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I forbindelse med regulering av deler av eiendom 106/7 m.fl. i Rælingen kommune gjengir foreliggende notat
en geoteknisk vurdering av grunnen og terrengstabilitet i området. Planlagt tiltak omfatter en ca. 850 m lang
gangvei gjennom et ravineområde.
Arealet som skal reguleres er på ca. 3,5 daa og er per dags dato avsatt til LNF-område.

Kvartærgeologi (NGU) og Skredatlas (NVE):
NGU sin kvartærgeologiske kartdatabase indikerer tykke lag med løsmasser over berggrunn i og rundt hele
ravineområdet samt tilgrensende arealer på oversiden. Mektigheten av disse jordlagene vil i realiteten variere
sterkt. I området rundt Setersletta viser NGU sitt brønnregister loggete fjelldybder på mellom 2 og 13 m under
dagens terreng.
Massene i grunnen i området er hovedsakelig spesifisert som tykke lag med havavsetning, dvs. marin leire
over berggrunn med mektighet større enn 0,5 m, se også vedlegg.
Reguleringsområdet ligger utenfor av NVE registrerte kvikkleiresoner. Nærmeste registrerte kvikkleiresoner
ligger ca. 2 kilometer nord for reguleringsområdet. Det er ikke avmerket aktsomhetsområder hva gjelder andre
type jord-, stein- eller fjellskred ellers.

Topografi, marin grense:
Terrenget i ravinen ligger ca. mellom koter +155 (bunn ravine i nord) og +185 m.o.h. (terreng rundt bebyggelse
på østsiden av ravinen). Helningene i ravineskråningene ligger mellom ca. 1:3 på vestsiden og opptil 1:1,2 på
østsiden. Hele området ligger under tidligere marin grense som ligger på rundt kote +200 m.o.h.

Geoteknisk vurdering, anbefalinger:
NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner», med tilhørende veileder «Sikkerhet mot
kvikkleireskred» krever geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med regulering av arealer som
innbærer fremtidig økt personopphold, så fremt disse arealene ligger under tidligere marin grense samt helning
i omkringsliggende terreng brattere enn 1:15. Dette for å unngå utbygging av områder med utilstrekkelig
områdestabilitet.
Pga at det foreligger havavsatt leire i grunnen kan forekomst av bløtere leiremasser og lokale kvikkleiremasser/
sprøbruddmateriale ikke utelukkes. Dessuten er de østre ravineskråningene svært bratte og det foreligger
indikasjon på forholdsvis stor fjelldybde. Disse forholdene tilsier utilstrekkelig stabiltiet i østre delen av ravinen.
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Et mulig leire-/overflateskred (ikke kvikkelire) vil kunne få utløp over (deler av) planlagt gangvei, se figur
under. Grunnlag for denne vurderingen er statistisk utløp av rasmassene til et punkt tilsvarende en siktelinje på
ca. 25 – 30o fra øvre løsneområdet.

Fig. 1: Terrengsnitt i profil A-A, tilsvarende veiprofil 550, mulig utløp av overflateskred (stiplet linje)

Hvis det ikke foreligger kvikleire i grunnen vil jordmasser fra potensielle overflaterskred berøre
gangveien kun minimalt. I tillegg er rotsystemet av eksisterende vegetasjon i ravineskråningene
erfaringsmessig en betydelig støtte mot utviklingen av slike hendelser.
I tilfelle det foreligger kvikkleire i ravineområdet vil fremtidtig gangvei kunne berøres betydelig av
mulige kvikkleireskred i ravineskrånignene. NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» må
hensyntas. Veilederen kategoriseres gangveier som såkalte «K1-tiltak». Slike tiltak kan utføres under
forutsetningen at områdestabilitet ikke forverres. Planlagt gangvei oppfyller dette kriteriet. Derfor er
gjennomføring av fysiske grunnundersøkelser ikke nødvendig, med mindre kommunen ønsker å sikre
fremtidige gangveiarealer mot slike hendelser.
Konklusjon:
Grunnen i området består av havavsatt leire med større mektighet. Helning og høyde på ravineskråningene
tilsier labile forhold hva gjelder terrengstabilitet.
Pga. at planlagt tiltak faller under NVE tiltakskaegori «K1» og ikke forverrer områdestabiliteten er det ikke
nødvendig med grunnundesøkelser og videre utredning av terrengstabilitet.
Vi anbefaler at eksisterende vegetasjon i ravineskrånignene ikke fjernes pga. at denne fungerer som sikring mot
overflateskred.

Sign.
Marco Wendt
Senior ingeniør geoteknikk
45862950

Vedlegg:
-

Kvartærgeologisk kart m/topografi
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Vedlegg

Fig.1: Oversikt løsmasser i reguleringsområdet, trasse gangvei og snitt A-A, div. registrerte fjellbrønner (rød sirkel)
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