt
Det er ikke gjennomførtstabilitetsberegningerpå eksisterendesituasjon.Dette må gjennomføresnår
G/Ser prosjektert,samt graveplanfor skråningerer designet.Deretter vil man kunneberegnelokal
og områdestabilitet,samt gi anbefalingerknyttet til midlertidig deponeringav masserosv.
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8888.
. ReferanserReferanserReferanserReferanser
- Eurokode7. GeotekniskprosjekteringNS-EN1997
- NVE,Retningslinjer.Flom-og skredfare
- NVEVeileder.Sikkerhetmot kvikkleireskred
- StatensvegvesenHåndbokV220
-Evalueringav risiko for kvikkleireskredAskimkommune8 feb. 2006
- NGFmeldingnr. 12 veiledningfor detekteringav sprøbruddsmateriale
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9999.
. SonderingeSonderingeSonderingeSonderingerrrr
gjennomførtøst for Tømmeråsveien
Tømmeråsveiengjennomfør
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