
Ramboll AS 

reg.no. 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

 

 

M:\2017-Oppdrag\1350020842 Grunnundersøkelse Holstadåsen-Brekke\7-PROD\G-Geoteknikk\DOK\G-not-002.docx  

1/4  

 

Dato  2017/04/25 

 

 

 

Ramboll AS 

Hoffsveien 4 

Postboks 427 Skøyen  

0213 Oslo 

 

T +47 2251 8000 

 

www.ramboll.no 

 

 

Vår ref : ANDG 

NOTAT 

Oppdrag 1350020842 – Grunnundersøkelser Holstadåsen-Brekke  
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Til Skiptvet kommune v/ Frank van den Ring 

Fra Andreas Gjærum 

Kopi  

 

1. Innledning 

I forbindelsen med planlagt områderegulering har  

Rambøll fått i oppdrag fra Skiptvet kommune å gjøre en geoteknisk 

vurdering av planlagt byggefelt ved Brekkeåsen.   

 

 

1.1 Prosjekt 

Skiptvet kommune planlegger etablering av ca. 22 fradelte 

eneboligtomter ved Brekke Vest. Gjeldene område er markert i 

bilde 1. 

 

 

 
Bilde 1 Aktuelt planområde ved Brekke Vest 
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1.2 Oppdrag 

Rambøll er engasjert for å befare område, utføre nødvendige grunnundersøkelser og vurde-

re egnetheten av området for planlagt boligfelt.   

 

1.3 Innhold   

Dette notatet inneholder oppsummering av utført befaring, en kort beskrivelse av 

grunnforholdene, en vurdering av områdestabiliteten og en vurdering av etablering og 

fundamentering av planlagt boligfelt. 

 

Dette notatet inneholder ingen geoteknsik prosjektering for byggesak.  

 

2. Grunnforhold og topografi 

 

2.1 Topografi 

Terrenget på området er stedvis småkupert med små koller og tett skog. Terrenget på 

området varier fra kote +120 til + 135. Øst for området ligger eskisterende byggefelt ved 

Brekke, vest på området heller terrenget i en skråning ned mot en bekkedal. Skråningen fra 

bekkedalen opp til planlagt boligfelt er mellom 17 og 21m høy. Skrången er delvis ravinert 

med små daler og rygger som strekker seg opp mot planlagt byggefelt. 

Øst for planområdet stiger terrenget, her ligger det et allerede boligfelt. 

 

2.2 Befaring 

Geotekniker Andreas Gjærum befarte planlagt boligfelt med Frank van den Ring fra Skiptvet 

kommune den 09.02.2017. 

På store deler av området ble det observert berg i dagen, hvilket sammenfaller godt med 

kvartærgeologisk kart som har kartlagt store deler av området  som ”Bart fjell, stedvis tynt 

dekke”. 

 

 
Bilde 2 - Skjermdump fra kvartærgeologisk kart fra NGU 
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Det resterende området på Brekke Vest kartlagt er på NGU sitt kvartærgeologiske kart kart-

lagt som Tykk havavsetning. Med bekkedalen rett vest for planområdet ble derfor ansett 

som viktig å ha kontroll på dybde til berg langs hele den vestre randen av området. Det ble 

derfor besluttet å utføre to totalsonderinger, ett sør på området og et nord på området for å 

kontrollere dybde til berg og løsmasseforhold. 

 

 
Bilde 3 Berg i dagen, delvis skjult av trær. Berg er markert med rødt. 

 

Tegning 202 viser kartlagt berg og utførte grunnundersøkelser. Det ble kun kartlagt berg i 

randsonen mot vest, nord og delvis mot øst. Selv om det er mye berg i dagen på området, 

viser tegning 202 kun kartlag berg i randsonen mot vest, nord og øst.   

 

2.3 Grunnundersøkelser 

Utførte grunnundersøkelser viser små dybder til berg, med 2,2 og 3,1m til berg. 

Totalsonderingene antyder faste masser av tørrskorpeleire.  

 

For nærmere informajson vises det til Rambølls rapport for utførte grunnundersøkelsene, G-

rap-002 1350020842 datert 10.03.2017. 

 

3. Vurdering områdestabilitet 

Med god kontroll over bergnivået vest på planområdet kan det konkluderes at området ikke 

vil være utsatt for områdeskred ned mot bekkedalen vest for planområdet. Det vurderes 

også at et eventuelt initialskred nedenfor planområdet ikke vil kunne bre seg inn på planom-

rådet ved en retrogressiv skredutvikling. 

 

Øst for planområdet ligger det et allerede eksisterende boligfelt, hvor det ble observerte 

berg i dagen. Det vurderes at planområdet ikke vil være utsatt for områdeskred fra øst. 

  

 Områdestabiliteten for planområdet er dermed tilfredsstillende.  

 

4. Fundamentering og planering 

Det forventes varierende beskaffenhet av løsmassene på området, fra torv til tørrskorpelei-

re.  
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Boligbygg anbefales direktefundamentert på berg eller på opparbeidet, fylling av kvalitets-

masser som pukk eller sprengstein, fra berg. 

 

Utomhusområder som ikke er ømfintlige for setninger kan etableres som fylling over stedlige 

løsmasser. Ved etablering av fyllinger må vekstjord og røtter fjernes før det fylles på nye 

masser.  

 

5. Berguttak og radon 

Ut fra NGUs berggrunnskart vurderes stedlig berg til å være egnet til bruk i fylling. 

I NGUs aktsomhetskart for radon er Brekke Vest kategorisert som ”Moderat til lav”. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rambøll avd. Geo. Sør/Øst 

 

Utarbeidet av    Kontrollert 

 

 

 

 

Andreas Gjærum   Aiga de Zeeuw 

Siv.ing Geotekniker   Seniorrådgiver Geoteknikk  

 

 

 

Vedlegg 

Tegning 202 Situasjonsplan  
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