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1 Innledning 

VSO-Consulting har på oppdrag for 3 Bygg Mester Eiendom AS (Prosjektleder: Frode 

Thorsen) utført geoteknisk deskstudie/vurdering for nytt Boligfelt (Antall boenheter: ca. 

53) planområde på Ladderudåsen Vest, Råholt.Foreslått eiendom er, Gnr/bnr: 96/419, 

573 og 623 Eidsvoll kommune. 

Det foreligger Mulighetsstudie utført av Norgeshus datert 7.10.2016 

Hensikten med denne memo er foreløpig geoteknisk vurdering, gjennomgå tilgjengelig 

info i offentlige arkiver/nettet, vurdering av standarder og krav som prosjektet må følge. 

Til slutt skal foreløpig prosjektering vurderes. 

2 Tilgjengelig informasjon 

Etter gjennomgang av tilgjengelig data fra området, flybilde (bilde 2.1) og informasjon fra 

Nasjonal løsmassedatabase1 (bilde 2.3), var det mest sannsynlig at planområdet 

hovedsakelig består av breelvavsetning eller Morenemateriale, usammenhengende eller 

tynt dekke over berggrunnen 

Breelvavsetning: Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består 

av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og 

blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og 

vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter. 

Eller  

Morenemateriale tynt dekke over berggrunnen: Materiale plukket opp, 

transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig 

sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte 

moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt 

mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer. 

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges 

geologiske undersøkelse, www.skrednett.no viser at området er utenfor kartlagte 

kvikkleirområder, og ovenfor marine grenser. Kartgrunnlaget viser også at området er 

utenfor registrert/potensielt skredområde og flomsone 

 

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

http://www.skrednett.no/
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 Bilde 2.1 Flybilde fra den foreslåtte byggeplassen. Kilde: www.kart.finn.no 

  

 

 

 Bilde 2.2 Skisse-plantegning fra Mulighetsstudie, Kilde Norgeshus Ingenør og Arkitektkontor.  

 
 
 
 
 

Foreslått plassering 

Foreslått plassering 

http://www.kart.finn.no/
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 Bilde 2.3 Kart som viser dokumenterte løsmasser. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

Generelt forventes veldig bra grunnforhold i området, grove masser, grus/sand og silt. 

Fundamentering blir sikkert ikke komplisert. Den største usikkerhetsfaktoren i denne 

oppgave er fjelloverflaten, det kan bli dyrt hvis mye fjell må fjernes.  

Bilder 2.4 og 2.5 viser perspektiv skisser fra mulighetsstudien, og mulig skjæring. I 

forprosjektet må koter vurderes i henhold til massebalansje 

 

 

 

 

 Bilde 2.4   Perspektiv fra øst, Kilde Norgeshus Ingenør 
og Arkitektkontor. 

  Bilde 2.5   Illustrative skisse av skjæring, Kilde 
Norgeshus Ingenør og Arkitektkontor. 

 

Snitt-tegninger vist på bilde 2.6 viser illustrativt hvo viktig det er å passe på 

massebalansen i prosjektet, kotene vist i tegningen er kun illustrativt, og har ikke ble 

ferdig bestemt. . 
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http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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 Bilde 2.6 Foreløpig skisser/snitt som viser hvordan massebalanse må vurderes  

 

 

 

 Bilde 2.7 Foreløpig skisser/snitt, Planarbeid, grensesnitter og Terrengsnitt. Kilde Norgeshus Ingenør 
og Arkitektkontor. 
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3 Befaring 

Den 24 november 2016 gikk Gudjon (Geotekniker fra VSO Consulting AS) på befaring i 

Ladderud åsen følgende bilder ble tatt fra området: 

 

 

 

 

 Bilde 3.1   Bilde fra befaring, synlig fjell i overflaten   Bilde 3.2   Bilde fra befaring, synlig fjell i overflaten 

 

 

 

 

 Bilde 3.3   Bilde fra befaring, markrydding delvis ferdig   Bilde 3.4   Bilde fra befaring, markrydding og fjell i 
overflaten 

 

 

 

 Bilde 3.5 Fjell i kanten av skråningene på begge sidene, i mellom finnes det organiske 
masser/skogbunn og delvis morene. Noe vann finnes i overflaten i lavpunktene i «kløften» 
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Det ser ut som området er som en dal, eller kløft. På begge sidene finnes skråninger med 

fjell i overflaten, i bunnen av «dalen» finnes det my organiske masser, skogbunn. Under 

disse organiske masser finnes sikkert morene men dybde til fjell er ukjent. Det finnes 

grunnvann i overflaten i dalbunnen.  

Det ser ut som markrydning og træ-felling er delvis ferdig i området.  

Fundamenteringsforhold i området er generelt antatt godt. Det anbefelles å fjerne 

organiske massene i dalbunnen. Det er viktig å prosjekterte høydekoter er definert til å 

minimisere pigging/fjerning av fjell. 

3.1 Frostfri dybde 

Ifølge dokument 451.021 fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og 

frostsikring» er frostfri dybde i Eidsvoll kommune 2,1 m. Ledninger skal plasseres på 

frostfritt dybde eller bruke spesielt isolerende tiltak. 
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4 Områdestabilitet 

Stedlige masser i området består generelt av grove masser, friskjonsjord og stedligvis fjell 

i dagen. Det er ikke registret leire eller lignende finkornete masser, og området står 

utenfor definert marine grenser, se bilde 4.1, dvs området ligger utenfor 

aktsomhetsområde for kvikkleireskred (og faktisk alle andre skredhendelser ifølge NVE).  

 

 Bilde 4.1 Kart som viser kartlegging av kvikkleire områder, samt dokumentering av marine grenser. 
Kilde: https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 

 

Stabilitet av planområdet er tilfredsstillende og det trenges ikke ytterlige undersøkelser til 

å konkludere ad det er ikke fare for skred og/eller fastslå sikker byggegrunn. 

I detaljprosjekteringsfasen, når markrydding har blitt utført bør fjelloverflaten 

dokumenteres nærmere med tanke på massebalanse se bilde 2.6.  

Fjellsikring, stabilisering av skjæringer blir aktuelt tema i byggefasen (se f.eks bilde 2.5). 

Det er veldig begrenset fare for grunnbrudd i stedlige løsmasser. 

Gjennomsnittlig terrenghelling av eksisterende skråning er 1:4 til 1:5. Friksjonsjordarter 

står uavstivet 1:1 til 1:2, mulig brattere. Områdestabilitet er derfor ikke tema i dette 

prosjekt. Lokalstabilitet av bergskjæringer blir prosjektert i detalj-prosjekteringsfasen. 

Fundamenteringsforhold i området er veldig godt, planlagt byggninger blir fundamentert 

direkte på fjell eller sprengsteinsfylling. 

 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen, 

  

 Gudjon Ørn Bjørnsson 

VSO Consulting 
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