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SAMMENDRAG 

Det skal utarbeides ny reguleringsplan i forbindelse med utvikling av dagens Hagen camping til kolonihytteområdet 
Nes Strandhager i Oppaker. I den forbindelse er Multiconsult ASA engasjert av Smartbo AS for å gjennomføre en 
vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1]. 

Det er utført grunnundersøkelser. 

Konklusjon: 

På bakgrunn av våre vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred i det aktuelle området. Tomta ligger heller 
ikke innenfor et sannsynlig utløpsområde for skred fra nærliggende områder. 
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1 Innledning 
Det skal utarbeides ny reguleringsplan i forbindelse med utvikling av dagens Hagen camping til 
kolonihytteområdet Nes Strandhager i Oppaker. I den forbindelse er Multiconsult ASA engasjert av 
Smartbo AS for å gjennomføre en vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE veileder 7/2014 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1]. 

Foreliggende notat presenterer Multiconsults vurderinger av områdestabilitet. 

Presentere Områdebeskrivelse 

Nes Strandhager legger ved Daskerudvegen 39 i Oppaker. Området som foreslås regulert er g/bnr. 
137/7, som består av tidligere dyrket mark, område for campingplass og sandstand, en del av g/bnr. 
138/1, som er et friområde med skog, samt g/bnr 137/33 som er en boligeiendom. Planområdets 
størrelse er til sammen ca. 98,7 daa. Figur 1-1 viser det aktuelle området for utbyggingen av Nes 
Strandhager i Oppaker. 

 

 

Figur 1-1: Kartutsnitt som viser det aktuelle område [2]. Området er markert med sort stiplet linje.  

  

Daskerudvegen 
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2 Grunnlagsdokumenter
Multiconsult AS A har utført en grunnundersøkelse på de t aktuelle område t , se ref. [3] . Figur 1 - 1
viser utfør te grunnundersøkelser .

Figur 2 - 1 : U tsnitt av borplan fra grunnundersøkelsen utført på tomta, se ref. [3] .

3 Topografi og grunnforhold

Topografi
Terrenget nord for planområdet betraktes som relativt flatt, uten store nivåendringer. Planområdet
skrår ned mot Glomma i sør. Skråningen har en slak helning , startende på ca. kote +141 i nord, til
elvebredden på ca. kote +121 (tatt fra NVE Altas) .

Grunnforhold
Et utsnitt av NGUs kvartærgeol ogisk kart for området er vist på Figur 3 - 1 . Dette kartet viser kun de
forekomstene som er observert i, eller rett under overflaten. Kartet indikere r at de øverste
løsmassene delvis forventes å være tykk havavsetning , vist med blå farge og delvis bart fjell med
stedvis t ynt dekke, vist med lyserød farge.

I tillegg er d et er registrert fjell i dagen flere steder ved elvebredden. Figur 3 - 2 viser observasjoner
gjort fra Google Maps.

Daskerudvegen
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Figur 3-1: Utsnitt fra NGUs kvartærgeologisk kart [4]. Planområdet er markert med stiplet strek. 

 

Figur 3-2: Kart med fjell i dagen [5]. Fjell i dagen er markert med rød sikkel. 
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3.2.1 Grunnundersøkelse på tomta 

Utførte totalsonderinger har registrert dybder til antatt berg mellom 4 til 17,5 m under dagens 
terreng. Dybden til antatt berg er generelt minst ved elvebredden og øker i den nordlige retningen. 

Grunnundersøkelsen indikerer varierende grunnforhold. Totalsonderingene T01 og T03, som er 

utført nær elvebredden, har registrert varierende bormotstand og er antageligvis friksjonsmasser i 

form av sand, grus og stein. Andre typer av løsmasser kan ikke utelukkes, da disse løsmassene 

antakeligvis er elveavsetninger. Dette er til dels også gjeldende for T04 og T07 som er utført i 

overgangen fra standen til campingområdet. Totalsonderinene T02, T05 og T06 viser generelt at 

løsmassene består av et topplag bestående av fyllmasser og tørrskorpe med samlet mektighet 

opptil ca. 5 m. Videre i dybden er det registret leire med mektigheter opptil 12 m. Leiren er 

antakeligvis av marineavsetninger. I overgangen til antatt berg er det registrert et lag av morene 

med varierende mektigheter for alle totalsonderingene. 

Prøveserien, ved borhull 05, har registrert et topplag av siltig tørrskorpeleire med en mektighet på 
3,2 m. Videre i dybden er det registret et lag av leire til ca. 10,0 m dybde. Leiren kan karakteriseres 
som middels fast på de målte skjærfastheter. Leiren faller ikke inn under definisjonen av 
sprøbruddsmateriale iht. NVE veilederen 7/2014 [1]. 
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4 Evaluering av fare for områdeskred
Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på NVE - atlas, se ref. [6] . Det er
heller ikke registrert tidligere skredaktivitet i området.

Områd et ligger imidlertid under den marin e grense n , og fare for områdeskred må derfor utredes
for å tilfredsstille krav i NVE - veileder og TEK - 10, kfr. ref. [1] og [7] .

Tiltakskategori
Det planlegges å etablere ca. 100 hytter mellom 25 - 30 kvm samt tilhørende restaurant med kiosk
og bar. I tillegg skal det etableres en scene på standen og moloen skal utvides (flytemole) .

Iht. Tabell 5.2 i NVE veileder 7/2014 plasseres tiltaket i tiltakskategori K 4 (hyttefelt) . For
tiltakskategori K 4 gir veilede ren krav om å indentifisere, avgrense og faregradesvaluere fareson er i
samsvar med beskrivelsen i veilederens kapittel 4.5.

Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner
Kapittel 4.5 i NVE – veilederen [1] beskriver prosedyre for identifisering og avgrensning av
kvikkleireområder m ed potensielle skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1 - 5 i Tabell 4 - 1 ),
avgrensning og faregradsevaluering av faresoner (faregradsklassifiserte faresone, punkt 6 - 9 i Tabell
4 - 1 ) og tilslutt stabilitetsanalyser (stabilitetsutredende faresoner, punkt 10).

Tabell 4 - 1 viser overskrift for punktene i prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner [1] .

Tabell 4 - 1 : Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner [1] .

Pkt. Oppgave

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

2. Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense

3. Avgrens områder med marine avsetninger

4. Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området

5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare som områdeskred

6. Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag

7. Avgrens løsneområder nøyaktig

8. Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser

9. Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet

Antall punkter i prosedyren som må behandles er avhengig av planfase og krav for nøyaktighet av
utredningene.

Dersom det under gjennomgang av prosedyren kan konkluderes med at det ikke er fare for
områdeskred, og ikke nødven dig å gå videre i prosedyren, avsluttes utredningen.

Utredning tilpasset byggesak
Kapittel 4.3 i NVE - veilederen (se ref. [1] ) beskriver nødvendig omfang og detaljeringsgrad for
utredninger i forbindelse med reguleringsplan :
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[…] Der planlagte byggeområder ligger innenfor aktsomhetsområder og omfatter byggverk i
tiltakskategorier der en må utrede områdestabilitet, må faresoner identifiseres, avgrenses og
faregradsklassifiseres i tråd med prosedyren, punkt ene 6 - 9. […]

Under pkt. 5 som omhandler terrenganalyser står det videre:

Slike terrenganalyser vil avkrefte områdeskredfare i deler av områdene med marine avsetninger, og
dermed avklare skredfare på både regulerings - og kommunedelplannivå.

Dersom gjenno mgang av pkt. 1 - 5 kan avkrefte fare for områdeskred, vil man kunne konkludere og
avslutte utredningen ved pkt. 5.

Dersom vurderinger i pkt. 5 viser at det er reell fare for områdeskred innenfor delområdet, må man
gå videre med pkt. 6 - 9 i prosedyren.

Ders om gjennomgang av pkt. 6 - 9 viser at det er reell fare for områdeskred, utføres
stabilitetsberegninger i pkt. 10.

Gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014
Tabell 4 - 2 oppsu mmer e gjennomgang en av prosedyren iht. avsnitt 4.5 i N VE - veilederen ( ref. [1] ) f or
vurdering av områdestabilitet . Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 4.3.1 - 4.3.6.

Tabell 4 - 2 : Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014 .

Pkt. Overskrift Kommentar

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være Utredningen utføres i reguleringsplanfase for tiltakskategori K4.
Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.

2. Undersøk om hele eller deler av området
ligger under marin grense

Hele området ligger unde r den marin grense n .

3. Avgrens områder med marine
avsetninger

Berg i dagen er observert flere steder i området langs
elvebredden. Der det ikke er berg i dagen kan det basert på
tilgjengelig informasjon ikke utelukkes at det kan være
sprøbruddmateriale.

4. Undersøk om det finnes kartlagte
faresoner for kvikkleireskred i området

Det er ikke tidligere kartlagte faresoner i området som anses
kritisk for utbygningen .

5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng
som tilsier mulig fare for områdeskred

Området er i kke vurdert som et aktsomhetsområdet da
vurderinger ikke tilsier fare for skred. Det er heller ingen
aktuelle aktsomhetsområder for område skred i nærheten , og
t omt a ligger da ikke i et sannsynlig utløpsområde.

6. Gjennomføring av befaring og
grunnundersøk elser/ vurdering av
grunnlag

På grunnlag av topografi og informasjon fra utførte
grunnundersøkelser, vurderes det at det ikke er reell fare for
områdeskred. Grunnlaget vurderes tilstrekkelig, og det vil ikke
være behov for supplerende grunnundersøkelser i denne fasen.

7. Avgrens løsneområder nøyaktig

Ikke nødvendig å gjennomføre.

8. Vurder og avgrens sannsynlige
utløpsområder for skredmasser

9. Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet.

Konklusjon

Basert på våre vurderinger er det ikke reell fare for
områdeskred i det aktuelle området.

Området ligger ikke innenfor et sannsynlig utløpsområde for
skred fra nærliggende om råder.
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4.4.1 Avklar hvor nøyaktig utredning skal være 

Utredningen utføres i reguleringsplanfase for tiltakskategori K4. Utredning skal bekrefte eller 
avkrefte reel fare for områdeskred. 

4.4.2 Undersøke om hele eller deler av området ligger under marin grense 

Hele området ligger under den marin grensen. 

4.4.3 Avgrens områder med marine avsetninger 

Avsnitt 3.2 beskriver grunnforhold og utførte grunnundersøkelser i området. Ifølge NGUs 
løsmassekart består løsmassene av tykk havavsetning og noe fjell i det aktuelle området. 
Havavsetninger kan være potensielle sprøbruddsmaterialer. Grunnundersøkelsen har ikke registrert 
sprøbruddsoppførsel i løsmassene. 

4.4.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området 

Det er registrert en kvikkleirefaresone øst for brua til E16 ved Oppåker og en annen sone nordvest 
for brua. Disser soner har lav faregrad og avstanden samt topografien tilsier at disse ikke er 
relevante for områdestabilitet for Nes Strandhager [8]. 

4.4.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

NVEs veileder [1] beskriver hvordan terrenganalyse utføres for å begrense aktsomhetsområdene til 
områder der topografien gir muligheter for områdeskred. For jevnt hellende terreng er kriteriet satt 
til terreng med helning brattere enn 1:20 og total skråningshøyde mer enn ca. 5 m på dette stadiet i 
analysen. Videre sier veilederen at maksimal bakovergripende skredutbredelse skal antas som 20 
ganger skråningshøyden målt fra fot skråning/marbakke/bunn ravine. 

Jf. pkt. 7 i NVE veiledningen kan helningen begrenset til 1:15 og maksimal bakovergripende 
skredutbredelse til 15 ganger skråningshøyden ved geoteknisk bistand. Ytterligere kan 
aktsomhetsområder begrenset ved hjelp av grunnundersøkelser på og omkring tomta. 

Forskningsprosjektet NIFS (Naturfare Infrastruktur – Flom – Skred) har gitt anbefalinger til hvordan 
en mer detaljert vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred kan vurderes. Dette er 
beskrevet i rapporten: «Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred», se 
ref. [9]. Systemet bruker et klassifiseringssystem til vurdering av løsne- og utløpsområder for 
områdeskred, se Tabell 4-3. Klassifiseringssystem er grafisk illustrert på Figur 4-1.  

Tabell 4-3: Evaluering av L/H basert på kriterier presentert i Figur 4-1, tatt fra ref. [9]. 
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Figur 4-1: Skisse som illustrerer de forskjellige parametere som inngår i vurdering av L/H kriteriet for å vurdere 
løsneområdet for kvikkleireskred. Eksempel i A) illustrerer en typisk terrasseskråning med tykk kvikkleireavsetning og hvor 
det er fare for at løsneområde er stor (L/H ~15). Eksempelet i B) en slakere skråning hvor løsneområdet vurderes å være 
middels (L/H ~ 10). Nederste bildet i C) illustrerer en skråning hvor løsneområdet antas å være liten (L/H ≤ 5). Tatt fra ref. 
[9]. 
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Planområdet: 

Grunnundersøkelsen for selve området har ikke registrert sprøbruddsmateriale. 

Idet det ikke er registrert sprøbruddsmateriale på selve området tilsier grunnundersøkelsen at 
området ikke er et aktsomhetsområde.  

For å verifisere dette, fortas en terrenganalyse av det omkringliggende terreng, for å avgjøre om 
tomta defineres som et aktsomhetsområde topografisk sett. 

Profil: Sør mot nord   

Topografien er vist på Figur 4-2 og Figur 4-3. Stigningen fra elvebredden mot Daskerudvegen har i 
begynnelsen en slankere helning enn 1:15. Etter 100-150 m fra elvebredden stiger helning og blir 
bratte enn 1:15.  

Topografisk kan denne retningen defineres som et aktsomhetsområde. Det vurderes derimot, at 
sannsynligheten som aktsomhetsområde er liten, idet det ikke er registrert sprøbruddsmateriale i 
grunnundersøkelsen som er utført i området hvor helningen lokalt er brattere enn 1:15. 

Denne retningen anses heller ikke som et potensielt utløpsområde, da terrenget kan betraktes som 
tilnærmet flatt nord for Daskerudvegen. 

 

Figur 4-2: Plan som viser plassering av profilet for terrenganalyse fra sør mot nord. Kilde: NVE Atlas 

 

Figur 4-3: Terreng analyse fra sør mot nord. 

N 
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Profil: Sørøst mot nordvest 

Topografien er vist på Figur 4-4 og Figur 4-5. Stigningen fra elvebredden har i begynnelsen en 
slankere helning slankere enn 1:15. Etter 150-200 m fra elvebredden har terrenget en lokal brattere 
stigning.  

Topografisk kan denne retningen defineres som et aktsomhetsområde. Det vurderes derimot, at 
sannsynligheten som aktsomhetsområde er liten, idet det ikke er registrert sprøbruddsmateriale i 
grunnundersøkelsen som er utført i området hvor helningen lokalt er brattere enn 1:15. 

Denne retningen anses heller ikke som et potensielt utløpsområde, da terrenget kan betraktes som 
tilnærmet flatt nordvest for Nes Strandhager. 

 

 

Figur 4-4: Plan som viser plassering av profilet for terrenganalyse fra sørøst mot nordvest. Kilde; NVE Atlas. 

 

Figur 4-5: Terreng analyse fra sørøst mot nordvest. 

  

N 
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Profil: Sørvest mot nordøst   

Topografien er vist på Figur 4-6 og Figur 4-7. Stigningen fra elvebredden har generelt en stigning 
mindre enn 1:15. I en avstand av 1,7 km fra elvebredden har terrenget en lokal stigning som er litt 
brattere enn 1:15. 

Topografien tilsier, at denne retningen kan vurderes med liten risiko som aktsomhetsområde. 
Denne retningen anses heller ikke som et potensielt utløpsområde, da den generelle helningen er 
slakere enn 1:15. Den lokale stigningen, som er bratte enn 1:15, er tilpass borte at den ikke anses 
som et potensielt utløpsområde. 

Registrert berg i dagen ved elvebredden begrenser også sannsynligheten for potensielt 
aktsomhetsområde. 

  

 

Figur 4-6 Plan som viser plassering av profilet for terrenganalyse fra sørvest mot nordøst. Kilde; NVE Atlas. 

 

Figur 4-7: Terreng analyse fra sørvest mot nordøst. 

  

N 
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4.4.6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Grunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere reell fare for områdeskred.  

Det er ikke nødvendig å utføre flere punkter i prosedyren (punkt 7 til 8), og gjennomgang av 
prosedyren kan avsluttes.  

5 Behov for supplerende grunnundersøkelser 
Etter vår oppfatning er det ikke nødvendig å utføre supplerende grunnundersøkelser for å fullføre 
utredning av områdestabilitet. 

6 Viktige og kritiske momenter 
Lokalstabilitet i forbindelse med utbygningen må ivaretas i byggesaken.  

7 Konklusjon 
På bakgrunn av våre vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred i det aktuelle området. Det 
er ikke registrert sprøbruddsmateriale i grunnundersøkelsen. Området ligger ikke innenfor et 
sannsynlig utløpsområde for skred fra nærliggende områder. 
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