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Sammendrag 
Tiltaksområdet ligger ikke innenfor et potensielt løsneområde for kvikkleireskred.  
 
Det er ikke mulig å konkludere om tiltaksområdet ligger innenfor et potensielt utløpsområde for 
kvikkeleireskred fra høyereliggende terreng. Det anbefales at det utføres grunnundersøkelser 
nord for tomtene for å avklare dette. Det må regnes behov for grunnundersøkelser på tomtene for 
detaljprosjektering, dette kan med fordel utføres samtidig som undersøkelsene nord for området. 
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1 Innledning 
I forbindelse med områderegulering i Midtbyen i Kongsvinger er det utført en vurdering av 
områdestabilitet i henhold til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
 
Se plassering av prosjektet i figur 1.1, og planområdet i figur 1.2. 
 
Foreliggende notat omhandler følgende: 

 Referat fra befaring 
 Kartstudie og gjennomgang av eksisterende underlag internt 
 Topografisk vurdering av faren for områdeskred 
 Behov for eventuelt ytterligere geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser 

 
Figur 1.1 Oversiktskart [1] 
 



 
 

 
Kongsvinger kommune / Midtbyen, Kongsvinger / 18204 Notat RIG01 / CH 

3

 
Figur 1.2 Planområdet 

2 Naturfare 
Iht. TEK 17 §7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 
og skred). 
 
Stormflo er ingen aktuell påkjenning. Deler av området ligger innenfor et aktsomhetsområde for 
flom ifølge NVE Atlas, ref. [2], se figur 3.2. 

3 Kartstudie 

3.1 Tidligere undersøkelser 

Det er tidligere utført geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser i området, disse er presentert 
i egne rapporter, se ref. [3], [4] og [5]. 
 
Undersøkelser utført ca. 100 m øst for tiltaksområdet fant humusholdige fyllmasser og 
rivningsavfall over faste masser over berg. Dybden til berg varierer mellom 0 – 3,7 m. 
 
Ca. 200 m nordøst ble det registrert både grove faste masser og finkornige bløte masser. De 
finkornige massene kategoriseres som sprøbruddmateriale.  
 
Undersøkelser utført ca. 250 m nordvest for tiltaksområdet fant et tynt torvlag over faste masser 
bestående hovedsakelig av siltig sand og sandig silt. 

3.2 NGUs løsmassekart  

Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes morenemateriale (lys grønn) og elve- og 
bekkeavsetning (gul), se Figur 3.1. 
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Figur 3.1 NGUs løsmassekart [6]  
 
NGUs berggrunnskart indikerer at bergarten i området består av: «Grønnstein, amfibolitt» [7]. 

3.3 NVE Atlas, definerte faresoner og hensynssoner 

De aktuelle tomtene ligger under marin grense, men ikke innenfor en allerede definert 
kvikkleiresone, se figur 3.2.  

Tidligere undersøkelser
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Figur 3.2 NVE Atlas [2] 

3.4 Topografi/omgivelser 

Tomtene består i dag i stor grad av eneboliger og noen næringsbygg. Det er små høydeforskjeller 
på tiltaksområdet. Innenfor planområdet skråner terrenget generelt fra sørvest oppover mot 
nordøst med gjennomsnittlig helning på ca. 1:26. I vest ligger terrenget lavest på ca. kote +147, 
mens høyeste punkt i nord er på ca. kote +153. Avstanden fra planområdet og ned til Glomma er 
på det minste ca. 120 m med terrenghelning 1:55. Terrenget nord for planområdet har en 
gjennomsnittlig helning på ca. 1:10. 

4 Befaring 
Det ble gjennomført befaring av undertegnede 06.11.18. Det ble registrert berg i dagen flere 
steder i området. Se bilder fra befaring i Figur 4.1 – Figur 4.8. 
 

 
Figur 4.1 Parkvegen 
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Figur 4.6 Parkvegen 26, Berg i dagen 

 

 
Figur 4.2 Fjellgata     Figur 4.3 Fjellgata 17, berg i dagen 
 

 
Figur 4.4 Parkvegen 21, Berg i dagen    Figur 4.5 Fjellgata 14 og 16, Berg i dagen 
 

 
Figur 4.7 Glomma ved Gjemselund bru 
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Figur 4.8 Registrert berg i dagen 

5 Geotekniske vurderinger 

5.1 Områdestabilitet 

Områdestabiliteten vurderes iht. NVE 7/2014, ref. [8].  

5.1.1 Løsneområde 

Terrenghelningen må være brattere enn 1:15 for å utgjøre et potensielt skredfarlig område 
dersom det er kvikkleire på tomten. Selve planområdet er tilnærmet flatt og det er registrert berg 
i dagen på noen av tomtene.  
 
Nærmeste bratte skråning er ned mot Glomma. Skråningen er ca. 2 – 3 m høy og ligger ca. 110 
m fra planområdet. Et skred i denne skråningen vil ikke kunne utvikle seg til å omfatte de 
aktuelle tomtene. 
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5.1.2 Utløpsområde 

Det må undersøkes om planområdet ligger innenfor potensielle utløpsområder fra 
høyereliggende terreng. Terrenget nord for tomtene har en helning på ca. 1:10 og 
grunnforholdene er ukjent. Man kan derfor ikke konkludere på om tomtene ligger innenfor et 
potensielt utløpsområde.    

6 Videre geoteknisk bistand 
Grunnforholdene nord for tomtene må undersøkes nærmere. Det anbefales å utføre geotekniske 
undersøkelser for å kartlegge hvorvidt planområdet ligger innenfor et potensielt utløpsområde. 
Om ønskelig kan vi bistå med dette.  
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