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Sammendrag
Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende for det aktuelle tiltaket da det er berg i dagen i
bakkant og at nivåforskjellen fra elvedeltaet og ut i elva er mindre enn 5 m.
Gangvegen kan mest sannsynlig etableres ved bruk av konvensjonelle metoder. Uttak av berg og
sikring av bergskjæringer må vurderes av ingeniørgeolog. Det må påregnes behov for
prøvegravinger og grunnundersøkelser for å kunne vurdere lokalstabilitet og setninger av
fyllinger og skjæringer. I de laveste delene av traseene må i tillegg oppdrift mot flom vurderes.
For reguleringsplan anbefales det å legge til grunn at permanente fyllinger skal etableres med
helning 1:3 eller slakere, i tillegg til et anleggsbelte på utsiden av vegen. Permanente
oppfyllinger over 3 m i lavbrekkene bør unngås.
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Innledning

I forbindelse med etablering av nye boliger langs Strandvegen planlegger Jacaranda Eiendom AS
en ny gangvei mellom Strandvegen og Nylandsvegen i Rælingen kommune. Prosjektets
beliggenhet er vist på oversiktskart i figur 1.1. Gangvegen skal etableres langs strandsonen ned
mot Nitelva.
Foreliggende notat omhandler innledende geotekniske vurderinger av tiltaket med hensyn på
områdestabilitet og tiltakets egnethet for reguleringsplan.

Figur 1.1 Oversiktskart [1]

Notater omhandler ikke vurderinger knyttet til ingeniørgeologi eller mulig tilstedeværelse av
forurenset grunn. Disse vurderingene må utføres av personell med kompetanse på disse
fagfeltene.
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Inngrep

Tiltaket omfatter ny gangvei i strandsonen mellom Borgensberget og Nyland. Gangvegen blir ca.
250 m lang. Det er foreløpig tegnet to alternative traseer for gangveien som vist i figur 2.1 og
figur 2.2. Det er imidlertid mulig at endelig løsning vil avvike noe fra disse to alternativene da
det er mulighet for tilpasninger.

Figur 2.1 Alternativ 1. Kilde: Sweco [2]

Figur 2.2 Alternativ 2. Kilde: Sweco [2]

Profil 0 starter ved Borgensberget i nord. Mellom ca. profil 0 – 125 er de to alternativene like, i
dette området er det planlagt å sprenge gangveien inn i berget, eventuelt i kombinasjon med
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støttemur ut mot elva. Videre foreligger to alternative tilkoblinger til Nylangsvegen. Alternativ 1
skal krysse deltaet ned langs elva, mens alternativ 2 går opp mot undergangen under Nedre
Rælingsveg.

3

Topografi og grunnforhold

Fra Nedre Rælingsveg skrår terrenget bratt ned mot Nitelva. Nedre Rælingsveg ligger på ca. kote
+115 forbi det aktuelle området, mens vannkanten i Nitelva ligger på ca. kote +100/+101. Fra
befaring er det observert flere bratte bergskrenter ned mot elva i nordre del av traseen. I søndre
del av traseen flater terrenget ut i elva (myr/delta).
Ifølge kvartærgeologisk kart kan det forventes fyllmasser, bart fjell og tykk havavsetning (silt og
leire) langs traseene, se figur 3.1.

Figur 3.1 Kvartærgeologisk kart. Kilde: NGU [3]

Løvlien Georåd har tidligere utført grunnundersøkelser ca. 600 m nord for det aktuelle tiltaket i
forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg langs Torvavegen. Resultatene fra disse
grunnundersøkelsene er presentert i egen datarapport, se ref. [4]. Undersøkelsene langs
Torvavegen ble utført ned mot Nitelva, omtrent i samme nivå som laveste del av den planlagte
gangvegen. Grunnforholdene langs Torvavegen består hovedsakelig av tørrskorpeleire over bløt
til middels fast leire med lag av silt og sand over berg. Fra prøvene som ble tatt opp er det påvist
sprøbruddmateriale i ett nivå, men det ble ikke påvist et sammenhengende lag av
sprøbruddmateriale.
Det er ikke utført grunnundersøkelser langs den aktuelle traseen i denne fasen av prosjektet.
Nedre Rælingsveg ligger i bergskjæring langs store deler av den aktuelle strekningen. Fra
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befaring er det observert berg i dagen rundt eksisterende bebyggelse og ned mot Nitelva i nordre
del av traseen. I søndre del av traseen er det myr/delta ned mot vannkanten. I disse områdene
forventes marine avsetninger (leire og silt) i dybden.
Fra historiske flyfoto ser det ut til at vannkanten langs Nitelva tidligere lå lengre inn mot land, se
figur 3.2 og figur 3.3. Vannkanten har mest sannsynlig blitt forskjøvet utover på grunn av
sedimentering av partikler fra bekker og overvannssystemer som har utløp mot Nitelva i dette
området. Dette indikerer at det kan forventes bløte toppmasser ned mot elva.

Figur 3.2 Flyfoto fra 2017. Kilde: Finn.no

Jacaranda Eiendom AS / Ny gangvei Nyland til Borgensberget / 19213 Notat RIG01 / Stian Kalstad

6

Figur 3.3 Flyfoto fra 1962. Kilde: Finn.no
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Redegjørelser

Følgende forskrifter, standarder og veiledninger legges til grunn for geotekniske vurderinger.
Forskrifter:
•
•

SAK10 Byggesaksforskriften
TEK17 Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

[5]
[6]

Prosjekteringsstandarder:
•
•

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016

(Eurokode 0)
(Eurokode 7-1)

[7]
[8]

Veiledninger:
•
•

NVEs veileder 7/2014
Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2018

[9]
[10]
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TEK17 Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

I henhold til TEK17 Kapittel 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo
og skred).
5.1 Flom
Stormflo er ingen aktuell naturpåkjenning siden området ligger i innlandet. Hele området ligger
innenfor et aktsomhetsområde for flom ifølge NVE Atlas, se figur 5.1. Vurdering av sikkerhet
mot flom må vurderes av personell med rett kompetanse på dette.
5.2 Skred i bratt terreng
Ifølge NVE Atlas er det ikke kartlagt fareområder for steinsprang, jord- og flomskred eller
snøskred. Sikkerhet mot skred i bratt terreng vurderes som tilfredsstillende.

Figur 5.1 Aktsomhetsområde for flom. Kilde: NVE Atlas [11]

5.3 Områdestabilitet
Områdestabiliteten skal vurderes i henhold til NVEs veiledning 7/2014, se ref. [9].
5.3.1 Marin grense
Hele tiltaksområdet ligger under marin grense som betyr at det kan forventes
løsmasseavsetninger av silt og leire som potensielt kan inneha sprøbruddegenskaper.

Jacaranda Eiendom AS / Ny gangvei Nyland til Borgensberget / 19213 Notat RIG01 / Stian Kalstad

8

5.3.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred
Det er ikke tidligere kartlagt faresoner for kvikkleireskred i eller i nærheten av det aktuelle
tiltaksområdet ifølge NVE Atlas, ref. [11].
5.3.3

Terrengkriterier

5.3.3.1 Områdeskred fra overliggende terreng
Skråningen fra Nedre Rælingsveg og ned mot Nitelva står stedvis meget bratt med
terrenghelninger opp imot 1:1,5 til 1:1. Nedre Rælingsveg ligger hovedsakelig i bergskjæring
forbi det aktuelle tiltaket, i tillegg er det observert berg i dagen flere steder på nedsiden av vegen
i nordre del av traseen. Det antas at skråningene ned mot elva i består av et tynt løsmassedekke
over berg, områdeskred fra overliggende terreng vurderes følgelig ikke å være aktuelt.
5.3.3.2 Områdeskred ut i Nitelva
Dybdekart fra NVE viser at sjødybden i det aktuelle området er mindre enn 1 m, se figur 5.2.
Hele dybdekartet er vedlagt i vedlegg 1. Strandsonen langs traseene ligger ca. 2 – 3 m over
vannkanten langs Nitelva. Med nivåforskjell på mindre enn 5 m ned til sjøbunn i Nitelva
vurderes følgelig områdestabiliteten ut mot elva som tilfredsstillende basert på terrengkriterier.
5.3.4 Konklusjoner for områdestabilitet
Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende for det aktuelle tiltaket da det er berg i dagen i
bakkant og at nivåforskjellen fra elvedeltaet og ut i elva er mindre enn 5 m.

Figur 5.2 Utklipp fra NVEs dybdekart for Øyeren. Tiltaksområdet er markert med rød ring.
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Innledende geotekniske vurdering av tiltaket

I det videre er det gitt en innledende geoteknisk vurdering av de skisserte trasealternativene. Det
understrekes at vurderingene er innledende og det må påregnes behov for prøvegravinger og
grunnundersøkelser for å gjøre en endelig geoteknisk prosjektering av tiltaket.
6.1 Profil 0 – 100
Begge alternativene ligger i samme trase.
Det antas at store deler av gangvegen må etableres i bergskjæring. Uttak av berg og behov for
sikring av bergskjæringer må vurderes av ingeniørgeolog. Behov for sikring av løsmasser opp
mot Nedre Rælingsveg 198 og 200, samt garasjeanlegg sør for Nedre Rælingsveg 200 må
vurderes i forbindelse med anleggsarbeidene. Aktuelle sikringsalternativ er rørstengsel,
bjelkestengsel eller jordnagler, avhengig av løsmassetykkelse og sammensetning. I ytterkant, ned
mot Nitelva, må det påregnes behov for å etablere en støttemur på berget for å unngå utfylling i
elva.
6.2 Profil 100 – 150
Begge alternativene ligger ca. i samme trase.
I dette området må det påregnes forekomster av bløte toppmasser siden historiske flyfoto
indikerer at elvekanten tidligere lå inn under den skisserte traseen. Gangvegen skal ligge omtrent
i samme nivå som dagens terreng. For å oppnå tilfredsstillende bæreevne kan det være aktuelt
med masseutskiftning med kvalitetsmasser i kombinasjon med fiberduk og geonett.
Det må påregnes behov for grunnundersøkelser i dette området.
6.3 Profil 150 – 250 Alternativ 1
Gangvegen skal gå over myrdeltaet som trolig lå under vann tidligere. I dette området må det
forventes bløte toppmasser. Gangvegen ligger omtrent i samme nivå som dagens terreng før det
skal etableres en ca. 2 m høy fylling for å ta opp høydeforskjellen opp mot Nylandsvegen.
Over deltaet kan det være aktuelt med myrbru/bru eller oppfylling med kvalitetsmasser. En
bruløsning vil trolig kreve peler til fast grunn eller berg og brua må sikres mot flom. Oppfylling
med kvalitetsmasser kan gjøres i kombinasjon med fiberduk og geonett og eventuelt bruk av lette
masser dersom det viser seg vanskelig å oppnå tilfredsstillende lokalstabilitet. Ved bruk av lette
masser må konstruksjonen dimensjoneres mot oppdrift ved flom. Bekken som renner gjennom
deltaet må trolig legges i rør.
I dette området må det forventes behov for grunnundersøkelser for å vurdere lokalstabilitet,
setninger og ev. peler for myrbru.
6.4 Profil 150 – 250 Alternativ 2
Gangvegen skal legges rundt Nedre Rælingsveg 206B og etableres på 2 – 3 m fylling for
påkobling opp mot undergangen under Nedre Rælingsveg. Dette alternativet unngår
sannsynligvis oppfylling over deltaet som tidligere lå under vann. Det bør allikevel forventes et
topplag av bløte masser.
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Oppfylling med kvalitetsmasser kan gjøres i kombinasjon med fiberduk og geonett og eventuelt
bruk av lette masser dersom det viser seg vanskelig å oppnå tilfredsstillende lokalstabilitet. Ved
bruk av lette masser må konstruksjonen dimensjoneres mot oppdrift ved flom.
Det må forventes behov for grunnundersøkelser for å vurdere lokalstabilitet og setninger av
oppfyllingen.
6.5 Konklusjoner
Gangvegen kan mest sannsynlig etableres ved bruk av konvensjonelle metoder. Uttak av berg og
sikring av bergskjæringer må vurderes av ingeniørgeolog. Det må påregnes behov for
prøvegravinger og grunnundersøkelser for å kunne vurdere lokalstabilitet og setninger av
fyllinger og skjæringer. I de laveste delene av traseene må i tillegg oppdrift mot flom vurderes.
For reguleringsplan anbefales det å legge til grunn at permanente fyllinger skal etableres med
helning 1:3 eller slakere, i tillegg til et anleggsbelte på utsiden av vegen. Permanente
oppfyllinger over 3 m i lavbrekkene bør unngås.
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Videre geoteknisk bistand

Nødvendig omfang av grunnundersøkelser må vurderes når endelig trase er valgt. Det vil være
behov for geoteknisk prosjektering av tiltaket i neste planfase.
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