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1  I nnledning
Tetenevegen 4 og 6 skal omreguleres for å tilrettelegge for boligbebyggelse. Beliggenhet er
markert på begge kartutsni ttene i kapi ttel 2.

Foreliggende notat omhandler områdestabili tet iht. [1] dvs. NVEs publikasjon 1/2019 «Sikkerhet
mot kvikkleireskred».

2  Topografi og grunnforhold
Selve byggestedet og nær omegn er uten særlige høydeforsk jeller. Lenger mot både vest, sør og
øst er det bratte skråninger ned mot lavereliggende elvesletter.

Iht. NVE Atlas ligger Tetenvegen 4 og 6 innenfor aksomhetsområde for marine avsetninger.
Byggested ligger imidlertid ikke i kartlagt faresoner for områdeskred, se utsni tt fra NVE Atlas
nedenfor:

Nærmeste kartlagte faresoner som er vist på NVE Atlas er like øst for Skarnes. Det er også
faresoner sør for Minnesund.

Det er tidligere gjennomført grunnundersøkelser med grunnboringer på nabotomt sør for
Tetenvegen jf. [2]. Si tat fra [2]: «Prøvetakingen viser at det er sandig silt over siltig sand og
sand. Borpunkt 5 er avsluttet i løsmasser på 31,7 meters dybde.»
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Det er også gjennomført grunnundersøkelser på nabotomt i nord, jf. [3]. Det var torv og
humusblandet materiale over sil tig sand i undersøkte punkt.

Utsni tt fra løsmassekart utarbeidet av NGU angir at det er breelvasetninger (mørk gul farge) på
tomta og at det kan være elve- og bekkeavsetninger (lys gul farge) og morene (grønn farge) i
området for øvrig.

3  Områdestabili tet
Trinnvis vurdering iht. [1] er vist nedenfor:

Punkt
nr.

Krav Vurdering

Del 1: Aktsomhetsområder

1 Undersøk om det finnes
registrerte faresoner
(kvikkleiresoner) i området

Tetenvegen 4 og 6 ligger langt unna tidligere
kartlagte faresoner, se kartutsni tt på side 2.

2 Avgrens områder med mulig
marin leire

Stedet ligger innenfor aktsomhetsområde for marin
leire, jf. NVE Atlas.

3 Avgrens områder med terreng
som kan være utsatt for
områdeskred

Dersom topografi alene legges til grunn, ligger
byggested innenfor aktsomhetsområder for
områdeskred, jf. fig. 3.1 og fig. 3.2 i [1].
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Del 2: Utredning av faresoner

4 Bestem tiltakskategori Planlagt boligbebyggelse tilhører til takskategori
K4.

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

Se tabellens pkt. 8 nedenfor.

6 Befaring Området ble befart 16.12.19 i fb. [3].

7 Gjennomfør
grunnundersøkelser

Det er tidligere gjennomført grunnundersøkelser i
området

8 Vurder aktuelle
skredmekanismer og avgrens
løsne- og utløpsområder

Tidligere grunnundersøkelser viser at det er
mektige lag med sand i området. Stedet ligger ikke
i løsneområde for tenkte skred i
sprøbruddmateriale.

Tetenvegen 4 og 6 ligger ikke i utløpsområde for
tenkte skred i høyereliggende terreng.

Vurdering av områdestabilitet iht. tabell 3.1 i [1].

Oppsummerende konklusjon: Til taket kan omreguleres til boligformål med til fredsstillende
områdestabili tet iht. [1].
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