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Tegninger 

V10004-800.1  Beregningsprofil 1, dagens situasjon, udrenert og drenert analyse 

V10004-800.2 Beregningsprofil 1, midlertidig situasjon med åpen utgraving (1:3), 
udrenert og drenert analyse 

V10004-800.3 Beregningsprofil 1, midlertidig situasjon med grøftekasse, udrenert 
og drenert analyse  

V10004-800.4 Beregningsprofil 1, midlertidig situasjon med åpen utgraving (1:2) + 
avlastning, udrenert og drenert analyse  

V10004-801.1  Beregningsprofil 2, dagens situasjon, udrenert og drenert analyse 

V10004-801.2 Beregningsprofil 2, midlertidig situasjon med åpen utgraving (1:3,5), 
udrenert og drenert analyse 

V10004-801.3 Beregningsprofil 2, midlertidig situasjon med grøftekasse + 
avlastning, udrenert og drenert analyse  

V10004-802.1  Beregningsprofil 3, dagens situasjon, udrenert og drenert analyse 

V10004-802.2 Beregningsprofil 3, midlertidig situasjon med åpen utgraving (1:3), 
udrenert og drenert analyse 

V10004-802.3 Beregningsprofil 3, midlertidig situasjon med grøftekasse, udrenert 
og drenert analyse  

Vedlegg 

A. Klassifisering av borpunkter og beregningsprofiler (V10004-001) 
B. Tolkning av styrkeparametere 
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1 Innledning 
Viken fylkeskommune skal oppgradere fv. 109 på strekningen fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim i 
Sarpsborg. Multiconsult er engasjert som rådgivende ingeniør for alle fag. 

Det foreliggende notat omhandler områdestabilitetsvurderinger ved sørøstre del av Bjørnengveien 
ifm. ny overvannsledning fra fv. 109. 

Vurderingene i foreliggende notat er utført iht. NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, 
utgitt i desember 2020 [5]. 

2 Topografi og grunnforhold 
Det aktuelle området er markert med rødt omriss i Figur 2-1, og ligger mellom Ombergveien og den 
sørøstre delen av Bjørnengveien, samt delvis langs Glommastien. Figur 2-2 tom. Figur 2-4 viser 
historiske flyfoto over området fra 1947, 1988 og 2021 som viser at området har blitt fylt ut i 
forbindelse med etablering av veier og næringsområde. Ca. 100 sør for området er det berg i dagen 
langs Glomma, Ombergfjellet, se Figur 2-4. 

Det er tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i området, se Vedlegg A for plassering. Noen 
tidligere relevante datarapporter og vurderinger i området er listet under: 

• Datarapport 126531-09-RIG-RAP-001. Fv. 109 Råbekken-Torsbekkdalen – Overvannsledning 
Bjørnengveien. Multiconsult, 17.06.2022. [10] 

• Datarapport 57554001-1. Kontorbygg Solid Entreprenør, Rolvsøy.  SWECO, 05.04.2018. [11] 
• Rapport B 282A-1. Ombergveien, Nordre del. Grunn- og fundamenteringsforhold profil 90-

930. Statens vegvesen, 12.05.1980. [12] 

Prosjektspesifikke undersøkelser ble utført vinteren 2022 [10], som viser at registrert dybde til antatt 
berg varierer mellom 1,3 m og 18,8 m i borpunktene. Registrert bergnivå varierer mellom kote -14,5 
og +10,6. Generelt indikerer totalsonderingene at dybde til berg minker mot sør. Videre er det 
indikert at dybde til berg øker både mot vest og øst fra Bjørnengveien. Utførte grunnundersøkelser i 
området indikerer generelt et ca. 1-2 m tykt topplag av fyllmasser og/eller tørrskorpeleire etterfulgt 
av siltig leire med mektighet 1-16 m ned til berg eller et fastere lag på 0,5-3 m tykkelse over berg. 
Prøveserier viser generelt siltig leire med svært lav til høy skjærfasthet, samt lav til høy sensitivitet og 
plastisitet. Det er påvist sprøbruddmateriale i borpunkt 5 og 11 fra dybder henholdsvis 4 m og 3,5 m. 

I 2018 ble det utført grunnundersøkelser av SWECO på Bjørnengveien 13 [11]. Registrerte dybder til 
berg ligger i intervallet 8-22,6 m, og minker generelt mot Bjørnengveien i sørøstlig retning. 
Totalsonderinger indikerer generelt et topplag på 1-2 m av fyllmasser og/eller tørrskorpeleire. Videre 
i dybden er det indikert leire/silt ned til et fastere lag ca. 0,5-2 m over berg. Opptatt prøveserie viser 
lite til middels sensitiv leire og siltig leire ned til dybde 15 m. Sprøbruddmateriale/kvikkleire er ikke 
påvist. Registrering av hydraulisk piezometer indikerer en grunnvannstand ca. 1,3 m under terreng. 

Grunnundersøkelser utført av Statens Vegvesen i 1980 (B 282A-1) [12] viser kvikkleire fra dybde ca. 9 
m ca. 50 m nordøst for Ombergveien 64. Omtrent 60 m øst for Ombergveien 64 er det ikke påvist 
kvikkleire ned til antatt berg på 7 m dybde. 
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I forbindelse med reguleringsplan og byggeplan for ny fv. 109 er det utført supplerende 
grunnundersøkelser og sammenstilt med tidligere utførte undersøkelser fv. 109, se rapport 126531-
7-RIG-RAP-001_rev01 datert 06.09.2019 [4]. Disse grunnundersøkelsene ligger omtrent 500 m unna 
aktuelt undersøkelsesområde. Her er det påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire i flere punkter. 

 
Figur 2-1: Oversiktskart som viser vurdert område for overvannsledning langs Bjørnengveien [Norgeskart.no]. 

 
Figur 2-2: Flyfoto over området fra 1947. 

Bjørnengveien 

Ombergveien 

Glommastien 
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Figur 2-3: Flyfoto over området fra 1988. 

 

 
Figur 2-4: Flyfoto over området fra 2021. 

Ombergfjellet 
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3 Planlagt tiltak 
Det er planlagt en overvannsledning fra ny fv. 109 til Glomma som legges delvis i rør under 
Bjørnengveien. Forventet utgravingsnivå er 2-3 m under terreng. Overvannet går i åpen grøft frem til 
krysset mellom Ombergveien og Bjørnengveien samt fra sørøstre ende av Bjørnengveien og ut i 
Glomma. Se trase vist ved grønn polylinje i Figur 3-1. 

 
Figur 3-1: Planlagt trase for ny overvannsledning. 

Ombergveien 

Glomma 
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4 Fare for kvikkleireskred 
Tabell 4-1 oppsummerer gjennomgang iht. prosedyre for utredning av områdeskredfare i NVE 
veileder 1/2019. Prosedyren gjennomgås mer i detalj i avsnitt 4.1-4.3. 

Tabell 4-1: Oppsummering av gjennomgang iht. prosedyre for utredning av områdeskredfare i NVE veileder 1/2019. 

Del Pkt. Overskrift  Kommentar 

1:
 A

kt
so

m
he

ts
om

rå
de

r 

1. Undersøk om det finnes registrerte faresoner 
(kvikkleiresoner) i området 

Ingen registrerte faresoner innenfor aktuelt 
område, se avsnitt 4.1. 

2. Avgrens områder med mulig marin leire 
- Marin grense 
- Mulighet for marin leire (MML) 
- Berg i dagen eller grunt berg 

Tiltaksområdet ligger innenfor område med 
mulighet for marin leire, se avsnitt 4.1. 

3. Avgrens områder med terreng som kan være 
utsatt for områdeskred 

a) Terreng som kan inngå i løsneområdet 
for et skred. 

b) Terreng som kan inngå i 
utløpsområdet for et skred. 

Se avsnitt 4.2 for terrenganalyse. 
a) Terrenganalyse viser at området kan inngå i et 
mulig løsneområde. Skråningshøyder er 
maksimalt ca. 12 m og helning er brattere enn 
1:20 mellom Bjørnengveien og Ombergveien.  
b) Tiltaksområdet er vurdert til å ligge innenfor et 
mulig utløpsområde. 

2:
 U

tr
ed

ni
ng

 a
v 

fa
re

so
ne

r 

4. Bestem tiltakskategori K1, se avsnitt 4.3. 
5. Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av 

kritiske skråninger og mulig løsneområde  
Utført. 

6. Befaring Utført. 

7. Gjennomfør grunnundersøkelser  Utført. 
8. Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens 

løsne- og utløpsområder 
Ikke nødvendig for K1. 

9. Klassifiser faresoner Ikke nødvendig for K1. 
10. Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet   Ikke nødvendig for K1. 
11. Meld inn faresoner og grunnundersøkelser Ikke nødvendig for K1. 

 

Konklusjon 

Det er påvist sprøbrudmateriale/kvikkleire i 
enkelte punkter, og terrenganalyse viser mulige 
aktsomhetsområder. 
Tiltaket for ny overvannsledning havner i 
tiltakskategori K1. Det er ikke observert erosjon i 
området som kan utløse skred. Stabiliteten 
forverres ikke til endelig situasjon, men forverres 
under anleggsfasen ved utgraving, slik at det er 
krav til sikkerhetsfaktor. 

 

4.1 Punkt 1 og 2 i NVE-prosedyren – Registrerte faresoner og marin leire  
Området vurderes for reguleringsplanen i Fredrikstad fra Råbekken til Rolvsøysund. Dette notatet tar 
for seg området sørøst langs Bjørnengveien. Det aktuelle området ligger ikke innenfor noen 
registrerte faresoner iht. NVE Atlas [2]. 

Hele området ligger under marin grense og ligger innenfor sone for mulighet for marin leire iht. NVE 
Atlas [2], se Figur 4-1. Området består av tykke havavsetninger, samt noe bart fjell rett sør for 
området iht. NGUs løsmassekart [1], se Figur 4-2. 
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Figur 4-1: Området ligger innenfor sone for mulighet for marin [nve.atlas.no] [2]. Egnet målestokk for kartet er 1:50000. 

 
Figur 4-2: Kvartærgeologisk kart viser at området består av tykke havavsetninger og bart fjell  iht. NGUs løsmassekart [1]. 
Egnet målestokk for kartet er 1:50000. 
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4.2 Punkt 3 i NVE-prosedyren – Avgrens aktsomhetsområder  
NVEs retningslinjer, ref. [5], beskriver hvordan terrenganalyser kan utføres for å begrense 
aktsomhetsområdene til områder der topografien gir muligheter for områdeskred.  

a) Terreng som kan inngå i løsneområdet for et skred: 
• Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter  

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og høydeforskjell > 5 m  

• Aktsomhetsområder som ligger innenfor 20 x skråningshøyden, H, målt fra bunn av skråning 
(ravinebunn, bunn av elv eller marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.))  

Figur 4-3 viser bratthetskart for terrenget i området, hvor skråninger brattere enn 3 grader er vist 
med farge. Dette gir en indikasjon på skråninger med en omtrentlig helning brattere enn 1:20 som 
tilsvarer 2,8 grader. Skråningene er tilknyttet skråningene rett øst for Ombergveien ned mot 
næringsområdet, samt ned fra næringsområdet til Bjørnengveien der overvannsledningen er 
planlagt. Disse skråningene går sammen rett sør for næringsområdet og Bjørnengveien. Området 
markert med lilla omriss på Figur 4-3 har mindre enn 5 m dekning over berg. 

Skråningene opp fra Bjørnengveien i vestlig retning vil være sannsynlig løsneområde tilknyttet 
tiltaket. Skråningene i bakkant opp mot Ombergveien er også mulig løsneområder som havner 
innenfor 1:20 helning bak fra Bjørnengveien. Det må kontrolleres om tiltaket vil påvirke stabiliteten 
til disse skråningene.  

Skråningene rett vest for Bjørnengveien er maks 3-4 m høyde, men vil i midlertidig situasjon være 
utgravd 2-3 m dypere slik at skråningshøydene blir over 5 m. 

 
Figur 4-3: Bratthetskart for området med ca. trase for overvannsledning. 

<5 m til berg 
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b) Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred:  
• 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone eller 

et aktsomhetsområde  

• Utløpsområde som allerede er kartlagt  

Tiltaket ligger innenfor et mulig utløpsområde fra løsneområdet til skråningene rett øst for 
Ombergveien. Skråningene her har en maks høyde ca. 8 m, dvs. mulig lengde på løsneområde er 
20x8 m = 160 m. Det gir et utløpsområde lik 480 m, som betyr at tiltaket ligger innenfor 
utløpsområdet. Se eksempel på snitt mellom Ombergveien og Bjørnengveien i Figur 4-4. 

 
Figur 4-4: Snitt mellom Ombergveien og Bjørnengveien. 

4.3 Punkt 4 i NVE-prosedyren – Bestem tiltakskategori 
Tiltakskategorien velges ut fra tabell 3.2 i NVE veileder 1/2019. Overvannsledningen anses som et 
lokalt VA-anlegg, og plasseres derfor i tiltakskategori K1. 

 

Figur 4-5: Tiltakskategori K4 velges for ny fv. 109 [NVE veileder 1/2019]. 
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4.3.1 Sikkerhetskrav iht. NVE veileder 1/2019 
Iht. kapittel 3.3.3 i NVE veileder nr. 1/2019 oppfylles krav til sikkerhet for tiltakskategori K1 dersom 
tiltaket ikke forverrer stabiliteten. Erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket må 
forebygges. Det skal gjøres en vurdering av alle relevante aktsomhetsområder med tanke på 
skråninger hvor erosjon kan utløse skred.  

Hvis tiltaket forverrer stabiliteten kreves det absolutt sikkerhetsfaktor Fcu ≥ 1,40*fs og Fcφ ≥ 1,25, hvor 
fs er sprøhetsfaktoren som korrigerer for sprøbruddeffekt i de udrenerte beregningene. 
Sprøhetsfaktor fs=1,15, altså kreves Fcu ≥ 1,40*fs  Fcu ≥ 1,61. 

Vurdering og dokumentasjon for tiltakskategori K1 krever geoteknisk kompetanse iht. kapittel 3.1 i 
NVE veileder nr. 1/2019. Kvalitetssikring gjennomføres internt i foretaket. 

Langs Bjørnengveien skal det anlegges overvannsledning under veien, dvs. det skal fylles igjen i 
ettertid. Det betyr at det ikke er forverring fra dagens situasjon til endelig situasjon. Dermed er det 
bare beregnet stabilitet for dagens situasjon og midlertidig situasjon, anleggsfase.  

4.3.2 Erosjon 
Det er ikke observert erosjon i området. Det er ingen synlige bekker og det er fylt ut med steiner 
langs elvebredden til Glomma rundt utløp for overvannet, se Figur 4-6.  

Erosjon må sikres og forebygges ved utløp av planlagt åpen grøft for overvann. 

 
Figur 4-6: Steinfylling langs Glomma ved utløp for overvann. 
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4.3.3 Lagdeling, styrkeparametere og beregningsforutsetninger 
Det er definert 3 beregningsprofiler for å sjekke om det er forverring og om det er tilstrekkelig 
sikkerhet i anleggsfase. Se Figur 4-7 og tegning V10004-001 i vedlegg A for oversikt over relevante 
borpunkter som er klassifiserte samt plassering av beregningsprofil 1, 2 og 3. Profil 1 og 2 er avbøyd 
for å få de bratteste helningene med i samme snitt. 

 

Figur 4-7: Borplan med klassifiserte borpunkt og beregningsprofiler. 

 

For å sjekke om det er forverring og om det er tilstrekkelig sikkerhet er det beregnet stabilitet ved 
hjelp av GeoSuite Stability, med beregningsmetode Beast 2003. Beast er en beregningsmetode 
basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både 
kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for 
definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i 
programmet.  

Laster brukt i beregningene tilsvarer dagens krav, hvor det for bilvei/parkering/snuplass samt 
anleggstrafikk er benyttet en trafikklast q = 15*1,3 = 19,5 kPa. 
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Profil 1 

Det er lagt inn tørrskorpeleire med tykkelse 1 m. Tørrskorpa er modellert med friksjonsvinkel ϕ = 30° 
og kohesjon c’ = 0 kPa. Det er lagt inn en 1 m dyp vannfylt sprekk i tørrskorpa. 

Under tørrskorpeleira er det lagt inn Su
A -profiler som er basert på CPTu-forsøk og prøveserie i 

borhull 16, se vedlegg B. Det er benyttet anisotropifaktorer med aktiv = 1,0 direkte = 0,63 og passiv = 
0,35. Dette er iht. NVE rapport nr. 14/2014 NVE – NIFS «En omforent anbefaling for bruk av 
anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer» [7], ved Ip ≤ 10 %.  

Det er lagt inn et sandlag under leiren og over berg hvor det er benyttet ϕ = 33° og kohesjon c’ = 0 
kPa hentet fra erfaringsverdier for løst lagret sand i SVV håndbok V220 [8]. 

Grunnvannstand er antatt å stå ca. 1 m under terreng.  

Input til beregningene i GeoSuite er vist i Figur 4-8. 

 
Figur 4-8: Jordparametere benyttet i beregningene (udrenert) for profil 1. 

Det er også gjort en stabilitetsberegning med drenerte parametere. Det er da benyttet friksjonsvinkel 
ϕ = 25° og kohesjon c’ = 3 kPa for leiren. 

Det er utført beregninger for dagens og midlertidig situasjon, både udrenert og drenert.  

Profil 2 

Det er lagt inn tørrskorpeleire med tykkelse 1,5 m. Tørrskorpa er modellert med friksjonsvinkel ϕ = 
30° og kohesjon c’ = 0 kPa. Det er lagt inn en 1 m dyp vannfylt sprekk i tørrskorpa. 

Under tørrskorpeleira er det lagt inn Su
A -profiler som varierer langs beregningsprofilet og er basert 

prøveserie i borhull 13, samt på CPTu-forsøk og prøveserie i borhull 5 og 16, se vedlegg B. Verdier 
brukt i GS Stability er hentet som direkte skjærstyrke fra prøveserie i 13, slik at beregningene blir 
konservative ved bruk av anisotropifaktorer aktiv = 1,0 direkte = 0,63 og passiv = 0,35. Dette er iht. 
NVE rapport nr. 14/2014 NVE – NIFS «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i 
prosjektering i norske leirer» [7], ved Ip ≤ 10 %.  

Ved borpunkt 6 i profilet er borpunkt 5 brukt som grunnlag for udrenert skjærstyrke. Mellom 3 m og 
4,5-5 m dybde indikerer indeksforsøk av veldig lav styrke pga. forstyrret prøvekvalitet og CPTu-
korrelasjoner viser varierende verdier, og dermed er SHANSEP med antatt OCR = 2,5 benyttet 
mellom 3 m og 4,5 m dyp.  

Det er lagt inn et sandlag under leiren hvor det er benyttet ϕ = 33° og kohesjon c’ = 0 kPa hentet fra 
erfaringsverdier for løst lagret sand i SVV håndbok V220 [8]. Mellom borpunkt 13 og 6 er det lagt inn 
et underliggende leirlag over berg. 
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Grunnvannstand er antatt å stå ca. 1 m under terreng.  

Input til beregningene i GeoSuite er vist i Figur 4-9. 

 
Figur 4-9: Jordparametere benyttet i beregningene (udrenert) for profil 2. 

Det er også gjort en stabilitetsberegning med drenerte parametere. Det er da benyttet friksjonsvinkel 
ϕ = 25° og kohesjon c’ = 3 kPa for både lite sensitiv leire og sprøbruddmateriale/kvikkleire. 

Det er utført beregninger for dagens og midlertidig situasjon, både udrenert og drenert.  

Profil 3 

Det er lagt inn tørrskorpeleire med tykkelse 1,5 m. Tørrskorpa er modellert med friksjonsvinkel ϕ = 
30° og kohesjon c’ = 0 kPa. Det er lagt inn en 1,5 m dyp vannfylt sprekk i tørrskorpa. 

Under tørrskorpeleira er det lagt inn Su
A -profiler som varierer langs beregningsprofilet og er basert 

på CPTu-forsøk og prøveserie i borhull 5 samt prøveserie 890 fra SVV B 282-11 og prøveserie 4 fra 
SWECO 57554001-1, se vedlegg B. Se plassering av borpunkt i vedlegg A. Det er konservativt antatt 
sprøbruddmateriale over store deler av dybden under leiren. 

Ved borpunkt 5 er styrken konservativt lagt noe lavere enn definert i vedlegg B mellom 3 m og 4,5 m 
dybde pga. at beregningsprofilet ligger noe lenger nord enn borpunkt 5. Derfor er også dybden til 
berg satt til noe dypere enn vist i totalsondering 5. 

Det er benyttet anisotropifaktorer med aktiv = 1,0 direkte = 0,63 og passiv = 0,35. Dette er iht. NVE 
rapport nr. 14/2014 NVE – NIFS «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i 
prosjektering i norske leirer» [7], ved Ip ≤ 10 %. Verdiene hentet fra prøveseriene fra SVV og SWECO 
er direkte skjærstyrke og dermed er beregningene i skråningen opp mot Ombergveien konservative 
ved bruk av definerte anisotropifaktorer. 

Grunnvannstand er antatt å stå ca. 1 m under terreng.  

Input til beregningene i GeoSuite er vist i Figur 4-10. 

 
Figur 4-10: Jordparametere benyttet i beregningene (udrenert) for profil A. 

Det er også gjort en stabilitetsberegning med drenerte parametere. Det er da benyttet friksjonsvinkel 
ϕ = 25° og kohesjon c’ = 3 kPa for leiren. 

Det er utført beregninger for dagens og midlertidig situasjon, både udrenert og drenert.  



Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund Revisjon:  00 
Dokumentnummer: 126531-10-RIG-NOT -004 Dato:  19-08-2022 
 
Tittel: Områdestabilitet Bjørnengveien sørøst Side:  16 av 20 

16 
 

4.3.4 Vurdering av sikkerhet 
Beregninger viser at tiltaket ikke påvirker stabiliteten av skråningene opp mot Ombergveien. 
Stabiliteten av skråningene ned mot Bjørnengveien vil bli forverret i midlertidig fase, og dermed må 
krav til stabilitet iht. NVE 1/2019 tilfredsstilles. 

For å tilfredsstille krav til 1,61 pga. mulig sprøbruddeffekt er det foreslått alternativer for å etablere 
byggegrop. Alternativene er (i) åpen utgraving med krav til ulike skråningshelninger, (ii) grøftekasse, 
(iii) spunt og (iv) avlastning, samt kombinasjoner av disse. Det er regnet på åpen utgraving med ulike 
skråningshelninger og grøftekasse. Merk at ved grøftekasse for profil 2 er det nødvendig med 
avlastning på topp av skråning, som også er et alternativ for profil 1. Det er ikke regnet på endelig 
situasjon siden det vil tilbakefylles og opparbeides til ca. opprinnelig terreng/vei. 
Skråningshelningene er bare optimalisert vest for Bjørnengveien/overvannsledningen. Det er antatt 
utgraving ned til ca. 0,5 m under bunn overvannsledning og traubunn med bredde 4 m. 

Generelt bør anleggstrafikk holdes unna øvre del av skråningene, enten ved å holde tilstrekkelig 
sikkerhetsavstand på oppsiden av skråningstopp eller arbeide på motsatt side av grøften (østre del) 
gitt av lokalstabiliteten er ivaretatt.  

Profil 1 

For dagens situasjon viser stabilitetsberegninger ved udrenert analyse (totalspenning) for kritisk 
glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,79. Kritisk bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk glideflate. 
Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,15 (udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir 
en kritisk sikkerhetsfaktor lik 1,38. Se tegning V10004-800.1 for antatt lagdeling og beregninger for 
dagens situasjon. 

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med åpen utgraving og helning 1:3 viser stabilitetsberegninger 
ved udrenert analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,68. Kritisk bruddflate er gitt som 
sirkelsylindrisk glideflate. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 1,98 (udrenert). Drenert 
analyse (effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,32. Anleggstrafikklast er plassert ca. 2,5 m bak 
topp graveskråning. Se tegning V10004-800.2 for antatt lagdeling og beregninger for midlertidig 
situasjon med åpen utgraving.  

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med grøftekasse viser stabilitetsberegninger ved udrenert 
analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,70. Kritisk bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk 
glideflate. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,05 (udrenert). Drenert analyse 
(effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,33. Se tegning V10004-800.3 for antatt lagdeling og 
beregninger for midlertidig situasjon med grøftekasse.  

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med åpen utgraving samt avlastning av terreng 5 m bak 
naturlig skråningstopp med 1 m dybde under terreng viser stabilitetsberegninger ved udrenert 
analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,64. Kritisk bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk 
glideflate. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,12 (udrenert). Drenert analyse 
(effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,30. Anleggstrafikklast er plassert ca. 4,5 m bak topp 
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graveskråning.  Se tegning V10004-800.4 for antatt lagdeling og beregninger for midlertidig situasjon 
med grøftekasse.  

Siden andelen sprøbruddmateriale over mest kritiske glideflate b/D er < 40 %, er et flakskred eller 
rotasjonskred sannsynlig skredmekanisme. 

Profil 2 

For dagens situasjon viser stabilitetsberegninger ved udrenert analyse (totalspenning) for kritisk 
glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,47. Kritisk bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk glideflate. 
Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,78 (udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir 
en kritisk sikkerhetsfaktor lik 1,45. Se tegning V10004-801.1 for antatt lagdeling og beregninger for 
dagens situasjon. 

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med åpen utgraving og helning 1:3,5 viser 
stabilitetsberegninger ved udrenert analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,62. Kritisk 
bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk glideflate. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,32 
(udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,31. Se tegning V10004-801.2 
for antatt lagdeling og beregninger for midlertidig situasjon med åpen utgraving. Merk, 
anleggstrafikk må være minst 5,5 m bak graveskråningstopp. 

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med grøftekasse og avlastning av terreng viser 
stabilitetsberegninger ved udrenert analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,63. Kritisk 
bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk glideflate. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 2,35 
(udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,64. Se tegning V10004-801.3 
for antatt lagdeling og beregninger for midlertidig situasjon med grøftekasse. Terrenget er avlastet 
ved å gjøre skråningen opp fra veigrøften slakere, gitt ved en helning 1:4,5. Det er også mulig å 
avlaste ved å planere ut terrenget på toppen av skråningen. Merk, anleggstrafikk må være minst ca. 
8,3 m bak topp nedplanert graveskråning. 

Siden andelen sprøbruddmateriale over mest kritiske glideflate b/D mulig er > 40 %, er et 
retrogressivt skred mulig skredmekanisme. 

Profil 3 

For dagens situasjon viser stabilitetsberegninger ved udrenert analyse (totalspenning) for kritisk 
glideflate en sikkerhetsfaktor på 1,18. Kritisk bruddflate er gitt som sirkelsylindrisk glideflate. 
Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 1,74 (udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir 
en kritisk sikkerhetsfaktor lik 1,34. Se tegning V10004-802.1 for antatt lagdeling og beregninger for 
dagens situasjon. 

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med åpen utgraving og helning 1:3 viser stabilitetsberegninger 
ved udrenert analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,69 for sirkelsylindrisk glideflate i 
byggegropen. Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 1,66 (udrenert). Drenert analyse 
(effektivspenning) gir en sikkerhetsfaktor 1,31. Se tegning V10004-802.2 for antatt lagdeling og 
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beregninger for midlertidig situasjon med åpen utgraving. Merk, anleggstrafikk må være minst 9 m 
bak graveskråningstopp. 

For midlertidig situasjon (anleggsfase) med grøftekasse viser stabilitetsberegninger ved udrenert 
analyse (totalspenning) en sikkerhetsfaktor på 1,66 for sirkelsylindrisk glideflate i byggegropen. 
Sammensatt glideflate gir sikkerhetsfaktor lik 1,67 (udrenert). Drenert analyse (effektivspenning) gir 
en sikkerhetsfaktor 1,57. Se tegning V10004-802.3 for antatt lagdeling og beregninger for midlertidig 
situasjon med grøftekasse. Merk, anleggstrafikk må være minst 6,7 m bak topp skråning. 

Siden andelen sprøbruddmateriale over mest kritiske glideflate b/D tilsynelatende er < 40 %, er et 
flakskred eller rotasjonskred sannsynlig skredmekanisme. 
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5 Konklusjon 
Alle skråninger i området er relativt lave, maksimalt ca. 10-11 m. Det er lite sannsynlig at tiltaket 
ligger i et løsneområde i dagens situasjon, men kan bli det ved midlertidig utgraving for 
overvannsledning. Skråningene i bakkant av næringsområdet vest for Bjørnengveien, opp mot 
Ombergveien, er et mulig løsneområde slik at tiltaket kan havne innenfor et utløpsområde.  

Tiltaket for ny overvannsledning havner i tiltakskategori K1. Det er ikke observert erosjon langs 
Glomma eller i området som kan utløse skred. Stabiliteten forverres ikke til endelig situasjon siden 
byggegrøft skal fylles igjen og Bjørnengveien skal gjenopprettes. I anleggsfase må det graves ned for 
å legge overvannsledningen, og dette forverrer stabiliteten av skråningene rett vest for 
Bjørnengveien. Anleggsfasen påvirker ikke skråningene lengre vest opp mot Ombergveien.   

Kravene for K1 og stabilitet iht. NVE veileder 1/2019 tilfredsstilles for profilene ved følgende 
løsningen for anleggsfase: 

- Profil 1: Grøftekasse, åpen utgraving med vestre skråningshelning slakere enn 1:3 eller åpen 
utgraving vestre skråningshelning slakere enn 1:2 med avlastning på topp av skråning. 

- Profil 2: Grøftekasse + avlastning på topp av vestre skråning eller åpen utgraving med vestre 
skråningshelning slakere enn 1:3,5. Avlastningen er beregnet ved å planere ned skråningen til 
en helning på 1:4,5. 

- Profil 3: Grøftekasse eller åpen utgraving med vestre skråningshelning slakere enn 1:3. 
I tillegg er det krav til anleggstrafikkfri sone ved og bak skråningstopp for flere av alternativene. 

Grøftekasse er i beregningene definert som utgraving ned til 0,5 m under bunn overvannsledning og 
4 m bred traubunn. Alternativ til grøftekasse og åpen utgraving er å sette ned spunt til berg. 

Pga. mulig sprøbruddmateriale/kvikkleire i bunn av byggegrop vil det være behov for å 
forsterke/stabilisere traubunnen slik at man får en fast arbeidsplattform.  

Detaljer rundt etablering av grøft/byggegrop samt arbeidsgang må etableres under 
detaljprosjektering. Lokalstabilitet bør beregnes på nytt når endelig geometri, plassering og løsning 
er valgt. 
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Vedlegg A 
 

Oversikt og klassifisering av borpunkt (V10004-001) 
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BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING KJERNEBORING

43.0
28.2 14.8+2.4

EKSEMPEL

BP 1

Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

SWx - Boringer fra SWECO-rapport nr. 57554001-1 (2018) - Kontorbygg Solid Entreprenør,
Rolvsøy

SVxxx - Boringer fra Statens Vegvesen-rapport nr. B 282A-1 (1980) tegning nr. B 282A-02 -
Ombergveien, Nordre del, Profil 90-930
xxx henviser til veiprofil

KARTGRUNNLAG:
KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

EUREF89, NTM sone 11
NN2000

PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

HENVISNINGER
TIDLIGERE BORINGER:

TEGNFORKLARING:

FORKLARING

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:



 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg B 
 

Tolkede styrkeprofiler for beregningsprofiler 1, 2 og 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL 1 

Profil 1 er basert på CPTu og prøveserie i borpunkt 16 (MC), med noe konservativ tilpasning i 
toppen av styrkeprofilet nedover i skråningen. 

 



PROFIL 2 

Profil 2 er basert på prøveserie i borpunkt 13 samt tolkning av borpunkt 16. Ved skråningen ned 
mot Bjørnengveien fra eksisterende parkering-/snuplass er styrken basert på tolkning av CPTu og 
prøveserie i borpunkt 5, siden totalsondering 6 indikerer lignende grunnforhold som 5. Tolkning av 
borpunkt 5 viser varierende verdier og enaksforsøkene viser forstyrrede prøver. Mellom 3 og 4,5 m 
er det brukt SHANSEP med en OCR 2,5. Ødometerforsøk i området viser OCR mellom 2,5-3,5. 

 



 



PROFIL 3 

Profil 3 er basert på SVV 890 (1980), SWECO 4 (2018) og MC 5 (2022). Profilet starter ca. ved 
Ombergveien mellom borpunkt ved veiprofil 890 fra SVV rapport B 282-1 og borpunkt 4 fra SWECO 
rapport 57554001-1 og strekker seg ned mot Bjørnengveien hvor borpunkt 5 (MC) er brukt for 
tolkning av styrke.  
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