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SAMMENDRAG
Trekantkvartalet AS planlegger utbygning av boliger i Trekantkvartalet i Ski sentrum. I den forbindelse er Multiconsult
engasjert for å utføre vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE Veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot
kvikkleireskred».
Det aktuelle området skal reguleres for boliger og tiltaket plasseres i tiltakskategori K4 hvor det kreves at utredningen
kvalitetssikres av et uavhengig foretak.
Konklusjon
Basert på topografiske forhold, observasjoner av berg i dagen og resultater fra grunnundersøkelser, vurderes det at
det ikke vil være reell fare for områdeskred på planområdet. Utbyggingen kan derfor utføres uten særskilte tiltak med
tanke på områdestabilitet.
Det presiseres at det uansett vil være nødvendig å vurdere bæreevne av fundament og maskiner, samt lokalstabilitet i
sammenheng med eventuelle utgravnings‐ og/eller fyllingsarbeider i senere fase.
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Innledning
Trekantkvartalet AS planlegger utbygning av boliger i Trekantkvartalet i Ski sentrum. Multiconsult er
engasjert for å bistå med geoteknisk rådgivning og prosjektering.
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/. Grunnlag for vurdering
Følgende veiledninger, regelverk og rapporter har blitt brukt til vurdering av områdestabilitet for
Trekantkvartalet:
/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, 10216056‐01‐RIG‐RAP‐001 “Trekantkvartalet – Geotekniske
grunnundersøkelser», mars 2020.
/4/ Multiconsult Norge AS, 10212330‐RIG‐RAP‐001 “Ski sentrum syd – Geotekniske
grunnundersøkelser», august 2019.
/5/ Sweco, 28928001 «Ski barne‐ og ungdomsskole – Grunnundersøkelser datarapport», juni
2018.
/6/ Multiconsult Norge AS, 128592‐RIG‐RAP‐001 “Sanderveien 18 – Geotekniske
grunnundersøkelser», mars 2016.

2

Områdebeskrivelse
Trekantkvartalet ligger i Ski i Nordre Follo kommune og er avgrenset av Sanderveien i sør‐øst,
Idrettsveien i nord og Skoleveien i vest. Figur 3‐1 og 3‐2 viser henholdsvis et kartutsnitt og flyfoto
over område. Historisk flyfoto viser at området tidligere var bebygd av bolighus, som i dag er revet.

Figur 2‐1: Kartutsnitt med det trekantkvartalet markert med rød stiplet linje [norgeskart.no]
10216056‐RIG‐NOT‐001

27. april 2020 / Revisjon 00

Side 2 av 8

Trekantkvartalet

multiconsult.no

Områdestabilitet

Figur 2‐2: Flyfoto med trekantkvartalet markert med rød stiplet linje [norgeskart.no]

Topografi
Innenfor planområdet heller terrenget svakt fra ca. kote +139 i nord‐øst til ca. kote +131 i sør‐vest.
Sørøst for planområdet stiger terrenget opp mot Fjellveien på ca. kote +155. Nord for planområdet
stiger terrenget jevnt opp mot Kirkeveien som ligger på opptil ca. kote +154.

Grunnforhold
Det vises til 10216056‐01‐RIG‐RAP‐001 «Trekantkvartalet – Geotekniske grunnundersøkelser» /3/
for en fullstendig beskrivelse av grunnforholdene på og i nærheten av planområdet. En kort
oppsummering er gitt i det følgende.
Dybde til berg
Registrert dybde til antatt berg varierer mellom ca. 4 og 20 m på tomten. Det er registrert berg i
dagen like nord for Idrettsveien, samt i et området sørøst for Trekantkvartalet.
Løsmasser
Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene består av et lag av tørrskorpeleire over bløt leire.
Leira beskrives som siltig, sandig, grusig. Det er registrert kvikkleire lengst sør på tomten. I det
nordvestlige hjørnet er det registrert sprøbruddsmateriale.
Grunnvann
Utførte grunnundersøkelser indikerer at grunnvannstanden ligger ca. 0,5 til 1,5 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.

3

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 Error! Reference source not found. 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

Basert på grunnforhold, observasjon av berg i dagen 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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3.1.1

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

3.1.2

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

3.1.3

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 i planområdet har påvist sprøbruddmateriale som stedvis klassifiseres
som kvikkleire.

Figur 3‐1: Kvartærgeologisk kart over området med omtrentlig markering av planområdet
[http://geo.ngu.no/kart/losmasse/].
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3.1.4

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
I henhold til NVE Atlas har SVV registrert et kvikkleireområde nord‐vest for kvartalet. Dette er ikke
fullverdige «kvikkleiresoner» utredet etter NVEs veileder, men en skravering av områder der
Statens vegvesen har påtruffet kvikkleire i tidligere geotekniske undersøkelser.

Figur 3‐2: Kvikkleireområder fra NVE Atlas [atlas.nve.no]

3.1.5

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred
I henhold til NVE veileder 7/2014 Error! Reference source not found. 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.
Terrenget på og nord for tomten har en helning under 1:20, og faller fra ca. kote +154 ved
Kirkeveien i nord‐øst til ca. kote +131 ved Åsenveien i sør‐vest. 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 Sanderveien til Fjellveien
Øst for planområdet stiger terrenget fra Sanderveien opp til Fjellveien. Det er observert berg i
dagen flere steder i skråningen, både fra feltarbeid og skråfoto fra kart.1881.no, som avgrenser et
eventuelt løsneområde i bakkant. Figur 3‐3 viser observasjoner av berg i dagen og beliggenhet av to
antatte kritiske snitt for skråningen. Snittet er vist i figur 3‐4 og 3‐5.
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Figur 3‐3: Borplan med observasjoner av berg i dagen er markert med gult og antatt kritisk snitt markert med blått.

Snitt 1, se figur 3‐4, strekker seg fra Sanderveien på ca. kote +133 til Fjellveien på ca. kote +155. Det
er observert berg i dagen ved ca. kote +140. Opptil dette punktet har skråningen en helning på ca.
1:12 og høydeforskjell på ca. 8 m. Totalsondering utført ved skråningsfoten, borpunkt 4, indikerer
ikke sprøbruddmateriale, og grunnet begrenset løsmassemektighet i skråningen vurderes
forekomst av et sammenhengende lag med sprøbruddmateriale i skråningen som lite sannsynlig.
Basert på det overnevnte er det etter vår vurdering ikke reel fare for områdeskred i dette snittet.

Figur 3‐4: Snitt 1 fra Sanderveien til Fjellveien

Snitt 2, se figur 3‐5, strekker seg fra Sanderveien på ca. kote +138 langs Idrettsveien opptil
Fjellveien på ca. kote +148. Det er observert berg i dagen ved ca. kote +143. Opptil dette punktet
har skråningen en helning på ca. 1:15 og en høydeforskjell på ca. 5 m. Grunnet liten høydeforskjell i
terrenget fra tomten til registrert berg i dagen er det etter vår vurdering ikke reel fare for
områdeskred i snitt 1.
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Figur 3‐5: Snitt 2 fra Sanderveien til Fjellveien langs Idrettsveien

Basert på observasjoner av berg i dagen er det etter vår vurdering ikke reel fare for at planområdet
kan rammes av et områdeskred fra øst.

Konklusjon
Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser, observasjoner av berg i dagen 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.

4

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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