
Vestby kommune

Kolås, Vestby. Geoteknisk vurdering av
reguleringsplanområde

Oppdragsnr.: 5205815 Dokumentnr.: 5205815-RIG-R01 Versjon: J01 Dato: 2020-09-08



Kolås, Vestby. Geoteknisk vurdering av reguleringsplanområde 

 
  
Oppdragsnr.: 5205815   Dokumentnr.: 5205815-RIG-R01   Versjon: J01 
  

2020-09-08  |  Side 2 av 13 n:\520\58\5205815\5 arbeidsdokumenter\52 rig\5205815-rig-r01_kolås, vestby. geotekn vurd_endelig.docx 
 

Oppdragsgiver: Vestby kommune 

Oppdragsgivers kontaktperson: Sven-Ola Brænd 

Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Oppdragsleder: Kristine H. H. Ekseth 

Fagansvarlig: Kristine H. H. Ekseth 

Andre nøkkelpersoner: Andreas Brathetland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J01 2020-09-08 For bruk KriEks AnBra KriEks 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Kolås, Vestby. Geoteknisk vurdering av reguleringsplanområde

Oppdragsnr.: 5205815 Dokumentnr.: 5205815-RIG-R01 Versjon: J01

2020-09-08 | Side 3av 13n:\520\58\5205815\5 arbeidsdokumenter\52 rig\5205815-rig-r01_kolås, vestby. geotekn vurd_endelig.docx

Sammendrag

Norconsult har gjort en geoteknisk vurdering av tilgjengelig grunnlagsmateriale, inkludert tidligere
grunnundersøkelser, innenfor planområdet ved Kolås, Vestby kommune.

Planområdet består i all hovedsak av berg i dagen, men helt i nord kan det være forekomst av marine
avsetninger. Her anbefales det å utføre grunnundersøkelser med tilhørende prøveserier for å
bekrefte/avkrefte eventuell forekomst av kvikkleire.
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1 Innledning 
Norconsult er engasjert av Vestby kommune for å gjøre en geoteknisk vurdering for områderegulering for 
Kolås. Denne innledende rapporten skal vurdere tilgjengelig grunnlagsmateriale og avgrense områder 
innenfor planområdet som eventuelt må utredes videre i henhold til NVEs veileder 7/2014, «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» (1). 

Planområdets avgrensning er vist i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Planområdets avgrensning, oversendt av Vestby kommune. 
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2 Grunnlag 
NGUs løsmassekart (2) (Figur 2) viser at planområdet hovedsakelig består av bart fjell, tynt løsmassedekke, 
samt enkelte lommer med marin strandavsetning, hav- og fjordavsetning og myr. Bebyggelsen ligger i all 
hovedsak innenfor områder med bart fjell, tynt løsmassedekke. 

 

Figur 2 Løsmassekart hentet fra NGUs nettsider (2). 

Helningskartet hos NVE Atlas (3) viser at det er flere områder med helning større enn 1:15, NVEs 
minimumshelning for mulighet for kvikkleireskred i henhold til veileder 7/2014 (1). Den nord-sørgående 
brattkanten er en gjennomgående bergskrent innenfor planområdet.  
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Figur 3 Helningskart fra NVE Atlas (3). 

Vestby kommune ble kartlagt av NVE i tilknytning til regional oversiktskartlegging av kvikkleiresoner i 2018-
2019. I sammenheng med denne kartleggingen ble det utført grunnundersøkelser ved Hølen, ca. 1,5 km øst-
sørøst for planområdet. Det ble påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale og kvikkleiresone «2122 Øgården» 
og «2123 Hølen sentrum, sør» ble opprettet (se Figur 4). Påtruffet sprøbruddmateriale/kvikkleire er lagdelt i 
tynne lag i lokale kvikkleirelommer. Statens vegvesen har også enkelte borpunkt med sprøbruddmateriale, 
vist som rosa/lilla prikker i Figur 4. 
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Figur 4 Kvikkleiresoner og SVV-kvikkleirepunkter (lilla), hentet fra NVE Atlas (3). Omtrentlig plassering av planområdet 
vist med rød oval. 
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3 Befaring 
Norconsult befarte planområdet 2. september 2020.  

Ifølge NGUs løsmassekart i Figur 2 skal det hovedsakelig være berg i dagen/tynt løsmassedekke i området, 
samt enkelte områder med marine avsetninger. Befaringen bekreftet i all hovedsak NGUs kart. Bebyggelsen 
ligger for det meste på berg/tynt løsmassedekke. Det ble observert oppstikkende bergknauser innenfor hele 
planområdet, også i vannkanten langs Kolåstjern. Sørvest for Kolåstjern ligger et jorde som ifølge NGUs 
løsmassekart er en marin avsetning. Også her ble det observert oppstikkende berg.  

Helt i nord i planområdet er det også avmerket marine avsetninger på løsmassekartet. Her ble det også 
observert berg i dagen i store deler av området, bortsett fra helt i nord, mellom Kolåsveien og avslutning på 
planområdet (avmerket på Figur 5). 

 

Figur 5 Område uten observert berg i dagen og marine avsetninger på NGUs løsmassekart. 
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4 Vurdering av grunnforhold og behov for 
grunnundersøkelser 

Det er ingen tilgjengelige geotekniske grunnundersøkelser innenfor reguleringsplanområdet. Nærmeste 
tidligere utførte geotekniske grunnundersøkelser er ca. 1500 m unna, og har påvist kvikkleire i flere 
borpunkt.  

Store deler av planområdet har tynt løsmassedekke eller berg i dagen. Her er det ikke nødvendig å utføre 
grunnundersøkelser. Helt nord i planområdet, omtrent mellom Kolåsveien (øst/vestgående stikkveier) og til 
avgrensning av planområdet, er det ikke observert berg i dagen. Her kan det potensielt påtreffes marine 
avsetninger.  

NGUs kartløsning GRANADA (4) viser at det er boret mange grunnvannsbrønner i berg i området (se Figur 6 
for plassering av disse).  

 

Figur 6 Kart fra GRANADA (4). Omtrentlig plassering av planområdet som svart polygon. 
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Grunnvannsbrønnene nær den nordlige delen av planområdet viser at det er varierende dybde til berg, 
mellom 2-4,5 m dybde. Denne typen boringer viser ikke hvilke løsmassetyper det er boret i, da det ikke er 
geotekniske grunnundersøkelser som er utført. Det gir allikevel en indikasjon på hvilke dybder til berg som 
kan ventes i området. Dersom løsmassedybdene øker mot nord kan disse områdene potensielt tilhøre et 
løsneområde i et kvikkleireskred.  

Norconsult anbefaler at det utføres geotekniske grunnundersøkelser med tilhørende prøveserier i området 
vist i Figur 5. Det anbefales utført 2-3 totalsonderinger, minst en prøveserie og en trykksondering for å 
avkrefte/bekrefte eventuell forekomst av kvikkleire i dette området. 
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5 Konklusjon 
Norconsult har vurdert grunnforholdene innenfor planområdet ved Kolås, Vestby kommune.  

Innenfor planområdet er det i all hovedsak berg eller et tynt løsmassedekke, slik NGUs løsmassekart viser. 
Helningen innenfor planområdet er flere steder > 1:15, men da det er mye oppstikkende berg i området er de 
fleste områdene utelukket fra videre utredning ut fra observasjoner gjort under befaring.  

Helt i nord, mellom planområdets avgrensning og Kolåsveien, er det ikke observert berg i dagen. Her 
anbefaler Norconsult at det utføres grunnundersøkelser for å avkrefte/bekrefte forekomst av kvikkleire.  
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