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Sammendrag 
Lysås Eiendom AS skal omregulere eiendommen Gamleveien 3B i Lørenskog kommune. Det 
planlegges 20 stk rekkehus med parkering i felles P-kjeller under terreng. 
 
Det er ikke funnet løsmasser med sprøbruddegenskaper i grunnundersøkelsene. Det er berg i 
dagen mot øst og tomten vurderes ikke til å være i utløpsområde for et kvikkleireskred i 
overliggende terreng. Områdestabiliteten er følgelig tilfredsstillende. 
 
Det er behov for ytterligere geotekniske vurderinger for rammesøknad og geoteknisk 
prosjektering før IG. I tillegg vil det være krav om uavhengig kontroll av geoteknisk 
prosjektering og utførelse. Dette må være ansvarsbelagt til søknad om IG. 
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1 Innledning 
Lysås Eiendom AS skal omregulere eiendommen Gamleveien 3B i Lørenskog kommune. Det 
planlegges 20 stk rekkehus med parkering i felles P-kjeller under terreng. 
 
Løvlien Georåd har gjort grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for naboprosjektet i 
sør. 
 
Se plassering av prosjektet i figur 1.1 og foreløpig situasjonsplan i figur 1.2. 
 

 
Figur 1.1 Oversiktskart [1] 
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Figur 1.2 Foreløpig situasjonsplan 

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). 
 
Flom, stormflo og steinsprang vurderes ikke som aktuelle problemstillinger med bakgrunn i 
områdets topografi. 
 
Områdestabiliteten må vurderes i henhold til TEK17 §7-3 samt NVEs kvikkleireveileder 1/2019, 
ref. [2]. 

3 Topografi og grunnforhold 

3.1 Topografi 
Tomten var opprinnelig en skråning som falt fra øst mot vest. Det er gravd inn i skråningen for å 
etablere dagens lagerbygg på tomten. I tillegg faller terrenget mot nord. På oversiden i øst ligger 
Lysåsbakken, som starter på ca. kote +177 lengst sør og faller mot ca. kote +166 i nordenden av 
tomten. På nedsiden ligger Lysåsveien som ligger på ca. kote +166. 
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3.2 Løsmassekart 
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes tykk havavsetning (blå) og bart fjell 
(rosa) i området, se figur 3.1. 

Figur 3.1 Kvartærgeologisk kart fra NGU [3]. 
 

3.3 Tidligere undersøkelser 
Det er tidligere utført grunnundersøkelser av Brødrene Myhre AS på nabotomten i sør. Det ble 
utført 8 totalsonderinger. For boringene henvises det til rapporten fra Grøterud Prosjekt AS [4]. 
 
Løvlien Georåd har utført 9 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTU), 2 prøveserier og 
installert 1 poretrykksmåler for dette prosjektet og på nabotomten i sør. Resultatene er 
oppsummert i egen datarapport [5]. 
 
Sammendraget fra datarapporten sier: 
«Generelt består de registrerte løsmassene i området av tørrskorpeleire over middels fast leire 
over delvis morene til berg. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale på tomten. 
 
Det er boret i antatt berg/berg i 9 av 9 totalsonderinger. Dybden til berg i punktene er tolket til 
mellom ca. 2 til 13 m. Prøveseriene ble foretatt til varierende dybder, resultatene er presentert i 
løsmasseprofiler.» 

3.4 Befaring 
Geotekniker Sindre Aavik Schanke har befart tomten flere ganger, senest 20.01.2021. Se Figur 
3.2 for bilde av tomten. 
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Figur 3.2 – Tomten sett mot sør fra krysset Lysåsbakken-Lysåsveien. 
 
Det ble observert berg i dagen mot deler av Lysåsbakken i øst. 
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3.5 Kvikkleiresoner 
Det er ikke registrert kvikkleiresoner i nærheten av tomten, men det er funnet kvikkleire ca. 1 km 
nord for tomten, se figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3 Oversikt kvikkleiresoner [6]. Sort sirkel markerer aktuelt område for plassering av tiltak. 

4 Geotekniske vurderinger 

4.1 Områdestabilitet 
Områdestabiliteten vurderes iht. NVEs veileder 1/2019, ref. [2]. 

4.1.1 Tiltakskategori 
Det planlegges flere boenheter, så tiltaket plasseres i kategori K4. 

4.1.2 Vurdering 
Det er ikke funnet løsmasser med sprøbruddegenskaper i grunnundersøkelsene. Det er berg i 
dagen mot øst og tomten vurderes ikke til å være i utløpsområde for et kvikkleireskred i 
overliggende terreng. Områdestabiliteten er følgelig tilfredsstillende. 

4.2 Lokalstabilitet 
Det skal i utgangspunktet ikke graves så mye, da tomten skal heves. Stabiliteten mot skråningen 
til naboprosjektet i sør og Lysåsbakken må ivaretas. 
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4.3 Fundamentering 
Det skal fylles opp på tomten til antatt tidligere terreng. Ved oppfylling av kvalitetsmasser og ev. 
lette masser antas det at rekkehusene kan direktefundamenteres på hele plate. Det må gjøres en 
vurdering av setninger ved oppfylling i videre vurderinger/prosjektering. 

5 Videre geoteknisk bistand 
Det er behov for ytterligere geotekniske vurderinger for rammesøknad og geoteknisk 
prosjektering før IG. I tillegg vil det være krav om uavhengig kontroll av geoteknisk 
prosjektering og utførelse. Dette må være ansvarsbelagt til søknad om IG. 
 
Ev. behov for supplerende grunnundersøkelser må vurderes av geoteknisk prosjekterende. 
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