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S ammendrag

Herde Eiendom as planlegger etablering av nytt bygg på eiendommen gnr: 1 bnr: 12 i Rygge
kommune , med adresse Ryggeveien 353A .

Eksisterende bygg er ca. 19 meter langt og 10,7 meter bredt, tilsvarende en grunnflate på omkring
200m². D et er opplyst fra tiltakshaver at det nye bygget totalt blir ca. 70 m² større grunnflate enn
eksisterende bygg som er vist i figuren nedenfor.

Plassering av bygget kotemessig skal ikke forandres nevneverdig.

Figur 1, Google maps bilde over eiendommen

Eksisterende bygg er solid oppført mesteparten plassstøpt betong og er opprinnelig et bankbygg,
bygget med velv og vurderes i sin beskaffenhet å være et meget solid og tungt bygg for sin størrelse .

Erstatningsbygget (stålbygg, hullbetongdekker) vil således ha mindre vekt pr. m² enn eksisterende
bygg som skal rives. De t er ikke observert setningsskader eller andre trekk ved eksisterende bygning.

Geoteknikk as har fått i oppdrag i forbindelse med reguleringen å foreta en vurdering av
o m rådestabiliteten (ref. veileder NVE 7/2014) for tiltaket med tilstøtende omkringliggen de områder.
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Konklusjon : På bakgrunn av våre vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred da det er påvist
morene og meget fast siltig leire i grunnen på de området som vi har gjennomført naverboring.

Området består ikke av sprøbruddsmaterialer elle r kvikkleirematerialer.

Det er lagt til grunn at eiendommen hovedsakelig består av slik masse, samt at tilstøtene områder
omkring også er preget av godt komprimert endemorene .

Det antas at bygget senere kan direkte fundamenteres ut fra de grunnforhold so m er avdekket , men
det vil måtte gjennomføres mer spesifikk grunnundersøkelse i forhold til laster som senere blir
prosjekter av RIB , da vil ytterligere grunnundersøkelser og prosjektering av geoteknikk være
nødvendig.

1. Områdebeskrivelse
Området har beligg enhet i Halmstad, karakterisert som Rygge sentrumøst for Rygge flyplass i
umiddelbar nærhet til østvendt mot Glomma og det er vurdert at eiendommen som nå
reguleres har et samlet areal på ca. 3 2 dekar. Figuren har rammet inn det aktuelle området
omtrentlig.

Figur 2 : Kartutsnitt som viser oversikt over det aktuelle området

a) Grunnlagsdokumenter
Det er utført grunnundersøkels e i form av naverboring med borerigg på den aktuelle eiendommen .

I denne rapport er det lagt til grunn det som er tilgjengelig via www.ngu.no ( N orgesgeologiske
undersøkelser vha. løsmassekart, samt avsjekk mot nadag databasen for offentlig tilgjengelige
geotekniske undersøkelse r og diss es resultater , samt undersøkelse som er gjennomført.

http://www.ngu.no/
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2. Topografi og grunnforhold
Eiendommen har beliggenhet på skrånende fra kote 39 ned til kote 36 over en lengde på ca. 34 m.
Gjennomsnittshelningen blir dermed 1:11 o g anses ikke som kritisk i forhold til fare for utglidning for
de massene som befinner seg på eiendommen.

Figur 3 , Terrengprofil over eiendommen som har bredde på ca. 34m

a) Løsmasser

Grunnen består etter NGU ’s oversiktskart av Marine strandvaskede sedimenter med mektighet
større enn 0,5 m, dannet av bølge - og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller.
Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus
er vanligst. Fargekode mørk blå nedenfor vise s for areale r som h ar slike avsetninger.

Det omkringliggende området så vel i nord vest, vest og sydvest for eiendommen består av
strandavsetninger, området i øst består av randmorene/endemorene.

Figur 4 , NGU’s løsmassekart med omkringliggende område (kilde www.ngu.no/losmasser)
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Dette gir etter vår vurdering gode beste grunnforhold i forhold til stabilitet så vel for tiltaksområdet
s o m for omkringliggende områder.

b) Avstand til kvikkleire faresoner

Av NVE - Atlas mht. Fareson er , skredhendelser og ustabile løsmasser er nærmest avstand til
kvikkleire punkt/ område gjengitt nedenfor med avstand ca. 1,1 km som nærmeste. Ingen av disse
områdende vil kunne ha innvirkning på tiltaksområdet stabilitetsmessig.

Figur 5 , Skredatlas for avsta nd til faresoner som kvikkleireområder etc. (kilde www.nve.no)

c) Grunnforhold, grunnundersøkelse

Det ble gjennomført naverboring ved hjelp av borerigg ultimo november 2019 på 2 steder på
eiendommen. Nedenfor angis plasseringen av gjennomførte naverboringer markert med røde
punkter angitt med 1 og 2 nedenfor .

F igur 6 , Naverboring plassering av pkt. 1 og pkt. 2 på eiendommen

1

2
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Resultatene av naverboringene er fotografert og ser slik ut :

I begge naverboringene ble det observert sandige siltige materialer med et steinlag omkring 2 meters
dybde før siltig/sandig fast leire ble observert som hadde følgende utseende.

Det legges til grunn at leiren er fast med skjærstyrke over 50 kPa og
L øsm asse laget over består av morene/sand vurdert som velgradert
og med gode komprimerings egenskaper.

Sandig jord på 1 meter
dybde i Naverborhull nr. 1

Sandig jord på 2 meter
dybde i Naverborhull nr. 1

Fast leire på 3 meter dybde
i Naverborhull nr. 1

Sandig masse på 1 meter
dybde i Naverborhull nr. 2

sandig/leirig masse på 2 meter
dybde i Naverborhull nr. 2

3 meter dybde i våtere sandig
leire i Naverborhull nr. 2
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3 .1 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner
Kap. 4.5 i NVE – veilederen [1] beskriver prosedyre for identifisering og avgrensning av
kv ikkleireområder med potensielle skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1 - 5), avgrensning
og faregradsevaluering av faresoner (faregradsklassifiserte faresone, punkt 6 - 9) og tilslutt
stabilitetsanalyser (stabilitetsutredende faresoner, punkt 10).

Tabell 4 - 1 viser overskrift for punktene i prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner [1].

3 .2 Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner
Kap. 4.5 i NVE – veilederen [1] beskriver prosedyre for identifisering og avgrensning av
kvikk leireområder med potensielle skredfarer (aktsomhetsområder, punkt 1 - 5), avgrensning
og faregradsevaluering av faresoner (faregradsklassifiserte faresone, punkt 6 - 9) og tilslutt
stabilitetsanalyser (stabilitetsutredende faresoner, punkt 10).

Tabell 4 - 1 vi ser overskrift for punktene i prosedyren for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner [1].

Tabell 4 - 1: Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner [1].

Pkt. Oppgave

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

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

3. Avgrens områder med marine avsetninger

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

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

6. Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/ vurdering av grunnlag

7. Avgrens løsneområder nøyaktig

8. Vurder og avgrens sannsynlige utløpsområder for skredmasser

9. Avgrens og faregradsklassifiser faresoner

10. Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet

Antall punkter i prosedyren som må behandles er avhengig av planfase og krav for
nøyaktighet av utredningene.

Dersom det under gjennomgang av prosedyren kan konkluderes med at det ikke er fare for
områdeskred, og ikke nødvendig å gå videre i prosedyren, avsluttes utredningen.
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3 .3 Utredning tilpasset reguleringsplan
Kap. 4.3 i ref. [1] beskriver nødvendig omfang og detaljeringsgrad for utredninger i
forbindelse med reguleringsplan:

[…] Der planlagte byggeområder ligger innenfor aktsomhetsområder og omfatter
byggverk i tiltakskategorier der en må utrede områdestabili tet, må faresoner
identifiseres, avgrenses og faregradsklassifiseres i tråd med prosedyren, punktene 6 -
9. […] Under pkt. 5 som omhandler terrenganalyser står det videre:

Slike terrenganalyser vil avkrefte områdeskredfare i deler av områdene med marine
a vsetninger, og dermed avklare skredfare på både regulerings - og kommunedelplannivå.

Dersom gjennomgang av pkt. 1 - 5 kan avkrefte fare for områdeskred, vil man kunne
konkludere og avslutte utredningen ved pkt. 5.

Dersom vurderinger i pkt. 5 viser at det er reell fare for områdeskred innenfor delområdet,
må man gå videre med pkt. 6 - 9 i prosedyren.

Dersom gjennomgang av pkt. 6 - 9 viser at det er reell fare for områdeskred, utføres
stabilitetsberegninger i pkt. 10.

3 .4 Gjennomgang av prosedyre i N VE 7/2014
Tabell 5 - 2 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i ref.
[1] for vurdering av områdestabilitet for Ryggeveien 353A . Vurdering av punktene er videre
gitt i avsnitt 4 . 4 .1 - 4.4.5 .

Tabe ll 5 - 2: Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 7/2014.

Pkt. Overskrift Kommentar

1. Avklar hvor nøyaktig utredning skal
være

Utredning for reguleringsplanfase.

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

Hele området ligger under marin grense.

3. Avgrens områder med marine
avsetninger

Det er ikke registrert kvikkleire i nærheten av tiltaket.

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

Det er ikke registrert fares oner i området omkring planområdet .

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

Det er ingen aktuelle aktsomhetsområder for skred ved planområdet .

6. Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/ vurdering av
grunnlag

På grunnlag av topografi og informasjon fra vurdering av tilgjengelig
data fra referansene (NGU, NVE osv. ) , vurderes det at det ikke er
reell fare for områdeskred. Det er ikke nødvend ig å utføre flere
punkter i prosedyren, og utredningen kan avsluttes.

7. Avgrens løsneområder nøyaktig

Ikke nødvendig å gjennomføre.

8. Vurder og avgrens sannsynlige
utløpsområder for skredmasser

9. Avgrens og faregradsklassifiser
faresoner
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10. Stabilitetsvurdering.
Dokumentasjon av tilfredsstillende
sikkerhet.

Konklusjon

Basert på våre vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred i
det aktuelle området.

De planlagte byggetiltaket har ikke beliggenhet i et potensielt
utløpsområde. Det vurderes at etableringen av nytt bygg heller ikke
påvirker omkringliggende bebyggel se, eller stabiliteten for
områdeskred. Etablering av nytt bygg vil ikke påvirke stabiliteten til
områdestabiliteten negativt.

3 .4.1 Avklar hvor nøyaktig utredning skal være

Utredning utføres i reguleringsplanfase. Utredning skal bekrefte eller avkrefte reell fare for
områdeskred.

3 .4.2 Undersøke om hele eller deler av området ligger under marin
grense Hele området ligger under marin grense.

3 .4.3 Avgrens områder med mari ne avsetninger

Pkt. 3 beskriver grunnforhold og utførte grunnundersøkelser i området.

Ifølge N GUs løsmassekart består løsmassene i området hovedsakelig av består av
strandavsetninger med varierende mektighet , fjell ble ikke påtruffet men et steinlag p å
omkring 2 meters dyp.

3 .4.4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i
området Det er tidligere kartlagte faresoner i området omkring planområdet , se
Figur 4 - 1 [4].

3 .4.5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred

NVEs veileder [1] beskriver hvordan terrenganalyse utføres for å begrense
aktsomhetsområdene til områder der topografien gir muligheter for områdeskred. For jevnt
hellende terreng er kriteriet satt til terreng med helning brattere enn 1:20 og total
skråningshøyde mer enn ca. 5 m. Helning kan begrense ytterlige i pkt. 7 til 1:15 (3,81o) ved
geoteknisk bistand. Derutover vurderes eventuelle aktsomhetsområdene utfra de
geotekniske undersøkelse gjort i det pågjeldende området for å undersøke skredfare relatert
til kvikkleire eller sprøbruddsoppførsel.

4. Behov for supplerende grunnundersøkelser
Det vil være hensiktsmessig med supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med
byggesak for å ha tilstrekkelig grunnlag de lokale og stedlige forhold når
fundamentering/grunnarbeider skal prosjekteres.
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5. Konklusjon
På bakgrunn av våre vurderinger er det ikke fare for områdeskred i det aktuelle området.
Planlagt bygg ligger ikke i e t potensielt utløpsområde for skred. Heller ikke er det registert
løsmasser som har skredfare i seg på tomta eller i god avstand fra eiendommen.

6. Viktige og kritiske momenter
Lokalstabilitet i forbindelse med grunnarbeidene utgravinger/fyllinger må ivaret as i byggesak ,
spesielt utgraving mot Ryggeveien mht. stabilitet. .
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D ersom det skulle være behov for eventuelle avklaringer eller spør smål til dette notat, vennligst ta
kontakt.

Med vennlig hilsen
For Geoteknikk as
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