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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Nytt administrasjonsbygg skal bygges nord på Elverhøys område på Enebakkneset, Fetveien 2258, 

1910 Enebakkneset, se planutsnitt på forsiden og utsnitt fra sit.plan nedenfor: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Foreliggende notat redegjør for områdestabilitet iht. NVEs Veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred», 2020. Videre i notatet brukes betegnelsen «NVE 1/2019». 

 

1.2 Tiltakskategori 
Nytt administrasjonsbygg må forventes å innebære vesentlig personopphold og tilhører tiltakskategori 

K4 iht.  NVEs veileder 1/2019 kapittel 3.3 og tabell 3.2 vist nedenfor: 
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2 Regelverk og krav 
Områdestabilitet vurderes iht NVEs veileder 1/2019 

 

3 Vurdering 

3.1 Kartlagte faresoner 

 

Tiltaket ligger ikke innenfor kartlagt faresone, se utsnitt fra NVE Atlas ovenfor. 

 

3.2 Marin leire 

Iht NVE Atlas ligger stedet under marin grense, dvs. innenfor blå strek på utsnitt fra atlaset nedenfor: 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Samme kart viser at byggested imidlertid ligger utenfor områder med sammenhengende marin 
avsetning (blå skravur). 

 

3.3 Aktsomhetsområde for kvikkleireskred - terreng og 

potensielt løsneområde 
 

Pkt. 3 i NVE 1/2019 gir topografibaserte kriterier for aktsomhetsområder. Følgende terreng kan inngå 

i løsneområde for et skred: 

• Terreng med total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter, eller 

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og høydeforskjell over 5 meter. 

Aktsomhetsområder ligger innenfor 20 x skråningshøyden, H, målt fra bunn av skråning (ravinebunn, 

bunn av elv eller marbakke i sjø (maks 25 m.u.h.)) 

 

Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred: 

• 3 x løsneområdets lengde målt fra nedkant av løsneområdet. Løsneområdet er enten en eksisterende 

faresone (se steg 11), et aktsomhetsområde (som definert over) eller 

Basert på stedets topografi ligger tomt både  innenfor mulig  løsneområde og utløpsområde knyttet til 

kvikkleireskred. Videre vurdering følger i kapittel 3.4.  
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3.4 Videre vurdering 

  

Del 1: Aktsomhetsområder 
 

1-3 
Trinnvis vurdering fremgår av kapittel 3.1-3.3 ovenfor. I og med at byggested ligger i 

topografibasert aktsomhetsområde for løsneområder, følger videre vurdering iht.  NVE 

1/2019 i tabell nedenfor 

 

 

 

Del 2: Utredning av faresoner 
 

4 Bestem tiltakskategori Tiltaket tilhører tiltakskategori K4.  

5 Gjennomgang av grunnlag – 

identifikasjon av kritiske 

skråninger og mulig 

løsneområde 

Tiltaket ligger innenfor potensielt løsneområde  

iht. fig. 4.2 i NVEs veileder 1/2019. 

6 Befaring Befaring 11.05.21 avdekket at området preges av 

berg i dagen, og det er berg i dagen i potensielt 

løsneområde samt i høyereliggende terreng. 

 

Dermed kan ikke tenkte initialskred i 

lavereliggende område med marine avsetninger 

nå tiltaket. Tiltaket ligger ikke i utløpsområde. 

 

 

 

4 Konklusjon 
Tiltaket kan gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet iht. NVE 1/2019. 

 


