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Sammendrag 

Eiendommen med g.nr./b.nr. 7/10 i Birkelundveien 70 i Nittedal kommune ble ifm. nylig 

vedtatt områdeplan regulert til konsentrert bebyggelse.  Grunneier Tor Øyvind Selås har 

som ledd i forberedelsen av prosessen med å få detaljregulert området engasjert NGI til 

å gjøre en vurdering av områdestabilitet iht. NVE 1/2019 tilpasset detalj-regulerings-

plannivå. 

 

Det ønskes å utvikle eiendommen med en variert boligbebyggelse, det være seg småhus, 

kjedete rekkehus og eventuelt lave leilighetsbygg. Ulike deler av planområdet er regulert 

til at det skal kunne bygges bygninger med gesimshøyde opptil 7 og 9 meter (eller opptil 

ca. 3 og 4 etasjer). Planlagte tiltak plasseres i tiltakskategori K4 iht. NVE 1/2019. 

 

For å avklare om planområdet ligger i et område utsatt for områdeskred, er prosedyren i 

NVEs kvikkleireveileder 1/2019 fulgt. Denne prosedyren går i korte trekk ut på å 

identifisere kritiske skråninger i- og utenfor planområdet og å vurdere kvikkleirens 

utbredelse i grunnen. Basert på denne informasjonen vil det kunne være mulig å 

avgrense eventuelle løsne- og utløpsområder for områdeskred som vil berøre plan-

området. 

 

Områdestabilitetsutredningen dokumentert i foreliggende rapport avskriver fare for 

områdeskred i det aktuelle planområdet.  Bakgrunnen for dette er i hovedsak at det ved 

grunnundersøkelser utført ifm. tidligere prosjekter ikke er påvist kvikkleire hverken i 

planområdet eller i overliggende skråninger. Det er dermed ikke behov for å opprette en 

faresone for kvikkleireskred som berører planområdet. Planlagte tiltak vil ikke kunne 

endre dette farebildet, uavhengig av valg av fundamenteringsmetode for byggene.  

 

Lokalstabiliteten iht. Eurokode 7 (Norsk Standard, 2016) er ikke vurdert i foreliggende 

rapport, og må utredes ifm. detaljprosjektering av tiltakene.  
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1 Innledning 

Eiendommen med g.nr./b.nr. 7/10 i Birkelundveien 70 i Nittedal kommune ble ifm. nylig 

vedtatt områdeplan regulert til konsentrert bebyggelse (Figur 1).  Grunneier Tor Øyvind 

Selås ønsker nå å tilrettelegge for en slik utbygging, og er i gang med prosessen for 

detaljregulering av området. Selås har i den forbindelse engasjert NGI til å gjøre en 

områdestabilitetsvurdering iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019 (NVE, 2020) tilpasset 

detaljreguleringsnivå. NGI har tidligere utført en områdestabilitetsvurdering tilpasset 

områdeplannivå ifm. områderegulering av Li sentrum (NGI, 2021b). Områdestabilitets-

vurderingen presentert i foreliggende rapport bygger på utredningen utført ifm. område-

regulering av Li sentrum. 

 

 

Figur 1 Oversiktskart over området. 

 

 

2 Planlagte tiltak 

Det ønskes å utvikle eiendommen med en variert boligbebyggelse, det være seg småhus, 

kjedete rekkehus og eventuelt lave leilighetsbygg (Figur 2). Ulike deler av planområdet 

er regulert slik at det skal kunne bygges bygninger med gesimshøyde opptil 7 og 9 meter 

(eller opptil ca. 3 og 4 etasjer). Detaljerte tegninger av byggene og tilhørende fundamen-

teringsløsninger foreligger ikke p.t. 
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Figur 2 Skissert mulig utnyttelse av eiendommen 7/10 (oversendt fra kunde 4. januar 2022). 

 

 

3 Regler og prosedyrer 

3.1 Sikkerhet mot kvikkleireskred iht. pbl §4-3 

Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan skal reell fare for områdeskred være 

avklart i henhold til kravene i plan- og bygningsloven § 4-3 (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2008, oppdatert 01.07.2021). For at dette skal være 

oppfylt på detaljreguleringsplannivå, må kravene i pbl § 28-1 og § 29-5, byggteknisk 

forskrift kap. 7 (DIBK, 2017) og NVEs veileder 1/2019 (NVE, 2020) legges til grunn 

for utredning av skredfare. 

 

3.2 Kartlegging av kvikkleiresoner iht. NVE veileder 1/2019  

Områdestabilitetsvurderingen skal tilfredsstille NVEs krav til vurdering av område-

stabilitet på detaljreguleringsplannivå (NVE, 2020). Vurderingen skal omfatte både en 

gjennomgang av eksisterende kvikkleiresoner i området, samt kartlegging av eventuelle 

nye kvikkleiresoner. 

 

Planlagte tiltak plasseres iht. NVE 1/2019 i tiltakskategori K4 (NVE, 2020). Dette 

medfører følgende sikkerhetskrav (utdrag fra veilederen): 

 

Faresonen(e) som kan berøre tiltaket må avgrenses og utredes for område-

skredfare, iht. kap. 4 Soneutredning. Krav til utredning gjelder også hvis tiltaket 
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ligger i et utløpsområde. Erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket 

må forebygges. (…). 

 

Hvis tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves absolutt sikkerhetsfaktor Fcu 

≥ 1,40*fs og Fcφ ≥ 1,25, hvor fs er sprøhetsforholdet som korrigerer for sprø-

bruddeffekt i de udrenerte beregningene (…).  

 

For tiltak som ikke forverrer stabiliteten er kravet til sikkerhet Fcu ≥ 1,40 og Fcφ 

≥ 1,25. Ved lavere sikkerhet må Fcu og Fcφ økes prosentvis iht. Tabell 3.3 og 

Figur 3.3.  

 

For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket, gjelder 

krav til sikkerhet Fcφ ≥ 1.25, samt krav til robusthet Fcu ≥ 1.20. Ved lavere 

sikkerhet og/eller robusthet skal Fcφ og Fcu økes prosentvis iht. Tabell 3.3 og 

Figur 3.3. 

 

Sprøhetsforholdet, fs, er lik 1,15 iht. NVE 1/2019 (NVE, 2020).  Tabell 3.3 og Figur 3.3 

er vist i hhv. Tabell 1 og Figur 3. Influensområdet til tiltaket er iht. NVE 1/2019 (NVE, 

2020) et område med radius 2 x skråningshøyden i kvikkleiresonen(e) tiltaket ligger 

innenfor. Der et tiltak ligger i utløpsområdet til en kvikkleiresone, regnes hele denne 

sonen som utenfor tiltakets influensområde, gitt at det ikke foretas inngrep som forverrer 

skråningsstabiliteten (f.eks. graving i skråningsfot eller ramming av peler). 

 

Tabell 1 Krav til forbedring av sikkerhetsfaktor som funksjon av tiltakskategori og faregrad iht. 
NVE 1/2019 (NVE, 2020). 
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Figur 3 Krav til forbedring av sikkerhetsfaktor som funksjon av beregnet sikkerhetsfaktor før 
tiltak iht. NVE 1/2019 (NVE, 2020). 

 

Iht. NVEs kvikkleireveileder (NVE, 2020) skal vurderinger av områdestabilitet i form 

av en soneutredning bestå av følgende momenter: 

 Identifikasjon av kritiske skråninger 

 Befaring 

 Gjennomføring av grunnundersøkelser 

 Vurdering av aktuelle skredmekanismer  

 Avgrensning av løsneområde 

 Avgrensning av utløpsområde 

 Klassifisering av faresone 

 Stabilitetsberegninger 

 

Dersom det underveis i utredningen avklares at aktuelt planområde ikke faller inn under 

områder klassifisert som løsne- eller utløpsområder for kvikkleireskred, vil det ikke 

være behov for å fullføre alle trinnene i en slik områdestabilitetsutredning.  

 

Ettersom det er utført en rekke grunnundersøkelser i og utenfor det aktuelle planområdet 

ifm. tidligere prosjekter, er det ikke utført nye grunnundersøkelser ifm. denne område-

stabilitetsutredningen. Det er heller ikke utført ny befaring av området, da dette ble gjort 

ifm. prosjekt 20210301 sommeren 2021 (NGI, 2021b). 

 

 

4 Lokalstabilitet iht. Eurokode 7 

Tilfredsstillende sikkerhet for lokalstabilitet for skråninger som involverer nye bygg må 

dokumenteres med stabilitetsanalyser. Krav til beregnet materialfaktor (sikkerhets-

faktor) for lokal stabilitet er γm ≥ 1,4 for udrenert tilstand (korttid) og materialfaktor 

(sikkerhetsfaktor) γm ≥ 1,25 for drenert tilstand (lang tid)  (Norsk Standard, 2016). 
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Lokalstabiliteten må vurderes når detaljer for hva som skal bygges er på plass (tegninger, 

fundamenteringsløsninger, laster på terreng), og er ikke vurdert i foreliggende utredning.  

 

 

5 Topografi, grunnforhold og erosjon 

Det aktuelle området ligger under marin grense, og kvartærgeologiske kart fra NGU 

indikerer stedvis mektige hav- og fjordavsetninger, Figur 3. Vest og sørvest for området 

indikerer kartet hhv. tynt morenedekke og berg i dagen. Det bemerkes at slike kvartær-

geologiske kart er grovt inndelt, og større avvik kan forekomme. 

 

 

Figur 4 Kvartærgeologisk kart over området.  

 

5.1 Topografi 

Figur 5 viser et oversiktskart med fjellskygge som illustrerer topografien i området. I 

planområdet heller terrenget slakt fra eksisterende bebyggelse på ca. kote +120 mot 

sørøst, til ca. kote +111. Terrenget skråner også lokalt oppover mot Kirkeveien i nord, 

med en høydeforskjell på ca. 6 m. Denne skråningen fortsetter nordover utenfor plan-

området til ca. kote +140 ved Slattum terrasse. Vest for planområdet skråner terrenget 

relativt bratt oppover til en lokal kolle på ca. kote +132. Sør og øst for planområdet er 

terrenget relativt flatt. 
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Figur 5 Oversiktskart over planområdet inkl. fjellskygger for å illustrere områdets topografi. 

 

5.2 Grunnforhold 

Det er utført en rekke grunnundersøkelser i området i forbindelse med tidligere eller 

pågående prosjekter. Det henvises til Tabell 1 i rapport 20210301-02-R (NGI, 2021b) 

for en komplett oversikt over grunnundersøkelser som er benyttet som grunnlag for 

foreliggende områdestabilitetsvurdering. 

 

Figur 6 viser en oversikt over utførte boringer med tilhørende tolkning av kvikkleire i 

hvert punkt. Grønn og rød farge viser borpunkt der det er påvist (med prøver) hhv. at det 

ikke er kvikkleire, eller at det er kvikkleire. Gul og oransje farge viser borpunkt der 

løsmassene er tolket hhv. ikke-kvikke og kvikke (fra sonderinger). Oversiktskartet viser 

at det er påtruffet kvikkleire i store deler av området langs Nitelva. Innover på platået 

og oppover i skråningen mot nord og ved det aktuelle planområdet, er det derimot ikke 

påvist kvikkleire. 

 

Kvikkleire brukes i denne rapporten for enkelhets skyld som samlebetegnelse for leire 

som ut fra definisjonen karakteriseres som kvikkleire, dvs. leire med omrørt udrenert 

skjærfasthet < 0.5 kPa iht. Norsk Standard (1988), og materiale som ikke formelt 

karakteriseres som kvikkleire, men har omrørt udrenert skjærfasthet under 2.0 kPa iht. 

Norsk Standard (1988) eller 1.27 kPa iht. Norsk Standard (2017). Slikt materiale, som 

med en samlebetegnelse kalles "sprøbruddmateriale", er underlagt det samme regelverk 

i byggesaker. 
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Figur 6 Oversikt over utførte grunnundersøkelser i det aktuelle området, med tolkning av kvikk-
leireforekomst. Lokasjoner for "berg i dagen" ble registrert ved befaring av området ifm. NGIs 
prosjekt 20210301 (NGI, 2021b). 

 

5.3 Erosjon 

Erosjonsforholdene langs Nitelva er vurdert i NGIs rapport 20200479-03-R (NGI, 

2021a). I området utenfor skredet som gikk i 2019 har skredmasser i elveløpet ført til en 

innsnevring, som igjen har ført til økt erosjon i dette området. Det planlegges å utvide 

elveløpet slik at strømningshastigheten blir mer lik situasjonen før skredet, i tillegg til at 

kantvegetasjon reetableres. Disse tiltakene vil forebygge videre erosjon.  

 

Noen mindre bekker er registrert på kartet omkring eiendommen (se f.eks. Figur 6). 

Disse bekkene er ikke befart, men fra analyse av flyfoto anses vannføringen å være 

minimal (Figur 7). Det er dermed trolig lite fare for erosjon i disse bekkene. Det er 

likevel viktig at utbyggingen ikke fører til økt erosjon i eksisterende eller nye bekker. 

Når det bygges ut må en være bevisst endret vannføringsmønster, f.eks. som følge av 

lukking (asfaltering) av flater.  
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Figur 7 Flyfoto over området fra 2021 (kilde: www.norgeibilder.no). Omtrentlig plassering av 
vannveier markert på kart er vist med stiplede, turkise linjer. 

 

 

6 Områdestabilitet 

6.1 Områdeskred 

Områdeskred brukes som samlebegrep for skred i kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper (NVE Veileder 1/2019 (NVE, 2020)). Jordarter som defineres som 

sprøbruddmateriale mister mye av sin styrke (skjærfasthet) ved overbelastning. Sprø 

oppførsel av slike materialer fører til plutselig kollaps ved brudd. Kvikkleire er et 

eksempel av jordart med sprøbruddegenskaper, og blir nærmest flytende i omrørt 

tilstand. 

 

6.1.1 Retrogressive skred 

Retrogressive skred er en av de mest vanlige skredmekanismer i kvikkleire. Slike skred 

kan starte med et initialskred av mindre omfang og utvikle seg bakover eller sideveis. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 8 Prinsipp for utvikling av retrogressivt skred (NVE, 2020). 

 

6.1.2 Rotasjonsskred 

Rotasjonsskred er et skred der massene beveger seg slik at de viser en tydelig rotasjon 

langs en mer eller mindre sirkulær glideflate. Rotasjonsskred kan inntreffe i alle leir-

jordarter, og kan i områder med kvikkleire utvikles til et retrogressivt skred. 

 

 

Figur 9 Prinsipp for rotasjonsskred (NVE, 2020). 

 

6.1.3 Flakskred 

Flakskred inntreffer i skråninger der brudd i et svakt lag i grunnen (for eks. kvikkleire) 

fører til utglidning av massene over. Massene beveger seg som et stort flak, og skredet 

kan inntreffe i relativt slakt terreng 
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6.1.4 Prinsipp for vurdering av løsne- og utløpsområde 

For å vurdere størrelsen på løsne- og utløpsområdet av et skred, er det viktig å identifi-

sere hvilke skredmekanismer som er aktuelle i det området som skal utredes for område-

skred. Vurdering av aktuelle skredmekanismer kan utføres etter flytskjema vist i Figur 

16, forutsatt at tilstrekkelig informasjon om grunnforhold og topografi er tilgjengelig. 

 

 

Figur 10 Flytskjema for vurdering av aktuell skredmekanisme (NVE, 2020). Metode for 
bestemmelse av b/D-forholdet er vist i Figur 11. 

 

 

Figur 11 Illustrasjon av metode for bestemmelse av b/D-forholdet (NVE, 2020). 

 

Omfang på løsneområdet for et skred kan vurderes etter metoder som avhenger av topo-

grafi (skråningshelning og -høyde) og grunnforholdene. NGI-metoden er en av de mest 

brukte metodene for avgrensing av løsneområde for retrogressive skred, se Figur 12. 

Løsneområdet defineres ved å trekke en 1:15 linje fra bunnen av kritiske glideflate og 

bakover i sprøbruddmaterialet. Linja trekkes med helning 1:3 i ikke-sprøbruddmateriale 

og opp til terreng. Dersom kritisk glideflate er dypere enn 0,25 H under skråningsfot, er 

den mindre relevant som et initialskred, og metoden foreslår at 1:15 linja starter 

maksimalt 0,25 H under skråningsfot. 
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Figur 12 Vurdering av løsneområde for retrogressive skred (NGI-metoden) (NVE, 2020). 

 

Størrelsen av utløpsområdet til en kvikkleiresone avhenger av type skredmekanisme og 

topografien i området der skredmassene kan renne ut. Iht. NVEs kvikkleireveileder 

1/2019 (NVE, 2020) skal løsneområdet tegnes opp etter følgende prinsipp: 

 Retrogressive skred i kanalisert terreng: Lu = 3L  

 Retrogressive skred i åpent terreng: Lu = 1,5L  

 Flakskred eller rotasjonsskred: Lu = 0,5L 

Der Lu = lengden av utløpsområdet og L = lengden av løsneområdet. 

 

Det refereres til NVEs veileder 1/2019 (NVE, 2020) for detaljert beskrivelse av område-

skred, vurderingskriterier og beregningsmetodikk for de relevante skredmekanismene. 

 

6.2 Eksisterende kvikkleiresoner 

Planområdet ligger ikke i en kvikkleiresone per dags dato. Øst og sørøst for planområdet 

er det kartlagt to kvikkleiresoner, 2545 Smedstuveien og 2192 Heggeveien, begge med 

lav faregrad (Figur 13). I 2019 gikk det et kvikkleireskred mellom disse to sonene. På 

daværende tidspunkt dekket kvikkleiresonen 2192 også området der 2545 Smedstuveien 

ligger i dag, men etter at skredområdet ble sikret ble kvikkleiresonen foreslått delt i to 

(NGI, 2020). Denne delingen av sonen (innskrenking av sone 2192 og opprettelse av 

sone 2545) ble utredet av NGI og dokumentert i rapport 20210301-02-R (NGI, 2021b). 
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Figur 13 Eksisterende kvikkleiresoner i nærheten av planområdet.  

 

6.3 Kritiske skråninger av betydning for planområdet 

En rekke profiler har tidligere blitt tegnet opp av NGI ifm. ulike prosjekter for å vurdere 

utstrekningen av eventuelle områdeskred i og omkring det aktuelle planområdet. I tillegg 

til tidligere vurderte profiler, er det ifm. denne utredningen tegnet opp og vurdert ett nytt 

profil, Profil X. Dette profilet går fra fotballbanen, gjennom planområdet og opp mot 

kollen vest for planområdet. Tidligere vurderte profiler samt profil X kan sees i Figur 

14. Profil D fra prosjekt 20190746 (NGI, 2020) og profil ii fra prosjekt 20210301 (NGI, 

2021b) er av spesiell interesse ifm. planlagte tiltak på eiendommen 7/10.  

 

Tolket kvikkleireutbredelse i profil D gir grunnlag for kvikkleiresonen 2545 

Smedstuveien, som ligger ca. 70 m sørøst for det aktuelle planområdet (Figur 15). Det 

er dermed ikke sannsynlig at et skred som initieres ved Nitelva brer seg opp til 

eiendommen 7/10. 

 

Videre er kvikkleireutbredelsen i profil ii tolket til å kun ligge i området ved fotballbanen 

i tillegg til å ligge dypt (Figur 16). Det er dermed vurdert til ikke å være fare for 

områdeskred i skråningen fra fotballbanen, gjennom det aktuelle planområdet og til 

Slattum terrasse.  

 

I profil X (Tegning 001) er det tolket å ligge et kvikkleirelag ved fotballbanen, men dette 

ligger som i profil ii dypt. Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet eller i borpunktet 
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plassert på toppen av kollen i vest. Det vurderes dermed ikke til å være fare for kvikk-

leireskred som kan ramme området fra vest.  

 

Vurdering av kvikkleireutbredelse langs profil D, ii og X som beskrevet over viser at 

planområdet ikke ligger i et utsatt område (utløpsområde) for potensielle skred fra 

områder utenfor planområdet. Planområdet ligger heller ikke i et potensielt løsneområde 

for kvikkleireskred. Planlagte tiltak (se kapittel 2) vil ikke kunne endre dette farebildet, 

uavhengig av valg av fundamenteringsmetode for byggene.  

 

 

Figur 14 Profiler langs kritiske skråninger av betydning for planområdet. Profil D og ii er vist i 
hhv. Figur 15 og Figur 16. Profil X-X er nytt ifm. foreliggende rapport, og kan sees i Tegning 001. 

 

 

Figur 15 Utklipp av profil D fra rapport 20190746-03-R (NGI, 2020). Punktet der 1:2-linjen 
skjærer terrenglinjen markerer enden på løsneområdet til kvikkleiresonen 2545 Smedstuveien 
langs profil D (se Figur 14). 
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Figur 16 Utklipp av profil ii fra rapport 20210301-02-R (NGI, 2021b). 

 

 

7 Kvalitetssikring av utredning 

Iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019 (NVE, 2020) skal områdestabilitetsvurderinger 

gjort ifm. K4-tiltak kvalitetssikres av uavhengig foretak. Selv om foreliggende utredning 

har vist at planlagte tiltak ikke befinner seg verken i løsne- eller utløpsområdet til en 

kvikkleirefaresone, gjelder likevel kravet om uavhengig kvalitetssikring.  

 

 

8 Konklusjon 

Eiendommen med g.nr./b.nr. 7/10 i Birkelundveien 70 i Nittedal kommune ble ifm. nylig 

vedtatt områdeplan regulert til konsentrert bebyggelse.  Grunneier Tor Øyvind Selås har 

som et ledd i forberedelsen av prosessen med å få detaljregulert området engasjert NGI 

til å gjøre en vurdering av områdestabilitet iht. NVE 1/2019 (NVE, 2020) tilpasset detalj-

reguleringsplannivå.  

 

Områdestabilitetsutredningen dokumentert i foreliggende rapport avskriver fare for 

områdeskred i det aktuelle planområdet. Bakgrunnen for dette er i hovedsak at det ved 

grunnundersøkelser utført ifm. tidligere prosjekter ikke er påvist kvikkleire hverken i 

planområdet eller i overliggende skråninger. Det er dermed ikke behov for å opprette en 

faresone for kvikkleireskred som berører planområdet.  Planlagte tiltak vil ikke kunne 

endre dette farebildet, uavhengig av valg av fundamenteringsmetode for byggene.  

 

Lokalstabiliteten iht. Eurokode 7 (Norsk Standard, 2016) er ikke vurdert i foreliggende 

rapport, og må utredes ifm. detaljprosjektering av tiltakene.  
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