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Sammendrag 
Det har vært noe erosjon i en skråning ved hull 12 ved Oslo Golfklubb. Løvlien Georåd er 
engasjert for å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha.  
 
Erosjon i skråning skyldes trolig utløp fra rør lagt i forbindelse med drenering. Rørene er lagt til 
bunnen av skråningen og erosjonen er stoppet. Vi anbefaler å holde den utbedrede skråningen 
under oppsyn, f.eks. en gang per måned, for å se om det er tegn til fortsatt erosjon. Dersom 
erosjon observeres, bør geotekniker kontaktes. 
 
Det er heller ikke observert erosjon langs Lysakerelva i nærheten av skråningen. Basert på 
observasjoner fra befaring er det usannsynlig med større skred i forbindelse med skråningen. For 
videre utredning er det nødvendig med grunnundersøkelser. Ved. ev. nye tiltak (f.eks. 
terrengendringer) er det nødvendig med en utredning iht. NVEs veileder 1/2019. 
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1 Innledning 
Det har vært noe erosjon i en skråning ved hull 12 ved Oslo Golfklubb. Løvlien Georåd er 
engasjert for å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha.  
 
Se plassering av prosjektet i figur 1.1 og bilde av erosjon i skråning i figur 1.2. 
 
Foreliggende notat omhandler følgende: 

• Referat fra befaring 
• Kartstudie og gjennomgang av eksisterende underlag internt i LG 
• Vurdering av stabilitet 

 
Figur 1.1 Oversiktskart [1]. 
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Figur 1.2 Bilde av skråning med erosjon. 

2 Topografi og grunnforhold 

2.1 Topografi 
Golfbanen er småkupert. Den aktuelle skråningen faller fra ca. kote +148 til ca. kote +143. Sør 
for skråningen passerer Lysakerelva ved ca. kote +142. 

2.2 Historikk 
Oslo Golfklubb ble etablert i 1924. Banen ble vesentlig oppgradert i 2008. Det ble bla. utarbeidet 
et dreneringssystem som dekket hele banen, hvor alt overflatevann blir fanget opp i kummer og 
ført ut av området via rør. Erosjon i skråning har oppstått ved utgangen av et slikt rør. 
Oppgraderingen er vist på historiske flyfoto, ref. [2], fra 2007 i figur 2.1 og fra 2009 i figur 2.2. 
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Figur 2.1 Flyfoto 2007 [2]. Skråning med erosjon vist med sort sirkel. 
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Figur 2.2 Flyfoto 2009 [2]. Skråning med erosjon vist med sort sirkel. 
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2.3 NGUs løsmassekart 
Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes tykk havavsetning (leire, silt), marin 
strandavsetning og bart fjell i området, se figur 2.3. 

 
Figur 2.3 NGUs løsmassekart [3]. Skråning med erosjon vist med sort sirkel. 
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2.4 NVE Atlas, definerte faresoner og hensynssoner 
Banen ligger ikke i en definert faresone, men deler av banen ligger i aktsomhetsområde, se figur 
2.4.  
 

 
Figur 2.4 NVE Atlas [4]. Skråning med erosjon vist med sort sirkel. 

2.5 Grunnundersøkelser 
Det ble tatt poseprøver i toppen av skråning med erosjon. Det ble tatt prøver ned til ca. 1 meter 
som viste siltig leire.  

2.6 Befaring 
Det ble gjennomført befaring av geotekniker Sindre Schanke 18.08.2021. Bilde tatt fra topp av 
skråning med erosjon er vist i figur 2.5. Skråning på motsatt side hadde enkelte bergblottinger. 
Det ble ikke observert erosjon langs Lysakerelva som passerer ved siden av den aktuelle 
skråningen. 
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Figur 2.5 Bilde tatt fra topp av skråning med erosjon.  
 

Figur 2.6 Bilde av området.  
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2.7 Berg i dagen 
Det ble observert berg i dagen flere plasser i nærheten av skråningen. Bla. er dammen 
fundamentert på berg, se figur 2.7. Plan med bergobservasjoner i nærheten av skråningen er vist i 
figur 2.8. Det er også observert berg i dagen andre plasser på golfbanen. 
 

 
Figur 2.7 Berg i dagen under dammen. 
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Figur 2.8 Plan med observasjon av berg i dagen. 

3 Geotekniske vurderinger 

3.1 Stabilitet 
Erosjonen skyldes trolig vannføring fra rør lagt i forbindelse med drenering. Røret ble avsluttet i 
midten av skråning. Røret er nå flyttet til bunn av skråning slik at videre erosjon av skråning er 
usannsynlig. Det er ikke observert erosjon langs Lysakerelva. Det er dermed ikke tegn på videre 
erosjon som kan utløse skred. Skråningen har blitt utbedret med geoduk, pukk og jord. Figur 3.1 
viser utbedret skråning. 
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Figur 3.1 Utbedret skråning. 

3.2 Områdestabilitet 
Områdestabiliteten vurderes med bakgrunn i prinsipper fra NVE 1/2019, ref. [5]. Det er 
imidlertid ikke gjort en utredning iht. NVEs veileder 1/2019 da det ikke er noen planlagte tiltak. 
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Basert på utførte grunnundersøkelser og observasjoner fra befaring er det ikke grunn til å tro at 
det er sprøbruddmateriale/kvikkleire i nærheten av den aktuelle skråningen, men dette kan ikke 
utelukkes uten grunnundersøkelser.  
 
Et ev. initialskred ved skråningen vil bli avgrenset mot nord og sør som følge av berg i dagen, 
men vil kunne forplante seg mot øst.  
 
Golfbanen benyttes jevnlig, men det er ikke varig opphold (overnatting eller lignende) i 
nærheten av aktuell skråning.  

4 Konklusjon og videre geoteknisk bistand 
Erosjon i skråning skyldes trolig utløp fra rør lagt i forbindelse med drenering. Rørene er lagt til 
bunnen av skråningen og erosjonen er stoppet. Vi anbefaler å holde den utbedrede skråningen 
under oppsyn, f.eks. en gang per måned, for å se om det er tegn til fortsatt erosjon. Dersom 
erosjon observeres, bør geotekniker kontaktes. 
 
Det er heller ikke observert erosjon langs Lysakerelva i nærheten av skråningen. Basert på 
observasjoner fra befaring er det usannsynlig med større skred i forbindelse med skråningen. For 
videre utredning er det nødvendig med grunnundersøkelser. Ved. ev. nye tiltak (f.eks. 
terrengendringer) er det nødvendig med en utredning iht. NVEs veileder 1/2019. 
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