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Innledning
Stor-Oslo Eiendom AS har kjøpt flere tomter i Ski sentrum og skal utarbeide reguleringsplan for
tomteområdet med kvartalene S12, S13 og S14. Det planlegges boliger og næringsbygg i blokker
med opptil 10 etasjer på området. Videre planlegges en sammenhengende kjelleretasje under hele
arealet.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det nødvendig å gjennomgå utredning av fare
for kvikkleireskred/områdestabilitet med henvisning til TEK 17 §7-3 /2/ og prosedyre i NVE Veileder
nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /1/. Multiconsult Norge AS er engasjert for å utføre
vurdering av områdestabilitet.

2

Grunnlag for vurdering
Følgende veiledninger, regelverk og rapporter har blitt brukt til vurdering av områdestabilitet for
Ski sentrum:
/1/ Norges vassdrags- og energidirektorat, “Sikkerhet mot kvikkleireskred: Vurdering av
områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre
jordarter med sprøbruddegenskaper,” NVE, Oslo, Veileder 7–2014, Apr. 2014.
/2/ Plan og bygningsloven, Byggteknisk forskrift –TEK17
/3/ Multiconsult Norge AS, 10208299-RIG-NOT-001 «Ski sentrum- Innledende geoteknisk
vurdering», oktober 2018
/4/ Multiconsult Norge AS, 10212330-RIG-RAP-001 «Ski sentrum syd – Geotekniske
grunnundersøkelser», august 2019
/5/ Norges vassdrags- og energidirektorat, “Metode for vurdering av løsne- og utløpsområde
for skred,” NVE, Oslo, Rapport 14-2016, 2016

3

Områdebeskrivelse
Planområdet ligger i Ski kommune og består av kvartalene S12, S13 og S14. Planområdet er
avgrenset av gatene Jernbaneveien mot vest, Åsenveien i nord og Sanderveien i øst. Sentrumsveien
går gjennom kvartalet i nord-sydlig retning. Figur 3-1 viser avgrensningen av planområdet med
plassering av kvartalene. Figur 3-2 viser et flyfoto over området.
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Figur 3-1: Utklipp av reguleringsplan med aktuelle kvartaler markert av RIG.

Figur 3-2: Flyfoto med planområdet markert med rød stiplet linje [norgeskart.no]

Topografi
Innenfor planområdet heller terrenget svakt fra ca. kote +130 i nord til ca. kote +126 i sør. Sørøst
for planområdet stiger terrenget opp mot Skoro.
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Grunnforhold
Det vises til 10208299-RIG-NOT-001 «Ski sentrum- Innledende geoteknisk vurdering» /3/ og
10212330-RIG-RAP-001 «Ski sentrum syd – Geotekniske grunnundersøkelser» /4/ for en fullstendig
beskrivelse av grunnforholdene på og i nærheten av planområdet. En kort oppsummering er gitt i
det følgende.
Dybde til berg
Utførte grunnundersøkelser viser stor variasjon i dybder til berg på planområdet. Generelt synes
bergoverflaten falle fra sør-øst mot nord-vest hvor det er tidligere er boret over 90 m uten at det
foreligger sikker påvisning av berg.
Figur 3-3 viser et kart med skisserte bergkoter for planområdet basert på utførte
grunnundersøkelser. Det understrekes at kartet er høyst usikkert, men det bør kunne angi en trend
på bergforløp.

Figur 3-3: Plan med skisserte bergkoter /3/

Løsmasser
Generelt viser tidligere grunnundersøkelser og erfaring fra prosjekter i området at grunnforholdene
i Ski er varierende. Løsmassene i området består av et topplag av fyllmasser/sand og/eller silt.
Videre følger lagdelte masser med morene, leire og stedvis lommer av sprøbruddmateriale.
Moreneavsetninger som eksisterer i området er knyttet til Ås-Ski trinnet, en del av Raet som
strekker seg øst-vest tvers over Ås og Ski kommune. Moreneryggen ble avsatt da isbreen trakk seg
tilbake under siste istid og består av en blanding av grus, sand, silt og leirpartikler. Morenemateriale
karakteriseres som fast, og viser en sterk kontrast til de bløtere omkringliggende løsmassene.
Grunnvann
Tidligere grunnundersøkelser indikerer en grunnvannstand 1-2 m under terreng. Det må forventes
lokale og årstidsmessige variasjoner.
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Potensiell fare knyttet til vassdrag
Ifølge NVE-atlas ligger planområdet ikke innenfor område definert som aktsomhetsområde for
flom. Det er ingen vassdrag i nærheten, og det vurderes derfor å ikke være reell fare for
områdeskred knyttet til vassdrag.

4

Vurdering av områdestabilitet
Området ligger under marin grense, og det kan derfor ikke umiddelbart utelukkes at tomten ligger i
et utløps –og/eller løsneområde. Fare for kvikkleireskred må derfor utredes for å tilfredsstille krav
til NVE-veileder /1/ og TEK -17/2/.
Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell 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).
Det aktuelle området skal reguleres for boliger og næringsvirksomhet. Iht. Tabell 5.2 i NVE veileder
7/2014 /1/ plasseres tiltaket i tiltakskategori K4. Når tiltak plasseres i kategori 4 krever veilederen
at evt. faresoner identifiseres, avgrenses og faregradsevalueres i samsvar med beskrivelsen i
veilederens kapittel 4.5. Det kreves også at utredningen kvalitetssikres av et uavhengig foretak.
Kapittel 4.5 i NVE sin veileder /1/ beskriver en prosedyre for utredning av områdestabilitet.
Gjennomgang av prosedyren er vist i Tabell 4.1 med utfyllende beskrivelse av valg i underliggende
kapitler 4.1 til 4.7.
Tabell 4-1 Oppsummering av gjennomgangen av prosedyren NVE 7/2014

Pkt.

Overskrift

Kommentar

1

Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være

Utredningen utføres i reguleringsplanfase.

2

Undersøk om hele eller deler av området
ligger under marin grense

Hele området ligger under marin grense.

3

Avgrens områder med marine avsetninger

Det er påvist sprøbruddmateriale på og i nærheten av det
aktuelle området.

4

Undersøk om det finnes kartlagte
faresoner for kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området.

5

Avgrens aktsomhetsområder til terreng
som tilsier mulig fare for områdeskred

Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde som
tilsier fare for områdeskred.

6

Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering grunnlag

Overnevnt grunnlag anses som tilfredsstillende for å fullføre
vurderingene. Det er ikke nødvendig å utføre punkt 6-10.

7

Avgrens løsneområder nøyaktig

8

Vurder og avgrens sannsynlige
utløpsområder for skredmasser

9

Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10

Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Konklusjon

10208299-RIG-NOT-002

Basert på grunnforhold og topografiske forhold, er det etter
vår vurdering ikke reell fare for områdeskred i planområdet.
Planområdet ligger heller ikke innenfor sannsynlig
utløpsområde for områdekred fra nærliggende områder.
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4.1.1

Avklar hvor nøyaktig utredningen må være
Utredningen utføres i reguleringsplanfase. Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.

4.1.2

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

4.1.3

Avgrens området med marine avsetninger
Figur 4.1 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det aktuelle området. Kartet indikerer at
løsmassene i området hovedsakelig består av fyllmasser, havavsetninger og marine avsetninger.
Nord og øst for planområdet viser kartet henholdsvis randmorene og bart fjell/tynt dekke.
I utgangspunktet antas det at det potensielt kan være kvikkleire/sprøbruddmateriale i områder
bestående av marine avsetninger. Sprøbruddmateriale kan også forekomme utenfor områder med
tykk havavsetning.
Utførte grunnundersøkelser har påvist sprøbruddmateriale som stedvis klassifiseres som kvikkleire
på og i nærheten av planområdet.

Figur 4-1: Kvartærgeologisk kart over området med omtrentlig markering av planområdet
[http://geo.ngu.no/kart/losmasse/].

4.1.4

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Det er i henhold til NVE Atlas ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred i nærheten av tomten.
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4.1.5

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
I henhold til NVE veileder 7/2014 /1/ skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier
for å begrense aktsomhetsområdene til områder der topografien gir mulighet for områdeskred.
Følgende kriterier skal benyttes på dette stadiet i utredningen:
- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m.
- I platåterreng: Høydeforskjeller på 5 m og mer.
- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 ganger skråningshøyde.
Resultatene terrenganalysen er vist i figur 4-2, hvor grønn skravering indikerer terreng slakere enn
1:20, mens gul og rød skravering indikerer terreng brattere enn 1:20 (se forklaring i figur).

Figur 4-2: Analyse av terrenghelning.

Analysen i figur 4-2 viser at terrenget på planområdet har helning slakere enn 1:20, og det er derfor
ikke reell fare for at planområdet ligger innenfor løsneområde for områdeskred.
Øst for planområdet er terrenget generelt er brattere enn 1:20, og det må vurderes om
planområdet ligger innenfor et potensielt utløpsområdet som gjør at det kan rammes av
skredmasser fra et ev. skred fra øst.
Skråning fra Skorhaugstubben til Bakkeveien
Øst for planområdet stiger terrenget med en helning på ca. 1:10 fra Skorhaugstubben på ca. kote
+128 ved til Bakkeveien på ca. kote +138, se høydeprofil i figur 4-3. Ved Bakkeveien er det registrert
berg i dagen som avgrenser et eventuelt løsneområde i bakkant.
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Figur 4-3: Høydeprofil av skråning fra Skorhaugstubben til Bakkeveien [hoydedata.no]

Grunnundersøkelser utført på og øst for planområdet (ved skråningsfoten) /4/ indikerer at
løsmassene består av at topplaget med mektighet på opptil 2 m. Videre følger et lag bestående av
bløt leire som ser ut til å inneholde noe sand/silt ned til berg. Stedvis er leiren klassifisert som
sprøbruddmateriale (omrørt skjærfasthet <2 kPa), men det er ikke påvist kvikkleire (omrørt
skjærfasthet <0,5kPa). Det er registret enkelte faste lag med varierende tykkelse i varierende
dybder i de ulike sonderingene.
Basert på resultatene fra utførte grunnundersøkelser og topografi er vår vurdering at
rotasjonsskred er den eneste sannsynlige bruddmekanismen for skråningen. Dette begrunnes i at
sprøbruddmateriale forekommer i lommer, og ikke som et sammenhengende lag. Videre er det
heller ikke påvist kvikkleire ved skråningen. NIFS rapport 14 /5/ angir følgende sammenheng for å
bestemme av utløpsdistansen for skredmasser fra et rotasjonsskred:
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ø𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐿𝐿𝑢𝑢 ) = 0,5 ∗ 𝐿𝐿ø𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝐿𝐿)

For den aktuelle skråningen vil maksimal løsnedistanse, L, være ca. 100 m, som gir en
utløpsdistanse, Lu, på 50 m. Avstanden fra planområdet til skråningsfoten er ca. 70 m, og
planområdet ligger derfor ikke innenfor skråningens utløpsområde.
Det er heller ingen vassdrag eller andre naturlige prosesser som kan utløse et initialskred.
Konklusjon
Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser og topografiske forhold vurderer vi at planområdet ikke
ligger innenfor aktsomhetsområde som tilsier fare for områdeskred.
Tiltaket kan gjennomføres uten særskilte tiltak med tanke på områdestabilitet.
5

Viktige momenter

I detalj- og utførelsesfase vil det være nødvendig å vurdere lokalstabiliteten i sammenheng med
eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for fundament og maskiner.
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