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SAMMENDRAG
Det er for den søndre delen av planområdet, tidligere utført en vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE
veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», kfr. notat 128744-RIG-NOT-001.
Dette notatet tar også for seg den nordre delen av planområdet.
På bakgrunn av våre vurderinger synes det ikke å være reell fare for områdeskred i det aktuelle planområdet.
Det er ikke funnet sprøbruddmateriale, men det er ikke utført grunnundersøkelser på deler av området i nord og det
må utføres supplerende grunnundersøkelser for å verifisere at det heller ikke er sprøbruddmaterialer på denne
delen av planområdet, spesielt gjelder dette den nord-østre delen av planområdet.
Planområdet ligger ikke innenfor et sannsynlig utløpsområde for skred fra nærliggende områder.
Bekkeløpet i ravinedalen bør erosjonssikres.

Innhold
1

Innledning ......................................................................................................................................2

2

Planområdet ..................................................................................................................................2

3

Grunnforhold .................................................................................................................................3

4

Topografi........................................................................................................................................3

5

Sikkerhet mot naturpåkjenninger..................................................................................................5
Bakgrunn ................................................................................................................................5
TEK 10 § 7.2 Sikkerhet mot flom og stormflo ........................................................................5
TEK 10 § 7.3 Sikkerhet mot skred ..........................................................................................5

6

00
REV.

Behov for supplerende grunnundersøkelser .................................................................................6

07.03.2017
DATO

Utarbeidet notat
BESKRIVELSE

Andreas Berger
UTARBEIDET AV

Truls Martens Pedersen
KONTROLLERT AV

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no

Andreas Berger
GODKJENT AV

NO 910 253 158 MVA

Fjerdingby sentrum, Rælingen

multiconsult.no

Sikkerhet mot naturpåkjenninger

1

Innledning
I forbindelse med detaljregulering av Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune har vi gjort en
vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger fra flom og skred ihht. TEK 10 § 7.
Vi har for den søndre delen av planområdet, tidligere utført en vurdering av områdestabilitet i
henhold til NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred», kfr. notat 128744-RIG-NOT-001.

2

Planområdet
Det aktuelle området ligger i hovedsak langs Bjørnholthagan nordøst for Øvre Rælingsveg, samt
området rundt Marikollen U-skole sydvest for Øvre Rælingsveg.
Planområdet er angitt figur 2-1 under. Hele planområdet er avgrenset med rød strek, mens blå
strek viser tidligere vurdert område.

Figur 2-1 Oversiktskart over området (kilde: Civitas)
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Grunnforhold
NGUs løsmassekart over området viser at løsmassene i planområdet i hovedsak består av tykk
havavsetning (lys blå). I nord er det et tynt humusdekke over berg (brunt), mens det syd for
planområdet er tynn morene (grønn).

Figur 3-1 Utsnitt fra kvartærgeologisk kart. (Kilde: www.ngu.no)

Multiconsult har utført grunnundersøkelser på den søndre delen av området, kfr. rapport 128744G-RIG-RAP-001, datert 27.04.2016.
Vi har tidligere også utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for flere prosjekter i
området.
Nord for Øvre Rælinsgveg er dybder til berg generelt små. Løsmassene i dette området er faste og
antas å bestå av et varierende lag av tørrskorpe over en middels fast til fast siltig leire med innhold
av silt og sandsjikt.
På skoleområdet syd vest for Øvre Rælinsgveg er det større dybder til berg, opp mot ca. 20 m, og
løsmassene antas å bestå av bløt til middels fast leire.
Det er ikke registrert sprøbruddmaterialer i planområdet, men det er imidlertid ikke utført
grunnundersøkelser i den nord-østre delen av planområdet, markert med blå strek på figur 3-1.
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Topografi
Terrenget generelt på området faller slakt mot syd og vest. Mot øst er det en bratt skråning opp
mot Fosskollen. Syd for planområdet øst for Øvre Rælingsveg er det en skråning ned mot en
bekkedal / ravine. I nord-øst er det en bratt skråning ned mot Nedre Rælingsveg.
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Figur 4-1 viser terrengkoter, mens figur 4-2 viser et profil gjennom området fra Øvre Rælingsveg i
vest til Nedre Rælingsveg i øst.

Figur 4-1 Utsnitt fra kart med høydekoter. (Kilde: www.norgeskart.no)

Bratt skråning

Figur 4-2 Terrengprofil fra vest til øst (blå strek i figur 4-1). (Kilde: www.norgeskart.no)
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Sikkerhet mot naturpåkjenninger
Bakgrunn
Plan og bygningsloven (PBL) med tilhørende teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til ivaretagelse av
nødvendig sikkerhet mot naturpåkjenninger ved arealplanlegging.
TEK 10 - § 7 "Sikkerhet mot naturpåkjenninger" sammen med NVEs retningslinjer nr. 2/2011
"Flaum- og skredfare i arealplaner" med vedlegg, legges til grunn ved etterfølgende vurderinger av
sikkerhet mot naturpåkjenninger

TEK 10 § 7.2 Sikkerhet mot flom og stormflo
Det går et bekkedrag i ravinen syd på planområdet. Det er opplyst at denne bekken ikke er
flomutsatt i dag. Vurdering av evt. flompåvirkning på planområdet forutsettes utført av andre.
Planlagte oppfyllinger / utbygginger og evt. fremtidig ekstremvær kan gi økt vannføring og økt
vannhastighet, noe som igjen kan gi økt erosjon.
For å hindre påvirkning på nærliggende skråninger og bebyggelse, bør bekkedraget derfor sikres
mot erosjon. Dette kan gjøres ved å plastre utsatte områder, steinsette bekkeløpet, legge bekken i
rør eller evt. andre tiltak. Løsninger må detaljdimensjoneres.

TEK 10 § 7.3 Sikkerhet mot skred
Planområdet ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på NVEAtlas/SkredAtlas, se
figur 5-1.

Figur 5-1 Utsnitt fra NVEAtlas/SkredAtlas
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Som angitt ovenfor er det for den søndre delen av planområdet (angitt med blå linje i figur 5-1),
tidligere utført en vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot
kvikkleireskred», kfr. notat 128744-RIG-NOT-001.
Planområdet omfatter også et område i nord som ikke er medtatt i vurderingene i notat 128744RIG-NOT-001. Det er heller ikke utført grunnundersøkelser i dette området.
Området vest for rådhuset består av en skogkledd åsrygg. Kvartærgeologisk kart angir at
grunnforholdene består av et tynt humusdekke over berg. Det antas derfor ikke å være noen risiko
for skred i dette området.
I nord-øst viser imidlertid kvartærgeologisk kart at det er en tykk havavsetning (antatt leire).
Terrengprofil tatt fra kart, se figur 4-1 og 4-2, viser også at det er en relativt høy og bratt skråning
ned mot Nedre Rælingsveg i øst.
Basert på foreliggende grunnundersøkelser og terrengformasjoner, er det lite som tyder på at det
kan være sprøbruddmateriale og risiko for skred i dette området. Grunnforholdene antas også her å
være relativt gode med begrensede dybder til berg og løsmassene bestående av middels fast til fast
siltig leire tilsvarende som ved ravinedalen i syd. Dette må imidlertid bekreftes/dokumenteres vha.
grunnundersøkelser.
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Behov for supplerende grunnundersøkelser
Det er vil være nødvendig å utføre supplerende grunnundersøkelser for å fullføre utredning av
områdestabilitet for den nord-østre delen av planområdet.
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