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1 Generell innledning 

VSO Consulting har på oppdrag for Arealtek AS (kontaktperson: Morten Bjøntegaard) 

laget vurdering som beskriver antatt geoteknisk grunnforhold i område rundt Nordby 

skole i Rælingen kommune, se kart på bilde 1.1, samt vurdering av eventuelt 

erosjonsikringstiltak.  

Det er planlagt endring av overvannshåndtering med økt utslipp i nåværende 

bekkedrager. Siden området ligger innenfor marine grenser, må grunnforholdene og 

erosjonsikring vurderes. 

 

 

 

Bilde 1.1 Området rundt Nordby Skole, samt avklaring av bekkedrager A, B, og C  

 

  

Nordby Skole 
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1.1 Sammendrag av tilgjengelig informasjon 

Tilgjengelig informasjon fra varige kilder er oppsummert i følgende kapitler.  

1.1.1 Løsmassedatabase 

Ifølge Nasjonal løsmassedatabase1 (bilde 1.2), er det mest sannsynlig at området består 

av tykk havavsetning (silt og leire). I nærheten er registrert bart fjell. 

Massene som ligger i området er generelt finkornige maser, dvs at erosjon i bekker kan 

være aktuelt. 

 

 

 Bilde 1.2 Kart som viser dokumenterte løsmasser i området; tykk havavsetning. Kilde: 
www.geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

  

 

 

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

http://www.geo.ngu.no/kart/losmasse/
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1.1.2 Informasjon fra NVE 

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges 

geologiske undersøkelse, www.skrednett.no (bilde 1.3) viser at tomten ligger innenfor 

område hvor der finnes mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire, men 

utenfor kartlagte kvikkleireområder.2 

At tomten ligger utenfor registrerte faresoner gir ikke sikkerhet for at området ikke kan 

inneholde kvikkleire. I områder under marin grense vil kvikkleire derfor allikevel kunne 

påtreffes utenfor kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. 

NVE databaser viser registeret/definerte vassdrag i området. Ingen av bekker A, B eller C 

er definert som offisielt vassdrag. Men ved befaringen ser man at det er etablerte 

bekkedrag, men med relativt liten minimums vannføring. Se bilde 1.4. 

 

 

 Bilde 1.3 Kart fra skrednett.no, som viser at tomten ligger i område hvor mulighet for forekomst av 
marin leire er dokumentert, men utenfor kartlagte kvikkleireområder. Kilde www.skrednett.no  

 

 

 Bilde 1.4 Kart fra skrednett.no, som viser registerte/definerte vassdrager i området. Ingen av bekker A, 
B eller C er definert som vassdrager. Kilde www.skrednett.no  

 

 

2 www.skrednett.no  

Nordby skole 

Definert vassdrag 

http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.skrednett.no/
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1.1.3 Tidligere undersøkelser i området 

Informasjon fra forrige undersøkelser som har blitt utført i området. 

[1] Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred - Kartbladet 

Fet (900010). Borpunkt 45. NGI 1993 

Tidligere grunnundersøkelse finnes i nærheten av området, referanse [1], utført i 

forbindelse med kartlegging av kvikkeireområder, av NGI i 1993, se bilder 1.5 og 1.6 

Borpunkten viser relativt grove masser, med høy motstand og fjell på ca 9m dybde. 

I bekketraseen er det stedvis synlig fjell og derfor liten overdekning over grunnfjellet, 

dette er markert på Bilde 1.5. 

 

Bilde 1.5 Plasseringer av forrige undersøkelser i nærheten av tomten. Kilde: Referanse [1] 

Nordby skole 

Borpunkt 45 

Påvist fjell i 

dagen, i befaring 
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Bilde 1.6 Dreietrykksondering 45 : Referanse [1]. 
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1.1.4 Befaring 

Ernst Guðjón Backman fra VSO Consulting var med på befaring i området den 15 des 

2021. 

 

 

Bilde 1.7 Området rundt Nordby Skole. Bildeoversikt  

 

 

 

 

Befaring 1 Bilde av Tomterstien ved krysningspunktet 
til planlagt DN400 OV ledning 

 
 Befaring 2 Eksisterende start på bekken med ett mindre 
drensrør DN150mm 
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Befaring 3 Området hvor ny DN400 vil komme ut i 
bekken, her bearbeides utløpssonen i hht beskrivelse i 
notatet. Det ligger i dag rester fra en gammel kraftrørføring i 
bekken. 

 
 Befaring 4 Bildet viser eksisterende vegetasjon langs 
bekken 

 

 

 

 

Befaring 5 Overvann i fra ballbane og uteområde øst 
for Nordby skole har avrenning til åpen veggrøft langs GSV 
og ned til området ved stikkrenne DN600 

 
 Befaring 6 Stikkrenne DN600 med kapasitet på min 1000 
l/s med steinsatt innløp, denne avskjærer GSV grøften 
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Befaring 6 Utløpet fra stikkrennen, terrenget nedstrøms 
har delvis fjell i dagen 

 
 Befaring 7 Viser utløp stikkrenne og vegetasjon langs 
videre bekkeløp, her er det innslag av fjell i dagen 

 

 

 

 

 

Befaring 8 Eksisterende vegetasjon i bekkedalbunn 
 

 Befaring 9 Bekkemøte med bekk A og B, flatt området, 
med relativt brede bekker og lav hastighet på vannet 
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Befaring 10 Bekk før innløp til bekkelukking DN500 ved 
Sagbakken 12-14 

 
 Befaring 11 Innløp til bekkelukking DN500 ved Sagbakken 
12-14 

 

 

 

Befaring 12 Innløp til bekkelukking DN800 under 
Tomterstien og ut mot Øyern 
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2 Krav til sikkerhet  

2.1 Generelt 

Gjeldende regelverk og standarder som legges til grunn for er oppsummert nedenfor: 

• NVEs retningslinjer 1/2019 – «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

• NVEs veileder 4/2009– «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av 

stein»3 

Erosjonsikkringen skal utrabeides i henhold til NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred» og 4/2009 «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein» 

3 Erosjonssikring 

Ved prosjektering av erosjonssikring i kvikkleireområder bør veiledere fra NVE følges 

«Veileder for dimensjonering av stein. 4/2009»4 og NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred»5 

Kapitel 4 i Veileder for erosjonsikkring handler om hvordan erosjonsikkring planlegges og 

utføres. Her nedenfor er kort oppsummering fra veilederen og hvordan den kan benyttes i 

dette oppgave. 

Planlegging av erosjonssikring omfatter tre hovedaktiviteter 

1. Valg av strategi  

2. Forprosjektering  

3. Detaljprosjektering  

Per dato er VSO Consulting i fase 1 og 2 i planlegging av erosjonsikkring.  

Valg av strategi som er den første trinn i planleggingen er å avgjøre hvilken type løsning 

som er aktuell for det erosjonsutsatte området. 

Det innebærer vurdering av det som skal sikres, forholdene i elva, årsaken til erosjonen, 

konsekvensene av fortsatt erosjon og vurdering av alternativ.  

Vurderingene vil resultere i en strategi for videre tiltak, f.eks:  

• Ikke gjør noe, la naturen gå sin gang.  

• Myk erosjonssikring, f.eks. fibermatter og beplanting.  

• Bygningsmessige tiltak, f.eks. betongvegger, steinsikring, terskler, buner etc.  

Strategifasen omfatter datainnsamling, skjønnsmessige vurderinger og enkle beregninger. 

Etter å ha valgt strategi, er neste trinn forprosjektering. Hensikten er å bestemme teknisk 

løsning og hente inn grunnlagsdata for detaljprosjekteringen. Forprosjektering innebærer 

valg mellom ulike sikringsmetoder og valg av utforming, f.eks. bruk av ordinær 

 

 

3 https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_04.pdf 

 
4 https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_04.pdf  
5 https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_04.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2009/veileder2009_04.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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steinsikring eller tørrmur av stein, og valg mellom ulike material, f.eks. stein, gabioner 

eller betong.  

Forprosjektering kan omfatte følgende aktivitet:  

• Datainnsamling; objektet som skal sikres, erosjonsskader, grunnforhold, 

tilgang på byggematerial, elvas form og fall, isforhold.  

• Flomberegning.  

• Hydraulisk beregning.  

• Beregning av erosjonssikring.  

• Geoteknisk vurdering av grunnforhold og stabilitet. 

• Vurdering av sikkerhet, fare for skade og konsekvenser, miljøforhold, 

anleggstekniske forhold, vedlikehold, kostnader og alternative løsninger. 

Beregningene i denne fasen er ofte forenklede. Hensikten er å komme fram til endelig 

teknisk løsning. Den kan bestå av ulike tiltak, f.eks. at noen strekninger ikke sikres, noen 

sikres med terskler og andre med steinsikring. Det er ofte nødvendig å forprosjektere og 

sammenlikne ulike sikringstiltak for å finne den beste løsningen 

Siste fase (Detaljprosjektering) omfatter detaljert beregning og utforming av alle 

elementene i den valgte løsningen 

VSO Consulting bistå med prosjektering av erojonsikkring av bekken.  

Oppgaven kan deles opp i tre kategorier; Sikring i elver slakere enn 2 %, og sikring i elver 

brattere enn 2 %, og til slutt; Sikring av utløper. 

I seksjonene her nedenfor er prinsipper av mulig erosjonsikkring presentert.  

3.1 Sikring av elvekanten (bunn og sider) 

Erosjonssikringens stabiliserende krefter er avhenge av steinens størrelse, densitet og 

form. Erfaringsmessig er brukt ensgradert sprengstein med størrelse ikke mindre enn D30 

= 200mm, bilde 3.1 viser mulig løsning av steinsetting av elvekanten.  

Siktediameteren, Dx, er et vanlig mål på steinstørrelse. x angir den vektdel av prøven som 

passerer en kvadratisk åpning med sidekant lik siktestørrelsen, f.eks. betyr D30 = 150 mm 

at 30 % av prøven, etter vekt, passerer en 150 x 150 mm åpning. 

Ifølge tabell i «Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein. 4/2009» gir 

anvisning for å beregne tykkelse og utstrekning av sikringen. Ifølge tabellen blir: 

D50 = 180 mm. D15 = 125 mm. D85 = 250 mm. Dmaks < 400 mm. Dmaks er diameter til 

største stein i sikringen. 

Tykkelsen på sikringslaget, t, bør oppfylle følgende krav (Brown 1989). 

 

Minstetykkelsen på 300 mm er nødvendig for praktisk plassering av massene. 
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Minstetykkelse for sikringslaget er tmin = ~40 cm. For å unngå utstikkende stein, må 

sikringen minst være like tykk som største stein (tmin ≥ Dmaks). Stor stein, særlig i grupper, 

bør unngås. Det gir store hulrom mellom steinene og dårlig beskyttelse av underlaget. Det 

er vanlig å gjøre sikringen tykkest i foten av skråningen, der belastningen er størst, og 

tynnere videre oppover. 

Når så store steiner brukes må eroderbare massene som ligger under steinene sikres. VSO 

vil anbefale at her legges fiberduk før påfylling av stein.  

Plastring med stein er forholdsvis dyrt. For å redusere kostnadene noe foreslår VSO derfor 

å avslutte steinsettingen litt over normal sommervannstand, og satse på at 

vegetasjonsdekket vil være tilstrekkelig for å hindre erosjon ved høyere vannstand under 

flom.  

Bevaring av vegetasjon er viktig i elveskåningen. Vegetasjon medvirker til å øke 

skråningens stabilitet ved at røttene binder jorda og ved å redusere poretrykk på grunn av 

forbruk av vann. Vegetasjonsdekte skråninger er også mindre sårbare for overflateerosjon. 

Men trærne kan ikke bli for store. Store trær kan velte ut i elva og ta med seg jord og bidra 

til å styre strømmen i nye retninger6. 

For sikring av bunnen av bakkedraget bør vannhastigheten settes til 1,25 V. Men med 

hensikt å forenkle utførelse, holder vi samme steinestørrelser, men setter krav om at i 

bunnen brukes så mest av øvre delen av dimensjon kravene, Dvs steiner mellom 350-

500mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://nibio.brage.unit.no/nibio-

xmlui/bitstream/handle/11250/2491096/NIBIO_RAPPORT_2018_4_30.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

400mm 

t=400mm,  

Steiner 350-500mm 
t=~100mm,  

Kult 0-100mm 

200-500mm, Se 

nærmere beskrivelse 

her ovenfor 

~0,5m 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2491096/NIBIO_RAPPORT_2018_4_30.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2491096/NIBIO_RAPPORT_2018_4_30.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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3.2 Sikring av rørutløp 

Samme valg av steinstørrelse, form og plastrings-tykkelse brukes her og i sikring av 

elvekanten (kapittel 3.1), til å sikre området rundt rørutløp og under for å hindre utgravning. 

Grovere steinstørrelse er ofte brukt der som vannet først treffer plastringen i toppen. Se 

bilde 3.2 for anbefalt løsning av sikring under rørutløp.  

VSO vil anbefale at her legges fiberduk før påfylling av stein under rørutløp. 

 

 Bilde 3.2 Anbefalt løsning av sikring under rørutløp  

 

 

 

Plan og lengdesnitt av kulvert og energidreperbasseng er vist her nedenfor; utklipp fra 

NVE veilederen. 

Omfang av plastring må avklares 

på stedet. Skråningen under rør 

skal plastres  

Steinstørrelse: F.eks. D30 = 15 cm, D50~20 cm og Dmaks ~40 

cm 

Forslag Plastrings-tykkelse: tmin ~0,4 m 
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4 Dagens situasjon med tilrenning til bekk B 

Ut i fra kartverket har bekk B i dag ett naturlig avrenningsområdet på ca 20 da dyrket mark 

og 8 da skole og opparbeidet uteområde. Med en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 

henholdsvis 0,2 og 0,5, vil dette gi en avrenning via bekk B ved en 10 min nedbørhendelse 

og 50 års returperiode på ca 230 l/s. Det er ikke kjent noen flomhistorikk for denne bekken, 

noe som underbygger inntrykket av at bekken har vesentlig større hydraulisk kapasitet. 

Med ett stipulert våttverrsnitt på ca 0,15 m2, vil dette medføre under 2 m/s i vannhastighet. 

Steinestørrelse (D30) er avhengig av hastighet og dybde.  

2m/s er veldig begrenset hastighet. 

 

 

5 Konklusjon  

Vso Consulting har ikke kommet langt med prosjektering av erosjonsikkring, men har på 

grunnlag av befaring og innhentet grunnlag vurdert saken tilstrekkelig til å konkludere å 

oppgaven er løsbar med enkelte punkttiltak som ved utløp av OV rør og eventuelle 

mindre soner for hastighetsreduksjon. 

Befart bekkedrag har et grøftesnitt og nedstrøms bekkelukking / stikkrenner med relativt 

stor hydraulisk kapasitet i forhold til de omsøkte vannmengdene, med øket tilførsel på 30 

l/s i forhold til dagens situasjon, dette utgjør en beregnet økning på ca 13% i forhold til 

dagens vannføring med en 50 års hendelse.   

VSO Consulting kommer til å følge opp og ta hensyn til prosjekteringsgrunnlag presentert 

i NVE standarder, ved detaljprosjektering av eventuelle nødvendige punkt tiltak. 
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 Med vennlig hilsen, 

 
 

 Guðjón Örn Björnsson 

VSO Consulting 

 


