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NVES KVIKKLEIREVEILEDER HISTORIKK
• 1978, kvikkleireskred på Rissa: Medfører start på nasjonal kartlegging for å identifisere
områder som kunne være utsatt for store kvikkleireskred.
• 1997, Byggeteknisk forskrift: ”Byggverk skal plasseres og utformes slik at de har
tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind)”
• 2008, første versjon av NVE Kvikkleireveileder
• 2014, revidert kvikkleireveileder (gjeldende ved oppstart av reguleringsarbeider for
Travbanen-Berskaug)
• 2020 (desember), revidert kvikkleireveileder

NVES KVIKKLEIREVEILEDER ANBEFALT DETALJERINGSNIVÅ

NVE 1/2019

NVES KVIKKLEIREVEILEDER SIKKERHETSPRINSIPP OG KVALITETSSIKRING
• Krav til sikkerhetsprinsipp og kvalitetssikring følger av
tiltakskategori
• Tiltaksområdet er plassert i K4:
”Tiltak som medfører større tilflytning/personopphold, samt
tiltak som gjelder viktige samfunnsfunskjoner”

• K4 medfører strengeste sikkerhetskrav samt krav
om kvalitetssikring av uavhengig foretak, som er
en grundig gjennomgang av utførte undersøkelser og
prosjektering
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KVIKKLEIRESONE 490 ”DRAMMEN TRAVBANE”HISTORIKK
• 1955 og 1970: Kartlagte skred/kvikkleireskred innenfor
tiltaksområdet
• 1988: Overordnet nasjonal kvikkleirekartlegging, sone
avgrenset som ”potensielt skredfarlig kvikkleiresone” basert
på én geoteknisk grunnboring.
• 2004-2005: Evaluering på kommunalt nivå. Sonen deles og
blir sone 490 ”Drammen travbane”, klassifiseres med hensyn
på faregrad, konsekvens og risiko.
• 2019: Supplerende grunnundersøkelser i 18 punkter i
forbindelse med oppstart av områderegulering av
travbanetomta.
-> Påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire i de fleste
boringer.
• 2020: Ferdigstilt geoteknisk vurdering for områderegulering
i henhold til NVE veileder 7/2014.

KVIKKLEIRESONE 490 ”DRAMMEN TRAVBANE” DAGENS SITUASJON
• Stabilitetsberegninger viser at det er for lav
sikkerhet mot områdeskred ut mot
Drammenselva i sør
• Stabilitetsberegninger viser at det også er for
lav sikkerhet mot områdeskred ut mot
ravinedalen i nord
• Et bakovergripende skred kan bre seg inn på
tiltaksområdet slik de rød markerte områdene
viser

SKRÅNINGSSTABILITET - MULIGE SIKRINGSTILTAK

Følgende sikringstiltak kan forbedre
skråningsstabilitet:
• Avlasting og/eller motfylling
• Grunnforsterkning med kalksementpeler
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• Erosjonssikring
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Statens Vegvesen,
håndbok V221

SKRÅNINGSSTABILITET - VALGT SIKRINGSTILTAK

Følgende sikringstiltak er vurdert som mest
aktuelt for bedre skråningsstabiliteten:
• Avlasting og/eller motfylling
• Grunnforsterkning med kalksementpeler

• Erosjonssikring

Statens Vegvesen,
håndbok V221

KVIKKLEIRESONE 490 ”DRAMMEN TRAVBANE” –
OMFANG SIKRINGSTILTAK
• Grunnforsterkning med kalk/sementstabilisering i to ”rader” til
berg/ca. 40m mot Drammenselva i tillegg til grunnforsterkning
langs Rosenkrantzgata
• Rad 1 langs Kaspera Larsens vei: 9m bredde
• Rad 2 langs Buskerudveien: 16m bredde
• Sikringstiltak er plassert der de vurderes å ha minst mulig
negativ påvirkning i anleggsfasen
• Sikrer tiltaksområdet i henhold til krav i NVE 7/2014
• Sikrer i tillegg en lang rekke naboer, mellom Buskerudveien og
Kaspera Larsens vei
• Etter utførte anleggsarbeider et usynlig tiltak, som ikke påvirker
området negativt
• Vil berøre naboer i forbindelse med anleggsgjennomføringen

OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

• Områdestabiliteten er utredet i henhold til NVE veileder 7/2014
• Valg av løsning for sikring av stabilitet er skjedd gjennom en prossess med utbygger,
Drammen kommune og Multiconsult (uavhengig kvalitetssikrer).
• Utførte beregninger og vurderinger er gjennomgått, diskutert og justert basert på denne
prosessen.
• Løsningen som foreligger gjelder områderegulering. Alle detaljer for tiltaket er dermed ikke
låst. Derfor er det valgt en sikringsløsning som er robust og gjennomførbar.
• I forbindelse med detaljregulering samt detaljprosjektering må det utføres supplerende
grunnundersøkelser og løsningen må bli ytterligere detaljert.

