
Grunnforhold på Breidablikk
Åpent møte - 20.09.2022



Møteagenda

1. 18.00 – 18.05: Velkommen

2. 18.05 – 18.25: Hva har skjedd til nå og hva gjør kommunen? ved 
kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud

3. 18.25 – 19.00: Hva vet vi om grunnforholdene på Breidablikk?
A. Om notat fra Ruden AS, ved advokat Bjørnar Håland

B. Norges vassdrags- og energidirektorat, ved senioringeniør Ellen Davis Haugen

4. 19.00 – 19.25: Spørsmål og svar

5. 19.25 – 19.30: Hva skjer videre?



Hva har skjedd til nå? 
Dato Aktivitet

2014 - 2021 Setningsskader oppstår og forverres på to bolighus i området. 
Kommunen saksøkes

22.12.2021 Kommunen får medhold i tingretten. Ingen årsakssammenheng 
påvist mellom kommunaltekniske arbeider i Dølebakken og 
setningssaker på de to boligene. Saken er anket til lagmannsretten.

Sommer 
2022

Ruden AS foretar undersøkelser på oppdrag fra samme boligeiere. 

31.08.2022 Kommunen mottar varsel fra Skaun advokatfirma AS om intern 
erosjon, deformasjoner og sensitiv leire i Breidablikkområdet. Det 
vises til § 14 i sivilbeskyttelsesloven. 



Hva har skjedd til nå? 
Dato Aktivitet

01.09.2022 Kommunen mottar supplerende informasjon (rapport fra Ruden AS) 
og kontakter Norges vassdrags- og energidirektorat

05.09.2022 Møte på rådhuset mellom Ruden AS og Sandefjord kommune
06.09.2022 Kommunen avholder møte med NVE og kommunedirektøren 

orienterer formannskapet
07.09.2022 NVE avkrefter fare for liv og helse (skredfare)
07.09.22 –
09.09.22

Kommunen gjennomgår kjent informasjon om grunnforholdene i 
området. Bane NOR og NVE konsulteres, og arbeid med egen risiko-
og sårbarhetsanalyse igangsettes

09.09.22  Anbudskonkurranse geotekniske undersøkelser. Prosess pågår. NGU 
samarbeider med NVE

20.09.22 Åpent møte på Breidablikk



Kommunens håndtering

• Kommunen tar varslet alvorlig. Vi vil til bunns i saken.
• Det er noe avvik mellom notat fra Ruden og muntlige påstander 

om rasfare
• Det er forskjell på ras/skred og at det er bløte masser i grunnen
• Kommunen er særlig opptatt av liv og helse
• NVE er klare på at det ikke er fare for liv og helse 

(skredfare)
• Kommunen har en plikt til kartlegge uønskede hendelser som 

kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at de inntrer og 
hvordan de vil påvirke kommunen
• Ny kommune-ROS utarbeidet vår 2022



Hva vet vi?

• Vi vet en hel del
• Det er svært mange boliger i Norge på kvikkleire
• Leira ligger normalt under 2-3 meter «tørrskorpe» (jordmasser 

etc.)
• Der det er kvikkleire i skrånende terreng må det utvises 

aktsomhet



Hva vet vi?

• Det er gjennomført en rekke kartlegginger i området:
• Fire rapporter på grunnforhold i området rundt fylkesveien (Multiconsult 2014, 

Norconsult 2016, Norconsult 2019 og Grunnteknikk 2021)
• Grunnteknikk AS bistår også kommunens eiendomsavdeling med vurderinger knyttet til 

endringer i grunnen ved Breidablikk Kanvas barnehage

• Vi har gode data fra grunnboringer i nasjonal database for 
grunnundersøkelser (NADAG)
• NVE vil si mer om dette

• Vi har data for hvor mye terrenget har endret seg over tid i 
INSAR (Interferometric synthetic aperture radar)
• Måler endringer i landoverflaten over tid
• Setningsskader i avgrensa områder på Breidablikk



Hva vet vi?

• Dom fra tingretten
• Grunnvannstanden har sunket
• Årsaken er ikke kommunens arbeid med nytt VA-anlegg i Dølebakken

• Årsaker til senket grunnvannstand bør vurderes av ekstern 
ekspertise 
• Naturlige prosesser, gravearbeider, brønnboring, utstrakt drenering etc. 

• Og igjen: Dette er ikke synonymt med rasfare

• Det er per i dag ikke grunnlag for å innføre bygge- eller 
graveforbud i området 



Hva skal ekstern ekspertise gjøre?

• Ekstern ekspertise må ha geoteknisk og hydrogeologisk
kompetanse

• Vurdere foreliggende geotekniske rapporter fra Norconsult, 
Multiconsult og Grunnteknikk AS

• Gjennomføre en stabilitetsberegning i området, som inkluderer 
en vurdering av skredfare og setningsskader jf. NVEs forskrift 
og veileder 



Hva skal ekstern ekspertise gjøre?

• Vurdere data fra gjennomførte undersøkelser (boringer) i 
NADAG og data fra INSAR.  

• Vurdere eventuelle tiltak
• Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal vurdere notatet 

fra Ruden AS



Breidablikk

• Reguleringsplan fra 1947
• Området bygget ut på 50- og 60-

tallet
• Kommunen har som utgangspunkt 

ikke ansvar for å dekke utgifter 
knyttet til setningsskader

• Dagens plan- og bygningslov 
stiller krav til trygg byggegrunn

• Ekstern ekspertise skal vurdere 
avbøtende tiltak i området



Fremdriftsplan – Hva skjer videre?

Dato Aktivitet

September –
oktober

Ekstern ekspertise velges og oppstartsmøte avholdes

September –
oktober

NGU gjør en vurdering i samarbeid med NVE

September –
oktober

Kommunen lager en egen risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
for Breidablikkområdet

Høst 2022? Fullversjon av rapport fra Ruden AS tilgjengeliggjøres?

Oktober - desember Ekstern ekspertise sammenstiller og vurderer data. Rapport 
leveres

Vinter 22/23 Kommunen vurderer rapporten og eventuelle forslag til tiltak
Vinter 22/23 Eventuelt nytt åpent møte på Breidablikk
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