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SAMMENDRAG 

Food Folk Norge AS planlegger etablering av ny McDonalds på eiendommene vis-a-vis Shell Nebbenes Øst i Eidsvoll 
kommune. I denne forbindelse er Multiconsult Norge AS engasjert for å utføre vurdering av områdestabilitet.   

Området ligger under marin grense og det er behov for å utføres en vurdering av områdestabiliteten i henhold til NVEs 
veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 

På grunn av områdets topografi og grunnforhold vurderer vi at det ikke er reell fare for områdeskred på tomten. Vi 
anser dermed at kravet i TEK17 §7-3 Sikkerhet mot skred /2/ er ivaretatt og utbygging kan derfor utføres uten 
særskilte tiltak med tanke på områdestabilitet.  

Lokalstabilitet av evt. utgraving og/eller fyllingsarbeider samt bæreevne av fundament og maskiner i forbindelse med 
utbyggingen må ivaretas i detaljprosjekteringen.  
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1 Innledning 
Food Folk Norge AS planlegger etablering av ny McDonalds på eiendommene vis-a-vis Shell 
Nebbenes Øst i Eidsvoll kommune. I denne forbindelse er Multiconsult Norge AS engasjert for å 
utføre vurdering av områdestabilitet.   

Området ligger under marin grense og det er behov for å utføre en vurdering av områdestabiliteten 
i henhold til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /1/.  

Dette innebærer en vurdering av om planområdet ligger innenfor et løsneområde for områdeskred, 
eller om området ligger innenfor et potensielt utløpsområde fra områdeskred som går utenfor 
planområdet.    

2 Grunnlag for vurdering 
Følgende veiledninger og regelverk har blitt brukt til vurdering av områdestabilitet for McDonalds 
Nebbenes: 

/1/ Norges vassdrags- og energidirektorat, “Sikkerhet mot kvikkleireskred : Vurdering av 
områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre 
jordarter med sprøbruddegenskaper,” NVE, Oslo, Veileder 7–2014, Apr. 2014. 

/2/ Plan og bygningsloven, Byggteknisk forskrift –TEK17  
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3 Områdebeskrivelse 
Området ligger øst for E6 i Nebbenes i Eidsvoll kommune og omfatter deler av tomtene med 
gnr/bnr 97/97, 97/116, 110/15 og 110/16. På Figur 3.1 er det aktuelle området markert med rødt. 
   

 
Figur 3.1 Oversiktsbilde over området (tiltaksområdet markert med rødt) [https://maps.google.no]. 

 Topografi 

Tiltaksområdet ligger i et relativt flatt område på ca. kote +200. Omkring tiltaksområdet stiger 
terrenget mot nord, vest og øst, mens det det heller ned mot sørøst. Figur 3.2 illustrerer dette. 

 

Figur 3.2 Oversiktskart med høydekurver over området (tiltaksområdet markert med rødt) [http://www.norgeskart.no]. 
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 Grunnforhold 

Vi er ikke kjent med informasjon om grunnforhold fra tidligere grunnundersøkelser i området. Vi 
har studert flyfoto og kart og registrert berg i dagen på begge sider av E6 ved veibroen nord for 
området, langs vestsiden av E6 både sør og nord for området samt ved eiendommen med gnr/bnr. 
97/45. 

 Potensiell fare knyttet til vassdrag 

Ifølge NVE ligger tomten utenfor område definert som flom-aktsomhetsområde, se markering med 
blått/grønt på Figur 3.3. 

   

Figur 3.3 Flom-aktsomhetsområdet [atlas.nve.no]. Blå og grønn sone definert som flom-aktsomhetsområde. De aktuelle 
tomtene er omkranset rød ring. 

4 Vurdering av områdestabilitet 
Området ligger under marin grense, og det foreligger ikke informasjon fra tidligere 
grunnundersøkelser om grunnforhold. Det kan derfor ikke umiddelbart utelukkes at tomten ligger i 
et utløps –og/eller løsneområde. Fare for kvikkleireskred må derfor utredes for å tilfredsstille krav 
til NVE-veileder /1/ og TEK -17/2/.  

Utredningen skal bekrefte eller avkrefte reell fare for områdeskred. Kapittel 4.5 i NVE – veilederen 
/1/ beskriver prosedyre for identifisering og avgrensning av kvikkleireområder med potensielle 
skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1-5), avgrensning og faregradsevaluering av faresoner 
(faregradsklassifiserte faresone, punkt 6-9) og tilslutt stabilitetsanalyser (stabilitetsutredende 
faresoner, punkt 10).  

Det er planlagt å bygge et mindre næringsbygg. Iht. Tabell 5.2 i NVE veileder 7/2014 /1/ plasseres 
tiltaket i tiltakskategori K3. Dette medfører at evt. faresoner må identifiseres, avgrenses og 
faregradsevalueres i samsvar med beskrivelsen i veilederens kapittel 4.5. Kapittel 4.5 i NVE sin 
veileder /1/ beskriver en prosedyre for utredning av områdestabilitet. Gjennomgang av prosedyren 
er vist i Tabell 4.1 med utfyllende beskrivelse av valg i underliggende kapitler 4.1 til 4.7. 
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Tabell 4.1 Prosedyre for utredning av områdestabilitet 

Pkt. Overskrift Kommentar  

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være Reguleringsplannivå 

2. Undersøk om hele eller deler av området 
ligger under marin grense 

Hele planområdet ligger under marin grense 

3. Avgrens områder med marine 
avsetninger 

NGUs løsmassekart indikerer at løsmassene i 
området hovedsakelig består av tynn morene 
og torv/myr. 

4. Undersøk om det finnes kartlagte 
faresoner for kvikkleireskred i området 

Det er iht. NVE Atlas ikke kartlagt faresoner 
for kvikkleireskred i nærheten av tomta. 

5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng 
som tilsier mulig fare for områdeskred 

Områder med marine avsetninger er 
avgrenset av marin grense. Berg i dagen er 
registrert og terrenganalyse utført. Ingen 
områder rundt tomten vurderes til å ha 
topografi eller grunnforhold som muliggjør 
områdeskred. 

6. Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser/vurdering av 
grunnlag 

Ikke utført  

7. Avgrens løsneområder nøyaktig  Ikke utført 

8. Vurder og avgrens sannsynlige 
utløpsområder for skredmasser 

Ikke utført 

9. Avgrens og faregradsklassifiser faresoner Ikke utført 

10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av 
tilfredsstillende sikkerhet. 

Ikke utført 

Konklusjon Basert på avgrensning av marine avsetninger 
med marin grense, registrering av berg i 
dagen og terrenganalyse vurderer vi at det 
ikke er reell fare for områdeskred på tomten. 
Tomten ligger ikke i et sannsynlig 
løsneområde for områdeskred, og ligger 
innenfor et sannsynlig utløpsområde for skred 
fra nærliggende områder. 
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 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være 

Utredningen er tilpasset reguleringsplan. 

 Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense 

Nesten hele området ligger under marin grense, mens store deler av de omkringliggende områder 
ligger over marin grense. Skravert område i Figur 4.1 viser områder over marin grense. 

 

Figur 4.1 Kvartærgeologisk kart over området. Skraverte områder ligger over marin grense 
[http://geo.ngu.no/kart/losmasse/]. 

 Avgrens områder med marine avsetninger 

Figur 4.1Error! Reference source not found. viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det 

aktuelle området. Kartet indikerer at løsmassene i området hovedsakelig består av tynn morene og 

torv/myr. I sørøst er det indikert tykke havavsetninger. Områder markert som bart fjell vist i Figur 

4.1 samsvarer med områder med berg i dagen registrert ved hjelp av flyfoto.  Det er ikke utført 

grunnundersøkelser som bekrefter antatt løsmassetyper, og det må derfor antas at det kan være 

marine avsetninger i områdene som ligger under marin grense og der det ikke er registrert berg i 

dagen.  

 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området 

Det er iht. NVE Atlas ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred i nærheten av tomta. 

 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

I henhold til NVE veileder 7/2014 /1/skal det utføres en terrenganalyse med konservative kriterier 
for å begrense aktsomhetsområdene til områder der topografien gir mulighet for områdeskred.  
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Følgende kriterier skal benyttes på dette stadiet i utredningen: 

- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m.  

- I platåterreng: Høydeforskjeller på 5 m og mer.  

- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde målt fra fot skråning. 

Sprøbruddmateriale og kvikkleire vil kun finnes i områder under marin grense der marine 
avsetninger forekommer. I følge Figur 4.1 er det kun områdene i nordvest og sydøst for 
tiltaksområdet som ligger under marin grense.  

I området nordvest for tiltaksområdet er det registrert berg i dagen, noe som gjør at 
aktsomhetsområdet avgrenses i denne retningen. Avgrensing med berg i dagen og marin grense 
tilsier at det eneste området som gjenstår for videre vurdering som et potensielt 
aktsomhetsområde ligger i retning sørøst fra tiltaksområdet.  

I følge snittet nordvest-sørøst, vist i Figur 4.2, heller terrenget utenfor tiltaksområdet svakt nedover 
mot sørøst. Helningen er slakere enn 1:20, som er slakere enn kravet for videre vurdering av 
aktsomhetsområde.  

 

Figur 4.2 Høydeprofil nordvest-sørøst [https://atlas.nve.no]. Lyseblå farge viser områder under marin grense. Posisjon av 
ytterste rød ring på kartet viser «avstand null» i snittet. Blå kontinuerlig strek i snittet viser terrenget. Grønn, stiplet linje 
viser helning på 1:20.  

På bakgrunn av terrenganalyse vurderes det dermed at det ikke er reell fare for at et evt. 
bakovergripende skred fra sørøst vil ramme tiltaksområdet.  

5 Viktige momenter 
Lokalstabilitet av evt. utgraving og/eller fyllingsarbeider samt bæreevne av fundament og maskiner 
i forbindelse med utbyggingen må ivaretas i detaljprosjekteringen. 

6 Konklusjon 
På grunn av områdets topografi og grunnforhold vurderer vi at det ikke er reell fare områdeskred 
på tomten. Vi anser dermed at kravet i TEK17 §7-3 Sikkerhet mot skred /2/ er ivaretatt og utbygging 
kan derfor utføres uten særskilte tiltak med tanke på områdestabilitet. 
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