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Innledning

Det skal tilrettelegges for utbygging av eneboliger og hus i rekke på planområdet Tjonåsen i
Rælingen kommune. Beliggenhet er markert på forsidens kart, og planområdet er vist på
kartutsnitt nedenfor:

Det skal også etableres veger, vegkryss, kulvert under fylkesvegen og felles lekearealer innenfor
planområdet. Like sør for planområdet skal det etableres nytt landbruksareal – såkalt
erstatningsareal. Erstatningsarealet vises nederst til høyre på kartutsnittet ovenfor. Foreliggende
notat omhandler områdestabiliett iht. [1] for:
-

Planområdet
Erstatningsarealet
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Topografi og grunnforhold

Planområdet består av selve Tjonåsen som er en definert åsrygg samt lavereliggende flatt terreng
i sørøstre del. Øst for planområdet og Fv. 120 Nedre Rælingsveg, er det ravinert terreng ned mot
Øyeren.
Gjennomførte grunnundersøkelser er beskrevet i [2]-[4]. Hovedinntrykk gjentas også nedenfor.
På selve åsen (Tjonåsen) er det berg i dagen flere steder, imidlertid er det lokale dalsøkk/områder
hvor det nok kan være løsmasse med varierende mektighet og karakter. På det flate partiet i
sørøst, er det i hovedsak torv, matjord/mold og humusblandet materiale over tørrskorpeleire over
leire. Tidligere gjennomførte grunnboringer viser at det i øst og sørøst er partier med mektige
leirelag, jf. [2]. Fra dybder ca. 4,5m er det påvist middels fast og bløt leire. I ett punkt er det
indikasjon på sprøbruddmateriale fra dybde ca. 17m.
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Områdestabilitet

Trinnvis vurdering iht. [1] er vist nedenfor:

Del 1: Aktsomhetsområder
Punkt Krav
nr.
1
Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området

Tjonåsen ligger langt unna tidligere kartlagte faresoner, jf. utsnitt fra NVE Atlas ovenfor.
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Punkt nr.
2

Avgrens områder med mulig marin leire

Midtre del av selve Tjonåsen ligger over marin grense, og planområdet for øvrig ligger i
hovedsak utenfor områder som iht. NVE Atlas har «Mulighet for sammenhengende forekomst av
marin leire» (blå skravur på kartet).
Unntaksvis ligger en liten del i sørøst (like vest for Nordby skole) innenfor blåskravert område.
Utsnitt fra NVE Atlas er vist ovenfor.

Punkt nr.
3
Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred
Basert på rene topografiske kriterier, ligger tiltakene i utgangspunktet innenfor
aktsomhetsområde, jf. fig. 3.1 og 3.2 i [1].
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Del 2: Utredning av faresoner
Punkt Krav
nr.
4
Bestem tiltakskategori
Planene innenfor selve planområdet tilhører tiltakskategori K4.
Erstatningsarealet for landbruk ligger utenfor planområdet og tilhører tiltakskategori K2, jf. kap.
3.3.1 i [1] hvor «bakkeplanering/nydyrking» er nevnt som et eksempel på K2-tiltak.

Punkt nr.
Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig
løsneområde
Høyereliggende terreng ligger delvis over marin grense og preges av berg i dagen. Planområdet
og erstatningsarealet ligger ikke i utløpsområde for tenkte områdeskred.
5

For erstatningsarealet i sør er kravet for tiltakskategori K2 som følger: Krav til sikkerhet
oppfylles hvis tiltaket ikke forverrer stabiliteten. Kravet ivaretas ved at arealet gis en marginal
avlastning slik at ferdig o.k. landbruksareal blir liggende noe lavere enn opprinnelig o.k. terreng.
For løsneområde som er relevant for selve planområdet (tiltakskategori K4), gis videre
vurderinger nedenfor i tabellens punkt. 6-8.

Punkt nr.
6
Befaring
Befaring ble gjennomført 22.11.18 og 15.09.21.

Punkt nr.
7
Gjennomfør grunnundersøkelser
Det er ikke kvikkleire i noe av prøvematerialet fra utførte undersøkelser, jf. [2]-[4]. Det er
imidlertid indikasjon på sensitiv leire i flere av borpunktene, og i [2] angir rapportteksten at
«Vingeboring i borpunkt 31 viste sprøbruddmateriale». Udrenert skjærstyrke målt med vingebor
indikerer at det kan være sprøbruddmateriale fra kote ca. 157 – dvs. dybde ca. 17m.
Gjennomførte grunnboringer er vist på vedlagte tegning N02A01.
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Nord for punktet møter fylkesvegen etter hvert berg i dagen, og både sør og sørsøst for
planområdet er det berg i dagen flere steder. Langs selve åsens østre kant er det gjennomgående
bart berg. Kritisk profil mht. løsneområde er profil A med plassering vist på vedlagte N02A01.
Punkt nr.
8
Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder
I profil A tas det høyde sprøbruddmateriale fra kt. 157 for et retrogressivt initialskred iht. kap.
4.5.1 i [1], og løsneområde iht. fig.4.7. Profil A er vist på vedlagte tegning N02A02.
Mulig løsneområde kan ikke nå planområdet.

Oppsummerende konklusjon: Planene kan gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet
iht. [1]. Erstatningsarealet for landbruk i sør, må gis en marginal avlastning slik dette er forklart i
tabellens pkt. 5.
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