
   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Svar på innsynsbegjæring 

Vi viser til begjæring om innsyn i dokument. 

 

Innvilget: 

NVE gir innsyn i dokument med saksnummer 202104250-2. Dokumentet følger vedlagt. 

 

 

 

 



From: Ellen Elizabeth Davis Haugen 
Sent: torsdag 18. februar 2021 13.31 
To: Tom Mangelrød 
Cc: Martin Nørman Jespersen; Anne Cathrine Sverdrup 
Subject: SV: Faret 4, nytt lagerbygg 
 
Vår ref: 202104250  
 
Hei, 
Som avtalt har jeg forhørt meg med mine kollegaer om dette området ved Faret 4. 
Dette bygget ligger helt på den sørlige delen av sonegrensen, i øverste del av Stubberud-sonen.  
Grensen er her bestemt vha påvist berg i dagen (påvist også under revisjon av sonegrensen ifm Stubberud-saken), men selv om Faret 4 ligger rett på 
sonegrenen, så står bygget tydeligvis ikke på fjell.  
Mot Hovlandsbanen i sørvestlig retning er det påvist kvikkleire (sandig/siltig) med stor mektighet. Sonegrensen er bestemt ved en 1:15-linje helt fra Lågen. 
Dvs at det tilstrekkelig stabilitet for mindre glideflater i øvre del av sonen, slik som her.  
 
Som vi snakket om på telefonen, så er det bra at Grunnteknikk i første omgang ser nærmere på saken, siden de har gjorde den geotekniske vurdering i 
byggesaken. Det var Grunnteknikk v/Geir Solheim som sto for uavhengig  og utvidet kontroll ifm NVEs sikringstiltak og kvalitetsikring av soneutredning. Han 
er meget godt kjent her. Det kan være aktuelt for dere å foreta et tilsyn, ev. kontroll av samsvarserklæring. Ved tiltaksklasse 2 eller 3 har det kanskje også 
vært en uavhengig/utvidet kontroll, som burde ha fanget opp dette? 
 
Her blir det viktigste da å kontrollere/dokumentere at tiltaket faktisk ikke har bidratt til en forverring av stabilitetsforholdene for kvikkleiresonen 
(områdestabiliteten).  
 
 
 



 
Utklypp fra NVE Atlas som viser kvikkleiresonen, med løsmassekartet bak, hvor det er tolket fjell i dagen ved Faret 4 

 
 
 
Venleg helsing 



Ellen Davis Haugen 
Senioringeniør 
Skred- og vassdragsavdelingen 
Region sør 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Telefon 22 95 99 00 eller direkte 22 95 97 72, mobil 411 24 135 
E-post nve@nve.no eller direkte edha@nve.no 
Web: www.nve.no 
 
NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan her. 

 
 
 
 

Fra: Tom Mangelrød <tom.mangelrod@larvik.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 16. februar 2021 11:09 
Til: Ellen Elizabeth Davis Haugen <edha@nve.no> 
Emne: VS: Faret 4, nytt lagerbygg 

 
Hei 
Sender som avtalt bilder over til deg fra Gjærdal 2 som er nabo nord/øst for Faret 4. 
På befaringen i dag ble det uttalt at forandringen har skjedd bare i løpet av helgen omtrent, vi har nå satt et mål på døråpningen, da lar seg gjøre å se om 
det blir noen forandringer videre.  
Det som har skjedd er at terrenget foran døra har hevet seg så pass at døren nå kun kan åpnes i 90 grader, toalettet har tippet mot lagerbygget etter 
terrenget sannsynligvis har hevet seg. 
Spørsmålet er om hevingen av terrenget kan komme av at masser som er lagt ut øst på Faret 4, og det dermed har skjedd en masseforskyvning hos nabo. 
Jeg er usikker på om det kan være telehiv etter kulden nå,  men det er kanskje best og sjekke om utbygger har fulgt deres geoteknisk vurdering vedrørende 
oppfylling og masseutskifting og har brukt lette masser, slik at vi er helt sikre på at det ikke skjer noe videre nedover bakken.  
Det kan opplyses at det er brukt grus inntil murene rundt bygget.  
Si ifra om vi skal møtes der nede eller bare ring. 

Tom Mangelrød 
Bygningskontrollør 
Byggesak 

mailto:nve@nve.no
mailto:edha@nve.no
http://www.nve.no/
https://www.nve.no/nves-personvernerklaering/


telefon: 982 31 887 

 

larvik.kommune.no  
Facebook  
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Mvh. Tom Mangelrød 


