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Skredvurdering – Langenga 30

Sammendrag/konklusjon

Norconsult AS er engasjert i forbindelse med reguleringsarbeidet for området Langenga i Asker kommune.
Det er i plan og bygningsloven og tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17) stilt krav til utredning av
skredutsatte områder. I forbindelse med reguleringsplan for Langenga har NVE fremmet innsigelse på grunn
av skråninger med lokalt mer enn 45º helning som kan utgjøre fare for steinsprang. Det er i den forbindelse
utført skredfarekartlegging av området.

Helningskart over området viser at det er brattest i skråningen bak BAMA-bygget med helninger på 40-45º.
Det er i dette området forvitringsmasser i dagen og deter flere vertikale bergblotninger med høyde opp mot
en meter. Bergmassen er forvitret og det er flere sprekkeavløste flak som ligger løst i terrenget og i
bergskjæringene. Det vil derfor kunne forventes utfall av stein/mindre blokker i fremtiden som kan nå
bygninger. For å kunne bygge i bunn av denne skråningen må det gjennomføres sikringstiltak.

Det er ikke steinsprangfare ned mot planområde i andre områder.

Det er også vurdert faren for jordskred, flomskred og snøskred, men disse skredprosessene utgjør ingen fare
for regulert område. Begrunnelsen for dette er blantannet tynt løsmassedekke, liten sannsynlighet for
oppbygning av poretrykk, tett vegetasjonen i store deler av skråningene og relativt små snømengder.

Det er også gjort en vurdering for mulighet for utsprengning av berget og etablering av bergskjæring ved
planlagt rundkjøring uten bruk av støttemur. I dag er det etablert flere skjæringer langs vegen og det anses
som gjennomførbart å etablere stabil bergskjæring ved rundkjøring.
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1 Innledning

Norconsult AS er engasjert i forbindelse med planarbeidet for Langenga 30 i Asker kommune. Norconsult AS
har tidligere vært inne med flere andre fag og har blant annet utarbeidet «Risiko- og sårbarhetsanalyse»
datert 2018-01-22 og «Områdestabilitetsvurdering» datert 2017-11-29.

Det er kommet innsigelser fra NVE til detaljreguleringsplanen og det er bedt om dokumentasjon på at
sikkerhet mot steinsprang er ivaretatt iht. byggeteknisk forskrift (TEK17, §7-3). Det er beskrevet i
innsigelsesbrevet fra NVE at planområdet er omringet av skråninger med lokalt mer enn 45º helning som kan
utgjøre potensielle løsneområder for steinsprang.

I tillegg er det kommet en uttalelse fra Statens vegvesen angående plassbehov for utforming av
rundkjøringen som er planlagt. Rundkjøringen legger opp til en bergskjæring mot terrenget og det er stilt
spørsmål om dette er mulig uten å etablere en støttemur. Ved etablering av støttemur er det stilt spørsmål på
om denne vil gå ut over regulert område. Tegning over forslag til detaljregulering er vist i figur 1.

Denne rapporten omhandler skredfare fra bratt terreng for reguleringsplanområde vist i figur 1., samt
vurdering av gjennomførbarhet for etablering av bergskjæring i tilknytning til planlagt rundkjøring.

Figur 1: Utklipp fra forslag til detaljregulering for Langenga.
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1.1 Utførte undersøkelser

Befaring av området for vurdering av skredfare og vurdering av behov for mur i forkant av bergskjæring ved
rundkjøring ble utført av ingeniørgeolog Martin Holter fra Norconsult mandag 26.11.2018.

Befaring ble utført til fots fra vurdert område og i terrenget opp i potensielt utløpsområde samt løsneområde.
Dette for å registrere topografiske forhold, tidligere skredhendelser samt kartlegge forhold som
løsmassefordeling, bergmasseforhold og blotninger, potensielle løsneområder for skred, bekkeløp,
vannveier og dreneringsforhold for relevantnedbørsfelt, stedlig vegetasjon og bebyggelse.

1.2 Krav til sikkerhet mot skred

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og bygging i skredfareområder er gitt i Byggteknisk
forskrift (TEK 17) § 7-3 (NVE, 2014) med hjemmel i plan- og bygningsloven (Pbl.) §28-1 og §29-5. Pbl. §28-1
stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare for tiltak, samt at tiltaket ikke kan medføre naturfare for
andre.

Rapport nr. 2 «Flom- og skredfare i arealplaner» fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE, 2011) gir
retningslinjer for hvordan offentlig aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere
skredfareområder.

I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik
at krav til årlig nominell sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket tilhører, se
tabell 1.

Retningsgivende eksempler for bestemmelse avsikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 17.

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder.

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største tillatte nominelle årlige
sannsynlighet for skred

S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

Det skal etableres idrettshaller og bygg der det er normalt oppholder seg flere enn 25 personer. Det vurderes
derfor at tiltaket vil havne inn under sikkerhetsklasse S3, med største tillatte årlige sannsynlighet for skred
1/5000.

1.3 Forutsetninger for skredfarevurderingen

I henhold til NVE sine retningslinjer (NVE, 2011) er skredfarevurdering utført i henhold til dagens situasjon
med hensyn til terreng, vegetasjon, vannveier, bebyggelse, eksisterende sikringstiltak osv.

Ved endringer i omkringliggende terreng vil skredfare for vurdert område kunne endre seg.

1.4 Grunnlagsmateriale

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet ved utarbeidelse av denne rapporten:

NVE Skreddatabase – oversikt over historiske skredhendelser
NVE Skredatlas
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o Aktsomhetskart for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred.
NGU Kartinnsyn – geologiske kart

o Berggrunns- og løsmassekart
o Nasjonal database for ustabile fjellparti

Flybilder fra www.norgeibilder.no

Det er ikke kjent for Norconsult at det foreligger dokumentasjon på tidligere utført skredfarevurdering for
aktuelt område.

2 Grunnforhold

2.1 Områdebeskrivelse og terrenghelning

Aktuelt område ligger langs veien Langenga i Asker kommune like sørvest for Einedammen. Regulert
område ligger i en dalbunn med bredde mellom 40 og 80 meter. Dalsidene stiger opp mot bebygd område.
Som det fremgår i figur 1 er det planlagt bygninger på dalbunnen inntil skråningskanten.

Det er i retningslinjer fra NVE (NVE, 2011) beskrevet at steinsprang er steinsmasser med lite volum (inntil
noen hundre kubikkmeter. Dette løsner ofte i bratte fjellpartier der terrenghelningen er større enn 40º-45º.
Det er derfor sett nærmere på hvilke terrenghelninger som opptrer i området. Helningskart over området er
vist i figur 2 og figur 3, der figur 2 viser hellinger fra 0º-90º, mens figur 3 viser helninger fra 27º-45º mer
nøyaktig.

Figur 2: Helningskart over området (NVE, 2018).

Av kartene kommer det frem at store deler av skråningene på begge sider har partier med helning på 25º-
45º. Det er ifølge figur 3 brattest i området mot nordøst og det er i dette området et parti med brattest helning
på 40º-45º.

N
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Figur 3: Helningskart over området (NVE, 2018).

N



Oppdragsgiver: Langenga bolig AS/NEST Invest AS

Oppdragsnr.: 5172657 Dokumentnr.: RIG03 Versjon: 01

2018-11-28 | Side 6 av 16n:\517\26\5172657\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\rig03-skredvurdering - langenga 30.docx

2.2 Berggrunn

Berggrunnen i området består ifølge NGUs berggrunnskart av skifer med tynne lag av siltstein og kalkstein
(grønt i Figur 4, et. 6) der kalkstein dominerer i øvre lag. Like nord for området er bergarten mer småknollet
og med innslag av knollekalk (blått i Figur 4, et 7).

Figur 4: Berggrunnskart over området med eksiterende BAMA-bygget avmerket (NGU, 2018a).

Ved befaring ble berget i området vurdert å være kalkrik skifer. Orienteringen på lagdelingen til skiferen ble
kartlagt å ha fallretning/fall 322º/50ºN, noe som tilsvarer strøk tilnærmet parallelt med dalen. Det er
varierende sprekkeavstand i lagdelingen der det enkelte steder er avstand <1 cm og andre steder opp mot
10 cm. Sprekkene er plane og ru og det er ikke kartlagt sprekkefylling i noen av sprekkene. Ut over
lagdelingen er det ikke kartlagt andre sprekkesett i området.

N
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2.3 Løsmasser

Løsmassene i prosjektområdet består ifølge NGUs berggrunnskart av forvitringsmaterialer (markert med lilla
i figur 5) i tillegg til havavsetning (markert med lys blå). Nord for prosjektområdet er det noe fyllmasser
(markert med grått), mens det nordøst for området er et område med marine strandavsetninger (markert
med mørk blå).

Forvitringsmateriale er dannet av fysisk eller kjemisk nedbrytning av berggrunnen og er tynt
usammenhengende dekke.

Figur 5: Løsmassekart over området (NGU, 2018b)

N
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2.4 Aktsomhetskart for området og historiske skredhendelser

Aktsomhetskart fra NVE viser potensielle løsneområder og utløpsområder for skred basert på en datamodell
som gjenkjenner mulige løsneområder og utløpsområder basert på helning og geologisk informasjon. Det er
ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av områdene (nve.no)

For reguleringsområdet på Langenga er det undersøke ulike aktsomhetskart for snøskred, steinsprang, jord-
og flomskred og snø- og steinskred. På disse kartene er det kun avmerket et område med mulig snøskred
rundt planområdet.

Det er ikke rapport om tidligere skredhendelser i aktuelt område i NVE sin skreddatabase (nve.no)

Figur 6: Aksomhetskart for snøskred (NVE, 2010).

N
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2.5 Vegetasjonens innvirkning

Det er mye vegetasjon i helningene opp fra planområdet. I den sørvestlige delen, der terrenget er mindre
bratt, er det tettere og større vegetasjon enn i den nordvestlige delen av området. I helningen bak
eksiterende BAMA-bygg og mot Einedammen er det mindre vegetasjon og vegetasjonen i dette området
består av noen få større trær.

Da det er mye vegetasjon i området er det det viktig å se på hvilken innvirkning har på skredfaren.
Vegetasjon har følgende stabiliserende effekter (Ranka K, 2002):

- Dype røtter øker stabilitet og reduserer fare for grunne skred
- Feltsjiktet (gress og urter) binder jordpartikler
- Røtter øker infiltrasjonskapasiteten til jorda slik at overflate avrenningen reduseres (svært viktig i

jordarter med høyt leirinnhold)
- Vanninnhold i jorda reduserer ved plantenes opptak
- Røtter påvirker vanninnholdet og sugtilstanden også under nedre rothorisont.
- Avrenningshastighet og avrenningsmengde reduserer ved platenes opptak.
- Intersepsjonen, dvs den delen av nedbøren som ikke når bakken, er større jo tettere skogen er.

Intersepsjonen er over 50 % i tett skog og omkring 30 % i åpnere områder med busk og feltsjikt.
- Alle hindringer eller ruheter i vannveien reduserer strømningshastigheten for overflateavrenning.

Hvor god forankring røttene gir vil være avhengig avtype rot og dybde. Generelt har løvtrær større
strekkfasthet og dermed størst effekt for å redusere sannsynlighet for skredutløsning (NGI, 2012).

Vegetasjon kan også ha en negativ innvirkning da skog kan virke som et seil ved sterk vind og bidra til å
redusere stabiliteten. I tillegg vil rotvelt gi sår med økt eksponering for erosjon (Ranka K, 2002).
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2.6 Klima

For å vurdere klimaet er det hentet ut klimadata fra Asker målestasjon (163 m.o.h.). Det er sett på
maksimalnedbør per døgn i den mest nedbørsrike måneden (august) for denne stasjonen, vist i tabell 2.
Dette viser at den maksimale nedbøren som regel ligger under 50 mm per døgn og nærmere 30 mm (data
hentet fra eKlima.met.no).

Tabell 2: Tabell som viser maksimalnedbør i august fra 1960-2017 i mm per døgn (hentet fra eKlima.met.no).

Det er også sett på maksimale snødybder for måneden med mest snø (februar), vist i tabell 3. Denne viser at
det sjelden er over en meter snø i området.

Tabell 3: Tabell som viser maksimalsnødybde i februarfra 1960-2017 i mm (hentet fra eKlima.met.no).
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3 Vurdering skredfare

3.1 Jordskred

Det er for terrenget gjort vurderinger av mulighet for jordskred. Veileder fra NVE (2014) beskriver
mulighetene for jordskred som følger:

- Jordskred: Utglidning av løsmasser i bratte skråninger. Brattere en 25-30º. Forsenkninger i terrenget
er ekstra utsatt. Røtter bidrar til økt styrke. Tykkelse, lagdeling og kornfordeling. Jord og grus vil ikke
bygge seg opp vanntrykk da permeabiliteten er høy.

Det er i terrenget et tynt løsmasselag bestående av homogene forvitringsmasser til berg. Løsmassene er
grovkornede og er vurdert hovedsakelig å ha kornstørrelse grus fraksjonen (2-64 mm). Det er ikke observert
erosjon i lømassene. Regulert område vurderes derfor å tilfredsstille krav til sikkerhetsklasse S3 for
jordskred..

3.2 Flomskred

Det er for terrenget gjort vurderinger av mulighet for flomskred. Veileder fra NVE (2014) beskriver
mulighetene for flomskred som følger:

- Flomskred. Vannrikt skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp.

Det ble på befaring ikke observert forsenkninger eller bekkeløp i helningene mot inn mot planområde. Videre
er det kartlagt grove massene og det er ikke tegn til erosjon. s Regulert område vurderes derfor å tilfredsstille
krav til sikkerhetsklasse S3 for flomskred.

3.3 Snøskred

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er 30-50º bratt. Ved slake skråninger (30-35º) må det komme 1-2 m
med snø i løpet av tre døgn for før det oppstår ustabile forhold. I tillegg vil snødrift ha stor betydning for
snøtilveksten i løsneområdet (NVE,2014). NVE (2014) skriver også «Særlig barskog kan bidra til å redusere
mulighetene for utløsning av snøskred.»

Skråningene i området er dekket av en del vegetasjon og form av busker og barskog. Dette vil fungere som
«armering» for snøen som vil ligge stabilt i skråningene. I området rundt Langenga antas det også å være
lite sannsynlig at det vil komme større snømengder på kort tid. Regulert område vurderes derfor å
tilfredsstille krav til sikkerhetsklasse S3 for snøskred.

3.4 Steinsprang

Steinsprang opptrer vanligvis i områder med terrenghelning på mer enn 40-45º og potensielle løsneområder
er oppsprukket berg og overheng. Stabiliteten av en berghammer er avhengig av bergartstype,
oppsprekkingsgrad, oppsprekkingsmønster, ruhet på glideplan, sprekkefylling, vanntilgang og røtter
(NVE,2014).

Det er i området bak BAMA-bygget observert områder der løsmassedekket er så tynt at berg kommer frem i
dagen. Berget er i dette området er forvitret i form av oppsprekking langs lagdelingen og det er også tegn på
rotsprengning i området. Et bilde over et av de mestoppsprukne berghammerne er vist i figur 8 og hele
skråningen er avbildet i figur 9. Det ligger flere mindre stein som har løsnet fra bergpartier nedover i
skråningen.
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Skråningen ovenfor bamabygget har jevn helning over 40º ned mot planområdet. Det er registrert tett
lagdeling i berget med plane sprekker og bergmassen er forvitret. Bergmassens oppsprekking gjør at det er
lokal steinsprangfare fra berghammerne. Steinsprang vil være i form av steiner/mindre blokker (opp mot 0,2
m2) som kan nå planområdet.. Ved utbygging av området må det derfor gjennomføres sikkerhetstiltak for å
oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S3 Område med fare for steinsprang er vist i figur
7.

Aktuelle sikringstiltak som reduserer faren for steinsprang ned mot området er f.eks. rensk av skråningen,
nett over potensielle løsneområder eller skredvoll som stopper nedfall i bunn av skråningen. Endelig løsning
må detaljeres i videre stadier og bør vurderes ut fra pris, effektivitet og plassbehovi samråd med utbygger.

For resten av skråningene rundt planområdet er terrenget slakere og det er ikke observert berghammere
Regulert område vurderes derfor å tilfredsstille krav til sikkerhetsklasse S3 for steinsprang, bortsett fra
avgrenset område vist i figur 7.

Figur 7: Faresonekart. Rød fylt polygon viser området med skredfare.

4 Plassbehov for rundkjøring

I tillegg til vurdering av skredfaren er det gjort en vurdering for muligheten å etablere bergskjæring for
rundkjøring. Det er sendt inn brev fra Statens vegvesen med tittelen «Uttalelse til forsalg til reguleringsplan
for Langenda 30 i Akser kommune – offentlig ettersyn» datert 20.11.2018. Der det det stilt spørsmål om det
er mulig å etablere bergskjæring for rundkjøringen uten å etablere støttemur og man med støttemur vil ha en
risiko for å gå utover regulert område.

Det er langs eksisterende Langengavegen etablert flere bergskjæringer med god kontur uten støttemur. Et
bilde av en av disse er vist i figur 10 der bergskjæringen fremstår som stabil uten bergsikring. Det forventes
derfor som gjennomførbart å etablere bergskjæring ved rundkjøring med enkle tiltak (forsiktig utsprenging og
normal bergsikring bestående av bolter og sprøytebetong/ nett).
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6 Vedlegg

Figur 8: Bilde over forvitret berg i skråning bak BAMA-bygget.



Oppdragsgiver: Langenga bolig AS/NEST Invest AS

Oppdragsnr.: 5172657 Dokumentnr.: RIG03 Versjon: 01

2018-11-28 | Side 15 av 16n:\517\26\5172657\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\rig03-skredvurdering - langenga 30.docx

Figur 9: Bilde over skråningen bak BAMA-bygget.
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Figur 10: Eksisterende bergskjæring på nordsiden av veien.


