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Sammendrag
Det skal etableres et deponi innenfor del av eiendom 97/01 og 120/01 på Ormlia
i Eidsvoll kommune. Det planlegges med deponering av inntil 350 000 m3

Det vurderes at tiltaket hører hjemme i tiltaksklasse 1 for geoteknisk prosjektering.

Tiltakets grunnarbeider vurderes videre å være i geoteknisk kategori 1 for fundamentering og
utgraving.

Tiltakets grunnarbeider vurderes videre å være i sikkerhets- og pålitelighetsklasse CC/RC 1 for
fundamentering og utgraving.

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i forbindelse med utførte undersøkelser. Vurdering av
tiltakets påvirkning på områdestabilitet iht. NVE Veileder 1/2019, ref. [1], bortfaller for tiltaket.
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Dato: 22.03.2021
Revisjon: 00
Side: 2 av 12

Anlegg Øst Entreprenør AS / Deponi Ormlia / 20378 Notat RIG02 / Pål Harviken Skjæret

Innholdsfor tegnelse
Sammendrag.................................................................................................................................... 1

1 Innledning................................................................................................................................. 3

1.1 Formål .............................................................................................................................. 3

1.2 Grensesnitt........................................................................................................................ 3

2 Kartstudium.............................................................................................................................. 4

2.1 Løsmasser ......................................................................................................................... 4

2.2 NVE Atlas ........................................................................................................................ 4

3 Topografi og grunnforhold....................................................................................................... 5

3.1 Geotekniske dimensjoneringsparametere......................................................................... 7

3.1.1 Sprengstein................................................................................................................ 7

3.1.2 Tørrskorpeleire.......................................................................................................... 7

3.2 Fyllmasser ........................................................................................................................ 7

3.2.1 Deponimasser «Type 1 – Sandig, grusig og siltig» .................................................. 7

3.2.2 Deponimasser «Type 2 – Sandig, grusig og siltig» .................................................. 7

4 Tiltaket...................................................................................................................................... 9

4.1 Grunnlagsmateriale .......................................................................................................... 9

4.2 Miljø ................................................................................................................................. 9

5 Redegjørelser............................................................................................................................ 9

5.1 Geoteknisk kategori.......................................................................................................... 9

5.2 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC)............................................................... 9

5.3 Tiltaksklasse ..................................................................................................................... 9

5.4 Kvalitetssystem .............................................................................................................. 10

5.5 Prosjekteringskontroll .................................................................................................... 10

5.6 Utførelseskontroll ........................................................................................................... 10

6 Lastforutsetninger................................................................................................................... 10

6.1 Egenlaster ....................................................................................................................... 10

6.2 Partialfaktorer ................................................................................................................. 10

7 Geoteknikk i prosjektet .......................................................................................................... 11

7.1 Generelt .......................................................................................................................... 11

7.2 Miljøpåvirkning av geotekniske tiltak............................................................................ 11

7.3 Bruddgrensetilstander..................................................................................................... 11

7.3.1 Internstabilitet av deponiet...................................................................................... 11

8 Naboforhold, kabler, rør og ledninger.................................................................................... 11

9 Supplerende undersøkelser..................................................................................................... 11

10 Referanser .......................................................................................................................... 11



Dato: 22.03.2021
Revisjon: 00
Side: 3 av 12

Anlegg Øst Entreprenør AS / Deponi Ormlia / 20378 Notat RIG02 / Pål Harviken Skjæret

1 Innledning

1.1 Formål

Det skal etableres et deponi innenfor del av eiendom 97/01 og 120/01 på Ormlia
i Eidsvoll kommune. Det planlegges med deponering av inntil 350 000 m3. Se plassering av
prosjektet i figur 1.1.

Løvlien Georåd AS skal utføre geoteknisk prosjektering (stabilitet) for tiltaket. Foreliggende
notat beskriver de geotekniske prosjekteringsforutsetningene. Det vises til eget notat, ref. [2], for
geoteknisk prosjektering av deponiet.

Løvlien Georåd AS har tidligere utført nødvendige geotekniske grunnundersøkelser for
geoteknisk prosjektering av tiltaket. Det vises til egen rapport, ref. [3], for resultater fra
undersøkelsene.

Figur 1.1 Oversiktskart

1.2 Grensesnitt

Foreliggende prosjekteringsrapport omhandler det geotekniske - imidlertid med følgende
presiseringer/begrensninger:

- Prosjektering av miljøteknikk er ikke inkludert.
- Prosjektering av overvannshåndtering og/eller drenering er ikke inkludert.
- Prinsipper i tilgjengelig og anerkjent litteratur og publikasjoner forutsettes kjent, og

gjentas ikke i detalj.
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2 Kar tstudium

2.1 Løsmasser

Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU kan det forventes tynn morene, bart fjell og myr i området,
se figur 2.1.

Figur 2.1 Kvartærgeologisk kart fra NGU [4].

2.2 NVE Atlas

Tiltaksområdet befinner seg ikke innenfor en allerede kartlagt faresone for kvikkleire iht. NVE
Atlas, ref. [5]. Se figur 2.2.

Figur 2.2 Skjermbilde fra NVE Atlas, ref. [5]
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3 Topografi og grunnforhold
Det er utført grunnundersøkelser, disse er presentert i vår rapport 20378 nr. 1, ref. [3].

Sammendraget fra rapport nr. 1 følger nedenfor:
«Utførte feltundersøkelser viser liten løsmassemektighet med morenemasser over berg eller
antatt berg. Det er boret i berg eller antatt berg i 3 av 3 totalsonderinger. Dybden varierer mellom
ca. 1 til 4 m i borpunktene»

Den 03.03.2021 ble det i tillegg til nevnte undersøkelser ovenfor utført prøvegraving i 3 punkter
for å kartlegge type løsmasser og dybder til berg. Undersøkelsene viser et tynt lag av
morenemasser og siltig tørrskorpeleire over berg.

Berg ble påtruffet på dybde 0,5 meter i prøvegrop 1 og 1,5 meter i prøvegrop 2 og 3. Se figur
3.1, figur 3.2 og figur 3.3 for bilder av prøvegropene. Det vises til tegning N01A01 for
plassering av prøvegropene.

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i forbindelse med utførte undersøkelser. Vurdering av
tiltakets påvirkning på områdestabilitet iht. NVE Veileder 1/2019, ref. [1], bortfaller for tiltaket.

Figur 3.1 Prøvegrop 1
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Figur 3.2 Prøvegrop 2

Figur 3.3 Prøvegrop 3
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3.1 Geotekniske dimensjoneringsparametere

Det etterfølgende beskriver generelle geotekniske dimensjoneringsparametere som er lagt til
grunn i prosjekteringen. Karakteristiske dimensjoneringsparametere for naturlig avsatte
løsmasser er eller vil bli bestemt på bakgrunn av utførte grunnundersøkelser. For massetyper der
karakteristiske parametere på opptatte prøver ikke foreligger, benyttes erfaringsverdier fra
Statens vegvesen  Håndbok V220, se ref. [6]. For dette oppdraget er  Håndbok V220 anvendt ved
fastsettelse av materialparametere for sprengstein og effektivspenningsparametere i leire.

3.1.1 Sprengstein

•  a = 0 kPa
•  = 42°
•  = 19 kN/ m3

3.1.2 Tørrskorpeleire

•  a = 0 kPa
•  = 30°
•  = 19 kN/ m3

3.2 Fyllmasser

Løsmassene som skal deponeres deles inn i to typer på grunn av deres konsistens,
sammensetning og vanninnhold. Det ble i forbindelse med prøvegravingen den 03.03.2021 utført
en visuell inspeksjon av løsmassene som skal deponeres.

Deponimasser – «Type 1»
Løsmassene er «tørre», de er tidligere gravd ut og er lagt i et midlertidig deponi på vestsiden av
E6. Se figur 3.4 for bilde av massene tatt på befaring 03.03.2021.

3.2.1 Deponimasser «Type 1 – Sandig, grusig og siltig»

•  a = 2 kPa
•  = 33°
•  = 19 kN/ m3

Deponimasser – «Type 2»
Løsmassene er ikke gravd ut og må det forventes at massene har et høyt vanninnhold. Se figur
3.5 for bilde av massene.

3.2.2 Deponimasser «Type 2 – Sandig, grusig og siltig»

•  a = 0 kPa
•  = 33°
•  = 19 kN/ m3
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Figur 3.4 Deponimasser - "Type 1"

Figur 3.5 Deponimasser - "Type 2"
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4 Tiltaket

4.1 Grunnlagsmateriale

Den geotekniske prosjekteringen bygger på følgende grunnlagsmateriale om tiltaket:

Tegninger

•  Tegning nr. 11 – Illustrasjonsplan Massemottak – Søknadstegning, 05.10.2020, Arealtek
AS.

•  Tegning nr. R01 – Detaljregulering, 05.05.2020, Arealtek AS.

Modeller og datagrunnlag

•  Sosi-fil – «Kotelinjer tipp til Løvlien 18032021»

4.2 Miljø

Miljøpåvirkningen fra de geotekniske tiltakene er forsøkt minimert ved å anbefale
ressurseffektive, men samtidig tilstrekkelig sikre løsninger.

5 Redegjørelser
Følgende forskrifter, standarder og veiledninger legges til grunn i den geotekniske
prosjekteringen.

Prosjekter ingsstandarder :

•  NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [7]
•  NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 (Eurokode 7-1) [8]

Veiledninger :

•  Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2018 [6]
•  Statens vegvesen, Håndbok N200 Vegbygging, 2018 [9]
•  Statens vegvesen, Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, 2014 [10]

5.1 Geoteknisk kategori

Iht. Eurokode 7 skal prosjektets grunnarbeider plasseres i geoteknisk kategori. Prosjektet
plasseres i geoteknisk kategori 1, i og med tiltakets enkle karakter uten unormale risikoer eller
vanskelige grunn- eller belastningsforhold.

5.2 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC)

Iht. Eurokode 0 skal konsekvensklasse og pålitelighetsklasse CC/RC vurderes for grunnarbeider.

Fra tabell NA.A1(901) i Eurokode 0 vurderes «Grunn- og fundamenteringsarbeider og
undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold» å være pålitelighetsklasse CC/RC 1
for dette prosjekt.

5.3 Tiltaksklasse

Tiltaksklasse for prosjektering bestemmer om området skal underlegges uavhengig kontroll etter
SAK10 § 14-2.

Valg av tiltaksklasse skal følge Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) sin veileder for oppdeling i
tiltaksklasser. Fastsettelse av tiltaksklasse bør også vurderes ut fra de stedlige grunnforhold og
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grunnarbeidenes omfang og utfordringer. Vår anbefaling er at tiltakets grunnarbeider tilhører
tiltaksklasse 1.

5.4 Kvalitetssystem

Eurokode 0 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et
kvalitetssystem være tilgjengelig. For konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4 kreves det at dette
systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien.

Vi har utarbeidet et kvalitetssystem iht. NS-EN ISO 9001:2015 og tilpasset dette til egen
aktivitet. Vårt system tilfredsstiller NS-EN ISO 9001:2015 og kravet er ivaretatt også for
pålitelighetsklasse 2 og 3. Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter ISO9001:2015 og
ISO14001:2015.

Se presentasjon av vårt kvalitetssystem i vedlegg 1.

5.5 Prosjekteringskontroll

Iht. Eurokode 0 stilles det krav til kontroll iht. prosjekteringsklasse PKK1 av prosjektering i
CC/RC 1. Dette innebærer egenkontroll. Det utføres i tillegg en intern kollegakontroll iht. eget
styringssystem.

5.6 Utførelseskontroll

Iht. Eurokode 0 stilles det krav til kontroll av utførelse iht. minste Utførelsesklasse UKK1 ved
CC/RC 1 for grunnarbeider. Dette innebærer en egenkontroll an den eller de som utfører
arbeidet.

Utførelsen skal også følge de anvisninger som gis fra ansvarlig prosjekterende for geoteknikk.

6 Lastforutsetninger

6.1 Egenlaster

For naturlige masser skal dimensjonerende tyngdetetthet bestemmes på opptatte prøver fra det
aktuelle området. For masser som det ikke foreligger prøver fra, benyttes erfaringstall for
tyngdetetthet fra  Håndbok V220, figur 2.39.

6.2 Partialfaktorer

Grunnen i området består av tørrskorpeleire eller morene over berg, Ved geoteknisk
prosjektering av lokalstabilitet, fundamentering og støttekonstruksjoner gjelder følgende krav til
materialfaktor iht. Eurokode 7, se ref. [11]:

Effektivspenningsanalyser: M 1,25
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7 Geoteknikk i prosjektet

7.1 Generelt

Det skal etableres et deponi innenfor del av eiendom 97/01 og 120/01 på Ormlia
i Eidsvoll kommune. Det planlegges med deponering av inntil 350 000 m3.

Geotekniske problemstillinger som må løses:

•  Internstabilitet av deponi, herunder krav til utleggelse av deponimasser, helning på
fyllingsskråninger og anleggstekniske forhold.

7.2 Miljøpåvirkning av geotekniske tiltak

Den geotekniske prosjekteringen gjennomføres med mål om å finne de mest rasjonelle og beste
løsningene med best mulig ressursbruk, for slik å minimere miljøpåvirkningen til de geotekniske
tiltakene.

7.3 Bruddgrensetilstander

7.3.1 Internstabilitet av deponiet

•  GEO: Stabilitet av fyllingsskråninger.

8 Naboforhold, kabler, rør og ledninger
Kabler, rør og ledninger må ivaretas av prosjektet.

9 Supplerende undersøkelser
Utførte felt- og laboratoriearbeider vurderes å gi tilstrekkelig grunnlag for geoteknisk
prosjektering, supplerende undersøkelser ansees ikke som nødvendig.
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BESKRIVELSE AV LØVLIEN GEORÅDS
STYRINGSSYSTEM FOR KVALITETSSIKRING

OG MILJØLEDELSE

Kontekst
Løvlien Georåd AS er en totalleverandør av geotekniske rådgivningstjenester, felt- og
laboratorieundersøkelser. Dette innbefatter

• Geoteknisk rådgivning og prosjektering
• Geotekniske laboratorieundersøkelser
• Geotekniske feltundersøkelser

Løvlien Georåd AS skal tilfredsstille kundens krav til miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Hele
organisasjonen gjennomgår jevnlige revisjoner fra eksterne sertifiseringsselskap og intern
revisjon. Løvlien Georåd AS er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Løvlien Georåd AS følger gjeldene norske lover og forskrifter.

Hensikt
Denne beskrivelsen skal sikre at oppdrag blir utført i henhold til Løvlien Georåds krav til
kvalitet og rutiner og at dette kan dokumenteres.

Overordnet beskrivelse
Løvlien Georåd sitt ledelsessystem for kvalitet og miljø: StyrSYS
Løvlien Georåd sitt dokumentstyringssystem: PowerOffice (PO)

StyrSYS er et prosessorientert web-basert styringssystem basert på NS-EN ISO 9001
Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø, utviklet i
samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Vårt styringssystem er sertifisert iht.
ISO9001:2015 og ISO14001:2015. StyrSYS sikrer at prosjektering og rådgivning utført av
Løvlien Georåd gjennomføres iht. gjeldende lovverk og krav. Videre sikrer prosedyrer og
rutiner at våre leveranser holder ønsket kvalitet. Alle oppdrag utført av Løvlien Georåd
gjennomføres iht. rutiner i StyrSYSsom tilfredsstiller krav i Plan- og bygningsloven og
arbeidsmiljøloven (byggherreforskriften og internkontrollforskriften).

Styringssystemet oppdateres jevnlig både av oss etter ledelsens gjennomgåelse og sentralt
med oppdateringer i StyrSYS. Vi gjennomfører internrevisjoner av våre prosjekter og
eksternrevisjon av systemet hvert år.
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Kvalitetssikring i oppdrag
For å sikre kvaliteten i våreprosjekter utarbeides det en kontroll- og leveranseplan basert på
rutiner i StyrSYStilpasset det enkelte prosjekt. Kontroll- og leveranseplanen er sentral for å
kunne oppnå ønsket kvalitet på prosjektene og beskriver den planlagte leveransen.

Følgende rutiner skal følges i alle oppdrag:

1. Gjennomføring av oppstartsmøte
Omfang og faglige utfordringer i prosjektet diskuteres.

2. Oppretting av prosjektregistreringsark
Omslagsark med prosjektinformasjon og overordnet sjekkliste for prosjektet fylles ut.
Omslagsarket inneholder en sammenfattet oversikt over kontrollområder for følgende
oppdrag/faser:
o Prosjektoppstart
o Befaring
o Oppdrag med grunnundersøkelser
o Oppdrag med laboratorieforsøk
o Oppdrag med rådgivning/prosjektering
o Definerte frister

3. Etablering av kontroll- og leveranseplan
I prosjekter med begrenset omfang av dokumenter, kan omslagsarket benyttes (dvs. inntil
tre leveransedokumenter). For alle andre oppdrag skal det utarbeides en prosjekttilpasset
kontroll- og leveranseplan med kort beskrivelse av planlagte leveranser (rapporter og
notater) og tilhørende sjekklister. Kontroll- og leveranseplanen revideres underveis i
prosjektet dersom dette er nødvendig.

4. Innhenting av informasjon om grunnforhold (grunnundersøkelser)
For geoteknisk rådgivning og prosjektering må det foreligge tilstrekkelig informasjon om
grunnforholdene for vurderingene som skal gjøres. Nødvendig omfang av eventuelle nye
felt- og laboratorieundersøkelser vurderes av prosjektansvarlig og sidemannskontrollør.
Resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser presenteres i egne datarapporter.

5. Etablering av prosjekteringsforutsetninger
For alle prosjekter hvor Løvlien Georåd AS har ansvarsrett for geoteknisk prosjektering,
utarbeides det et eget notat med beskrivelser av prosjekteringsforutsetninger, fortrinnsvis
før oppstart prosjektering. Dette sikrer at prosjekteringen utføres etter gjeldende regelverk
og standarder.

6. Utførelse av beregninger
Som grunnlag for geoteknisk rådgivning og prosjektering må det ofte utføres beregninger.
Omfang og valg av beregningsmetode vil variere fra oppdrag til oppdrag, det er derfor
vanskelig å definere en fast rutine for dette arbeidet. For de fleste oppdrag vil det ikke være
nødvendig å presentere beregningsmetoden og selve beregningene i produserte dokumenter
(rapporter, notater og tegninger). Like fullt skal kontroll av relevante beregninger være en
naturlig del av egenkontrollen og sidemannskontrollen. For å forenkle kontrollarbeidet, bør
det utarbeides et beregningshefte hvor relevant informasjon om oppdraget, forutsetninger
og beregninger presenteres.
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7. Leveranser
Rapporter, notater og tegninger som sendes oppdragsgiver skal underbygges med relevant
dokumentasjon, herunder bl.a. overnevnte prosjekteringsforutsetninger, notater og
beregningshefter der dette er hensiktsmessig. For alle ferdigproduserte rapporter og notater
skal relevante sjekklister være utfylt og nødvendig kontroll utført.

8. Prosjektavslutning
Ved fullført prosjekt skal prosjektansvarlig kontrollere at:
o Produserte rapporter og notater med tilhørende sjekklister er lagret i PO
o Alle relevante eposter og bilder (fra befaringer o.l.) er lagret i PO
o Kontroll- og leveranseplan er utfylt, signert og lagret i PO
o Utskrevne rapporter, notater, tegninger, ev. møtereferat og håndskrevne notater og

skisser etc. legges i en egen mappe med omsluttet prosjektregistreringsark. Mapper
arkiveres fortløpende.

Miljøledelse i oppdrag
Balanse mellom miljø, samfunn og økonomi anses som avgjørende for å kunne dekke
nåtidens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners evne til å dekke sine behov. Målet
om bærekraftig utvikling oppnås ved å balansere disse tre bærekraftsøylene.

Gjennom god geoteknisk rådgivning utfører Løvlien Georåd også miljøriktig rådgivning. Vi
vektlegger gode, dokumenterte og sikre løsninger i vår rådgivning, med mål om å minimere
ressursbruken og dermed miljøpåkjenningen i prosjektene vi er involvert i.

Miljøledelse i drift
Løvlien Georåd AShar et ledelsessystem hvor alle avdelinger og ansatte har retningslinjer for
å redusere miljøbelastningen og fremme miljømessige forbedringer.

Kontroll og godkjenning
Ferdigproduserte dokumenter gjennomgår kontroll etter følgende prosedyrer:

• Egenkontroll
Den som utarbeider dokumentet, skal utføre egenkontrollen. Dette gjelder også i tilfeller
hvor deler av tegnearbeidet o.l. utføres av en tredje person.

• Sidemannskontroll
En annen medarbeider med tilstrekkelig faglig kompetanse/bakgrunn kontrollerer
dokumentet. Egenkontroll skal alltid være utført i forkant.

• Godkjenning
Ved geoteknisk kategori 3 skal prinsippene i et prosjekt godkjennes av geotekniker med
minst 8 års relevant erfaring.

Omfanget av kontroll tilpasses myndighetskrav, det arbeidet som skal kontrolleres, typen
oppdrag og det produserte dokumentet. Som hjelpemiddel til kontrollen er det utarbeidet
nummererte standard sjekklister for ulike typer kontrollaktiviteter. Det kan også lages
prosjektspesifikke sjekklister basert på en standard mal for Løvlien Georåd.
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Ferdigproduserte dokumenter som sendes oppdragsgiver skal være kontrollert og godkjent.
Dersom dokumentet ikke er endelig, skal dette klart komme frem ved anmerkning
«FORELØPIG» eller tilsvarende.

Krav til modenhet av prosjekt før samsvarserklæring kan underskrives
• Rammesøknad

Det må være dokumentert at eiendommen er bebyggbar innenfor normale teknisk
økonomiske rammer.

• Igangsettingssøknad
Geotekniske prosjekteringsforutsetninger for arbeidet må være utarbeidet og
gjennomførbarheten til prinsippene for utførelse må være dokumentert.

Kjetil Grødal Eppeland
Kvalitets- og miljøleder

Kristoffer Rabstad
Daglig leder
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