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 NOTAT RIG 002  

OPPDRAG Regulering Åskollen Ungdomsskole DOKUMENTKODE 10218647-RIG-NOT-002 

EMNE Vurdering av områdestabilitet ifm. detaljregulering 
av ny skole og idrettspark. 

GRADERING Åpen 

OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Ingvild Hegrenæs 

KONTAKTPERSON Bjørn Tollef Swang SAKSBEHANDLER Marina Jansen 

KOPI: - ANSVARLIG ENHET 10112011 GEO BVT 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult Norge AS er engasjert av Drammen Eiendom KF som geoteknisk rådgiver ifm. regulering av Åskollen 
Ungdomsskole og idrettspark. 

Det ble i 2020 utarbeidet notat 10218647-RIG-NOT-001 Innledende vurdering av grunnforhold. På dette tidspunktet 
var ikke plassering av bygningsmassen innenfor planområdet avklart.  

I et nytt planforslag fremkommer det at det er planlagt nytt skolebygg med flerbrukshall, ny vei inntil skole, ny gang- 
og sykkelvei, ny parkering samt fotball/ basketball baner (ikke avklart).  

Foreliggende notat tar for seg utredning av områdestabilitet iht. NVEs Veileder 1/2019 tilpasset detaljregulerings 

fase.  

 

Konklusjon: Med grunnlag i utførte vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred knyttet til tiltaket. 

Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende, og tiltak kan gjennomføres uten særskilte tiltak med tanke på 

områdestabilitet. 

Det understrekes at lokalstabilitet ifm. graving for kjeller, kummer og ledninger, veier osv. ikke er ivaretatt i 

foreliggende notat og skal vurderes i detaljprosjekteringsfase. 
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1 Innledning 
Drammen Eiendom KF har igangsatt planarbeid for Åskollen skole og idrettspark, hvor Multiconsult 
er engasjert som flerfaglig rådgiver. 

Foreliggende notat tar for seg vurdering av områdestabilitet iht. NVEs Veileder 1/2019 tilpasset 

detaljregulering.  

2 Planområdets lokalisering  
Planområdet ligger sørøst for Drammen sentrum. Dagens Åskollen skole er en barneskole med i 

underkant av 500 elever.  

  

Figur 2-1: Planområdets lokalisering i Drammen 

3 Planlagt tiltak 
I planbeskrivelsen fremkommer det at framtidig utbygging består av: 

• Nytt skolebygg med flerbrukshall  

• Ny vei inntil skole 

• Nye gang- og sykkelveier 

• Ny parkering 

Det er ikke bestemt om det skal bygges 2 fulle spilleflater + en mindre spilleflate + en basketbane 
eller 3 fulle spilleflater og basketbane eventuelt flyttes til område for parkeringsplass og 
parkeringsplass blir mindre. Se etterfølgende figurer for illustrasjon av de forskjellige alternativene: 

N 
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Figur 3-1 Planforslag 1 

 

Figur 3-2 Planforslag 2 

Felles for de to forslagene er skolebygg, parkering, vei til skole og gang- og sykkelvei. 

I mottatte tegninger fra ARK fremkommer det at skolens underetasje ligger på kt. +48 og plan 01 
ligger på kt. +52. Terrenget ved skolen varierer mellom ca. kt. +53 og ca. kt. +47. Etablering av 
kjeller vil mao. innebære utgraving/utsprengning ned til 5-5,5 m. 
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4 Grunnlag 

4.1 Grunnundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser på deler av tomta i flere omganger. En oversikt over utførte 

grunnundersøkelser fremgår i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1 Oversikt over tidligere utførte grunnundersøkelser. 

Oppdrag nr. Utførende År Oppdragsgiver Oppdragsnavn 

6110529-01  Rambøll AS 2011 Drammen Eiendom 
AS 

Åskollen skole 

19129867-2 Golder AS 2019 Drammen Eiendom 
AS 

Ny Åskollen ungdomsskole, geoteknisk 
grunnundersøkelse, datarapport 

Fd-626A-1 Statens 
Vegvesen 

2004 - Fv31 Nordbyveien Parsell Solumsveien-
Eikhagen, gang- og sykkelvei 

 

Etterfølgende figur viser sammenstilt terrengkart, omriss av planlagt bygg samt borplaner fra 2011 

og 2019: 

 

Figur 4-1 Sammenstilt tegning med omriss av planlagt bygg og borplaner fra 2011 og 2019 
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5 Topografi og grunnforhold 

5.1 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger sørøst i Drammen og er avgrenset med Nordbyveien i vest, ravinen i sør og 
gang- og sykkelvei i øst. På nordsiden går grensen ved Nordbylunden barnehage.  

Terrenget på planområdet er generelt flatt og ligger på ca. kt. 53-55.  

Syd på området er det en bratt ravine, se profil 2 i vedlegg 1. Toppen av ravinen ligger på ca. kt. 57 
ved Kiwi i sørvest og ca. kt. 44 sørøst på planområdet. Bunnen varierer mellom ca. kt. +42 og ca. kt. 
37. Ravinen fungerer per dags dato som en naturlig flomvei og det må påregnes noe erosjon i 
massene som følge av vannstrømninger. Bekken som renner åpent forbi tiltaksområdet i bunn av 
ravinen er lagt i rør øst for planområdet. 

Terrenget i retning vest-øst, varierer fra ca. kt. 59 ved Nordbyveien til ca. kt. 52 ved enden av 
fotballbanen, se profil 1 i vedlegg 1. Videre øst skråner terrenget ned til gang- og sykkelvei som 
ligger på ca. kt. 46 på det laveste punktet og videre ned til Solumbukta.   

 

Figur 5-1 Planområdet (kilde: www.mapsgoogle.com) 

5.2 Kvartærgeologi 

NGUs kvartærgeologiske løsmassekart viser at det undersøkte planområdet ligger i hovedsak i et 
område med tykt dekke med hav- og fjordavsetninger. Avsetningstypen karakteriseres av 
finkornede sedimenter av silt og leire. Området ved ravinen i sør, gang- og sykkelvei i øst, samt 

Gang- og 
sykkelvei 

Ravine 

Skole 

Nordbylunden 
barnehage 

Nordby gård 
barnehage 

http://www.mapsgoogle.com/
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området ved Nordby gård barnehage, er dekket med tynt dekke med hav- og fjordavsetninger 
ifølge kartet. Det er bart fjell vest for Nordbyveien og ved Svelvikveien i øst. 

 

Figur 5-2 Utsnitt fra NGUs kvartærgeologiske kart. 

Det bemerkes at kvartærgeologisk kart er basert på grunne prøver av løsmassene. Løsmassene i 
dybden kan bestå av andre masser. 

5.3 Løsmasser 

Det er utført grunnundersøkelser på sentrale deler av tomten i 2011 av Rambøll AS, se rapport[6], 
samt supplerende grunnundersøkelser i 2019 av Golder AS i østre delen av tomten, [7], se Figur 4-1 
for plassering av grunnundersøkelser. 

Grunnundersøkelsene utført av Rambøll viser at massene er lagdelte. Massene består av 
tørrskorpeleire ned til omtrent 2 m. Fra 2 m og til berg er massene lagdelt og består i hovedsak av 
leire, sand og silt. Leire- og siltlagene er middels faste og middels til meget sensitive. 

Det er påvist et lag med sprøbruddmateriale (dvs. omrørt skjærfasthet er mindre enn 2 kPa etter 
NS8015 eller 1,27 kPa etter ISO 17829-6:2017) med mektighet på ca. 0,5 m ca. 5,5 m under terreng. 

Det er gjort sikker bergpåvisning i 4 av punktene og berget er påvist mellom ca. 6 og ca. 14 m 
dybde. 

Omtrentlig plassering 
av planområde 

N 
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De øvrige boringene er utført til antatt berg uten sikker bergpåvisning. Antatt berg ligger mellom 
ca. 1 og ca. 10 m under terreng. Det ser ut til å være grunt til berg i borpunktene ved gang og 
sykkelvei i øst. 

Grunnundersøkelser utført av Golder AS i 2019 mellom fotballbane og gang og sykkelvei indikerer 
dybder til berg mellom ca. 1 og ca. 9 m. 

Løsmassene består av torvlag i toppen over silt/ sand til berg.  

  

Figur 5-3 Utsnitt fra borplan fra rapport  [7]. 

 

Figur 5-4 Utsnitt fra borplan fra rapport  [6]. Borpunkter hvor det er påvist sprøbruddmateriale er markert 
med rødt. 

5.4 Grunnvanns- og poretrykksforhold 

Det ble ikke installert poretrykksmålere i forbindelse med grunnundersøkelsene i 2011. I 
grunnundersøkelsesrapport fra 2019 fremkommer det at grunnvann ligger ca. 1,1 m under terreng i 
pkt. 10. 
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Det må påregnes at poretrykksforhold/grunnvannsnivå varierer med årstider og nedbør.  

Det kan i senere faser bli aktuelt å etablere en eller flere poretrykksmålere i området. Dette er for å 
verifisere grunnvannstand i området over tid samt oppfølging. Senkning av grunnvannet grunnet 
evt. grunnarbeider kan føre til skader på direktefundamentert nabobebyggelse.  

6 Områdestabilitet 
I etterfølgende kapitler blir det utført gjennomgang av prosedyre iht. NVE sin veiledning 1/2019. 

6.1 Gjennomgang av prosedyre NVE 1/2019 

Tabell 6-1 viser oppsummering av gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 3.2 i ref. [4].  

 Tabell 6-1 Oppsummering av gjennomgang av prosedyren NVE 1/2019 

Pkt. Overskrift  Kommentar 

1. Undersøk om det finnes registrerte faresoner 
(kvikkleiresoner) i området 

Det er ikke registrert faresoner i området. 

2. Avgrens områder med mulig marin leire Hele planområdet ligger i området med marin leire. 

3. Avgrens områder med terreng som kan være 
utsatt for områdeskred. 

Områder er avgrenset. 

4. Bestem tiltakskategori Tiltakskategori er bestemt. 

5. Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av 
kritiske skråninger og 
mulig løsneområde 

Kritiske skråninger og mulige løsneområder er indentifisert. 

6. Befaring Det er gjennomført befaring på stedet 17-10-2021. Det ble 
ikke avdekket berg i dagen i tilstrekkelig grad vest for 
Nordbyveien.  

7. Gjennomfør grunnundersøkelser Det er utført supplerende grunnundersøkelser vest for 
planområdet.  

8. Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens 
løsne- og utløpsområder 

Tolkning av supplerende grunnundersøkelser indikerer ikke 
sprøbrudd- eller kvikkleire i skråningen i vest. Det vurderes at 
det ikke er noen aktuelle skredmekanismer som naturlig kan 
utløse områdeskred i skråningen. Det vurderes derfor at 
skråningen i vest ikke er et løsneområde. 

9. Klassifiser faresoner Ikke relevant. 

10. Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet.  Ikke relevant. 

11 Meld inn faresoner og grunnundersøkelser Ikke relevant. 

Konklusjon 
Analyse av terreng og grunnundersøkelser viser at 
planområdet ikke ligger i løsneområdet eller utløpsområdet 
for skred. 

6.1.1 Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området  

Området ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på www.skrednett.no. Det er heller 
ikke registrert tidligere skredaktivitet i området.  

Nærmeste registrerte kvikkleiresoner er sone 2230 Nøstet Bruk med faregrad Høy, ca. 900 m nord 
for planområdet samt sone 494 Solum med faregrad lav som ligger ca. 900 m syd for planområdet. 
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Figur 6-1 Registrerte kvikkleiresoner i nærheten av planområdet. 

6.1.2 Avgrens områder med marin leire 

Ifølge NGUs løsmassekart, se Figur 5-2, er det marine avsetninger i hele planområdet. Utførte 
grunnundersøkelser viser at løsmassene på tomten består av silt, sand og siltig leire. Leiren kan dels 
defineres som sprøbruddmateriale.  

6.1.3 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

NVEs Veileder [4] beskriver hvordan terrengsanalyse utføres for å begrense aktsomhetsområdene 
til områder der topografien gir muligheter for områdeskred.  
Følgende terrengkriterier legges til grunn for å tegne aktsomhetsområder: 

a) Terreng som kan inngå i løsneområdet for et skred: 

- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter, eller 

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

b) Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred: 

- 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone 
eller et aktsomhetsområde eller utløpssone som allerede er kartlagt 

Det er utført terrenganalyse og analyse av bergforløp med bakgrunn i mottatt terrengkart samt 
resultater av bergpåvisninger i rapporter[6] og [7].  

N 
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Etterfølgende figur viser plassering av snitt øst-vest og nord-sør gjennom og utenfor tiltaksområde: 

 

Figur 6-2 Plassering av profil 1 og profil 2 

Profil 1-1 og 2-2 sees i vedlegg 1. 

Det er også kontrollert profil nordvest-sørøst. Denne viser tilsvarende resultater som profil 1. 

Terrenganalyse i retning vest-øst 

Vestre enden av profil 1-1 er plassert omtrent der hvor kvartærgeologisk kart viser berg i dagen. I 
retning vest-øst faller terrenget av fra ca. kt. 75 ned til ca. kt 57 over avstand på ca. 150 m 
tilsvarende gjennomsnittlig helning på 1:8. Videre faller terrenget av med svak helning til ca. midten 
av planlagt bygg fra ca. kt. 57 til ca. kt. 52 over ca. 220 tilsvarende helning 1:44. Terrenget skråner 
videre ned mot sjøen med helning brattere enn 1:20.  

Terreng vest- og øst for planområdet tilfredsstiller krav til aktsomhetsområde.  

Terrenganalyse i retning nord-sør 

I retning nord-sør faller terrenget av med helning 1:28 mot syd. Videre syd skråner terrenget opp 
igjen med helning ca. 1:17, men høydeforskjell mindre enn 5 m. 

I ravinen helt syd på området faller terrenget bratt av med helning brattere enn 1:20 og 
høydeforskjell på over 5 m. 

Terrengkriterier for aktsomhetsområdet for kvikkleireskred oppgitt i NVEs Veileder er dermed 
oppfylt. 

6.1.4 Bestem tiltakskategori 

Skole og idrettshall er plassert i tiltakskategori K4 iht. tabell 3.2 i NVEs Veileder 1/2019. 

Utendørs idrettsanlegg og parkering plasseres i tiltakskategori K3. 
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6.1.5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde 

Retning vest-øst 

Grunnundersøkelser i østre del av tomten viser berg grunnere enn 2 m på hele strekning forbi 
planlagt utbygging og løsmasser bestående av silt og sand til berg. Potensiell utglidning vil da 
stoppe før den når planområdet. Aktsomhetsområdet øst på området er dermed friskmeldt. 

Det er utført grunnundersøkelser vest for Nordbyveien, for å avklare hvorvidt ny skole og 
idrettsanlegg potensielt kan ligge i utløpsområdet for utglidning vest for Nordbyveien. Se avsnitt 
6.1.7 og 6.1.8. 

Retning nord-sør 

Ravinedalen er ca. 150 m lang. Det er utført 1 boring ved ravinekanten (borpunkt 7 fra rapport [6]) 
og 1 boring i vestre del ravinen (borpunkt 12 fra rapport [8]). Det er ikke utført grunnundersøkelser 
i selve ravinen. Totalsondering 12 viser dybde til berg på ca. 2 m mens totalsondering 7 indikerer 
dybde til berg på 5 m. 

Det er i det følgende avgrenset løsneområde for skred i ravinen med den konservative 
forutsetningen om at det er løsmasser/ kvikkleire i hele dybden, noe som er svært lite sannsynlig. 
Det er benyttet metodikk for avgrensning av løsneområde i Veilederen 1/2019 [4]. Metodikken går 
ut på å tegne 1:15 linje fra dybde 0,25*H (H er total høyden av skråningen). 

Opptegning av 1:15 linje i profil 2, se vedlegg 1, viser at: 

1. Potensielt progressivt skred med initialskred i ravinen stopper opp før planlagt tiltak. 

2. Det er påvist små dybder til berg syd for planlagt skolebygg og totalsonderinger indikerer 
løsmasser som ikke er sprøbruddmateriale. 

Det kan konkluderes at potensielt løsneområde i ravinedalen ikke vil berøre planlagt utbyggelse.  

Etterfølgende figur viser forslag til avgrensning av mulige løsne- og utløpsområder: 

 

Figur 6-3 Forslag til avgrensning av løsne- og utløpsområde. Løsneområde er skravert med rødt; 
utløpsområde- med blått 

6.1.6 Befaring 

Det ble gjennomført befaring på området 17-10-2021. Geotekniker har befart området langs Henny 
Tanbergs vei og Olav Mørchs vei. I tillegg ble ravinen i syd befart. 
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1. Området vest for Nordbyveien: 

Det er observert berg i dagen ved krysset Henny Tanbergs vei og gang- og sykkelvei. 

Berget er i tillegg godt synlig på vestre side av Olav Mørchs vei. 

 

Figur 6-4 Observert berg i dagen markert med røde sirkler 

Det ble i tillegg foretatt et søk på Drammen kommunes saksinnsynstjeneste for å prøve å finne 
grunnforhold/ fundamenteringsmetoder for eneboligene langs Henny Tanbergs vei. 

Det kom fram i flere søknader at byggene er fundamentert på leire eller «hard sandholdig leire». 

Vi har ikke lyktes med å finne antydning til at byggene er fundamentert på berg. 

Det ble følgelig konkludert at utløpsområdet kan innskrenkes slik at øvre grense går ved Olav 
Mørchs vei og nordre grense ved krysset Henny Tanbergs vei og gang- og sykkelvei, men at det var 
behov for supplerende grunnundersøkelser for å verifisere dybder til berg og beskaffenhet av 
massene i skråningen. Se avsnitt 6.1.7 og 6.1.8. 

2. Ravinen i syd 

Det er observert berg i dagen flere steder i forskjellige dybder i ravinesidene.  

Det kan konkluderes at det ikke kan utløses skred fra ravinen og løsne- og utløpsområdet i syd vist i 
Figur 6-3 utgår. 

Se revidert kart med løsne- og utløpsområder: 
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Figur 6-5 Revidert kart løsne- og utløpsområdet 

Potensiell erosjon pga. vanngjennomstrømning i ravinen, omtalt i pkt. 5.1, blir i så fall knyttet til 
lokalstabilitetsproblematikk og er dermed ikke fulgt opp videre i dette notatet. 

6.1.7 Gjennomfør grunnundersøkelser 

Det ble utført supplerende grunnundersøkelser for å oppnå bedre kjennskap til grunnforholdene i 
mulig løsneområde i vest (se Figur 6-5). Det ble utført 4 totalsonderinger og tatt opp en 
prøveseriene. Grunnundersøkslene indikerer at løsmassene består av et topplag tørrskorpe 
etterfulgt av et lag med leire, silt og sand. I ett punkt tolkes det også morene i laget rett over berg. 
Dybden til antatt berg i de fire punktene er fra 2,8 m til 10,0 m.  

I borpunkt 3 er det detektert et tynt lag som basert på omrørt konus klassifiseres som 
sprøbruddmateriale. Totalsondering indikerer at dette laget kun er om lag 10 cm tykt, og rett over 
antatt berg. Ved nærmere analyse av labresultater, viste det seg at dette laget består at sandig, 
leirig silt med sandsjikt og sandlag, dvs. at materialet ikke er marin leire. 
Laboratorieundersøkelsene viser også at målt vanninnhold i dette laget er lavere enn generelt i 
prøven og ligger på 20%, noe som ikke er typisk for sprøbruddmateriale/ kvikkleire. Det ble følgelig 
konkludert at dette sjiktet ikke er reelt sprøbruddmateriale. 

Se rapport 3050-R1 for detaljer [9]. 

6.1.8 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder 

Det er ingen observasjoner av kvikkleire i skråningen i vest. I ett punkt indikerer konus 
sprøbruddmateriale, men prøveåpning indikerer at dette laget består av drenert materiale. Det 
vurderes derfor at det ikke er noen aktuelle skredmekanismer som naturlig kan utløse områdeskred 
i skråningen i vest. Det vurderes derfor at skråningen i vest ikke er et løsneområde. 
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7 Konklusjon 
Områdestabiliteten er vurdert ved gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 3.2 i NVE-
veileder 1/2019. Med grunnlag i utførte vurderinger er det ikke reell fare for områdeskred knyttet 
til tiltaket. Vurderingene konkluderer med at tiltaksområdet ikke ligger innenfor et løsneområde 
eller innenfor et utløpsområde for områdeskred i nærliggende områder. Områdestabiliteten er 
derfor tilfredsstillende, og tiltak kan gjennomføres uten særskilte tiltak med tanke på 
områdestabilitet. 

Det understrekes at lokalstabilitet ifm. graving for kjeller, kummer og ledninger, veier osv. ikke er 
ivaretatt i foreliggende notat og skal vurderes i detaljprosjekteringsfase. Det presiseres imidlertid at 
lokalstabilitet ikke påvirker områdestabiliteten, og at evt. utgravinger for skole og idrettsanlegg ikke 
vil utløse områdeskred.  
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03 03.03.2022 Se revisjonsstrek i margen Hilde Vestre Sem Marina Jansen Marina Jansen 

02 11.02.2022 Revidert etter supplerende grunnundersøkelser  Hilde Vestre Sem Marina Jansen Marina Jansen 

01 08.11.2021 Revidert etter kommentarer fra Drammen kommune datert 01.11.2021 Marina Jansen Magnus Brubakk Marina Jansen 

00 21.10.2021 Utarbeidet Marina Jansen Magnus Brubakk Marina Jansen 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 


