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Vestby. Hvitstenveien GS vei 
Temautredning geoteknikk, områdestabilitet 

Sammendrag: 

Vestby kommune har stilt krav om å inkludere en tidligere regulert 1,2 km lang GS vei langs 
Hvitstenveien i reguleringsplan for Pepperstad nord. GS veien må inkluderes i planforslaget ifm. 
ekspropriasjon for anleggsbelte. 

GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen til å utføre 
grunnundersøkelser, samt vurdere områdestabilitetsforholdene for reguleringsplanen. 

Foreliggende notat gir en vurdering av områdestabilitetsforholdene i henhold til NVEs 
kvikkleireveileder 1/2019 [1]. Vår vurdering av områdestabilitet er basert på grunnundersøkelser, 
befaring og topografiske forhold. 

Områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende bortsett fra området lengst øst (ca. pel 1000-
1200), hvor området er vurdert som et aktsomhetsområde for skred. Tiltaket/GS veien vurderes til 
tiltakskategori K1, og krav til sikkerhet oppfylles hvis tiltaket ikke forverrer stabiliteten. Erosjon som 
kan utløse skred som kan ramme tiltaket må forebygges.  

Våre vurderinger av områdestabilitet behøver ikke forelegges uavhengig foretak for kontroll. 
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1 Innledning  
Det planlegges ny GS-vei på en ca 1,2 km lang strekning langs Hvitstenveien i Vestby. Veien er en del 
av reguleringsplan for Pepperstad nord. GS-veien må inkluderes i planforslaget ifm. ekspropriasjon for 
anleggsbelte. 

GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen til å utføre 
grunnundersøkelser og en geoteknisk vurdering for reguleringsplan. Arbeidet omfatter vurdering av 
områdestabilitetsforholdene 

Foreliggende notat inneholder en vurdering av områdestabilitet iht NVE’s veileder 1/2019.. 

2 Planer 
Den planlagte GS veien er ca. 1,2 km og skal etableres langs sydsiden av Hvitstenveien. Mottatte 
plan-/profiltegninger er vist i figur 1 under.  

  

  
Figur 1. Mottatte plan-/profiltegninger. 
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3 Terreng og grunnforhold 

3.1 Generelt 

Den planlagte GS veien følger sydsiden av Hvitstenveien fra Johan Herman Wessels vei i vest til 
Krusebyveien i øst, markert med rødt/grønt på figur 2 under. De geotekniske grunnundersøkelsene er 
utført langs den «grønne strekningen»/øst på figuren. Langs den røde strekningen i vest er det enten 
flatt, grunnlendt eller bart fjell til siden for Hvitstenveien.  

Figur 2. Flyfoto fra www.1881.no. Aktuell strekning er markert med rødt/grønt. Undersøkelsene er utført langs den  
        grønne strekningen. 

3.2 Pr. 880-1000 

På strekningen ca. pel 880-1000 er det en inntil 5 m høy bratt fyllingskråning fra Hvitstenveien og 
ned til et relativt flatt smalt parti med en bekk ca 14-40 m fra veien. Syd for bekken stiger terrenget 
opp i en skogkledd ås hvor det antas tynt dekke over fjell. Langs østsiden av åsen er det bart fjell 
frem til bekken. 

  
Figur 3. Bilder fra befaring 23.11.2021 sett mot øst fra ca. pel 920.  

 

Nord 

http://www.1881.no/
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3.3 Pr. 100-1200 

Fra ca. pel 1000-1200/ende er det dyrket mark. Terrenghelningen er ca. 1:14 parallelt med 
Hvitstenveien. Mottatt plan-/profiltegning viser at tiltaket medfører fra ca. 0,4 m terreng senkning til 
1,7 m oppfylling langs denne strekningen. Ved ca. pel 1000 møtes 2 bekker som går i rør under 
Hvitstenveien og videre ca. 150 m mot nordøst. Herfra renner den åpen videre i nordøstlig retning. 

3.4 Løsmasser og eksisterende faresoner 

Kvartærgeologisk kart på figur 4 viser «Tykk- og tynn havavsetning», «Tykk strandavsetning» og «Bart 
fjell stedvis tynt dekke» langs den aktuelle strekningen. Marine hav- og strandavsetninger kan bestå av 
finkornige avsetninger av silt/leire. 

Figur 4. Kvartærgeologisk kart fra www.ngu.no. Aktuell strekning er markert med rødt. 

Søk i NVEs temakart (figur 5 under) viser at strekningen ikke ligger innenfor en registrert faresone. 
Nærmeste kvikkleiresoner er sone nr. 2120 Rokker (4,2 km sydøst), sone nr. 2119 Garder (4,5 km 
sydøst) og sone nr. 2110 Eike-Solberg (4 km nordvest). 

Figur 5. Temakart 25.04.2022 fra www.nve.no. Aktuell strekning er markert med rødt. 

http://www.ngu.no/
http://www.nve.no/
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3.5 Grunnundersøkelser pr 800-1200 

Det er utført til sammen 12 totalsonderinger, 2 prøveserier, 1 naverboring og 1 CPTU sondering. 
Boringene lengst vest og øst indikerer faste masser av sand/grus og tørrskorpepreget leire til stopp. 
De øvrige boringene mellom ca profil 880-1170 har påvist bløt leire. Leira er stedvis sensitiv.  

Fra profil ca 800-980 er det ikke påvist kvikkleire. Der det er grunt til fjell er det kun påvist faste 
masser. Der det er dypere til fjell, er leira bløt og har liten styrke/bæreevne. Det er imidlertid ikke 
påvist kvikkleire på dette partiet, men det kan ikke utelukkes sensitive lag. Grønn markering av 
borepunkter på figur 6 under viser masser hvor det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Gul 
markering av punkter angir at det ikke kan utelukkes noe sensitive lag. Ved ca profil 980-1020 er det 
fjell i dagen ved bekken og på begge sider av Hvitsteinveien. På siste del av strekningen ca profil 
1020-1120 er det påvist kvikkleire. Påvist kvikkleire er vist med rød farge. 

 
Figur 6. Utførte grunnundersøkelser, påvist kvikkleire, fra [2]  

 
Figur 7. Utførte grunnundersøkelser, bordybder, fra [2]  
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4 Stabilitetsforhold, områdestabilitet 
GS veien skal iht. TEK 17 §7 plasseres, prosjekteres og utføres slik, at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred).  

Vi har vurdert områdestabiliteten basert på grunnundersøkelser, terrengkriterier, befaring og 
tilgjengelige kartverk. Våre vurderinger er utført i samsvar med NVE’s veileder [1]. Denne oppfyller krav 
om sikker byggegrunn ift. områdestabilitet (skredfare) i forhold til PBL og TEK17. 

4.1 Utredning av områdestabilitet iht. NVE’s veileder 1/2019 

I NVE’s veileder 1/2019 [1] kap. 3.2 er det angitt prosedyre for identifisering og avgrensning av 
sprøbrudd/kvikkleireområder. En oppsummering av resultatene presenteres i tabell 1 under. 

Pkt. Arbeidsoversikt Kommentar/status 
1 Undersøk om det finnes registrerte 

faresoner/kvikkleirefaresoner i 
området. 

Det er ikke registrert kartlagte kvikkleirefaresoner i 
nærheten av området, ref. kart på skrednett.no datert 
25.04.2022. Utklipp av kartet er vist på figur 5 i 
kapittel 3.  
Utført 

2 Avgrens område med mulig marin 
leire 

Området ligger under marin grense. 
Utført 

3 Avgrens aktsomhetsområder til 
terreng som tilsier mulig fare for 
områdeskred 
Angitte kriterier i NVEs veileder: 
- Terrenghelning brattere enn 1:20 
- og større høydeforskjell enn 5 m 

Vestre del av strekningen (ca. pel 0-880) ligger i et 
uproblematisk område som er enten flatt, grunnlendt 
eller bart fjell til siden for Hvitstenveien. 
 
På strekningen ca. pel 880-1000 er det en inntil 5 m 
høy bratt fyllingsskråning fra Hvitstenveien og ned til 
et relativt flatt smalt parti med en bekk ca 14-40 m 
fra veien. Syd for bekken stiger terrenget opp i en 
skogkledd ås hvor det antas tynt dekke over fjell. 
Langs østsiden av åsen er det bart fjell frem til 
bekken. Øst for bekken stiger terrenget med generell 
helning ca. 1:14 mot Krusebyveien. Dette partiet liger 
ikke i et aktsomhetsområde 
 
Siste del av strekningen pr 1000-1200 ligger i et 
aktsomhetsområde. 
Utført 

4 Bestem tiltakskategori og hvor 
nøyaktig utredningen skal være.  

Tiltaket vurderes til tiltakskategori K1, se pkt. 4.5. 
Utført 

5 Gjennomgang av grunnlag – 
identifikasjon av kritiske skråninger 
og mulig løsneområde 

Grunnlag: 
Kart- og bildeunderlag er vist i figurer i dette notatet.  
Utklipp fra Høydedata.no med aktuelle 
vurderingsprofiler er vist i figur 6 i kapittel 4.3. 
Utført  

6 Befaring Befaring ble utført 23.11.2021. 
Utført 

7 Gjennomfør grunnundersøkelser Det er utført grunnundersøkelser langs østre del av 
traséen (ca pel 800-1200/ende) 
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Det er utført til sammen 12 totalsonderinger, 2 
prøveserier, 1 naverboring og 1 CPTU sondering. 
Boringene viser fast grunn/ant. fjell 1,8-21 m under 
terreng i borpunktene. Boringene lengst vest og øst 
indikerer faste masser av sand/grus og 
tørrskorpepreget leire til stopp. De øvrige boringene 
indikerer et ca. 1-2 m tykt topplag av 
sand/grus/tørrskorpeleire over leire med et 
varierende innhold av sand/grus/gruskorn. Flere av 
boringene indikerer at leirmassene kan være sensitive 
med sprøbruddegenskaper. Prøveserien lengst øst 
viser meget bløt og meget sensitiv kvikkleire fra ca. 
3,5 m dybde, og naverboringen viser leire med 
sprøbruddegenskaper i 3,7 og 4,7 m dybde. Se pkt.3. 
Utført 

8 Vurder aktuelle skredmekanismer og 
avgrens løsne- og utløpsområder 

Ikke aktuelt 
Ikke Utført 

9 Klassifiser faresoner Ikke aktuelt 
Ikke Utført 

10 Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet Vurderinger er vist videre i notatet.  
Ikke Utført 

11 Innmelding av faresone og 
grunnundersøkelser til nasjonal 
database 

Ikke aktuelt 
Ikke utført 

Tabell 1. Oppsummering av gjennomgått prosedyre iht. NVE`s veileder 1/2019 

4.2 Kartlagte kvikkleirefaresoner i området (skrednett.no) 

NVEs temakart (figur 5 i kapittel 3) viser at området ikke ligger innenfor en tidligere registrert 
faresone.  

4.3 Kart fra Høydedata.no 

Vurderingsprofiler fra Høydedata.no er vist i figur 8 under og på neste side. 
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Figur 8. Høydeprofiler fra www.hoydedata.no.  

4.4 Aktsomhetsområde 

Empiriske data viser at de fleste løsneområder for kvikkleireskred begrenser seg til en helning større 
enn 1:20, ref. [1], og som illustrert på figur 8 (neste side). 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 skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra for 

skråning/marbakke/bunn lavine.  

Aktsomhetsområde 

http://www.hoydedata.no/
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Figur 9: Typisk kriteria for vurdering av aktsomhetsområde, ref. [1]. 

Lengst øst (ca. pel 1000-1200) har terrenget helning ca. 1:14 parallelt med Hvitstenveien. Prøveserien i 
punkt 6 viser meget bløt kvikkleire fra ca. 3,5 m dybde og naverboringen i punkt 9 indikerer 
sprøbruddmateriale i ca. 3-5 m dybde. Dette området vurderes derfor som et aktsomhetsområde for 
skred. Aktsomhetsområdet er skissert i figur 6 (side 8). 

4.5 Stabiliserende tiltak for fyllinger, ca. pr. 880 – 1170 

Figur 10 viser et opptegnet profil av ny, planlagt GS-vei ved ca profil 920. Fyllingen er ca 4,5 m høy 
og er vist inntil eksisterende veifylling. 

Overslagsberegninger viser at ny fylling for GS-vei ikke vil ha tilfredsstillende stabilitet mot bekken i 
syd dersom det benyttes konvensjonelle fyllmasser knust/sprengt stein. Det er ikke påvist kvikkleire på 
dette partiet, men lokalstabilitet må sikres. Videre vil utfylling som angitt gi setninger både på ny og 
på eksisterende vei. For å sikre lokalstabilitet må det gjøres tiltak. Vår anbefaling er å senke 
veiprofilet for ny GS-vei hvis mulig. Dette vil redusere belastningen på grunnen og bedre både 
stabilitets- og setningsforhold. 

Dersom det ikke er mulig å senke GS-veien, har vi vist en mulig løsning hvor ny veifylling bygges opp 
av lette fyllmasser, eksempelvis lettklinker (løs Leca) eller skumglass (Glasopor). Løsningen innebærer å 
fjerne noe stedlige masser i dagens fyllingsfot seksjonsvis, legge fiberduk som separasjon mot stedlig 
grunn, og deretter bygge opp ny veifylling av lette masser. Massene legges ut iht leverandørens 
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anvisninger. Lettfyllingen dekkes med et bærelag på toppen for ny vei, og dekkmasser på sidene som 
vist i prinsipp under. Tykkelse av lette masser må detaljprosjekteres i et senere detaljprosjekt. 

 
Figur 10: Fylling, ca profil 920  

 

Fra ca profil 1020 kommer ny GS-vei ut på et parti hvor det er påvist kvikkleire fram til ca profil 
1120. På dette partiet går også bekken nært veien. Iht NVE’s veileder 1/2019 faller tiltaket med GS-
veien inn under tiltakskategori K1. Kravet til tiltak i K1 framgår av fig.11 under 

 

 
 
Figur 11: Krav til tiltaksklase K1 i NVE 2/2019 
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Løsningen for å sikre stabiliteten av nye veifyllinger for GS-veien, vil derfor være  

1. å ikke forverre stabiliteten i dagens situasjon 
2. å erosjonssikre bekkeløp som kan forringe stabiliteten 

Vi vil anbefale at dette gjøres ved at veifyllingene bygges opp kompensert ved lette fyllmasser, dvs at 
nye fyllinger ikke tilfører ny vekt. Mottatte planer viser veifyllinger opp til 1,7-1,8 m høyde. Prinsipp for 
kompensert oppfylling for GS-veien på dette partiet er vist på fig 12 under. 

 
Figur 12: Kompensert oppfylling med lette fyllmasser i GS-vei  
 

Oppsummert for den aktuelle veistrekningen vil derfor stabiliserende tiltak være som vist på figur 13 
under; 

1. Sikre lokalstabilitet ved pr ca 880-980 ved å senke veifylling og/eller bygge opp fylling med 
lette fyllmasser 

2. Sikre områdestabilitet for pr 1020-1120 ved kompensert oppfylling med lette masser i tillegg til 
at bekkeløpene på strekningen erosjonssikres. 

Løsningene må detaljprosjekteres i et senere detaljprosjekt. 

 
Figur 13: Behov for stabiliserende tiltak  
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5 Konklusjon 
Områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende bortsett fra området lengst øst (ca. pel 1020-1120), 
hvor området er vurdert som et aktsomhetsområde for skred. Tiltaket/GS veien vurderes til 
tiltakskategori K1, og krav til sikkerhet oppfylles hvis tiltaket ikke forverrer stabiliteten. Dette løses ved 
kompensert oppfylling med lette fyllmasser. Erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket må 
forebygges.  

Ekstern kvalitetssikring må utføres når det blir kartlagt nye faresoner eller planer kommer innenfor en 
eksisterende faresone. Våre vurderinger av områdestabilitet behøver derfor ikke forelegges uavhengig 
foretak for kontroll. 
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