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VURDERING AV OMRÅDESTABILITET - SIKKERHET MOT 
KVIKKLEIRESKRED

1 KONKLUSJON

Det er foretatt en vurdering av områdestabilitet i henhold til NVE-veileder 7-2014 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og 
faresoner.

Områdene lagt ut til mulig framtidig utbyggingsområder i reguleringsplanforslaget for 
Sessvollmoen SØF har ikke risiko for kvikkleireskred. Det er foretatt vurderinger av 
områdestabiliteten både innenfor planområdet og i et nærmere definert aktsomhetsområde 
utenfor planavgrensningen.

På bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag kan det konkluderes med at det er liten 
sannsynlighet for kvikkleire under breelvavsetningene i området. Det er ikke behov for 
ytterligere grunnundersøkelser.

2 BAKGRUNN

Forsvarsbygg har igangsatt arbeidet med en reguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og 
øvingsfelt (SØF) i kommunene Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad.

Sessvollmoen SØF ble etablert i 1955 og er bygd opp til en leir som huser flere av 
Forsvarets avdelinger. Forsvaret ønsker å avklare og fastsette rammevilkår for videre 
utbygging og drift av skyte- og øvingsfeltet gjennom en reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven. Reguleringsplanen innebærer ikke at arealet til skyte- og øvingsområdet blir 
utvidet. 

I forbindelse med planprosessen krever kommunene at det gjennomføres en kvalifisert 
vurdering av faren for kvikkleireskred og behovet for forebyggende tiltak. I dette notatet 
foretas det en vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til metoden beskrevet i 
NVE veileder 7-2014.
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3 PLANFORLAGET – OMRÅDER TIL UTBYGGING

Det er kun arealene sentralt i området ved eksisterende leir og skytebaner som åpnes for 
større byggetiltak i reguleringsplanforslaget. Det er områdene med følgende påtegning i 
utsnittet av reguleringsplanforslaget nedenfor: 

Arealformål: Beskrivelse:
MF1, Leirområde Eksisterende utbygd leirområde.
MF2, Leirområde Utvidelse av leirområde.
MF3, Leirområde Nytt leirområde nord for fylkesvegen.
MS2, Skytefelt - øvingsområde Eksisterende skytebaneområde med 

mulighet for etablering av nye skytebaner.
MS3, Kjøreanlegg - øvingsområde Område for etablering av permanent 

kjøretreningsbane.



NOTAT
Side 3 av 9

Forsvarsbygg Utvikling Asplan Viak AS

Figur 3-1 Utsnitt av reguleringsplankart. Arealer hvor det tillates større byggetiltak er markert med rød strek.

4 VURDERING AV OMRÅDESTABILITET

Det henvises til NVE-veileder 7-2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» prosedyre for 
utredning av aktsomhetsområder og faresoner.

4.1 Konklusjon
Områdene lagt ut til mulig framtidig utbyggingsområder i reguleringsplanforslaget for 
Sessvollmoen SØF har ikke risiko for kvikkleireskred. Det er foretatt vurderinger av 
områdestabiliteten både innenfor planområdet og i et nærmere definert aktsomhetsområde 
utenfor planavgrensningen. Konklusjonen er kvalitetssikret av kvalifisert geoteknikker.
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4.2 Vurdering etter NVEs kriterier

1. Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være.
 Utredningen begrenses til de arealene hvor reguleringsplanforslaget åpner for 

utbygging (se utsnitt fra reguleringskartet i figur 2-1) samt avgrenset 
aktsomhetsområde utenfor planavgrensningen.

2. Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense.
 Det aller meste av området ligger like under marin grense.

3. Avgrens område med marine avsetninger.
 Byggeområdene ligger utenfor områder med marine avsetninger, se figur 3-1. 

Planområdet ligger på Norges største breavsetninger (Hauersetertrinnet). 

Topografien i området tilsier at det heller ikke er mulig at utbyggingsområdene 
kan rammes av skredmasser ovenfra.

 

Figur 4-1 Løsmassekart, NGU (oransje farge = breavsetninger, blå farge = havavsetninger). Skyte- og 
øvingsfeltets lokalisering vist med rød sirkel.

4. Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området.
 Planområdet ligger innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. 

Registreringskartet nedenfor (figur 3-2) viser imidlertid at det ikke er påvist 
fareområder innenfor planområdet.
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Figur 4-2 NVEs kartlagte kvikkleiresoner. Fareområder markert med skråskravur. Skyte- og øvingsfeltets           
lokalisering er vist med rød sirkel.

5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred. 
Kriterium: Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 (ca. 3 grader) og total 
skråningshøyde > ca. 5 meter.

 Det er utarbeidet et helningskart basert på nyeste laserskanning. Kartet viser 
områder hvor 100X100 meter har mer enn 5 meter høydeforskjell og samtidig 
en helning på over 3 grader - se figur 3-3 på neste side. Arealformålene fra 
reguleringsplanforslaget er lagt inn på kartet.

 Terrenganalysen viser at de arealene som er avsatt til utbygging er tilnærmet 
flate og kommer ikke innenfor kriteriet for avgrensning av aktsomhetsområder.

 De bratte arealene med høydeforskjeller over 5 meter er sandvoller bygd opp 
som kulefangere og støyskjermer ved eksisterende skytebaner.

 Figur 3-4 viser terrengmodellen som danner grunnlaget for helningskartet.
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Figur 4-3 Helningskart. Områder hvor 100x100 meter har mer enn 5 m høydeforskjell og samtidig helning på over 
3 grader er vist med oransje – rød farge. Felt hvor det planlegges utbygging/tiltak er innrammet med blå strek.
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Figur 4-4 Terrengmodell benyttet som grunnlag for helningskartet. Plangrense vist med rød strek.
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4.3 Kommentar til enkeltbygg i MS1
Den største delen av militærområdet er avsatt til areal for feltøvelser (MS1) hvor det i all 
hovedsak ikke er behov for byggetiltak. Reguleringsbestemmelsene åpner opp for at det kan 
oppføres enkeltbygg på inntil 200 m2. 

En stor del av MS1 ligger innenfor Aurmoen landskapsvernområde hvor oppføring av nye 
bygg ikke er tillatt.

De delene av MS1 med naturlig terrengformasjoner som faller inn under NVEs kriterier for 
aktsomhetsområder, ligger innenfor landskapsvernområdet. 

De formasjonene i MS1 utenfor landskapsvernområdet som har helning over 3 grader, er 
eldre baneanlegg og grustak lengst sørøst i øvingsområdet, se kartfigur 3-3.

Dette betyr at terrenget i den delen av MS1 hvor det kan oppføres nye enkeltbygg, 
praktisktalt er helt flatt og området faller ikke inn under aktsomhetsområde iht NVEs kriterier.

4.4 Aktsomhetsområde utenfor planavgrensningen
Det er fulgt prosedyre for å avgrense aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for 
områdeskred, jf. NVEs veileder 7/2014. Videre er det gjort en hensiktsmessig vurdering av 
skredfaren for den delen av planområdet som faller innenfor nevnte aktsomhetsområde, ved 
å benytte informasjon fra nærliggende borehull i den nasjonale grunnvannsdatabasen 
(Granada). 

Med konservative terrengkriterier på 1:20 og en høydeforskjell på ca. 35 meter, kan et ev. 
kvikkleireskred maksimal bre seg ca. 700 meter bakover fra skråningen ut mot Risa/Hersjøen 
(20 x skråningshøyde), jf. NVEs veileder 7/2014 kap. 4.5. pkt 5. Sessvollmoen ligger 
imidlertid ca. 450 meter fra bunnen av nevnte skråning. 

Det har derfor blitt vurdert sannsynligheten for forekomst av marine havavsetninger som kan 
ligge under breelvavsetningene innenfor og utenfor reguleringsområdet – for å avklare om 
det er fare for retrogressivt skred ut mot Hersjøen / Risa. 

Etter NGUs kartverk er det mulighet for marin leire. Lagtykkelsen av breelvavsetningene er 
beskrevet som tykk. Breelvavsetningene er kartlagt ned til vassdraget. Det er i tillegg sjekket 
i NGUs Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA som viser flere borehull og brønner på 
platået og ved vassdraget.  Data om grunnforholdene og lagdelingene beskrevet i rapportene 
(miljøgeologiske, hydrogeologiske rapporter) som er knyttet til databasen, viser at det stort 
sett er fin- til mellomsand med silt og grus ned til ca. 50m fra vassdraget og ned til ca. 50m 
dybde fra platået. 

Kartet i figur 3-5 viser lokaliseringen av de undersøkte borehullene.

På bakgrunn av eksisterende kunnskapsgrunnlag kan det konkluderes med at det er liten 
sannsynlighet for kvikkleire under breelvavsetningene i området. Det er ikke behov for 
ytterligere grunnundersøkelser.
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Figur 4-5 NGUs Nasjonale grunnvannsdatabase GRANADA - utsnitt som viser undersøkte borehull ved Risa og 
Hersjøen


