
 

 
  

 
 

Prosjekt: 

                            Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund 
Dokumentnummer: 

126531-3-RIG-NOT-002 

Tittel: Stabilitet fv. 109 ved Råbekken Dato: 18.10.2017 

Til: Viken v/Lise Larsen og Cathrine Heramb Ovrid 

Kopi: Viken v/Ahmed Tebarek 

Utarbeidet av: Vebjørn Solli Fag/Fagområde: RIG 

Kontrollert av: Espen Fiskum Ansvarlig enhet: 10111063 Geoteknikk Østfold 

Godkjent av: Wibeke Norris Emneord: Stabilitet 

Sammendrag: 
Det foreliggende notatet inneholder vurderinger av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 for 
utvidelse av fylkesvei 109 ved Råbekken. Store deler av området ligger innenfor faresoner for 
områdeskred. Det er antatt sprøbruddmateriale over store deler av prosjektområdet. Alle skråninger 
i området er relativt lave, maksimalt ca. 8 m, og er tilknyttet Råbekken/Evjebekken. Et initialskred 
ned mot bekken vil kunne skape større skred, men med begrenset bakovergripende effekt som 
følger av det relativt flate området med små høydeforskjeller. Tidligere innmeldte soner revideres 
og deles opp etter en mer detaljert sammenstilling av tidligere rapporter og grunnforhold. 

Flere skråninger har i dagens situasjon lavere sikkerhet enn det regelverket krever. Den videre 
prosjekteringen av fv. 109 skal sikre nødvendig sikkerhet ved etablering av ny vei med kulverter. 
Nødvendige tiltak er KS-peler, lettere masser i veioverbygningen samt erosjonssikring langs deler av 
Evjebekken. Beregninger viser at foreslåtte tiltak gir tilfredsstillende stabilitet for denne fasen. Nye 
beregninger og vurderinger må gjøres i videre faser for å sikre stabiliteten ved endelig veiutforming. 
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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 notatet omhandler stabilitetsvurderinger for fv. 109 med gang- og sykkelvei ved 
Råbekken i Fredrikstad. Notatet er en revisjon av 126531-03-RIG-NOT-002, datert 18.10.2017, utgitt 
for forrige reguleringsplan. Det er behov for nye vurderinger i forbindelse med oppdatert 
reguleringsplan, og fordi NVEs kvikkleireveileder er revidert siden de forrige vurderingene ble utført. 
Hele notatet er derfor revidert. Vurderingene i foreliggende notat er utført iht. NVE-veileder 1/2019 
Sikkerhet mot kvikkleireskred, utgitt i desember 2020 [5]. Beregningsprofiler er hentet fra notat for 
lokalstabilitet 126531-07-RIG-NOT-017 [16], datert 30.01.2020. Siden lokalstabilitetsnotatet dekker 
skråninger relevante for områdeskred, er beregningene for lokalstabilitet fra byggeplan beholdt som 
grunnlag for vurdering av områdestabilitet. Veigeometrien relativt lik eller noe redusert i omfang 
sammenlignet med forrige byggeplan. Nødvendige tiltak foreslått i 126531-07-RIG-NOT-017 er derfor 
beholdt for nåværende reguleringsplan. Nye vurderinger av stabilitet og lokale tiltak må 
gjennomføres i senere faser. 

2 Topografi og grunnforhold 
Det aktuelle området er markert med rødt omriss i Figur 2-1, og strekker seg rundt rundkjøringen ved 
Råbekken på fv. 109 samt nedover Evjebekkveien til noe sørøst for innkjøringen til Dikeveien. 
Omtrentlig plassering av Råbekken/Evjebekken er vist med blå linjer i Figur 2-1. Figur 2-2 viser de tre 
beregningsprofilene fra opprinnelig notat 126531-3-RIG-NOT-002, med tilhørende bilder for hvert 
profil i Figur 2-3, Figur 2-4 og Figur 2-5 hvor de mest relevante skråningene er vist. I Figur 2-2 viser 
terrengkotelinjene at skråningene heller ned mot Råbekken/Evjebekken.  

 
Figur 2-1: Oversiktskart som viser området for stabilitetsberegningene, samt ca. bekkeløp. 

Jernbanen 

Smørbøttaveien
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Figur 2-2: Beregningsprofiler og boringer som ble brukt i revisjon 00 av notatet. 
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Bildene under viser ca. profil 1, 2 og 3 som ble beregnet i rev. 00 av notatet. 

 

Figur 2-3: Bildet viser område for profil 1-1, bildet er tatt rett utenfor kulvertåpning på vestsiden av fv. 109 og mot nord. 

 

Figur 2-4: Bildet viser ca. profil 2, merk at bildet er sammensatt av flere foto og derfor kan være noe skjevt i 
sammenføyningene. 

 

Figur 2-5: Bildet viser området for profil 3 nede mot Råbekken.  

Historiske bilder viser at det er gjennomført topografiske forandringer i området i forbindelse med 
bygging av Evjebekkveien og nye næringsbygg, se Figur 2-6 tom. Figur 2-10. Figur 2-8 viser pågående 
arbeider for Evjebekkveien, og viser hvordan Evjebekken er stedvis fylt igjen og lagt om, se rød sirkel. 
Derfor viser SVV-rapporter B 260A-1 og B 260A-2 [13] et noe annet bekkeløp der Evjebekken går 
under Evjebekkveien i dagens situasjon. Bildene viser også at det tidligere har gått en åpen bekk ca. 
rett sydover fra dagens næringsbebyggelse på Dikeveien og som kom inn på Evjebekken rett nord for 
jernbanen. Denne er antageligvis lagt i rør mellom Dikeveien og utløp i Evjebekken, og fylt igjen ifm. 
med næringsbyggene. 
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Figur 2-6: Flyfoto over området fra 1947. 

 

Figur 2-7: Flyfoto over området fra 1978. 
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Figur 2-8: Flyfoto over området fra 1988. Rød ring angir strekke der bekken er lagt i rør under Evjebekkveien. 

 

Figur 2-9: Flyfoto over området fra 1997. 
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Figur 2-10: Flyfoto over området fra 2021. 

Det er tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i området. I forbindelse med forrige 
reguleringsplan og byggeplan er det utført supplerende grunnundersøkelser og sammenstilt med 
tidligere utførte undersøkelser, se rapport 126531-7-RIG-RAP-001_rev01 datert 06.09.2019 [4]. 

Noen tidligere relevante datarapporter og vurderinger i området er listet under: 
• Rapport 511359-1 Glemmen gård – Fredrikstad. Multiconsult, 20.10.2009. [14] 
• Rapport B 260A-1 tom. B 260A-5. Ny veg langs Råbekken. Statens Vegvesen, 1978-1987. [13] 
• 10206103-RIG-RAP-001. Ringledning vannverket – Evje ventilkammer, Fredrikstad. 

Multiconsult Norge AS, 11.01.2019. [11] 
• ICP-16-V-25050 Områdestabilitetsrapport for delstrekning Seut-Rolvsøy, InterCity – 

Østfoldbanen Fredrikstad-Sarpsborg. 2G – Cowi Multiconsult, 06.04.2018. [10] 
• Rapport B180-1 Rv 109 Rolvsøysund – Råbekken. Statens Vegvesen, 22.01.1973. [17] 
• Rapport 41135-1 Nybygg for Råbekken Auto, Rolvsøy. Noteby, 27.06.1990. [18] 
• 512078-RIG-RAP-001 Glemmen tomt 2. Multiconsult Norge AS, 17.06.2014. [21] 
• 511444-RIG-RAP-1 Jernbanekryssing Råbekken. Multiconsult Norge AS, 11.06.2013. [22] 
• Rapport 40841-1 Undergang – NSB, Råbekken. Noteby, 08.12.1988. [23] 
• 10227223-RIG-RAP-001 Lagerområde Produksjonsveien 10. Multiconsult Norge AS. 

08.12.2021. [19] 
• Brev 41124 Star bildeler – Nybygg Tomteveien, Råbekken. Noteby, 17.04.1990. [20] 
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3 Fare for kvikkleireskred 
Tabell 3-1 oppsummerer gjennomgang iht. prosedyre for utredning av områdeskredfare i NVE 
Veileder 1/2019. Prosedyren gjennomgås mer i detalj i avsnitt 0-3.9. 

Tabell 3-1: 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 

Det finnes registrerte faresoner i området, se 
avsnitt 0. 

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

Hele området ligger under marin grense og 
innenfor sone med mulighet for marin leire, se 
avsnitt 0. 

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. 

OK, se avsnitt 3.2 

2:
 U

tr
ed

ni
ng

 a
v 

fa
re

so
ne

r 

4. Bestem tiltakskategori K4, se avsnitt 3.3. 
5. Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av 

kritiske skråninger og mulig løsneområde  
OK, se avsnitt 3.4. 

6. Befaring Erosjon observert langs Evjebekken, se avsnitt 
3.5. 

7. Gjennomfør grunnundersøkelser  Det er tidligere utført grunnundersøkelser på 
området, se avsnitt 3.6. 

8. Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens 
løsne- og utløpsområder 

OK, se avsnitt 3.7. 

9. Klassifiser faresoner OK, se avsnitt 3.8. 
10. Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet   OK, se avsnitt 3.9. 
11. Meld inn faresoner og grunnundersøkelser Nåværende faresoner revideres, se avsnitt 3.7 

tom. 3.9. 
 

Konklusjon 

Store deler av tiltaksområdet har skråninger og 
grunnforhold som støtter nåværende faresoner. 
Stabiliteten for dagens situasjon er for lav iht. 
gjeldende krav for deler av tiltaksområde. Det er 
nødvendig med stabiliserende tiltak som KS-
peler, masseutskiftning og erosjonssikring av 
Evjebekken for nytt tiltak. Nye beregninger og 
vurderinger av tiltak er nødvendig i senere 
prosjektfaser når endelig veimodell foreligger. 
Tidligere innmeldte soner revideres og deles opp 
etter en mer detaljert sammenstilling av tidligere 
rapporter og grunnforhold. 
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3.1 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 ved Råbekken. Det aktuelle området ved Råbekken ligger innenfor de tidligere 
registrerte faresonene 2433 Råbekken sør og 2434 Råbekken nord, vist på Figur 3-1. Evjebekken som 
renner gjennom området er registrert som tilhørende utløpsområde til faresone 2433 og 2434. 

Hele strekningen ligger under marin grense og området ligger innenfor sone for mulighet for marin 
leire iht. NVE Atlas [2], se Figur 3-3. Hele området består av tykke havavsetninger iht. NGUs 
løsmassekart [1], se Figur 3-2. 

 

Figur 3-1: Registrerte faresoner for området ved Råbekken [atlas.nve.no] [2]. Lilla punkter og skravur er Statens vegvesens 
(SVV) kvikkleirepunkter og -områder. 
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Figur 3-2: Kvartærgeologisk kart viser at området består av tykke havavsetninger iht. NGUs løsmassekart [1]. Egnet 
målestokk er 1:50000. 

  

 

Figur 3-3: Området ligger innenfor sone for mulighet for marin leire [nve.atlas.no] [2]. Egnet målestokk er 1:50000.42 
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3.2 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 3-4 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 i og rundt tiltaksområdet er primært knyttet til 
Råbekken/Evjebekken som renner i sørøstlig retning.  

Området med rødt omriss i Figur 3-5 viser terrengkotelinjer med 1 m høydeintervall. En stor andel av 
skråningene tilknyttet bekken ved tiltaksområdet har en skråningshøyde større enn 5 m. Alle 
skråningene med høyde mer enn 5 m peker ned mot bekken. 

Det er området langs bekken vist på Figur 3-4 og Figur 3-5 som er vurdert å være utsatt for 
områdeskred, og som også kan påvirke nye fv. 109 med sidearm ned i Evjebekkveien til ny 
rundkjøring ved Dikeveien. Dette er basert både på topografien og tilstedeværelsen av kvikkleire og 
sprøbruddmateriale. Skred ned mot bekken i prosjektområdet kan forplante seg sideveis langs 
bekken. Som også indikert i aktsomhetsområdene fra InterCity-prosjektet, se Figur 3-1, vil sannsynlig 
løsneområde være skråningene på hver side av bekken og utløpsområdet være selv bekkeløpet [10]. 

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  

Terrenget i området rundt er vurdert til at tiltaksområdet ikke ligger innenfor et utløpsområde, med 
unntak av det utløpsområdet i og langs Råbekken/Evjebekken kartlagt for InterCity-prosjektet [10]. 
Området rundt er i hovedsak flatt og nærmeste skråning uten tilknytning til Råbekken/Evjebekken 
med helning brattere enn ca. 1:20 har berg i dagen, se Figur 3-4. Allerede kartlagt utløpsområde 
innenfor prosjektområdet vurderes derfor som rimelig basert på terrenganalyse.  



Fv 109 Råbekken-Rolvsøysund Revisjon:  01 
Dokumentnummer: 126531-3-RIG-NOT -002 Dato:  18-10-2017 
 
Tittel: Stabilitet fv. 109 ved Råbekken Side:  14 av 42 

14 
 

 

Figur 3-4: Bratthetskart fra NVE Atlas [2]. Alles skråninger brattere enn 3 grader er vist med farger. 

 
Figur 3-5: Kart over ca. tiltaksområde med terrenglinjer med 1 m intervall [Norgeskart.no]. 

Berg i dagen 
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3.3 Punkt 4 i NVE-prosedyren – Bestem tiltakskategori 
Tiltakskategorien velges ut fra tabell 3.2 i NVE veileder 1/2019. Fv. 109 er hovedveien mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad, har stor trafikk, og anses som en viktig vei. Tiltaket plasseres derfor i 
tiltakskategori K4. 

 

Figur 3-6: Tiltakskategori K4 velges for ny fv. 109 [NVE veileder 1/2019]. 

3.4 Punkt 5 i NVE-prosedyren – Gjennomgang av grunnlag  

3.4.1 Kritiske skråninger rundt veganlegget 
Kritiske skråninger er identifisert og er tilknyttet bekken som renner gjennom området. Figur 3-7 og 
Figur 3-8 viser eksempler på mulige kritiske skråninger hvor skred kan initieres og utvikle seg til 
områdeskred. Et løsneområde vil kunne utvikle seg over et område med lengde maksimalt ca. L=15H 
i bakkant av skråningsfot ved tilstedeværelse av sprøbruddmateriale, se Figur 3-9. Siden 
skråningshøydene H primært ligger mellom 5 og 7 m, vil et mulig løsneområde avgrense ca. 75-105 m 
i bakkant av bekken. Opp mot Glemmen Gård vil total skråningshøyde fra bekken være ca. 7-8 m, 
som vil medføre en ytterligere økning av maksimal utstrekning på 15 m.  

Basert på topografien kan løsneområdene avgrenses tilnærmet slik som vurdert i InterCity-prosjektet 
vist i Figur 3-1, med unntak av området ca. mellom jernbanen og der Evjebekken renner under 
Evjebekkveien. Her kan faresone 2433 (5-2) og faresone 2434 (5-3) revideres. 
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Figur 3-7: Skråning ned fra dagens rundkjøring til Evjebekken, samt opp mot parkeringsplass ifm. blomsterbutikk mm. 

 
Figur 3-8: Skråning ned fra Glemmen Gård mot Evjebekken samt videre opp mot Evjebekkveien. 

 
Figur 3-9: Avgrensing av løsneområde for et retrogressivt skred, med lengde L = 15H, hentet fra NVE veileder 1/2019 [5] . 

Det er påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire i flere punkter lang fv. 109 og ved rundkjøringen. Figur 
3-10 viser et utklipp fra områdestabilitetsrapport ICP-16-V-25050 [10] utført av Multiconsult og Cowi, 
hvor det er vist hvilke prøveserier hvor det er påvist og ikke påvist sprøbruddmateriale. I tillegg er 
totalsonderinger grovtolket og klassifisert etter om det ikke er forventet sprøbruddmateriale eller 
om det er indikasjoner på mulig sprøbruddmateriale. Undersøkelser gjort i forbindelse med bl.a. 
Glemmen gård [14] viser at sørvest i området har leira mindre sensitivitet og har mindre 
sprøbruddegenskaper.  

Figur 3-11 viser noen relevante punkter med prøveserie hvor det enten er påvist kvikkleire (rød), 
sprøbruddmateriale (oransje) eller ikke sprøbruddmateriale (grønn). Foreløpig vegmodell er også 
inkludert og viser at tiltak ligger innenfor løsneområdene for dagens faresone. Området rundt 
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rundkjøringen viser sprøbruddmateriale i skråningene ned mot bekken. Videre nedover langs bekken 
er det noen eldre prøveserier, vingeboringer og dreietrykksonderinger utført i forbindelse med 
bygging av Evjebekkveien, bl.a. fra SVV-rapporter B 260A-1, -2 og -5 [13]. Undersøkelsene viser at det 
er fastere grunnforhold og mindre sprøbruddmateriale sørøstover. Oppdaterte faresoner er 
nærmere vurdert i underkapittel 3.7. 

 
Figur 3-10: Utklipp fra områdestabilitetsrapport ICP-16-V-25050 for InterCity som viser grunnundersøkelser ved 
Råbekken/Evjebekken med fargekoder for påvist sprøbruddmateriale (rød), mulig/indikert sprøbruddmateriale (oransje) og 
ikke påvist/lite sannsynlig sprøbruddmateriale (grønt) [10]. 
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Figur 3-11: Oversikt over eldre og nye grunnundersøkelser med fargekoder der enten kvikkleire (rød) eller 
sprøbruddmateriale (oransje) er påvist, ev. der sprøbruddmateriale/kvikkleire ikke er funnet. 

3.4.2 Evjebekken nordøst 
Terrenganalyse viser en skråningshøyde større enn 5 m og at veganlegget kan ligge innenfor 
aktsomhetsområdet 20 x skråningshøyden bakover fra bekken, f. eks. som vist ved profil 0-0 i Figur 
3-12. Statens vegvesens rapport B 260A-1 [13] viser en prøveserie til 10 m dybde ved bekken ca. 
innenfor området med rødt omriss i Figur 3-12. Denne prøveserien viser ikke funn av 
sprøbruddmateriale. I tillegg indikerer dreiesondering og vingeboringer at skjærfastheten øker videre 
med dybden. For at et områdeskred skal utløses i denne skråningen må skredmekanismen gå 
gjennom eller i nærheten av dette punktet. Siden det ikke er sprøbruddmateriale i skråningen, kan 
områdeskred utelukkes. Dette betyr også at det er usannsynlig at et skred lengre sørøst (nedstrøms) 
vil utvikle seg sidelengs langs bekken etter Evjebekken krysser under Evjebekkeveien ved nevnte 
prøveserie. 
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Figur 3-12: Terrenganalyse av profil 0-0 tilsier at tiltaket vil kunne påvirke skråningsstabiliteten ned mot Evjebekken nordøst 
for området.  

3.4.3 Evjebekken sørvest 
Sørvestre side av Evjebekken opp mot Glemmen gård har en total skråningshøyde på ca. 7-8 m og en 
gjennomsnittlig helning på ca. 1:10. Utførte grunnundersøkelser indikerer at andel kvikkleire og 
sprøbruddmateriale minker i sørøstlig retning lang Evjebekken. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale 
eller kvikkleire i PR 41 fra 511359 [14] ned til 12 m dybde, plassert ved profil V. Totalsonderinger og 
vingebor i retning sør og øst indikere generelt lite sensitivt materiale, med unntak av enkelte tynnere 
lag hvor det er indikasjon på noe mer sensitivt materiale. Det vurderes til at et evt. skred her vil har 
begrenset bakovergripende effekt samt sideveis forplantning pga. lite tilstedeværelse av 
sprøbruddmateriale og manglende sammenhengende lag. 

Ved profil I (romertall) og 3 (vest for Evjebekken) er det sannsynligvis sprøbruddmateriale og/eller 
kvikkleire, og et skred her vil ha utløp i bekken. Det vurderes til at et skred ved profil 3 eller V vil ha 
begrenset sideveis utbredelse mot G/S-tiltaket pga. dette er ny G/S-vei planlagt med KS-peler i profil 
I (romertall). 

3.4.4 Råbekken nord for fv. 109 
Det er påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire langs Råbekken nord for Fv. 109 i forbindelse med ny 
ringledning (hovedvannforsyning) [11]. Ringledningtraséen  går på parti langs Råbekksvingen på 
toppen av skråningen ned mot Råbekken. For å ivareta tilstrekkelig stabilitet ned mot bekken er det 
avlastet og utført masseutskiftninger, se områdestabilitetsrapport 10206103-RIG-RAP-002 [12]. 
Stabiliteten i dette området skal derfor være ivaretatt slik at et sideveis skred ikke utvikler seg 
sørover mot dagens tiltaksområde.  
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3.5 Punkt 6 i NVE-prosedyren – Befaring  
Befaring har vært utført i tidligere planfaser. Det er også i forbindelse med ny NVE veileder 1/2019 
vært en ekstra runde med å vurdere erosjon langs Råbekken/evjebekken. Det er observert pågående 
erosjon langs Evjebekken sør for rundkjøringen. Langs Råbekken nord for tiltaksområdet er det lite 
tegn til erosjon. 

3.6 Punkt 7 i NVE-prosedyren – Grunnundersøkelser  
Grunnundersøkelser har vært utført i området tidligere, og er oppsummert i datarapport 126531-07-
RIG-RAP-001_rev01 [4]. Se også omkringliggende grunnundersøkelser og vurderingsrapporter listet 
opp i kapittel 2. Figur 3-13 viser en oversikt over antatt omtrentlig utbredelse av kvikkleire og 
sprøbruddmateriale i området, basert på undersøkelser utført i området. En mer nøyaktig kartlegging 
av utbredelse krever ytterligere prøveserier i området og vil kunne avgrense utbredelsen ytterligere. 

 

Figur 3-13: Antatt ca. utbredelse av kvikkleire (rødt) og sprøbruddmateriale (oransje), basert på prosjektspesifikke og 
tidligere utførte grunnundersøkelser. 

3.7 Punkt 8 i NVE-prosedyren – Avgrens løsne- og utløpsområder  
Iht. kapittel 4.5 i NVE veileder 1/2019 skal utførte grunnundersøkelser og befaringer gi tilstrekkelig 
informasjon til at løsneområdet skal kunne avgrenses, aktuell skredmekanisme identifiseres og 
potensiell utstrekning vurderes. 

Grunnundersøkelser utført på området viser antatt store sammenhengende områder med kvikkleire 
og sprøbruddmateriale, som muligens dekker store deler av tiltaksområdet i tilknytning 
Råbekken/Evjebekken, se Figur 3-13. Andel sprøbruddmateriale minker videre sørøstover fra 
tiltaksområdet langs Evjebekken mot Jernbanekryssingen.  
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Innledende vurdering av potensial for retrogressivt skred (områdeskred) er gjort iht. flytskjema angitt 
i NVE veileder nr. 1/2019, se Error! Reference source not found.. 

 
Figur 3-14: Flytskjema for skredmekanisme iht. NVE veileder nr. 1/2019 [3]. 

Error! Reference source not found. Figur 3-15: Definisjon av løsneområde for retrogressive skred iht. 
NGI-metoden[5].Figur 3-15 viser vurdering av løsneområdet, basert på NGI-metoden, hentet fra NVE-
veileder 1/2019. 

 

Figur 3-15: Definisjon av løsneområde for retrogressive skred iht. NGI-metoden[5]. 

3.7.1 Nordvest for Smørbøttaveien 
I flertallet av prøveseriene utført ved fv. 109 og rundkjøringen ved Råbekken er det påvist 
kvikkleire/sprøbruddmateriale med omrørt skjærfasthet < 2 kPa, i mange prøver < 1 kPa. Pga. 
manglende prøveserier langs Evjebekkveien i tiltaksområdet antas det lignende omfang med 
sprøbruddmateriale. I flere beregningssnitt indikerer totalsonderinger hvor det er tatt prøveserier at 
det kan være kvikkleire videre i dybden. For noen av profilene er andelen sprøbruddmateriale over 
mest kritiske glideflate b/D > 40 %. 

Basert på overstående kan faren for retrogressivt skred innenfor det definerte løsneområdet 
nordvest for der Evjebekken renner under Evjebekkveien ikke utelukkes. 

Basert på kartleggingen av områdene med kvikkleire og sprøbruddmateriale, og de topografiske 
kriteriene, velges utstrekning på løsneområde og utløpsområde i området nordvest for 
Smørbøttaveien å beholdes som definert i faresonekart og ICP-16-V-25050 [10].  
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3.7.2 Sørøst for Smørbøttaveien 
Området sørøst for Smørbøttaveien er utenfor influensområdet, altså tiltaket vil ikke påvirke 
stabiliteten i skråningene her og et evt. skred her vil ikke påvirke veganlegget, ref. vurderinger gjort i 
underkapittel 3.4. Som vist av grunnundersøkelsene rapportert i 511359-1 [14] er andelen 
sprøbruddmateriale redusert i retning sørøst langs Evjebekkveien. En rekke undersøkelser er gjort 
tidligere i området i forbindelse med Evjebekkveien, jernbanen og nye næringsbygg, se oversikt i 
Figur 3-16 hvor undersøkelser er tolket som forklart i Tabell 3-2. 

Tabell 3-2: Forklaring til symboler i Figur 3-16. 

Symbol med farge Forklaring 
Grønn prøveserie Ikke påvist sprøbruddmateriale i antatt relevant dybde 
Gul prøveserie Kan ikke utelukke sprøbruddmateriale eller tynt lag med sprøbruddmateriale 
Rød prøveserie Påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire 
Grønn vingeboring Omrørt skjærstyrke > 2 kPa 
Oransje vingeboring Omrørt skjærstyrke delvis > 2 kPa 
Grønn totalsondering Indikert lite sensitive, økende motstand med dybden 
Oransje totalsondering Indikert sensitive, økende motstand med dybden 
Grønn dreietrykksondering Indikert lite sensitive, økende motstand med dybden 

 

 

Figur 3-16: Flyfoto som viser dagens faresoner sammen med tolkede grunnundersøkelser.  

Berg i dagen

SVV B 260A
og 40841 

511359-1 

10227223
41124 

511444

512078
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SVV-rapportene B 260A-1, -2 og -5 [13] med grunnundersøkelser langs Evjebekkveien viser at det 
ikke er påvist sprøbruddmateriale i opptatte prøveserie mellom innkjøringen til Smørbøttaveien og 
jernbanen, ref. prøveserier fra veiprofil 260, 340 (B 260A-1) og 375 (B 260A-2), se Figur 3-17 
tom.Figur 3-20. Nærliggende vingeboringer og dreietrykksonderinger indikerer også at det ikke er 
sprøbruddmateriale mellom innkjøringen til Smørbøtteveien og jernbanen. Rett på sørøstsiden av 
jernbanen er det noe varierende funn hvor noen vingeboringer indikerer mulig sprøbruddmateriale 
og noen indikerer at det ikke er det. I tillegg viser prøveserie fra veiprofil 420 (ved 
jernbanekryssingen) fra B 260A-1 at det kan være sprøbruddmateriale fra ca. 6 m dybde.  

Videre viser også prøveserie 1 fra 512078-RIG-RAP-001 (rett nordvest for jernbanen) og prøveserie i 
punkt 10 (Figur 3-21) fra 10227223-RIG-RAP-001 (rett sørøst for jernbanen) at det ikke er påvist 
sprøbruddmateriale i opptatte dybder, se ca. lokasjon i Figur 3-16. Ved Evjebekken rett øst for og ca. 
150 m nordøst for jernbanekryssingen er det berg i dagen.  

 

Figur 3-17: Utklipp fra B 260A-1 med gammelt veilalternativ. 

CL 260 (B 260A-1)

CL 340 (B 260A-1) 

CL 375 (B 260A-2) 
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Figur 3-18: Prøveserie ved senterlinje veiprofil 260, ref. B 260A-1 [13]. 

 

Figur 3-19: Prøveserie ved senterlinje veiprofil 340, ref. B 260A-1 [13]. 
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Figur 3-20: Prøveserie ved senterlinje veiprofil 375, ref. B 260A-2 [13]. 

 

Figur 3-21: Prøveserie fra borpunkt 10 fra 10227223-RIG-RAP-001. 

Avgrensing faresone 2433 (vest for Evjebekken) 

Nordvestre avgrensning – 1-A: Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i prøveserie 31 eller 41 fra 
511359-1 [14]. I tillegger det ikke funnet omrørt skjærstyrke < 2 kPa i vingeboringer fra 36 og 38, med 
unntak fra dybde 3 m i 38. Videre viser flere totalsonderinger økende motstand med dybden, bl.a. 41 
og 42 som er plassert ca. midt i skråningen. Totalsonderingene lengre sørvest indikerer noen mer 
sensitive partier, men generelt økende motstand med dybden. Dreietrykksondering og vingeboring 
(MC83-5) utført av SVV fra B 260A-5 viser økende styrke med dybden ned til ca. 13 m. Omrørt 
skjærstyrke fra vingeboringen er > 2 kPa ned til ca. 15 m dybde, se Figur 3-23. Avgrensningen settes 
fra punkt MC83-5 og ca. normalt på høydekonturene bakover til eksisterende avgrensning av 
løsneområdets bakkant, se Figur 3-22.  
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Sørvestre avgrensning – 1-B: Det er berg i dagen nede ved Evjebekken rett sørøst for jernbanen, noe 
som vil tvinge et en evt. glideflate vekk fra bekken. Videre er det tatt opp en prøveserie rapportert i 
10227223-RIG-RAP-001 ved borpunkt 10, se svart strek i Figur 3-22. Her er det ikke påvist 
sprøbruddmateriale ned til en dybde 6 m, se Figur 3-24, og tilhørende totalsondering er avsluttet i 
fast materiale ved ca. 9 m dybde. Nærliggende totalsonderinger i borpunkt 11, 12 og 13 viser enten 
økt motstand med dybden eller varierende motstand som kan være flere lag med grovere masser. 
Prøveserier lengre sørvest viser påvist sprøbruddmateriale, men kun et tynt lag i 2-3 m dybde i punkt 
6 med rød sirkel rundt.  

Rett sørøst ved jernbanekryssingen er det tatt opp en prøveserie ved veiprofil 410 CL fra B 260A-1 
[13] som viser ca. 2 kPa i omrørt skjærstyrke fra dybde 6-9 m. Vingeboringer tilhørende dette 
veiprofilet viser omrørt skjærstyrke < 2kPa fra ca. 2-3 m ned til ca. 8-9 m dybde før de øker. 
Vingeboringer ned mot Evjebekkveien fra oppdrag 40841 viser omrørt skjærstyrke ca. 5 kPa. Noen 
lenger opp i skråningen mot jernbanen viser en vingeboring skjærstyrke < 2 kPa ved dybde 2-4 m. 
Videre er det utført 2 stk vingeboringer fra oppdrag 41124 markert med grønt omriss i Figur 3-22. 
Disse viser omrørt skjærstyrke > 2 kPa. Totalsonderinger utført rett øst for Evjebekkveien ved 
jernbanekryssingen for oppdrag 51144 viser generelt økende motstand med dybden, med unntak av 
2-3 stk, hvorav 1 av disse har bare 3,3 m til berg. De to østligste totalsonderingene 10 og 9 viser 
henholdsvis bare 3,3 m og 3,0 m til berg. 

Det er indikert tynne lag med mulig sprøbruddmateriale i enkelte punkter ved skråningene ned mot 
Evjebekken øst for jernbanekryssingen, men det er ikke et gjennomgående sprøbruddlag. En 
glideflate vil dessuten hindres av berg i dagen ved Evjebekken. En evt. glidflate tvinges derfor ut ved 
Evjebekkveien hvor det er fyllmasser og støttemur i forbindelse med jernbanekryssingen og 
Evjebekkveien. Jernbanekryssingen vil i tillegg gi betydelig sidestøtte til en evt. glideflate.  

Med grunnlag i overnevnte punkter settes avgrensingen som vist i Figur 3-22. Skråningen normalt 
ned fra jernbanen i retning sørøst har skråningshøyde lavere enn 5 m og definerer derfor ikke et 
løsneområde. 

Området mellom avgrensningene: Området mellom vurderte avgrensinger friskmeldes med grunnlag 
i prøveserier fra veiprofil 260 CL, 340 CL (B 260A-1) og 375 CL (B 260A-2), samt prøveserie MC83-P44 
fra 512078-RIG-RAP-001 og prøveserier fra borpunkt 31 (MC66-31) fra oppdrag 511359. Disse er 
lokalisert ved skråninger og/eller bekkeløpet, og samtlige har ikke påvist sprøbruddmateriale ned til 
dybder 10-15 m. 

Opprinnelig sone 2433 faresone 5-2 er dermed delt opp i faresoner 5-2A og 5-2B som vist i tegning 
V03002-900 og i Figur 3-27. 
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Figur 3-22: Oversikt med linjer som viser avgrensning faresone 2433. 

 

Figur 3-23: Veiprofil 210 CL fra B 260A-5 [13], tilvarende MC83-5 i Figur 3-22. 

1-A 

1-B
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Figur 3-24: Prøveserie i borpunkt 10 fra 10227223-RIG-RAP-001. 

Avgrensning faresone 2434 Råbekken Nord (øst for Evjebekken) 

Nordøstre avgrensning – 2-A: Prøveserie fra veiprofil 260 CL fra B 260A-1 [13] har ikke påvist 
sprøbruddmateriale ned til 10 m dybde. De historiske bildene og rapport B 260A-5 [13] viser at det er 
fylt ut i skråningen og tidligere bekkeløp her, slik at platået ovenfor bekken er utvidet. Det betyr at 
det sannsynligvis er fyllmasser av ukjent kvalitet over prøveserie- og vingeborprofilet i dette punktet. 
Se prøveserien i Figur 3-26. En evt. glideflate vil gå gjennom dette profilet og ha utløp i bekken, men 
det er da ikke fare for områdeskred pga. fraværende sprøbruddmateriale. På platået er det også 
gjennomført en prøveserie ved veiprofil 200 CL, men den går bare til 3 m dybde og derfor kan 
sprøbruddmateriale ikke utelukkes under dette. En avgrensing av sonen trekkes fra ca. lokasjon på 
prøveserie nede ved Evjebekkveien opp til avgrensning av eksisterende løsneområde i bakkant. 
Linjen trekkes ikke helt normalt med kotelinjene pga. mulig løsneområde i skråningen som går 
parallelt med Evjebekkveien. Se Figur 3-25 for avgrensning.  

Sørøstre avgrensning – 2-D: Det er berg i dagen langs Evjebekken ved Evjebekkveien samt ca. 130 m 
mot nordøst. Det er derfor sannsynligvis relativt grunt til berg mellom disse lokasjonene. I tillegg går 
skråninger rett opp fra berg i dagen ved Evjebekken til den nordøstre knausen, mao. En linje mellom 
vil gå ca. normalt på kotelinjene. Det er usannsynlig at et skred vil gå i den slake skråningen mellom 
de to områdene med berg i dagen.  

Området mellom avgrensningene – 2-B og 2-C: Pga. manglende grunnundersøkelser i området 
mellom avgrensning 2-A og 2-D kan ikke tilstedeværelse av sprøbruddmateriale utelukkes. Området 
vist mellom linje 2-A og 2-B friskmeldes pga. prøveserien ved veiprofil 260 CL fra B 260A-1 medfører 
at en glideflate i denne skråningen ikke vil gå gjennom sprøbruddmateriale. I tillegg vil 
skråningsstabiliteten påvirkes av 3D-effekter den får fra kurvaturen i terreng, både ved konveksitet i 
vest og konkavitet i øst. Området mellom 2-C og 2-D begrenses i bredden basert på berg i dagen ved 
Evjebekken og i nordøstre del.  
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Området mellom 2-B og 2-C beholder nåværende lengde på løsneområde og begrenses ved berg i 
dagen/grunt til berg i sørøst og ikke påvist sprøbruddmateriale i nordvest. Tilstedeværelse av 
sprøbruddmateriale kan ikke utelukkes. Terrenganalyse viserhøydeforskjell over 5 m og terrenget er 
brattere enn 1:15, dvs. områdeskred ikke kan utelukkes. En ny begrenset sone er derfor forslått, se 
Figur 3-27, sammen med de nye reviderte sonene. 

Opprinnelig sone 2434 faresone 5-3 er dermed delt opp i faresoner 5-3A, 5-3B og 5-3C som vist i 
tegning V03002-900 og i Figur 3-27. 

 

Figur 3-25: Oversikt med linjer som vi ser avgrensning av faresone 2434. 

B 260A-1: 260 CL 

B 260A-1: 200 CL 

2-A 

2-B

2-C

2-D
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Figur 3-26: Prøveserie fra 260 CL, ref. rapport B 260A-1 [13]. 

 

Figur 3-27: Reviderte faresoner basert på soner levert av InterCity-prosjektet. Merk at disse avviker noe fra tilgjengelig 
faresoner på NVE-atlas, men avgrensningslinjene har samme retning. 
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3.8 Punkt 9 i NVE-prosedyren – Klassifiser faresone 
Faregradsevalueringen og skadekonsekvensevalueringen er utført iht. NVE rapport 9/2020 [6]. 

3.8.1 Faresone 5-2A 

Faregradevaluering – Sone 5-2A 
Klassifiseringen resulterer i faregradsklasse «Middels», se Error! Reference source not found.. Dette 
samsvarer med det angitt for faresone 2433 Råbekken sør (faresone 5-2) definert i InterCity-
prosjektet. 

Tabell 3-3: Evaluering av faregrad, se 126531-RIG-RAP-002 avsnitt 5.2.1 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Tidl. skredaktivitet 1 0 0 Ingen tidligere skredaktivitet oss bekjent 

Skråningshøyde 2 0 0 Mindre enn 8 m  

OCR 2 2 4 OCR mellom 1,2-1,5  

Poretrykk +3/-3 1 3 Antar at poretrykket er tilnærmet 
hydrostatisk. PZ viser også dette, velger noe 
konservativt.  

Kvikkleiremektighet 2 3 6 Kvikkleiremektigheten er >H/2,  

Sensitivitet 1 3 3 Sensitiviteten er stedvis >100 der det er 
kvikkleire, funnet opp til 200.  

Erosjon 3 2 6 Noe erosjon i området langs Evjebekken. 

Inngrep +3/-3 0 0 Inngrepet (veganlegget) vil i endelig fase 
inkludere tiltak for forbedring av stabiliteten 
Velger konservativt «ingen 
forbedring/forverring» 

Poengverdi  
(Faregradsindikator, Fi) 

22/51 Dette gir faregradsklasse «Middels». 

% av maksimal poengsum 43 % 

 

Skadekonsekvensevaluering – Sone 5-2A 
Skadekonsekvensevalueringen er utført iht. NVE rapport 9/2020 [6]. Klassifiseringen resulterer i 
konsekvensklasse «Meget alvorlig», se Error! Reference source not found.. 

Tabell 3-4: Skadekonsekvensevalueringen av antatte løsneområder, iht. NVE veileder 9/2020 [6]. 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Boligenheter, antall 4 2 8 Generelt få boliger i området som primært består av 
næringsbygg, jordbruksareal og vei/parkering. 

Næringsbygg, personer 3 3 9 Flere næringsbygg i området. 

Annen bebyggelse, verdi 1 0 0 Ikke relevant. 
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Vei, ÅDT 2 3 6 Løsneområdet kommer innenfor Fv. 109, som har 
ÅDT > 5000. 

Toglinje, bruk 2 2 4 Utløpsområdet for sonen kan berøre jernbanen. 

Kraftnett 1 2 2 Regionalt kraftnett. 

Oppdemning og flodbølge 2 1 2 Skredmasser har mulighet for oppdemming av 
Råbekken/Evjebekken som kan oversvømme vei. 

Sum poeng 31/45 Dette gir konsekvensklasse «Meget alvorlig».   

% av maksimal poengsum 69 % 

 

Risikoklasser – Sone 5-2A 
Risikoklassen (Ri) er definert som faregradsklasse (Fi) multiplisert med skadekonsekvens-klasse (Si) i 
prosent (%), og er generelt delt inn i fem risikoklasser (1-5).  

For det aktuelle tiltaket viser faregrads- og konsekvensevalueringen at risikoklassen er 

• Ri = (43,1%) x (68,9%) = 2970 

Iht. NVE rapport 9/2020 skal en poenggivning på 2970 plasseres i risikoklasse 4 [6]. Dette avviker noe 
fra tidligere faresone 5-2 i sone 2433 som er vurder til risikoklasse 5. 

3.8.2 Faresone 5-2B 

Faregrad- og konsekvensevaluering samt risikoklasse – Sone 5-2B 
Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap i dette prosjektet til å evaluere og klassifisere sonen mer enn hva 
som tidligere er gjort i forbindelse med InterCity-prosjektet og faregradsevalueringen og 
skadekonsekvensen er beholdt lik hva som er for faresone 2433 Råbekken sør (faresone 5-2) definert 
i InterCity-prosjektet. Dette vil si at sone 5-2B beholder opprinnelig risikoklasse som tidligere evaluert 
av InterCity. 

3.8.3 Faresone 5-3A 

Faregrad- og konsekvensevaluering samt risikoklasse– Sone 5-3A 
Klassifiseringen resulterer i faregradsklasse «Middels», seTabell 3-5. Dette samsvarer med det angitt 
for faresone 2434 Råbekken nord (faresone 5-3) definert i InterCity-prosjektet. 

Tabell 3-5: Evaluering av faregrad, se 126531-RIG-RAP-002 avsnitt 5.2.1 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Tidl. skredaktivitet 1 0 0 Ingen tidligere skredaktivitet oss bekjent 

Skråningshøyde 2 0 0 Mindre enn 8 m  

OCR 2 2 4 OCR mellom 1,2-1,5  

Poretrykk +3/-3 1 3 Antar at poretrykket er tilnærmet 
hydrostatisk. PZ viser også dette, velger noe 
konservativt.  
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Kvikkleiremektighet 2 3 6 Kvikkleiremektigheten er >H/2,  

Sensitivitet 1 3 3 Sensitiviteten er stedvis >100 der det er 
kvikkleire, funnet opp til 200.  

Erosjon 3 2 6 Noe erosjon i området langs Evjebekken. 

Inngrep +3/-3 0 0 Inngrepet (veganlegget) vil i endelig fase 
inkludere tiltak for forbedring av stabiliteten 
Velger konservativt «ingen 
forbedring/forverring» 

Poengverdi  
(Faregradsindikator, Fi) 

22/51 Dette gir faregradsklasse «Middels». 

% av maksimal poengsum 43 % 

 

Skadekonsekvensevaluering – Sone 5-3A 
Klassifiseringen resulterer i konsekvensklasse «Meget alvorlig», se Tabell 3-6. 

Tabell 3-6: Skadekonsekvensevalueringen av antatte løsneområder, iht. NVE veileder 9/2020 [6]. 

Faktorer Vekttall Score Produkt Merknad/vurdering 

Boligenheter, antall 4 2 8 Generelt få boliger i området som primært består av 
næringsbygg, jordbruksareal og vei/parkering. 

Næringsbygg, personer 3 3 9 Flere næringsbygg i området. 

Annen bebyggelse, verdi 1 0 0 Ikke relevant. 

Vei, ÅDT 2 3 6 Løsneområdet kommer innenfor Fv. 109, som har 
ÅDT > 5000. 

Toglinje, bruk 2 2 4 Utløpsområdet for sonen kan berøre jernbanen 

Kraftnett 1 2 2 Regionalt kraftnett. 

Oppdemning og flodbølge 2 1 2 Skredmasser har mulighet for oppdemming av 
Råbekken/Evjebekken som kan oversvømme vei. 

Sum poeng 31/45 Dette gir konsekvensklasse «Meget alvorlig».   

% av maksimal poengsum 69 % 

 

Risikoklasser – Sone 5-3A 
Risikoklassen (Ri) er definert som faregradsklasse (Fi) multiplisert med skadekonsekvens-klasse (Si) i 
prosent (%), og er generelt delt inn i fem risikoklasser (1-5).  

For det aktuelle tiltaket viser faregrads- og konsekvensevalueringen at risikoklassen er 

• Ri = (43,1%) x (68,9%) = 2970 

Iht. NVE rapport 9/2020 skal en poenggivning på 2970 plasseres i risikoklasse 4 [6]. Dette avviker noe 
fra tidligere faresone 5-3 i sone 2434 som er vurder til risikoklasse 5. 
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3.8.4 Faresone 5-3B 

Faregrad- og konsekvensevaluering samt risikoklasse– Sone 5-3B 
Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap i dette prosjektet til å evaluere og klassifisere sonen mer enn hva 
som tidligere er gjort i forbindelse med InterCity-prosjektet og faregradsevalueringen og 
skadekonsekvensen er beholdt lik hva som er for faresone 2434 Råbekken nord (faresone 5-3) 
definert i InterCity-prosjektet. Dette vil si at sone 5-3B beholder opprinnelig risikoklasse som tidligere 
evaluert av InterCity. 

3.8.5 Faresone 5-3C 

Faregrad- og konsekvensevaluering samt risikoklasse– Sone 5-3C 
Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap i dette prosjektet til å evaluere og klassifisere sonen mer enn hva 
som tidligere er gjort i forbindelse med InterCity-prosjektet og faregradsevalueringen og 
skadekonsekvensen er beholdt lik hva som er for faresone 2434 Råbekken nord (faresone 5-3) 
definert i InterCity-prosjektet. Dette vil si at sone 5-3C beholder opprinnelig risikoklasse som tidligere 
evaluert av InterCity. 

3.9 Punkt 10 i NVE-prosedyren – Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet 

3.9.1 Sikkerhetskrav iht. NVE veileder 1/2019 
Iht. kapittel 3.3.6 i NVE veileder nr. 1/2019 skal inngrep som ikke forverrer stabiliteten og er plassert i 
tiltakskategori K4 ha en beregningsmessig sikkerhet på minst Fcu ≥ 1.4 (totalspenning) og Fcφ ≥ 1.25 
(effektivspenning). Kravet gjelder for skråninger som kan påvirke tiltaket direkte. 

Hvis tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves 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. 

Dersom sikkerhetsnivået er under toleranseverdiene skal det utføres sikringstiltak slik at sikkerheten 
minimum forbedres prosentvis, se Figur 3-28. For tiltakskategori K4 og middels faregrad kreves 
«Forbedring» iht. Figur 3-28. 

Vurdering og dokumentasjon for tiltakskategori K4 krever geoteknisk kompetanse iht. kapittel 3.1 i 
NVE veileder nr. 1/2019. Videre, er det krav om kvalitetssikring av et uavhengig foretak. 

For skråninger i faresonen, men utenfor influensområdet til tiltaket, åpner veilederen for en 
sikkerhetsfaktor på 1,2 på cu-basis og 1,25 på aφ-basis. Ved lavere sikkerhetsnivå må slike skråninger 
forbedres prosentvis, iht. Figur 3-28. 
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Figur 3-28: Krav til minimum prosentvis forbedring (NVE veileder nr. 1/2019). 

3.9.2 Sikkerhetskrav iht. Statens Vegvesen håndbok N200 
Statens Vegvesens regelverk for lokalstabilitet fra vegnormal N200 [9] gjelder, siden ny Fv. 109 og 
Evjebekkveien ligger i deler av løsneområdet og beregningsprofilene går gjennom nytt veganlegg og 
tilhørende fyllinger. Vegprosjekter i område med kvikkleire (sprøbruddmateriale) plasseres i 
geoteknisk kategori 3 iht. N200 [9]. Konsekvensklasse CC3 er valgt iht. Tabell 0-1 i SVV håndbok V220 
[8].  For CC3 og sprøtt, kontraktant brudd, er kravet at partialfaktoren (sikkerhetsfaktoren) er større 
enn 1,6, se Figur 3-29. 

 

Figur 3-29: Statens Vegvesens regelverk for lokalstabilitet, fra håndbok N200. 
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3.9.3 Lagdeling, styrkeparametere og beregningsforutsetninger 
Beregningsprofilene brukt til evaluering av stabilitet er hentet fra stabilitetsnotat 126531-07-RIG-
NOT-017 [16] utarbeidet i forrige byggeplan, hvor både parameterstudie og beregninger er 
dokumentert. Notatet fra byggeplan er ment for beregning av lokalstabilitet, men er vurdert til å 
være dekkende for områdestabilitet i en reguleringsplanfase siden de mest kritiske skråningene 
sammenfaller med profiler for lokalstabilitet. Eventuelle initialskred vil oppstår i disse skråningen. 
Profil 1, 2 og 3 samt I og V (romertall) er nærmere vurdert og oppsummert ifm. områdestabilitet. Det 
er gjort beregninger både for dagens situasjon og for fremtidig situasjon fra byggeplan. Siden 
nåværende reguleringsplan er nedskalering fra byggeplan, er størrelsen på planlagt veianlegg 
redusert, som generelt vil være positivt for stabiliteten. Dette betyr at beregninger fra byggeplan vil 
kunne være noe konservative for nåværende reguleringsplan. Beregninger bør oppdateres når ny 
byggeplan foreligger. 

Som beskrevet i kapittel 3.4 og 3.6 er det rimelig å anta sprøbruddmateriale over mesteparten av 
tiltaksområdet og i aktuelle beregningsprofiler, som samsvarer godt med antagelsen brukt i 
stabilitetsnotatet om at det er sprøbruddmateriale i alle beregningsprofiler. De mest sørøstlige 
profilene har sannsynligvis lavere andel sprøbruddmateriale sammenlignet med øvrige profiler.  

Det er 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.  

Se 126531-07-RIG-NOT-017 [16] for informasjon om lagdeling, styrkeparametere, anisotropi og 
grunnvannstand for aktuelle beregningsprofiler. Laster brukt i beregningene tilsvarer dagens krav, 
hvor det for bilvei er benyttet en trafikklast q = 15*1,3 = 19,5 kPa, og for gang- og sykkelvei er det 
benyttet en trafikklast q = 10*1,3 = 13 kPa. 

3.9.4 Vurdering av sikkerhet 
Figur 3-30 viser de 5 beregningsprofilene fra stabilitetsnotat 126531-07-RIG-NOT-017 [16] som er 
vurdert mht. områdestabilitet. Disse dekker skråninger aktuelle for områdeskred i tilknytning 
Råbekken/Evjebekken hvor også fremtidig veianlegg er betydelig. Resultater fra beregninger i 
126531-07-RIG-NOT-017 er oppsummert i videre avsnitt sammen med nødvendige tiltak. Se notat fra 
byggeplan for mer informasjon om omfang stabiliserende tiltak. Profilene bør oppdateres i senere 
planfaser når plassering og geometri er nærmere bestemt. Tiltak må også vurderes/revideres når 
endelige veimodell foreligger. 
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Figur 3-30: Oversikt over profiler som er vurdert mht. områdestabilitet inkludert modell av veianlegg per 01.02.2022. 

Profil 1  
I vest består profil 1 av rundkjøring og en skråning ned mot gang- og sykkelvei og videre ned mot 
bekken mot øst. I øst er det en skråning med høyde ca. 4 m opp mot en parkeringsplass og 
lagringsområde. Figur 3-31 viser profil 1 med fremtidig terreng hvor det er planlagt 
fordrøyningsbassseng i bunn av skråningen. For dette profilet er det gjort vurderinger av stabiliteten 
for østsiden og vestsiden av fordrøyningsbassenget. Dagens situasjon gir en sikkerhetsfaktor 1,32 
vest for bekken.  

For den nye situasjonen blir det dypere utgraving enn i dag, og utgravingen kommer nærmere 
rundkjøringa enn der hvor dagens bekkeløp går. Bunnen av fordrøyningsbassenget blir på kote 7,5. 

Glemmen gård
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Vest for fordrøyningsbassenget blir det svært lav sikkerhetsfaktor uten tiltak (F<1,0). KS-peler velges 
som tiltak her, siden dette er det mest effektive for å få opp stabiliteten, og fordi det skal installeres 
KS-peler i området rundt kulverten. Fremtidig situasjon med KS-peler gir en sikkerhetsfaktor 1,95. 
Øst for fordrøyningsbassenget er sikkerhetsfaktoren litt for lav uten tiltak. Det er ikke fare for et 
områdeskred på østsiden siden skråningshøyden her er lavere enn 5 m. Tiltak for å få tilstrekkelig 
sikkerhet for lokalstabilitet her er bruk av skumglass under G/S-vegen. 

 

Figur 3-31: Profil 1 med fremtidig geometri samt linje med dagens terreng.  

Profil 2 
Dette profilet er tilnærmet uendret fra dagens situasjon til ny situasjon. Forskjellen er at trafikklasten 
kommer noe nærmere toppen av skråningen sør for Råbekken i ny situasjon. Sikkerhetsfaktoren er 
tilfredsstillende for ny situasjon fra byggeplan, ca. 1,6. Pga. nedskalering vil trafikklastbredden 
nedskaleres og en sikkerhetsfaktor vil øke noe for fremtidig situasjon, dvs. ingen tiltak er nødvendig. 
Se Figur 3-32 for geometri. 

Skråningen nord for Råbekken blir ikke påvirket direkte av tiltaket, siden er forventet glideflate vil ha 
utgang ved skråningsfoten i bekken. Det er utført beregninger i forrige reguleringsplan i notat 
126531-3-RIG-NOT-002 [15] av denne skråningen som viste tilstrekkelig stabilitet med en 
sikkerhetsfaktor på 1,62. Det er noe høyere usikkerhet tilknyttet parametere i dette profilet, men det 
vurderes som tilstrekkelig siden sikkerhetsfaktoren er større enn kravet på 1,4 med god margin. I 
tillegg vil KS-peler ved veianlegget forhindre et skred her i å forplante seg sideveis inn i veianlegget. 

 

Figur 3-32: Profil 2 for dagens situasjon. 

Profil 3 
Profil 3 består av en skråning øst for Evjebekken opp mot Evjebekkveien samt en skråning vest for 
bekken opp mot Glemmen gård. For skråningen øst for bekken blir det noe avlasting på veianlegget 
fra dagens situasjon, noe som gir forbedring av stabilitet og sikkerhetsfaktor fra 1,19 til 1,42. Profilet 
kommer i tillegg innenfor sonen med KS-peler for kulvert K11. Stabiliteten for denne skråningen er 
derfor tilstrekkelig. Figur 3-33 viser nytt veianlegg fra byggeplan for østre skråning i profil 3. 
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Skråningen vest for Evjebekken opp mot Glemmen gård har en skråning med høyde større enn 5 m 
og helning brattere en 1:20 samt inneholder sannsynligvis sprøbruddmateriale. Denne skråningen er 
relativt slak og vil ikke påvirkes av tiltaket siden en glideflate vil ha utløp i skråningsfoten ved bekken. 
Siden skråningen ligger utenfor influensområdet, er det kun krav til sikkerhet Fcφ ≥ 1,25 og robusthet 
Fcu ≥ 1,20 iht. NVE 1/2019 [5], sideveis vil et evt. skred her stoppes av KS-peler ved gang- og 
sykkelvegen i nord (profil I (romertall)). Beregninger og kontroll av disse kravene bør gjøres i senere 
planfaser. 

Merk at et skred i skråningen fra Glemmen gård ned mot Evjebekken vil kunne demme opp bekken 
slik at det vil kunne flomme over. Det er lite sannsynlig at det påvirker bilveien, men en flom her vil 
kunne påvirke kulverten samt gang- og sykkelveien. Økt vannstand over tid vil kunne påvirke 
stabiliteten negativt på effektivspenningsbasis og positivt ved ekstra mothold for skråningen på 
motsatt side av bekken. Mulig utvasking og erosjon av skråningene er også en mulig konsekvens av 
oppdemning og flom. Drenering vil derfor være et viktig tiltak ved et slikt tilfelle. 

 

Figur 3-33: Profil 3 østre side med ny situasjon fra byggeplan samt linje for eksisterende terreng. 

Profil I (romertall) 
Profil I består av en skråning hvor det skal anlegges en gang- og sykkelvei ned i dagens terreng. 
Terrenggeometrien gjennom profilet er tilnærmet uendret fra dagens situasjon til fremtidig 
situasjon. Sikkerheten er for lav i dagens situasjon, med en sikkerhetsfaktor på 1,36. Ved skråningens 
utløp i Evjebekken skal det stabiliseres med kalksement-peler ifm. nye kulvert for gang- og 
sykkelveien. Med KS-peler vil sikkerheten være tilstrekkelig. Et gjennomsnitt av fremtidig situasjon 
med KS-peler som vil gi god sideeffekt (begrenser glideflatens utbredelse) ,gir en sikkerhetsfaktor på 
2,0.  
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Figur 3-34: Profil I (romertall) for dagens situasjon som også er regnet som fremtidig situasjon uten stabiliserende tiltak. 

 
Profil V 
Profil V består av en skråning øst for Evjebekken opp mot Evjebekkveien samt en skråning vest fra 
bekken opp mot Glemmen gård. Sikkerhetsfaktor for dagens situasjon er 1,45 for østre side. Ny 
geometri for veianlegget innebærer at veifyllinga vil bygges delvis ut i skråningen, og dermed gjøre 
skråningen brattere. Sikkerheten er for lav med ny geometri og like løsmasser, med en faktor 1,46, se 
Figur 3-35. Nødvendig tiltak her er å bruke lette masser, skumglass, i veioverbygningen, ned til kote 
+11,5. En tilstrekkelig sikkerhetsfaktor på 1,76 er da oppnådd for modell fra byggeplan. For ny 
byggeplan skal en ny vurdering av nødvendig masseutskifting utføres og kan endres sammenlignet 
med tidligere prosjektert løsning. 

Skråningen på vestsiden av Evjebekken ligger utenfor influensområdet og inneholder i prøveseriene 
en liten andel sprøbruddmateriale. Like krav gjelder som for vestre skråning i profil 3. 

 

Figur 3-35: Profil V (romertall) med nytt terreng fra forrige byggeplan samt linje for eksisterende terreng. 

 

 

 

 

Fc=2.0
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4 Konklusjon 
Store deler av området ved Råbekken ligger innenfor faresoner for områdeskred som følger 
Råbekken/Evjebekken. Det er antatt sprøbruddmateriale over store deler av prosjektområdet. Alle 
skråninger i området er relativt lave, maksimalt ca. 8 m. Skråningene er tilknyttet bekken som renner 
gjennom prosjektområdet. Et initialskred ned mot bekken vil kunne skape større skred, men med 
begrenset bakovergripende effekt som følger av det relativt flate området med små høydeforskjeller. 
Initialskred vil også kunne utvikle seg sideveis lang bekken. Eksisterende faresoner er vurdert til å 
kunne begrenses og deles opp i området rett sørøst for tiltaksområdet og rundt jernbanetraseen, 
pga. flere undersøkelser som viser at det ikke er sammenhengende lag av sprøbruddmateriale. 
Faresonene er derfor revidert som medfører at faresonene tiltaket ligger innenfor er begrenset i 
størrelse.  

Flere skråninger har i dagens situasjon lavere sikkerhet enn det regelverket krever. Det er allerede 
sett på løsninger og den videre prosjekteringen av fv. 109 skal sikre nødvendig sikkerhet ved 
etablering av ny vei med kulverter. Nødvendige tiltak er KS-peler, lettemasser i veioverbygningen 
samt erosjonssikring langs deler av Evjebekken. Beregninger viser at foreslåtte tiltak gir 
tilfredsstillende stabilitet for denne fasen. Nye beregninger og vurderinger må gjøres i videre faser 
for å sikre stabiliteten ved endelig veiutforming.  
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