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1 Innledning 
Hektneråsen Utbygging AS planlegger regulering av et område i Hektneråsen, 
Rælingen. Tomtene er i dag i all hovedsak bebygd med småhusbebyggelse og 
næringsbygg. Området planlegges regulert om til lavblokker for boliger, 
omsorgsboliger, butikk, kontorer og et forsamlingslokale. Løvlien Georåd AS er 
engasjert som geoteknisk rådgiver i forbindelse med reguleringsarbeidene. 
 
Vår oppdragsgiver er Hektneråsen Utbygging AS v/ Ove Arne Hallén. 

2 Forutsetninger og redegjørelser 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsarbeidet. 
Geotekniske vurderinger baseres derfor på konservative antagelser vedrørende 
grunnforhold. 
 
Rådgivning er gitt iht. [1] om ikke annet er angitt. 

3 Beskrivelse 

3.1 Grunnforhold 
Kvartærgeologisk løsmassekart (Figur 1) antyder berg i dagen (rosa) eller tynt dekke 
med havavsetninger (lys blå), dvs. leire/silt. Det kan også være noe morene (grønn) 
under evt. leire. 
 
Geotekniker Rikke Marie Vollan befarte reguleringsområdet 8.3.2016. Det ble observert 
berg i dagen flere steder på og rundt reguleringsområdet, se vedlegg 1 for markering på 
kart. 

Figur 1 – Kvartærgeologisk løsmassekart [3] 
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4 Geotekniske vurderinger 

4.1 Generelt 
Sprengningsarbeider på tomten og sikring av bergskjæringer bør planlegges og vurderes 
nærmere med bistand fra ingeniørgeolog, under detaljprosjektering og utførelse i 
byggesak. 
 
Vi vurderer det som overveiende sannsynlig at planlagte bygg vil bli fundamentert helt 
eller delvis direkte på berg. Mindre masseutskiftinger til berg kan blir aktuelt. Evt. 
behov for undersprengning eller løssprengning av berg under bygg og konstruksjoner 
vurderes i en senere fase. 

4.2 Stabilitet 
Planlagte tiltak vil medføre behov for etablering av stedvis relativt høye skjæringer mot 
åsen nord/nordvest for området. Særlig aktuelt er dette for felt 1 og 2, med skjæringer 
opp mot ca. 10-12 m nord for byggene. Det forventes at skjæringene i all hovedsak vil 
ligge i berg. I tillegg er selve åsen såpass bratt og høy at den bør vurderes nærmere i en 
prosjekteringsfase med tanke på potensielt steinsprang. 
 
Basert på kartstudium av topografien i området, vurderer vi det til at det ikke finnes 
skråninger i nærheten hvor det kan utløses et kvikkleireskred med potensiell utbredelse 
til tomten. Sikkerheten mot områdeskred vurderes dermed som tilfredsstillende iht. [2]. 
 
Det er heller ikke fare for andre typer globale løsmasseskred som kan utgjøre noen 
trussel for reguleringsområdet. 
 
Lokal stabilitet av skjæringer/graveskråninger vurderes nærmere under 
detaljprosjekterings- og utførelsesfase i byggesak, med bistand fra geotekniker (for 
skråninger i løsmasser) og ingeniørgeolog (for sikring av berg og bergskjæringer). 
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