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NOTAT 
Oppdrag Vilberg ungdomsskole, Vilbergveien 
Kunde Eidsvoll kommune 
Notat nr. G-not-001, foreløpig utgave 
Til Steinar Reinsberg, Eidsvoll kommune 

Fra Aiga de Zeeuw  
Kopi  

GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR VILBERG UNGDOMSSKOLE 
 
1. Innledning 

Rambøll Norge AS skal på oppdrag fra Eidsvoll kommune utarbeide geotekniske 
vurderinger for skisseprosjekt for et planlagt nybygg og ombygging ved Vilberg 
ungdomsskole. Det er foreløpig planlagt å rive to bygg og sette opp et nytt 
bygg med varierende etasjehøyde mellom 1 og 3 etasjer. For oversikt over 
planlagt bebyggelse viser vi til vedlagte tegninger nr. 114, som viser kart med 
planlagt ny bebyggelse oversendt av Vindveggen Arkitekter AS 22.01.2016. 
Det er ikke planlagt kjelleretasje under planlagt nytt skolebygg.  
 
2. Terreng- og grunnforhold 

Grunnforholdene på tomten og i nærheten av tomten er rapportert i følgende 
rapporter: 
 Rambøll, grunnundersøkelsesrapport nr. 1350013113:»Eidsvoll Kommune, 

Grunnundersøkelser Vilberg ungdomsskole, Vilbergveien», datert 
19.04.2016 

 NGI:»Eidsvold Kommunale Real- og Framhaldsskole. Eidsvold. 
Grunnundersökelser,» datert 27.09.1955 

 Geotex :»Treningshall v/Eidsvollhallen. Grunnundersøkelser-Vurdering», 
datert 02.11.1987 (Ligger ca. 200m nordøst for aktuell tomt) 

 Rambøll, grunnundersøkelsesrapport nr. 1350013115:»Eidsvoll Kommune, 
Grunnundersøkelser Vilberg skole, Tynsakveien», ikke levert ennå (ca. 1km 
fra aktuell tomt) 

 
Plassering av borpunkter utført av NGI og Rambøll vises i vedlagte tegning nr. 
110. For detaljer vises det til grunnundersøkelsesrapportene.  
 
Terrenget på skoletomten varierer mellom kote +151 og +161. Størsteparten 
av tomten ligger på et platå med terrenghøyde mellom kote +155 og +161. 
Mot Vorma i vest faller terrenget til vannivå på ca. kote +123. Gjennomsnittlig 
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terrenghelning er på 1:2,5 men i skråningen varierer helningen fra 1:4 i slake partier til 1:1 i bratte 
partier. 

NGI har utført seks dreiesonderinger og to prøveserier på tomten.  Materialet i prøveseriene blir 
beskrevet som tørrskorpeleire over leire, «mosand» (grov silt-fin sand) og «mjæle» (silt) i skråningen. 
På platået er massene beskrevet som 2 til 3m tørrskorpeleire over ant. mjæle og mosand.  NGI opplyser 
ikke om et antatt morenelag i større dybder, og boringene stopper i 12 til 15,4 m dybde. Vanninnhold i 
massene er målt mellom w=19% og 28%. Det kunne på scannet grunnlagsmateriale ikke leses om det 
ble tatt konusforsøk. Bæreevnen av grunnen ble angitt til 15 t/m2, dette tyder på at NGI har tatt 
utgangspunkt i en uforstyrret skjærstyrke su=40 kPa. 

Geotex beskriver grunnforholdene for Eidsvollhallen som ligger ca. 200m nord for Vilberg 
ungdomsskolen. Løsmasser beskrives som siltig, sandig leire. Prøveserier ble tatt i de øverste 5 m. 
Vanninnhold ble målt mellom w=27% og 31% og uomrørt skjærstyrke ble målt ved konusforsøk og 
vingebor mellom su=40 kPa og 52 kPa. 

Rambøll har utført supplerende grunnundersøkelser for å få mer detaljerte informasjoner om 
grunnforholdene i dybden. Videre for å få materialparametere av løsmassene.  Rambøll har utført tre 
totalsonderinger, to prøveserier og har installert ett hydraulisk piezometer.  Prøveseriene viser 3,5 til 
4,5m tørrskorpeleire over leire. Leira går over i silt. Ut fra totalsonderinger forventes forekomst av et 
morenelag under leire og silt i borpunktene nr. 1 og 2. I totalsondering nr. 1 forventes det forekomst av 
morene i 10 m dybde, ved kote ca. +140. I totalsondering nr. 2 forventes det forekomst av morene i 
18m dybde ved kote ca. +137.5. Totalsondering nr. 3 stopper i 25 m dybde i antatte leirmasser. Det er 
ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Vanninnhold i tørrskorpeleire, leire og silt ble målt 
mellom w= 19% og 32%. Uomrørt skjærstyrke ble målt med konusforsøk til mellom  su=36kPa og 
82kPa. Det er utført et ødometerforsøk på leirmateriale som viser høy modultall M=14MPA for et 
effektivspenningsormåde opp til 700 kPa (se Rambølls rapport 1350013113-G-Rpp-001 for detaljer). 
Dette kan skyldes at leira er overkonsolidert eller at det testete materialet oppførte seg som 
tørrskorpemateriale. Rambøll har også utført grunnundersøkelser på en tomt i Tynsåkveien ca.1 km 
nordøst for Vilberg ungdomskole. Et ødometerforsøk utført her viste overkonsolidert leire med M=10 
MPa, m=12, pc=640 kPa (se Rambølls rapport 1350013115-G-rap-001 for detaljer). 

Grunnvannsnivå i borpunkt 3 ble målt til kote +156,6. Generell antas det at grunnvannsnivå ligger 
minst 2 til 3 m under terreng lengre vest på tomten.  

3. Krav til utredning 

Områdestabilitet og lokal stabilitet for byggegrop og fyllinger som ikke berører offentlige veger skal 
dimensjoneres i henhold NS-EN 1997-1:2004+NA:2008. Krav til materialkoeffisient er på γm≥1,4 for 
udrenert skjærfasthet og γm≥1,25 for effektiv kohesjon/friksjonsvinkel (tabell A.2).  

4. Materialparametere 

Valgte designparametere er basert på utførte grunnundersøkelser, presentert i vår datarapport nr. 
1350013113-1 og Statens vegvesen håndbok V220. 

4.1 Tyngdetetthet 
I de geotekniske beregningene er det benyttet følgende tyngetetthet: 

 Tørrskorpeleire 19,5 kN/m3 
 Leire  19,5 kN/m3 
 Leire/Silt  19,5 kN/m3 
 Morene   20,0 kN/m3  
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4.2 Udrenert skjærstyrke 
Tolket skjærstyrke fra laboratorieanalyser er vist i stabilitetsberegning tegning nr. 113. Der hvor det 
manglet tilstrekkelig informasjon om skjærstyrke, ble det antatt at skjærstyrken fortsetter med samme 
verdi mot dybden. 

4.3 Anisotropi og tøyningskompatibilitet  
I beregningene tas det hensyn til spenningsanisotropien i leira, dvs. at udrenert skjærstyrke varierer 
med hovedspenningsretningene (ADP-analyse). Utgangspunktet er udrenert aktiv skjærstyrke suA 
(styrke der glideflaten ligger i aktiv sone).  

Direkte og passiv skjærstyrke er beregnet ut fra følgende sammenheng: 

 suD = 0,63 suA (styrke for den tilnærmet horisontale delen av glideflaten) 

 suP = 0,35 suA (styrke der glideflaten ligger i passiv sone) 

4.4 Drenert skjærfasthet 
For bestemmelse av effektive skjærstyrkeparametere for andre materialer er det benyttet verdier gitt i 
SV Hb V220.  Følgende verdier er benyttet for kohesjon og friksjonsvinkel: 

 Tørrskorpeleire c=0 kN/m2 φ=30,0° 
 Leire  c=5 kN/m2 φ=26,0° 
 Leire/Silt c=0 kN/m2 φ=33,0° 
 Morene c=10 kN/m2 φ=35,0° 
  
	
4.5  Poretrykk 

Det er antatt hydrostatisk poretrykkfordeling av grunnvann i stabilitetsberegningene. Grunnvannsnivået 
ble tolket i overgang mellom antatt tørrskorpeleire og leire. 

 

5. Stabilitet  

Rambøll har utført stabilitetsberegning for dagens situasjon for profil A-A, som vises på kart tegning nr. 
110 og i profil på tegning nr. 111. Det ble utført stabilitetsanalyser med dataprogrammet GeoSuite 
Stability både med totalspenningsanalyse (ADP) og effektivspenninganalyse.  
Tegning nr. 112 viser stabilitetsanalyser med effektivspenningsanalyse. Stabiliteten av skråningen 
regnet fra tomtegrensen er ganske lav med beregnete γm=1,15 (Effektivspenningsanalyse, krav 
γm≥1,25) og γm=1,18 (ADP-analyse, krav γm≥1,4). Antakeligvis står skråningen ned mot Vorma i 
naturlig rasvinkel og massene holdes tilbake av vegetasjon. Stabiliteten er for lav i forhold til kravene 
iNS-EN 1997-1:2004+NA:2008. Stabiliteten er derfor også beregnet for glideflater som når inn til 
dagens skolebygg. Den er tilfredsstillende med γm=1,50 (Effektivspenningsanalyse, krav γm≥1,25) og 
γm=1,61 (ADP-analyse, krav γm≥1,4). 
Som konsekvens av disse resultater skal det ikke utføres vegetasjonsrydding i skråningen, siden dette 
kan føre til erosjon og overflateras i skråningen. Videre kan utbygging ikke utføres på vestre deler av 
skoletomten. Arealet som ligger vest for dagens ca. kote 153 tilfredsstiller ikke krav til områdestabilitet. 
På tegning nr. 114 er det tegnet inn tomteareal som ikke har tilstrekkelig områdestabilitet. 
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6. Bæreevne  

Utearealer, veger og parkeringsplasser kan opparbeides direkte på stedlige masser, forutsatt at 
organiske topplag er fjernet. Massene er meget telefarlige (telegruppe T4). Bæreevnen er avhengig av 
massene. For tørrskorpeleire og leire/silt er bæreevnen kontrollert med totalspenningsanalyse med 
gjennomsnittlig suD=40 kPa, hvor vannivå ikke er relevant.  
 
Beregning av dimensjonerende bæreevne for leire 
Bæreevnen beregnes ifølge formler gitt i Statens vegvesen håndbok V220 for totalspenningsmateriale 
(leire): 
 σv=Nc▪τd+pv=148 kPa+pv 

 

 σv=vertikal bæreevne (dimensjonerende) 
 Nc= Bæreevnefaktor (se figur 6.10 SV håndbok V220) ≈ 5,2 for leire 
 τd=su/γm=Dimensjonerende styrke (udrenert, konservativ antatt midlere su=40kPa) 
 pv=γ▪z= vertikalt overlagringstrykk ved siden av fundament 
 γm=materialkoeffisient (γm =1,4 for totalspenningsanalyse) 
 
Ovennevnte formel gjelder bare for rene vertikallaster. Fundamenter med horisontallaster eller 
momentbelastning må vurderes nærmereog er generell antatt for fundamentering av utearealer.  
 
Når det gjelder dimensjonering av forsterkningslag av adkomstveger og parkeringsplasser så kan det 
brukes bæreevnegruppe 6 (silt/leire, 37,5≤cu ≤50 kPa).Organiske lag må alltid fjernes. 
 
 
7. Fundamentering av skolebygg 

Eksisterende skolebygg er bygget med kjeller, og er ut fra NGI’s rapport bygget kompensert, det betyr 
at det ikke blir noen pålastning av terrenget, og beregningsmessig ingen setning. Deler av de 
eksisterende byggene skal rives og erstattes med nye bygg.  Hovedbygget skal stå igjen. Ut fra 
skisseprosjektet er det ikke planlagt kjeller for de nye bygg. Bunnplaten skal ligge sirka i dagens 
terrengnivå. Ut fra snitt B-B er det delvis planlagt å fylle opp eksisterende terreng for å utlikne 
terrengujevnheter.  
 
Ut fra skisseprosjektet vil bygget påfører tilleggslast på grunnen. Dette vil føre til setninger under 
fundamentene. Setningsreduksjon kan oppnås ved helt eller delvis kompensert fundamentering. 
 
Frostsikring av bunnplate og fundamenter må utføres.  
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8. Setninger  

Det er utført overslagsberegninger av setninger under fundamenter. Firma Svendby som er RiB har 
oversendt overslagsmessige verdier for fundamentlaster med bruks- og bruddgrense verdier. 
Fundamentene er planlagt som stripefundamenter. Rambøll har ut fra gjennomsnittlige bruddgrenselast 
beregnet fundamentbredde. Setningsberegninger er utført for bruksgrenselast for noen aksepunkter ,se 
vedlegg 2 for resultater.  
 
Rambøll har ut fra ødometerforsøk utført på denne tomten og i Tynsåkveien tolket følgende 
materialparameter for setningsberegninger: 
 
Materiale Tyngdetetthet Neddykket 

tyngde-
tetthet 

Deforma-
sjonsmodul 

Modultall Forbelast-
ningstrykk 

Konsoliderings-
koeffisient  

Tørrskorpeleire γ=19,5kN/m3 γ’=9,5kN/m3 M=14 MPa - - cV=20 m2/år 
Leire, Silt/leire γ=19,5kN/m3 γ’=9,5kN/m3 M=10 MPa m=12,5 p’c=640 

kPa 
cV=27 m2/år 

 
Det er beregnet primærsetninger bare i tørrskorpeleire og leire/silt, men ikke i morenen. Vi gjør 
oppmerksom på at grunnlaget for beregning av setninger er lite med bare ett ødometerforsøk fra 
tomten. 
 
Beregnede setninger under stripefundamenter varierer mellom 2,2 cm og 4,6 cm (se også vedlegg 2). 
Tilleggslasten vil også påvirke eksisterende bygningsdel og vil føre til skjevsetninger der. På 
foreliggende grunnlag ventes imidlertid disse å bli små og uten betydning for normale 
bygningskonstruksjoner.  
 
Detaljerte setninger under fundamenter og fyllinger må beregnes ved detaljprosjekteringen. RiB må 
angi hvilke setninger og differansesetninger byggene kan tåle.  Dersom det velges direkte 
fundamentering uten kompensering anbefaler Rambøll at vurderingsgrunnlaget forbedres ved å ta opp 
en prøveserie til på tomten og at det utføres minst to ekstra ødometerforsøk. 
 
Som tiltak mot for store setninger kan det vurderes: 
- Bygging av krypkjeller 
- Masseutskifting med lette masser under fundamentene (f.e. XPS eller lettklinker) 
- Generell senking av planlagt nybygg 
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9. Konklusjon 

Områdestabiliteten av vestre deler av tomten er ikke tilfredsstillende. Det er ikke planlagt noen bygg i 
dette området, og det anbefales at dette området merkes i reguleringsplanen. Skråningen ned mot 
Vorma antas å stå tilnærmet i rasvinkel og overflaten holdes på plass av vegetasjon. Vegetasjonen ned 
mot Vorma må derfor beholdes. 
 
Ut fra skisseprosjektet er bygget planlagt direktefundamentert på løsmasser uten noen form for 
kompensering. Dette vil medføre setninger under planlagte bygg og eksisterende bygg.  
 
 
 
 
Aiga de Zeeuw   Harald R. Jensen 
 
 
Vedlegg: 1 Valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse 
 2 Overslagsmessige beregninger av setninger 
 

 
Tegning nr. 110 Situasjonsplan  

111 Jordprofil for stabilitetsberegninger 
112-113 Stabilitetsberegninger 
114 Situasjonsplan som viser området med ikke tilfredsstillende stabilitet 

med planlagt nybygg 
















