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1 Generelt 
VSO Consulting har på oppdrag for Eidsvoll kommune (kontaktperson: Jan-Henrik 
Rongved) utført orienterende grunnundersøkelser på Shell tomten, tomt gnr/bnr 17/257 i 
Eidsvoll kommune, i forbindelse med bygg av 5 etasje bygning. Tomten er vist på kart på 
bilde 1.1 og på flybilde på bilde 1.2. Det står 5-6 kommunale boliger på tomten i dag som 
skal rives. 

Undersøkelsene er utført pga. at Shell-tomten er en av to muligheter for plassering av 47 
omsorgsboliger og et dagsenter av størrelse ca. 2000 m2.  

Bilder 1.3 og 1.4 viser illustrasjon av planlagt bygg. Situasjonsplan og snitt er vist 
henholdsvis på bilder 1.5 og 1.6. 

Rapporten viser resultater av feltundersøkelser (totalsonderinger, CPTU-sondering, 
naverboringer og piezometer) samt laboratorieundersøkelser. 

Undersøkelsene ble utført i henhold til borplan sendt med e-post 18. august 2019. 
Undersøkelsene ble utført 2. og 3. september 2019. 

Undersøkelsene gir grunnlag for fundamentering av planlagt bygg på tomten samt 
generelle vurderinger av geotekniske forhold på tomten.  

Informasjon fra Nasjonal løsmassedatabase1 (bilde 1.7) viser at området består av tykk 
havavsetning (leire). 

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges 
geologiske undersøkelse, www.skrednett.no (bilde 1.8) viser at tomten ligger under marine 
grense, ca. 500 m utenfor kartlagt kvikkleireområde av middels faregrad. At planområdet 
ligger utenfor registrerte faresonene gir ikke sikkerhet for at området ikke kan inneholde 
kvikkleire. I områder under marin grense vil kvikkleire derfor allikevel kunne påtreffes 
utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer. 

Bilde 1.9 viser kart med informasjon fra brønner i nærheten av planområdet angående 
dybde til fjell. Dybde til fjell registrert er 26 m vest for området og 10,5 m sør for området. 
Fjell finnes i overflaten i ca. 250 m avstand fra tomten, se bilder 1.10 og 1.11. Dette 
indikerer diverse dybde til fjell i området.  

 

 

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 
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 Bilde 1.1 Kart som viser tomt 17/257 i Eidsvoll kommune. Kilde: www.norgeskart.no 

 

 Bilde 1.2 Flybilde som viser tomt 17/257 i Eidsvoll kommune. Kilde: www.norgeskart.no 

 

Tomt 17/257 
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 Bilde 1.3  Illustrasjon av planlagt bygg. Kilde: 
Pir II Oslo AS 

  Bilde 1.4 Illustrasjon av planlagt bygg. Kilde: 
Pir II Oslo AS 

 

 

 

 Bilde 1.5 Situasjonsplan av planlagt bygg. Kilde: Pir II Oslo AS 
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 Bilde 1.6 Snitt V-Ø av planlagt bygg. Plassering av snitt er vist med oransje linje på situasjonsplan på 
bilde 1.5. Kilde: Pir II Oslo AS 

 

 Bilde 1.7 Kart som viser dokumenterte løsmasser; tykk havavsetning (leire). Kilde: 
www.geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

 

Tomt 17/257  
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 Bilde 1.8 Kart fra skrednett.no, som viser at tomten er ca. 500 m utenfor kartlagt kvikkleireområde av 
middels faregrad, men under marin grense. Maksimal vannstandstigning er også vist på kartet. 

 

 Bilde 1.9 Kart som viser informasjon fra brønner i nærheten av planområdet angående dybde til fjell. 
Dybde til fjell er registrert 26 m ca. 75 m vest for området og 10,5 m ca. 35 m sør for 
området. Kilde:  http://geo.ngu.no/kart/granada/ 

 

Marin grense 

Kvikkleireområd av 
middels faregrad 

 

Tomt 17/257 

Tomt 27/257 
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 Bilde 1.10 Kart som viser at fjell finnes i overflaten i ca. 250 avstand fra tomt (se blå punkt på kart). 
Kilde: www.maps.google.com 

 

 

 Bilde 1.11 Fjell i overflaten ved Nesvegen (se plassering på bilde 1.10). Kilde: www.maps.google.com 
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2 Krav til sikkerhet  

2.1 Generelt 

Gjeldende regelverk og standarder som legges til grunn for er oppsummert nedenfor: 

 NS-EN 1990:2002+NA:2008 (Eurokode 0) 

 NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 - del 1) 

 NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 (Eurokode 7 - del 2) 

 NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8 - del 1) 

 Byggeteknisk forskrift: TEK 17 

 Byggesaksforskriften: SAK 10 

 Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, juni 2014 

 Arbeidstilsynet, Forskrift om graving og avstiving av grøfter, februar 2007 

 NVEs retningslinjer 7/2014 – «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

 NVEs retningslinjer 2/2011 – «Flaum- og skredfare i arealplanar» 

2.2 Konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori 

Byggeteknisk forskrift: TEK 17, NS-EN 1990 og NS-EN 1997-1 deler inn i følgende 
konsekvensklasser for geoteknisk prosjektering: 
 

Konsekvens-
klasse (CC) 

Beskrivelse Eksempel – type bygning 

CC1 Liten konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, eller små eller uvesentlige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige 
konsekvenser 

Landbruksbygninger der 
mennesker vanligvis ikke oppholder 
seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus 

CC2 Middels stor konsekvens i form av tap 
av menneskeliv, betydelige økonomiske, 
sosiale eller miljømessige konsekvenser 

Boliger og kontorbygg, offentlige 
bygninger der konsekvensene av 
brudd er betydelige f.eks. et 
kontorbygg)

CC3 Stor konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, eller svært store 
økonomiske, sosiale eller miljømessige 
konsekvenser 

Tribuner, offentlige bygninger der 
konsekvensene av brudd er store 
(f.eks. en konserthall) 

 
Prosjektet anses være i konsekvensklasse CC2.  
 
Pålitelighetsklasse er bestemt fra følgende tabell (tabell NA.A1(901) i NS-EN 1990:2002 
+ NA:2008).  
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Pålitelighetsklasse settes til klasse RC2, case: «Kontor- og forrettningsbygg, skoler, 
institusjonsbygg, boligbygg, osv.» i samsvar med SAK10. 
 
Når det gjelder krav til prosjektering av geotekniske prosjekter angir NS-EN 1997- 
1:2004+NA:2016 tre ulike kategorier. Dette prosjektet er i geoteknisk kategori 2 som er 
beskrevet her nedenfor:  

Geoteknisk kategori 2: bør omfatte konvensjonelle typer konstruksjoner og 
fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold 
og hvor prosjekteringen baseres på kvantitative geotekniske data og analyser og 
rutinemessige prosedyrer som sikrer at grunnleggende krav blir oppfylt. 
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2.3 Tiltaksklasse 

Ifølge «Byggesaksforskriften (SAK 10)» fra Direktoratet for byggekvalitet er 
fundamentering av byggverk med 5 etasjer i tiltaksklasse 2, se tabell her under fra SAK 10. 

 

NB. Dette er foreløpig vurdering av tiltaksklasse og undersøkelsene planlegges med 
hensyn til det. Ansvarlig prosjekterende må vurdere, bestemme og bli ansvarlig for 
valg av prosjekteringsklasser. 

2.4 Tiltakskategori  

Ettersom det ble funnet material med kvikkleire egenskaper på tomten i utførte 
undersøkelser på tomten må tiltakskategori for prosjektet velges ifølge NVEs veileder 
7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Ifølge følgende tabell fra Veilederen er 
tiltakskategori K4 anbefalt, pga. 5 etasje bygning skal bygges som medfører stor tilflytting 
av personer.  
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Ansvarlig prosjekterende må bestemme tiltakskategori og faregrad i 
detaljprosjekteringsfasen 

2.5 Partialfaktor 

I henhold til NS-EN 1997-1 er partialfaktor γφ´=1,25 for drenert skjærfasthet av jorden og 
γcu = 1,4 for udrenert skjærfasthet av jorden. 
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3 Undersøkelser 

3.1 Utførte feltundersøkelser 

Geotekniske feltundersøkelser ble utført av Romerike Grunnboring AS med veiledning fra 
VSO Consulting 2. og 3. september 2019. 

 Fem totalsonderinger2 ble boret til ca. 4,5-13,5 m dybde. Fjell ble truffet i alle 
borpunkter, på ca. 2,5-11,5 m dybde.     

○ Det ble tatt opp tre sylinderprøver. Det var forsøkt med fire, men en ble mistet.    

 En CPTU-sondering3 ble utført til 7 m dybde.  

 To naverboringer4 ble boret til 5 m dybde. 

○ Det ble tatt opp fire poseprøver.  

 En piezometer ble installert til 5 m dybde. 

 

Borpunktene ble målt inn med GPS. Foreliggende opplysninger om grunnforhold anses 
som tilstrekkelig grunnlag for en generell vurdering av jordprofilet.  

I bilag A finnes plantegning som viser plassering av undersøkelsene. Logger fra 
totalsonderinger, CPTU-sondering, naverboringer, sylinderprøver og piezometer finnes i 
bilag B. 

Tabell 1. Koordinater av borehull og dybde av løsmasser. 

Punkt Metode Nord Øst Overflate 
[moh.] 

Fjellkote 
[moh.] 

Dybde 
i løsm. 

[m] 

Kommentar (Boreleder) 

A 

Totalsondering  
CPTU-sondering 
En sylinderprøve 
Piezometer 

6690370.1 624859.4 142.4 134.9 7.5 
 
Jord i topp. Antatt leire/silt 
til berg. 

B Totalsondering  6690335.1 624865.3 145.8 134.1 11.7 Jord i topp. Antatt silt/leire 
til berg. 

C 

 
 
Totalsondering  
Naveboring (to poser) 
 
 

6690352.4 624881.8 143.0 137.1 5.9 

 
 
Jord i topp. Antatt 
sand/silt til berg. 

D Totalsondering  6690370.4 624911.2 142.6 140.3 2.3 
Antatt Grus Fylling til 1 
meter. Antatt silt/leire til 
berg. 

E 
Totalsondering  
To sylinderprøver 
Naveboring (to poser) 

6690324.6 624912.9 142.8 137.3 5.5 
Jord i topp. Antatt leire/silt 
til ca 5 meter, antatt 
gruslag før berg. 

 

Koordinatsystem UTM sone 32 basert på Euref89, høyder i NN2000. 

 

 

 

2 Beskrivelse finnes i kapitel 15.213 Totalsondering, fra Håndbok R211 utgitt av Statens vegvesen 
3 Beskrivelse finnes i kapitel 15.222 Trykksondering, fra Håndbok R211 utgitt av Statens vegvesen 
4 Beskrivelse finnes i kapitel 15.243 Naverboring, fra Håndbok R211 utgitt av Statens vegvesen 
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Grunnvannstand ble målt omkring to uker etter installasjon av piezometer i borpunkt A. 
Grunnvannstand ble målt på ca. 3 m dybde under terreng, i kote ca. 139.5 moh. På bilder 
fra naverboring i borpunkt E synes grunnvannstanden til med å ligge grunnere, på ca. 2 m 
dybde. Så det er vurdert å grunnvannstanden ligger dypere til nordøst på tomten enn til 
sørøst på tomten.  

Følgende bilder (3.1 – 3.10) viser opptak fra naverboring i borpunkt C og E:  

 

 Bilde 3.1   Borpunkt C: Dybde 0-1 m. Sand.     Bilde 3.2 Borpunkt C: Dybde 1-2 m. Sand.   

 

 

 Bilde 3.3   Borpunkt C: Dybde 2-3 m. Sand.    Bilde 3.4 Borpunkt C: Dybde 3-4 m. Sand.  
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 Bilde 3.5   Borpunkt C: Dybde 4-5 m. Siltig 
sand. 

  Bilde 3.6 Borpunkt E: Dybde 0-1 m. Matjord 
og silt.  

 

 

 Bilde 3.7   Borpunkt E: Dybde 1-2 m. Silt.    Bilde 3.8 Borpunkt E: Dybde 2-3 m. Organisk 
material. Våt fra ca. 2 m dybde, 
grunnvannstand er antatt å ligge på 
ca. 2 m dybde.  
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 Bilde 3.9   Borpunkt E: Dybde 3-4 m. Organisk 
material med overføring til leire.  

  Bilde 3.10 Borpunkt E: Dybde 4-5 m. Material 
med kvikkleire egenskaper.  
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3.2 Laboratorieundersøkelser 

Det ble tatt fire stk. poseprøver og tre stk. sylinderprøver. Poseprøver ble tatt på 1-2 og 3-
4 m dybde i borpunkt C og på 0-1 og 2-3 m dybde i borpunkt E. Sylinderprøve ble tatt på 
4-5 m dybde i borpunkt A, det ble også forsøkt med sylinderprøve på 6-7 m dybde i 
borpunkt A men det ble mistet. To sylinderprøver ble tatt i borpunkt E, en på 2-3 m dybde 
og en på 4-5 m dybde. Poseprøvene og sylinderprøvene ble sendt til Multiconsults 
laboratorium til undersøkelser. 

Følgende tabeller og korngraderingsgrafer viser resultater av undersøkelser av poseprøver 
fra Multiconsult. Rapporten fra laboratoriet finnes i bilag C. 
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 Borpunkt A 

o 4-5 m dybde 

 Silt.  

 Vanninnhold ble målt 25,7-27%, romvekt ble målt 19,7 kN/m3 og 
porøsitet ble målt 42%. 

 
 Borpunkt C 

o 1-2 m dybde 

 Fyllmasser; sand med enk. gruskorn og linoliumsbiter.   

 Vanninnhold ble målt 9,9% og romvekt ble målt 13,3 kN/m3. 

 Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at 
prøven er i telefarlighetsklasse T1, ikke telefarlig. 

o 3-4 m dybde 

 Sand, siltig.    

 Vanninnhold ble målt 22,4% og romvekt ble målt 17,4 kN/m3. 

 Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at 
prøven er i telefarlighetsklasse T1, ikke telefarlig. 

 Borpunkt E 

o 0-1 m dybde 

 Sandig og leirig silt med enk. gruskorn og rothår.  

 Vanninnhold ble målt 24,7% og romvekt ble målt 22,9 kN/m3. 

 Omrørt skjærstyrke ble målt 87,2 kPa.  

 Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at 
prøven er i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

o 2-3 m dybde 

 Siltig organisk material iblandet klumper av leire og spor av grus.   

 Vanninnhold ble målt 62,3-377,7% og romvekt ble målt 11,0-11,3 
kN/m3. 

 Glødetap ble målt 8,7-89,6%.  

 Uomrørt skjærstyrke ble målt 21,8 og 49,1 kPa, men omrørt 
skjærstyrke ble målt 6,49 og 9,69 kPa. Sensitiviteten er beregnet 
3 og 5. Enaksial (uforstyrret) skjærstyrke ble målt 23,4 kPa.  

 Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at 
prøven er i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 
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o 4-5 m dybde 

 Silt, forstyrret i øvre 30 cm.    

 Vanninnhold ble målt 21,1-25,5%, romvekt ble målt 19,1 kN/m3 og 
porøsitet ble målt 43%.  

 Uomrørt skjærstyrke ble målt 16,0 kPa, men omrørt skjærstyrke 
ble målt 2,2 kPa. Sensitiviteten er beregnet 7 hvilket fører til lite 
sensitiv leire/silt ifølge figur 2.10 fra håndbok V220 utgitt av 
Statens Vegvesen (bilde 3.11 i denne rapporten). Enaksial 
(uforstyrret) skjærstyrke ble målt 39,2 kPa. Silten/leiren 
klassifiseres som middels fast til bløt.  

 Ifølge lab resultater er leiren/silten ikke klassifisert som kvikkleire 
eller sprøbruddmateriale, ettersom omrørt skjærstyrke ble målt > 
2 kPa i lab (material klassifiseres som kvikkleire hvis sur < 0,5 kPa 
og som sprøbruddmateriale hvis sur < 2 kPa).  Men en video5 og 
foto som viser oppta av naverboringen fra 4-5 m dybde i borpunkt 
E viser klart material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper. Se 
foto og klipper fra videoen på bilder 3.12-3.15. Ved rystelse går 
leiren, som opprinnelig er i relativt fast form, i flytefase som 
indikerer kvikkleire/sprøbruddegenskaper. Derfor er materialet 
registrert som sensitivt material med kvikkleire/sprøbrudd 
egenskaper.  

 

  

 Bilde 3.11 Betegnelse av leire ut fra udrenert skjærstyrke og sensitivitet. 

 

 

 

5 https://youtu.be/w2f3YwotnXU 
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 Bilde 3.12   Borpunkt E: Dybde 4-5 m. Foto tatt 
ved utførelse av naverboring. Rød 
ring viser hvor leir ble tatt for en test 
som boreleder utførte.  

  Bilde 3.13 Borpunkt E: Dybde 4-5 m. Klipp fra 
video som viser hvor boreleder tar 
leire for en kvikkleiretest.  

 
 

 Bilde 3.14   Borpunkt E: Dybde 4-5 m. Leiren 
før den er ryst.  

  Bilde 3.15 Borpunkt E: Dybde 4-5 m. Leiren 
etter den er ryst.  
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3.3 Tolkning av felt- og laboratorieundersøkelser 

Ødometerforsøk som ble kjørt på sampel fra 4,45 m dybde fra borpunkt E gir følgende 
parametere: 

o Moc = 0 MPa (deformationmodul), s‘c = 0 kPa (forkonsolideringsspenningen) 

og m~70 (modultal) 

hvilket fører til normalkonsolidert leire.  

 

Graf i bilag B og bilde på neste side viser antatt udrenert uforstyrret aktiv skjærstyrke (suA) 
utfra CPTU-sonderingene i borpunkt A.  

Det ble forboret igjennom de øverste 3 m. CPTU-boringen ved borpunkt A ble avslutt ved 
7 m dybde pga. å fjell ligger på 7,5 m dybde.  

Ifølge Robertson jordklassifisering med hjelp av CPTU er jordarten fra ca. 3 til 7 m dybde 
hovedsakelig klassifisert som lite sensitive silt og sand blandinger. Se grafer i bilag B og 
bilder på neste sider. Skjærbølgehastighet av jordprofiler er gjennomsnittlig estimert ~140 
m/s. 

Aktiv udrenert skjærstyrke (suA) er estimert ca. 100 til 200 kPa i sanden/silten på 3-7 m 
dybde, med gjennomsnittlig skjærstyrke ~150 kPa. Friksjonsvinkel for materialet på 3-7 m 
dybde er gjennomsnittlig antatt ~30°. Friksjonsvinkel er mer relevant for tolkning av 
materialet enn skjærstyrken ettersom materialet er hovedsakelig friksjonsjordart.  
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Borpunkt A: 
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4 Terreng og grunnforhold 

4.1 Terreng 

I borpunktene varier terrenghøyden fra kote ca. 142,5 til 146 moh.  

Bilder 4.1–4.6 er tatt på tomten i forbindelse med feltundersøkelsene. 

 

 Bilde 4.1   Bilde tatt ved borpunkt A.    Bilde 4.2 Bilde tatt ved borpunkt B.  

 

 

 Bilde 4.3   Bilde tatt ved borpunkt C.   Bilde 4.4 Bilde tatt ved borpunkt D. 
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 Bilde 4.5   Bilde tatt ved borpunkt E.   Bilde 4.6 Riggen som ble brukt ved 
undersøkelsene.  

 

4.2 Berggrunn 

Type av fjell i Nasjonall berggrunndatabase6 i området er registret som  
diorittisk til granittisk gneis (bilde 4.7).  

Ifølge informasjon fra Nasjonal aktsomhetskart7, er radon aktsomhetsgrad for tomten 
moderat til lav, se bilde 4.9. 

Ifølge Byggeteknisk forskrift TEK10 skal bygning prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 
Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. For å oppnå dette for 
aktuelle bygg må følgende krav minst være oppfylt. 

 Bygning skal ha radonsperre mot grunnen. 

 Bygning skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når 
radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 

 

 

 

6 http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
7 http://geo.ngu.no/kart/radon_mobilP 
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 Bilde 4.7 Kart som viser dokumentert berggrunn; diorittisk til granittisk gneis. 
Kilde: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn 

 

 Bilde 4.9 Kart som viser radon aktsomhet i området; moderat til lavt radon aktsomhetsgrad. Kilde: 
http://geo.ngu.no/kart/radon/ 
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4.3 Grunnforhold og jordparametere 

Jordprofilet på tomten varierer veldig mellom plasseringer på tomten.  

Jordprofilet ved sørvest-hjørnet (borpunkt B) og midten (borpunkt C) av tomten består 
hovedsakelig av sand. Ved nordøst-hjørnet (borpunkt D) er materialet til fjell på 2,3 m 
dybde estimert hovedsakelig som silt. Jordprofilet til fjell på 7,5 m dybde ved nordvest-
hjørnet (borpunkt A) av tomten består hovedsakelig av sand og silt og jordprofilet til fjell på 
5,5 m dybde ved sørøst-hjørnet (borpunkt E) av tomten består av silt, organisk material og 
material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper.  

Fjell ligger dypere til sørvest på tomten enn til nordøst, på ca. 12 m dybde ved borpunkt B 
og på ca. 2,5 m dybde ved borpunkt D.  

Jordprofilet er hovedsakelig estimert som følgende omkring borpunktene: 

Borpunkt A: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 1 til 3 m er sand.   

o Ifølge SVVs håndbok V220 er erfarings romvekt 𝛾 = 18 kN/m3 og 
friksjonsvinkel estimert til 𝜃 = 36°. 

 3 til 7,5 m er sand og silt, lagvis.   

o Vanninnhold ble målt 25,7-27%, romvekt ble målt 19,7 kN/m3 og porøsitet ble 
målt 42%. 

o Skjærbølgehastighet er gjennomsnittlig estimert ~140 m/s. 

o Friksjonsvinkel er gjennomsnittlig antatt ~30°.  

o Grunnvannstand ble målt på ca. 3 m dybde under terreng, i kote ca. 139.5 
moh. 

 Fjell ble truffet på 7,5 m dybde.   

 

Borpunkt B: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til ca. 12 m er sand.  

o Erfarings romvekt er 𝛾 = 18 kN/m3 og friksjonsvinkel er estimert til 𝜃 = 36°. 
 Fjell ble truffet på ca. 12 m dybde.  

  

Borpunkt C: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 6 m er siltig sand, innslag av grus på ca. 5 m dybde.   

o Vanninnhold ble målt 9,9-22,4% og romvekt ble målt 13,3-17,4 kN/m3. 

o Telefarlighetsklasse T1, ikke telefarlig. 

 Fjell ble truffet på ca. 6 m dybde.  
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Borpunkt D: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 1 m er grus.  

o Erfarings romvekt er 𝛾 = 19 kN/m3 og friksjonsvinkel er estimert til 𝜃 = 38°. 
 1 til 2,5 m dybde er silt.  

o Erfarings romvekt er 𝛾 = 18 kN/m3 og friksjonsvinkel er estimert til 𝜃 = 31°. 
 Fjell ble truffet på ca. 2,5 m dybde.  

 

Borpunkt E: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 2 m er sandig og leirig silt.  

o Vanninnhold ble målt 24,7% og romvekt ble målt 22,9 kN/m3. 

o Omrørt skjærstyrke ble målt 87,2 kPa.  

o Telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

 2 til 3,5 m er siltig organisk material.  

o Vanninnhold ble målt 62,3-377,7% og romvekt ble målt 11,0-11,3 kN/m3. 

o Glødetap ble målt 8,7-89,6%.  

o Uomrørt skjærstyrke ble målt 21,8 og 49,1 kPa, men omrørt skjærstyrke ble 
målt 6,49 og 9,69 kPa. Sensitiviteten er beregnet 3 og 5. Enaksial (uforstyrret) 
skjærstyrke ble målt 23,4 kPa.  

o Telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

o Resultater fra lab og bilder fra naverboring indikerer å grunnvannstanden 
ligger omtrentlig på 2 m dybde.  

 3,5 til 5,5 m er material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper.   

o Vanninnhold ble målt 21,1-25,5%, romvekt ble målt 19,1 kN/m3 og porøsitet 
ble målt 43%.  

o Uomrørt skjærstyrke ble målt 16,0 kPa, men omrørt skjærstyrke ble målt 2,2 
kPa. Sensitiviteten er beregnet 7 hvilket fører til lite sensitiv leire/silt. Enaksial 
(uforstyrret) skjærstyrke ble målt 39,2 kPa. Silten/leiren klassifiseres som 
middels fast til bløt.  

o Materialet ble registrert som normalkonsolidert leire ved ødometerforsøk med 
modultal m~70.  

o Prøve av materialet på 4-5 m dybde ble analysert i lab som forstyrret silt. Ifølge 
resultater fra lab er materialet ikke klassifisert som kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale, ettersom omrørt skjærstyrke ble målt > 2 kPa i lab. Men 
en video og fotoer viser opptatt sampler fra naverboringen fra 4-5 m dybde i 
borpunkt E viser klart material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper. Se foto 
og klipper fra videoen på bilder 3.12-3.15. Ved rystelse går leiren som 
opprinnelig er i relativt fast form i flytefase som indikerer kvikkleire/sprøbrudd. 
Derfor er materialet registrert som sensitive material med 
kvikkleire/sprøbrudd egenskaper.  

 Fjell ble truffet på 5,5 m dybde.  
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5 Fundamentering og byggetekniske vurderinger 

5.1 Frostfri dybde 

Ifølge dokument 451.021 fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og 
frostsikring» er frostfri dybde i Eidsvoll kommune 2,1 m. Fundamenter må derfor plasseres 
på minimum 2,1 m dybde fra overflate eller å bruke spesielt isolerende tiltak. Ledninger må 
også plasseres på frostfri dybde eller å bruke spesielt isolerende tiltak.  

5.2 Fundamentering 

Ettersom jordprofilet på tomten varierer veldig mellom plasseringer på tomten kan 
fundamentering være varierende og mulig krevende.  

Ettersom 5-etasje mursbygg er planlagt på tomten kreves ganske omfattende 
fundamentering. Fundamentering på peler er sannsynligvis den mest praktiske løsning 
ettersom egenskaper av løsmasser og dybde til fjell er forskjellige på tomten.  

Foreløpig laster fra RIB for de foreslåtte bygninger bør være tilgjengelig når 
setningsberegninger er utført. 

Disse foreløpige beregninger gir kun indikasjoner på fundamentering men er ikke 
formel prosjektering. Formel detaljprosjektering av fundamenter må utføres av 
ansvarlig prosjekterende i senere faser. 

5.3 Grunntype jordskjelv 

I seksjon NA.3.1.2 i Eurokode 8 (NS EN 1998:1 2004 + NA 2014) er veiledninger om 
identifisering av grunntyper med hensyn til jordskjelv. Ifølge tabell NA.3.1 fra denne koden 
(bilde 5.1 i denne rapporten) er anbefalt grunntype S2 pga. material som kan gå over i 
flytefase ble funnet i en borpunkt (borpunkt E på 4-5 m dybde).  

Jordprofilet på tomten varierer veldig mellom plasseringer på tomten så det er svært å 
velge en grunntype som gjelder for hele tomten så de kritiskeste grunntype er valgt.  

Ansvarlig prosjekterende må bekrefte grunntype i prosjekteringsfasen. 
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 Bilde 5.1 Tabell NA.3.1 fra Eurokode 8, nasjonalt tillegg. 

 

5.4 Områdestabilitet 

Terrengkoten på tomten varier fra ca. 142 til 146 moh (se kotehøyder på kart på bilde 5.2). 
I borpunktene varier terrenghøyden fra kote ca. 142,4 til 145,8 moh. Tomten er ganske 
flatt, liten skråning plassert til sørvest på tomten. 

En bratt skråning med helning ~1:2 er plassert til sør og sørvest for tomten, se bilde 5.3. 
Ettersom avstand til toppen av skråningen fra tomten er ca. 80 m er planlagt bygg på 
tomten vurdert ikke å påvirke skråningens stabilitet.   

Områdestabilitet er derfor vurdert tilfredsstillende.  

Disse vurderinger gir kun indikasjoner på områdestabiliteten, men er ikke formel 
prosjektering. Stabiliteten må vurderes igjen av ansvarlig prosjekterende når laster 
av planlagte bygg foreligger i senere faser. 
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 Bilde 5.2 Omtrentlig koter på tomten. Kilde:  

 

 Bilde 5.3 Avstand fra tomten til en bratt skråning i området. Kilde: www.kart.finn.no 

 Tomt ~142 til 146 moh. 

142 moh. 142 moh. 

145 moh. 

143 moh. 

143 moh.
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5.4.1 Lokal stabilitet, grunne sjakter 

Jordprofilet på tomten består av kohesjonsjordarter (leire og silt) men også 
friksjonsjordarter (sand og litt grus innimellom). Ifølge veiledninger fra Arbeidstilsynet 
«Gravning og avstivning av grøfter» 8, kan blandede jordarter bli vurdert som rene 
friksjonsmasser, men ved gravning skal gravingen følges godt med hvorledes forholdene 
forandrer seg.  

Skråningshelling (grøfter mindre enn 3 m høydeforskjell) uten avstivning kan i 
friksjonsjordarter over grunnvannstand settes til ~1:0,75. 

Se her nedenfor utskrift fra Graving og avstiving av grøfter, Arbeidstilsynet Forskrift, 
best.nr. 151, Februar 2007. 
 

 

 

I tilfelle det er behov for utgravning under grunnvannstand anbefales vurdering av 
geoteknisk fagkyndig person, da senkning av grunnvann kan påvirke eksisterende 
konstruksjon og skape setninger. 

Grunnvannstand ble målt på ca. 3 m dybde under terreng i borpunkt A, nordvest på tomten, 
i kote ca. 139.5 moh. Grunnvannstand er antatt at ligge grunnere til sørøst på tomten (ved 
plassering av borpunkt E), på ca. 2 m dybde eller i kote ca. 141 moh.  

 

  

 

 

8 http://docplayer.me/44268-Graving-og-avstiving-av-grofter.html 
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6 Konklusjon 
VSO Consulting har på oppdrag for Eidsvoll kommune utført orienterende 
grunnundersøkelser på Shell tomten, tomt gnr/bnr 17/257 i Eidsvoll kommune, i forbindelse 
med bygg av 5 etasje bygning.  

Den største konklusjon av undersøkelsene er at «Jordprofilet på tomten varierer veldig 
mellom plasseringer på tomten». Det ble funnet leire på sørøst delen av tomten, leir som i 
feltet klassifiseres som veldig sensitiv leire (kvikkleire/sprøbrudd), men resultater fra lab 
klassifiserer leiren ikke som kvikkleire/sprøbrudd. VSO Consulting velger å stole på 
feltresultater sammen med visual klassifisering fra video9. Den sensitive leire har 
avgjørende bestemmelser f.eks. ved valg av seismikk grunntype og prosjektering av peler. 
I dette tilfelle kan ytterlige undersøkelser bli aktuelt og kostnadseffektiv. 

Den sensitive leire som ble funnet på tomten ble ikke funnet i andre borpunkter på tomten. 
Det indikerer å den sensitive leire forekommer i sånn «lommer» men ikke som 
sammenhangende/utbredt lag på hele tomten. 

Jordprofilet ved sørvest-hjørnet (borpunkt B) og midten (borpunkt C) av tomten består 
hovedsakelig av sand. Ved nordøst-hjørnet (borpunkt D) er materialet til fjell på 2,3 m 
dybde estimert hovedsakelig som silt. Jordprofilet til fjell på 7,5 m dybde ved nordvest-
hjørnet (borpunkt A) av tomten består hovedsakelig av sand og silt og jordprofilet til fjell på 
5,5 m dybde ved sørøst-hjørnet (borpunkt E) av tomten består av silt, organisk material og 
material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper.  

Fjell ligger dypere til sørvest på tomten enn til nordøst, på ca. 12 m dybde ved borpunkt B 
og på ca. 2,5 m dybde ved borpunkt D.  

Jordprofilet er hovedsakelig estimert som følgende omkring borpunktene (se borplan i bilag 
A): 

Borpunkt A: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 1 til 3 m er sand.   

 3 til 7,5 m er sand og silt, lagvis.   

o Grunnvannstand ble målt på ca. 3 m dybde under terreng, i kote ca. 139.5 
moh. 

 Fjell ble truffet på 7,5 m dybde.   

Borpunkt B: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til ca. 12 m er sand.  

 Fjell ble truffet på ca. 12 m dybde.  

Borpunkt C: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 6 m er siltig sand, innslag av grus på ca. 5 m dybde.   

o Telefarlighetsklasse T1, ikke telefarlig. 

 Fjell ble truffet på ca. 6 m dybde.  

 

 

9 https://www.youtube.com/watch?v=w2f3YwotnXU  
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Borpunkt D: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 1 m er grus.  

 1 til 2,5 m dybde er silt.  

 Fjell ble truffet på ca. 2,5 m dybde.  

Borpunkt E: 

 0 til 0,5 m er matjord.  

 0,5 til 2 m er sandig og leirig silt.  

o Telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

 2 til 3,5 m er siltig organisk material.  

o Telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

o Resultater fra lab og bilder fra naverboring indikerer å grunnvannstanden 
ligger omtrentlig på 2 m dybde.  

 3,5 til 5,5 m er material med kvikkleire egenskaper.   

o Prøve av materialet på 4-5 m dybde ble analysert i lab som forstyrret silt. Ifølge 
resultater fra lab er materialet ikke klassifisert som kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale. Men en video og fotoer viser opptatt sampler fra 
naverboringen fra 4-5 m dybde i borpunkt E viser klart material med 
kvikkleire/sprøbrudd egenskaper. Ved rystelse går leiren som opprinnelig er i 
relativt fast form i flytefase som indikerer kvikkleire/sprøbrudd. Derfor er 
materialet registrert som sensitive material med kvikkleire/sprøbrudd 
egenskaper.  

 Fjell ble truffet på 5,5 m dybde.  
 

Ettersom 5-etasje mursbygg er planlagt på tomten kreves ganske omfattende 
fundamentering. Fundamentering på peler er sannsynligvis den mest praktiske løsning 
ettersom egenskaper av løsmasser og dybde til fjell er forskjellige på tomten.  

Tomten er ganske flatt, liten skråning plassert til sørvest på tomten, er områdestabilitet 
vurdert tilfredsstillende.  

Undersøkelsene anses som tilstrekkelig grunn for videre planlegging av prosjektet samt 
dimensjonering og prosjektering av fundamenter. Avgrensing av kvikkleire i sørøst delen 
av hjørnet kan være viktig for kostnaden av prosjektet siden det hav avgjørende påvirkning 
av f.eks. peleprosjektering, og seismisk grunntype. VSO Consulting bistår gjerne med 
dette. 

VSO Consulting ber om å bli holdt orientert om sakens videre gang. Påtreffes uregistrerte 
grunnforhold, ber vi om å bli varslet. 
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Bilag A - Tegninger 
 

 Plan, plassering av undersøkelser 
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Bilag B - Geotekniske feltundersøkelser 
 

 Feltrapport 

 Totalsonderings- og CPTU-logger 

 Prøvekort 

 Piezometerkort 

 Resultater fra CPTU-sonderingen 

  



02.19.19 a tot 7.5 2.0 v 1 94 9 jord i topp,Antatt leire/silt til berg

02.09.19 d tot 2.3 2.0 v 1 94 9
Antatt Grus Fylling til 1 meter. Antatt

silt/ leire t il berg
02.09.19 c tot 5.9 2.0 v 1 94 9 Jordi topp.Antatt sand/ silt t il berg.

02.09.19 e tot 5.5 2.0 v 1 94 9
Jord i topp,Antatt leire/ silt til ca 5 meter,

antatt gruslag før berg.
02.09.19 b tot 11.7 2.0 v 1 94 9 Jord i topp. Antatt silt/ leire t il berg
02.09.19 a PIEZO HYD 5.0 2.0 6
03.09.19 a cptu 7.0 3.0 5
03.09.19 a syl54 7.0 4.0 11
03.09.19 c nav 5.0 11 2 pose
03.09.19 e nav 5.0 11 2pose
03.09.19 e syl54 5.0 2.0 11 kom ikke ned fra 4-5
03.09.19 e syl54 5.0 4.0 11 ny oppstilling
30.08.19 påvisning pkt 5.0
30.08.19 innmåling gps 5.0
30.08.19 timer 1.0 Arbeid rundt fjerning av bil
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Rov. Doto Forklaring Tognet Pro4. 19337

Tagning no.

Prosjektert av: FJ

Tagnet av: FJ

Kontrollert av: GOB

Godkjent av: GOB

Dalo 17.09.2019

Rov.

JA-V-JAT-04
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Rev. Dato Forklaring Tognet

Tagning no.

Prosjektert av: FJ

Tagnet av: FJ
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Grunnvannst.
Terrengkote

Sign

Dybde Prøvetype prøve nr.

Prøvekort

8

9

Oppdragsnr / Navn
Geotekniker / Firma
Hull
Dato

sta-4

Shell Tomta, Eidsvoll
Fríða Jónsdóttir / VSO

silt. 30% tap av prøve

100% stap av innhold i syl54

Dybde i meter Beskrivelse

1

2

3

4

5

6

7

2.9.2019

syl544-5

6-7 sta-6

GM

syl54

A



Grunnvannst.
Terrengkote

Sign

Dybde Prøvetype prøve nr.

ca 4 m

GM
C
3.9.2019

nav
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nav

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

Dybde i meter Beskrivelse

1

2
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5

6

sec-1

sand/silt

Prøvekort

sand

sand

sand

sand

Oppdragsnr / Navn
Geotekniker / Firma
Hull
Dato

sec-3

Shell Tomta, Eidsvoll
Fríða Jónsdóttir / VSO



Grunnvannst.
Terrengkote

Sign

Dybde Prøvetype prøve nr.

ca3

GM
E
3.9.2019
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Dybde i meter Beskrivelse

1

2

3

4

5

6

see-0

see-2
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Prøvekort
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myr,torv,silt

myr,torv,silt

Oppdragsnr / Navn
Geotekniker / Firma
Hull
Dato

see-4

Shell Tomta, Eidsvoll
Fríða Jónsdóttir / VSO



Sted: D (Meter): 5
Oppdrag: Høyde rør 1.00
Profil / Hull: Terreng kote
Dato / Tid Topp rør kote 1.00
H (Meter): a (Meter): 0,02

02.09.19 17:08 3.97 2.05
18.09.19 05:28 3.85 2.17

Shell tomta

Piezometer

Shelltomt eidsvoll

Kommentarer

6
02.09.19/14.55

a

Avlesning -
Meter (b)

TidDato
Trykkhøyde -
Meter (hu)



Prosjekt Prosjektnummer: 19337 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Region Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoVegdirektoratet 2.9.2019

Shell- tomt A

Tolkning av udrenert akt iv skjærfasthet 4712

1FJ GÖB GÖB

5

150.0; 3.00

150.0; 7.00

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

D
yb
d
e
(m
)

Udrenert aktiv sk jærfasthet, cucptu (kPa)

Nkt.L=19-12.5·Bq Nkt.K=[7.8/8.5]+2.5·Log(OCR3)+[0.082/0]·Ip Anbefalt kurve

0-3 m: Forboring

Målt grunnvannstand ~
3 m dybde

3-7 m: Sand og silt, lagvis.
Målt romvekt: 19,7 kN/m3.
Gjennomsnittlig skjærstyrke:
SuA ~150 kN/m2.
Antatt friskjonsvinkel: 30°

S:\ 2019\ 19332\ v\ Jarðtækni\ Felt \ 19337_HullA1 CPTu v.2019.02



Prosjekt Prosjektnummer: 19337 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Region Dato sondering Revisjon Figur
Rev. datoVegdirektoratet 2.9.2019

Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon 4712

1FJ GÖB GÖB

Shell- tomt A

6

30.0; 3.00

30.0; 7.00

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

D
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e
(m
)

Friksjonsvinkel, (°)

att raksjon, a (kPa)

Schmertmann 1978: Well-graded fine sand (Dr4) Kleven et al. 1986 (Dr4) Anbefalt kurve -

S:\ 2019\ 19332\ v\ Jarðtækni\ Felt \ 19337_HullA1 CPTu v.2019.02



Prosjekt Prosjektnummer:  19337 Borhull

Innhold Sondenummer

Utført Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Region Dato sondering Revisjon Figur

Rev. dato
16Eidsvoll 2.9.2019

Shell-tomt A

Jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 4712

1FJ GÖB GÖB
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Robertson 1990 (Bq-Qt)

5. Sand mixtures -
Silty sand to sandy silt

6. Sands - Clean sands
to silty sands

4. Silt mixtures -
Clayey silt to silty clay

3. Clays - Clay to silty
clay

2. Organic soils -
peats

0. Outside model

-1. Predrilling

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

Robertson 1990 (Fr-Qt)

4. Silt mixtures -
clayey silt to silty clay

6. Sands - clean sand
to silty sand

5. Sand mixtures -
silty sand to sandy silt

3. Clays - silty clay to
clay

2. Organic soils - clay

0. Outside model

-1. Predrilling

S:\2019\19332\v\Jarðtækni\Felt\19337_HullA1 CPTu v.2019.02



Shell tomten, Eidsvoll kommune 
Geoteknisk undersøkelsesrapport 
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Bilag C - Geotekniske laboratorieundersøkelser 
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Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 100,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

12.09.2019 2,25 E
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 JONESA JONESA
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

10213878 RIG-TEG-252.1 Enaks

Programrevisjon:

00

Tegningens filnavn:

Godkjent:

ANNM
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MULTICONSULT AS
Nedre Skøyen vei 2, 

0213 OSLO
Tlf.: +47 21 58 50 00
www.multiconsult.no



Prøvediameter Prøvehøyde

54,00 95,00
Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

12.09.2019 4,3 E
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 JONESA METS
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

10213878 RIG-TEG-252.2 Enaks

Programrevisjon:

00

Tegningens filnavn:

Godkjent:

ANNM
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

C A C

B C

E C E

D E

E

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,1578 0,3054 0,3865 0,4270

B 0,0391 0,0974 0,1656 0,1964

C 0,0027 0,0081 0,0166 0,0252

D 0,0045 0,0099 0,0137

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

VSO Consulting AS

Shell tomten, Eidsvoll kommune Godkjent Dato

OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

X X

X X

%

Tot. densitet

ANNM

kN/m2 Wf

< 0,02 mmGlødetap

Ogl % kN/m3

SYMB
OL

18.09.19

X X

X X

1,0-2,0

3,0-4,0

0,0-1,0
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GEO
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SAND, siltig

SILT, sandig, leirig

LEIRE, siltig
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W
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Densitet (g/cm3): 2,08
Vanninnhold w (%): 23,12

Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

12.09.2019 4,45 E
Forsøknr.: Tegnet av: Kontrollert:

1 CHPS ANNM
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

10213878 RIG-TEG-400.1 CRS

Effektivt overlagringstrykk, vo' (kPa):

30.01.2018

Rapportdato:

ANNM

VSO Consulting AS
Shell tomten, Eidsvoll kommune

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: av' - a, M og cv.

Programrevisjon:

Godkjent:

18.09.2019
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Densitet � (g/cm3): 2,08

Vanninnhold w (%): 23,12

Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

12.09.2019 4,45 E
Forsøknr.: Tegnet av: Kontrollert:

1 CHPS ANNM
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

10213878 RIG-TEG-400.2 CRS

Effektivt overlagringstrykk, �vo' (kPa):

Rapportdato:

Godkjent:

VSO Consulting AS
Shell tomten, Eidsvoll kommune
Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: �av' - �a, k og ub/�.

18.09.2019

ANNM
Programrevisjon:

30.01.2018
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