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Eidsvoll. Dal - Aksel Bråtens vei 23 
Geoteknisk vurdering reguleringsplan 

Sammendrag: 
GrunnTeknikk AS er engasjert av Dal Utvikling AS v/Geir Skari til å utføre grunnundersøkelser og gi en 
geoteknisk vurdering i forbindelse med detaljregulering av Aksel Bråtens veg 23 på Dal i Eidsvoll kommune. 
Det er i dag næringsbebyggelse på tomten.  

Archi-Plan AS v/Jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde. 

Kort fortalt ligger tomten i en terrassert skråning ned mot elva Risa. Grunnforholdene består av lagdelte 
masser av leire, silt og sand over et fastere lag med antatt morene. [1]. 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire innenfor området, og områdestabiliteten er vurdert som 
ok.  

Det er i reguleringsfasen ikke behov for videre geotekniske vurderinger. 

Flere detaljer fremkommer av notatet. 
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1 Innledning  

GrunnTeknikk AS er engasjert av Dal Utvikling AS v/Geir Skari til å utføre grunnundersøkelser og gi en 
geoteknisk vurdering i forbindelse med detaljregulering av Aksel Bråtens veg 23 på Dal i Eidsvoll kommune. Det 
er i dag næringsbebyggelse på tomten. 

Archi-Plan AS v/Jurgita Hansen håndterer reguleringsprosessen på vegne av vår kunde. 

Grunnundersøkelsene er beskrevet i egen rapport, nr. 112390r1, datert 01.11.16 [1]. 

Figur 1 viser flyfoto over området der aktuell tomt er markert med rødt. 

 

Figur 1 Kart over området, aktuell tomt angitt med rødt 

Foreliggende notat tar for seg risiko for skred og gir generelle råd for fundamenterings- og graveforhold på 
tomten. Det foreligger pr dags dato ikke konkrete utbyggingsplaner.  

2 Terreng og grunnforhold 

Vi viser til rapport 112390r1 som gir en gjennomgang av terreng og grunnforhold [1]. Kort fortalt ligger tomten i 
en terrassert skråning ned mot elva Risa. Grunnforholdene består av lagdelte masser av hovedsakelig silt og 
sand, men tynne lag med sandig, siltig leire, over et fastere lag med antatt morene. [1]. 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire innenfor området. Dybde til fjell er ikke kartlagt, men det er 
boret inn i fast morene i hele området. Dybde til antatt morene varierer fra 10-20 m.  
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3 Områdestabilitet 

For å ivareta bestemmelsene i plan- og bygningsloven [3] har NVE utarbeidet «Sikkerhet mot kvikkleireskred 
7/2014» [2] som veileder. Tabell 1 viser en gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i NVEs veileder 
7/2014 [2]. 

Tabell 1 Gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014  

Pkt Arbeidsoverskrift Kommentar  
1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være Reguleringsplan. Utført 
2 Undersøk om hele eller deler av områder ligger under 

marin grense. 
Hele området ligger under marin grense. Utført 

3 Avgrens områder med marine avsetninger Potensielt marine avsetninger på hele området. 
Utført 

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i området 

Nei, ikke kartlagte faresoner på tomten eller i 
nærheten. Utført 

5 Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier 
mulig fare for områdeskred 

Basert på terrengkriteriet ligger hele området 
innenfor en aktsomhetssone da 
høydeforskjellen fra elven er større enn 5 m og 
skråningshelning er brattere enn 1:20. Utført  

6 Gjennomføring av befaring og 
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 

Topografi er registrert ved befaring, og det er 
utført grunnundersøkelser på tomten. 
Undersøkelsene viser lagdelte masser av 
silt/sand, med enkelte leirlag, og det er ikke 
påvist kvikkleire. Utført  

7 Avgrens løsneområder mer nøyaktig Ikke aktuelt 
8 Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for 

skredmasser 
Ikke aktuelt 

9 Avgrens og klassifiser faresoner Ikke aktuelt 
10 Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av 

tilfredsstillende sikkerhet 
Ikke aktuelt 

 

Basert på resultatene fra grunnundersøkelsene er det vurdert at det ikke er aktsomhets-/faresone i eller 
umiddelbar nærhet til planområdet for reguleringsplanen. Områdestabilitet er vurdert å være tilfredsstillende. 

4 Fundamentering- og graveforhold 

Dersom det planlegges enkle og lette boligbygg innenfor 3 etasjer kan geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 
være aktuelt. Ved større boligbygg eller næringsbygg faller trolig geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Dette 
vil utløse krav om uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering etter SAK10. 

Det må påregnes at bygg på mer enn 3-4. etg. må pelefundamenteres til fjell /fast morene for å unngå 
setninger/skjevsetninger.  

Utgraving for inntil 1 kjelleretasje kan sannsynligvis utføres med frie graveskråning med helning 1:1,5 eller 
slakere med sikring av nedre del av graveskråningene. Dypere utgravinger må antas sikres med f. eks. spunt. 
Graveforhold og aktuelle sikringstiltak må vurderes nærmere når konkrete planer foreligger i byggesak.  
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5 Konklusjon 

Det er i reguleringsfasen ikke behov for videre geotekniske vurderinger for å vurdere områdestabilitet. 
Områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende. 

Når aktuelle planer for et framtidig nybygg foreligger, må det gjennomføres vurdering av lokalstabilitet mot 
elven. Sikring av elveskråningen kan eventuelt bestå av lokal avlasting og erosjonssikring etter nærmere 
retningslinjer. 

Når endelige planer foreligger for ny bebyggelse, må geoteknisk sakkyndig vurdere graveforhold med eventuelle 
sikringstiltak og aktuell fundamenteringsløsning.  
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