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Sammendrag:
På eiendommen Narverødveien 19 Gnr/Bnr 153/1 planlegges det boligbebyggelse. GrunnTeknikk AS er
engasjert av Tove Beathe Hoel for å gjøre en vurdering av områdestabilitet i forbindelse med reguleringsplan.
Svein Rune Jensen har vært vår kontaktperson for oppdraget.
Foreliggende notat inneholder en vurdering av områdestabilitet iht. NVE veileder 7/2014 [2] og er utarbeidet
iht. punktliste 1-10 i kap. 4.5 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner .
Ut fra en helhetsvurdering av topografi og generell kunnskap om grunnforholdene i området, kan vi ikke
identifisere et mulig løsneområde for skred som kan true tomta. Eiendommen ligger ikke innenfor en
faresone, og vi mener derfor at områdestabiliteten er tilfredsstillende.
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1 Innledning
På eiendommen Narverødveien 19 Gnr/Bnr 153/1 planlegges det boligbebyggelse. GrunnTeknikk AS er engasjert
av Tove Beathe Hoel for å gjøre en vurdering av områdestabilitet i forbindelse med reguleringsplan. Byggmester
Svein Rune Jensenhar vært vår kontaktperson for oppdraget.
Foreliggende notat inneholder en vurdering av områdestabilitet iht. NVE veileder 7/2014 [2] og er utarbeidet iht.
punktliste 1- 10 i kap. 4.5 Prosedyrefor utredning av aktsomhetsområderog faresoner.

2 Terreng
Den aktuelle eiendommen ligger vest for Narverødveien, syd for Presterødkrysseti Tønsberg kommune.
Eiendommen ligger i et boligområde og grenser mot Narverødveien i øst, Solvindveien i syd og boligbygg i nord
og vest. Nord og øst for eiendommen er terrenget tilnærmet flatt. Mot vest faller terrenget med en
gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 1:20 frem til Stjerneveien ca. 280 m vest fo r eiendommen. M ot syd faller
terrenget med en gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 1:30.

1:20

1:30

Figur 1: Flyfoto fra www.google.no/maps. Den aktuelle eiendommen er omtrentlig merket med rødt.

3 Stabilitetsforhold,

områdestabilitet

Gjeldende regelverk stiller krav til trygghet mot naturpåkjenninger (skred, flom, etc.). Vi har vurdert
områdestabiliteten for eiendommen. For våre vurderinger ligger NVEsretningslinjer og veileder ref. [1] og [2] til
grunn. Disse oppfyller krav om sikker byggegrunn i forhold til PBL.og Teknisk forskrift, TEK10.,ref. [3].
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NVE har utarbeidet prosedyre gitt i veileder 2014/7 som gjelder ved fare for kvikkleireskred og skred i løsmasser
med sprøbruddegenskaper. Prosedyren er lagt til grunn for våre vurderinger.

3.1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyre
Tabell 1 oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i NVEs veileder 7/2014 [2].
Vurderinger rundt punktene er nærmere beskrevet i påfølgende delkapitler.
Pkt.
1

Arbeidsoverskrift
Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være

2

Undersøk om hele eller deler av områder ligger under
marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger

3
4
5
6
7
8
9
10

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området
Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier
mulig fare for områdeskred
Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag
Avgrens løsneområder mer nøyaktig
Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for
skredmasser
Avgrens og faregrads-klassifiser faresoner
Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet

Kommentar
Bygging av bolig. Med detaljreguleringsplan til
boliger faller tiltaket inn under tiltakskategori
K4. Utført
Hele området ligger under marin grense. Utført
Antatt marine avsetninger på hele området.
Utført
Kvikkleiresone «2040 Presterød» ligger i
nærheten av eiendommen. Utført
Basert på terrengkriterier ligger planområdet
ikke innenfor en aktsomhetssone - Utført
Ikke aktuelt – Ikke utført
Tomta ligger ikke i et løsneområde – Utført
Tomta ligger ikke i et utløpsområde for skredUtført
Ikke aktuelt – Ikke utført
Ikke aktuelt – Ikke utført

Tabell 1: Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014

3.2 Utredningens nøyaktighet
Utredningen utføres i forbindelse med detaljregulering og skal avklare eventuell fare for
områdestabilitetsproblemer [3]. Iht. Tabell 5.1 i NVEs veileder [2] kommer byggeprosjektet i tiltakskategori K4 og
utredningen gjøres for dette.

3.3 Avgrens områder med marine avsetninger
Løsmassekart fra NGU sine nettsider viser antatte grunnforhold og beskriver løsmassene innenfor og rundt
planområdet som «fyllmasser» (grå farge) og «marin strandavsetning» (mørk blå farge). «fyllmasser» angir
områder som er påvirket av menneskelig aktivitet og sier lite om opprinnelig grunn. Det er nærliggende å anta
at opprinnelig grunn består av marine strandavsetninger i området.
Figur 2 under viser løsmassekart fra NGU sine hjemmesider. Aktuelt planområde er omtrentlig markert.
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Figur 2: Løsmassekart fra NGU sine nettsider. Planområdet er omtrentlig merket med rødt.
Generell erfaring om grunnforholdene fra andre prosjekter i området tilsier at grunnen sannsynlig består av bløt
og enkelte steder sensitiv, siltig leire under et fast topplag av tørrskorpeleire/silt.

3.4 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred
Iht. kart på skrednett.no ligger kvikkleiresone «2040 Presterød» ca. 380 m nordvest for den aktuelle
eiendommen. Sonen har lav faregrad, risikoklasse 3 og konsekvens alvorlig. Figur 3 neste side viser kart fra
skrednett.no.
Det er tidligere utredet en kvikkleiresone sydvest for den aktuelle eiendommen som ennå ikke er vist på
skrednett.no, ref [4] og [5]. Kvikkleiresone «Liabakken» samt en sone vest for eiendommen Husvikveien 25 er
markert med blå farge på figur 3 neste side. Sonene har faregrad middels.
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Figur 3: Kart over kvikkleiresonerfra www.skrednett.no. Den aktuelle eiendommen er omtrentlig merket med
rødt.

3.5

Avgrensning av aktsomhetsområde etter marine avsetninger og topografi

Empiriske data viser at de fleste løsneområder for kvikkleireskred begren ser seg til en helning større enn 1:15, ref
[2], og som illustrert på figur 4. For at det skal kunne oppstå et områdeskred i sprøbruddmasser må det også
være tilnærmet sammenhengende lag av sprøbruddmateriale/kvikkleire i grunnen.
Følgende kriterier er lagt til grunn for vurdering av områder der det kan gå områdeskred.
-

Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > 5m.
I platåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke
Maksimal bakovergripende skredutbr edelse = 20 x skråningshøyde, målt fra for
skråning/marbakke/bunn lavine.
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Figur 4: Typisk kriteria for opptegning av en faresones løsneområde, ref [2].
Da terrenget mot nord og øst er tilnærmet flatt og gjennomsnittlig terrenghelning mot vest og syd er
henholdsvis ca. 1:20 og 1:30, kan vi ikke identifisere noe løsneområde for skred som kan true tomta.
Eiendommen ligger ikke innenfor et aktsomhetsområde eller en faresone, og vi mener at områdestabiliteten er
tilfredsstillende. Utredningen stopper derfor her og videre vurderinger er ikke utført. Lokalstabilitet ved evt.
utgraving og fundamenteringsløsninger for nytt bygg må vurderes ved senere detaljprosjektering.

3.6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser
Ikke aktuelt og ikke utført.

3.7 Avgrensing av utløpsområde
Tomta ligger ikke i et evt. utløpsområde for skred.

3.8 Faregradsklassifisering for faresonen
Ikke aktuelt og ikke utført.

3.9 Stabilitetsberegninger og –vurderinger
Ikke aktuelt og ikke utført.

3.10 Krav til kvalitetssikring
Da tomta ikke er en del av faresone er det iht. tabell 5.2 i [3] ikke krav om at våre vurderinger kvalitetssikres av
uavhengig foretak.
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