
Løvlien Georåd AS
Elvesletta 35

2323 Ingeberg
Telefon: 954 85 000

E-post: post@georaad.no
www.georaad.no

Eidsvoll Kommune
Att: Jan-Henrik Rongved

Deres ref: JHR Vår ref: 21410 / KEM Dato: 08.09.21
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21410 N o t a t R I G 0 1

1 In nledn ing
Løvlien Georåd AS er engasjert av Eidsvoll kommune for å utføre uavhengig kvalitetssikring av
VSO Consulting sine vurderinger av områdestabilitet i forbindelse med oppføring av Sundet
omsorgssenter på eiendom 17/257 i Eidsvoll kommune. Kvalitetssikringen er utført etter krav
angitt i NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

2 Konk lus jon
Kontrollen anses med dette notatet som avsluttet uten åpne avvik. Kontrollskjema for
kvalitetssikringen er vedlagt.

Med vennlig hilsen
Løvlien Georåd AS

______________
Karsten Engdal Mykleset

Mobil: 905 93 020
e-post: kem@georaad.no

Vedlegg:
Sundet omsorgssenter, Eidsvoll. 21410 Kvalitetssikring iht. NVE 1/2019. Kontrollskjema
områdestabilitet, datert 08.09.2021.
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Revisjon Grunnlag Dato
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Sa mmendrag
Løvlien Georåd har foretatt uavhengig kvalitetssikring av VSO sine vurderinger av
områdestabilitet i forbindelse med planlegging av Sundet omsorgssenter i Eidsvoll kommune.
Kvalitetssikringen er utført etter krav i NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Konklusjon
Løvlien Georåd er enig i vurderingen av områdestabiliteten som er gjort. Områdestabiliteten er
svart ut ved at det ikke er gjennomgående lag med sprøbruddmateriale som kan påvirke
tiltaksområdet. I tillegg til grunnlag oversendt fra VSO har Løvlien Georåd gått gjennom eget
grunnlag i området, og konkludert med at det er usannsynlig at det er gjennomgående lag av
sprøbruddmateriale som kan påvirke områdestabiliteten negativt.

Oversendt rapport for vurdering av områdestabilitet framstår som noe uryddig og det anbefales at
oppbygningen vurderes nærmere i senere prosjekter. Kontrollen har ingen åpne kommentarer
som krever svar eller revisjon fra VSO, men inneholder enkelte råd.
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In nledn ing

Løvlien Georåd AS er engasjert til å utføre uavhengig kvalitetssikring i henhold til NVEs
veileder Nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred i forbindelse med planlegging av Sundet
omsorgssenter i Eidsvoll kommune. Vurdering av områdestabiliteten er utført av VSO
Consulting.

Kommentarer fra Løvlien Georåd er skrevet med kursiv

Eventuelle svar fra VSO Consulting skrives med rød tekst i dokumentet.

Dok ument er som in ng år i kontrol len
Dokument nr. Dokument tittel Dato: Utarbeidet av
40738-1 Administasjonsbygg

Bakkehustomta.
Grunnundersøkelser.

24.03.1988 Noteby

Kartblad 1915 i
Eidsvoll

Kartlegging av områder med
potensiell fare for
kvikkleireskred

10.08.1989 NGI

1350013113 G-not-
001

Vilberg ungdomsskole,
Vilbergveien.

29.04.2016 Rambøll

1350013115 G-rap-
001

Vilberg skole – Tynsåkvegen.
Datarapport fra
grunnundersøkelser.

23.05.2016 Rambøll

19337 Shell Tomten, Eidsvoll
kommune. Geoteknisk
undersøkelsesrapport.

20.09.2019 VSO

1350038306 G-rap-
001

Vilberg barnehage. Datarapport
fra grunnundersøkelse.

10.02.2020 Rambøll

1350038508 G-not-
001

Vilberg barneskole. Geoteknisk
vurdering.

20.02.2020 Rambøll

1350038306 G-not-
001

Vilberg barnehage. Geoteknisk
vurdering.

02.03.2020 Rambøll

1350013115 G-not-
001 rev.01

Vilberg skole, Tynsåkveien. 25.03.2020 Rambøll

1350038508 G-not-
02 rev.01

Vilberg barneskole.
Stabilitetsvurdering ravine

11.03.2020 Rambøll

1350038508 G-rap-
001

Vilberg skole. Datarapport fra
grunnundersøkelse.

01.03.2021 Rambøll

19337 Omsorgsboliger i Sundet,
Eidsvoll kommune. Geoteknisk
notat.

07.05.2021 VSO

202010789-4 NVE fremmer innsigelse 08.06.2021 NVE
19337 Omsorgsboliger i Sundet,

Eidsvoll kommune. Geoteknisk
notat – Områdestabilitet REV_1.

29.06.2021 VSO

202010789-8 NVE trekker innsigelse 30.06.2021 NVE
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Dok ument er fra Løvl ien Geo råd AS

I tillegg til oversendt dokumentasjon har Løvlien Georåd utført flere grunnundersøkelser og vurderinger i
området. Disse er oppsummert under.

Dokument nr. Dokument tittel Dato: Utarbeidet av
05-49 nr. 1 Eilert Sundts plass. Geoteknisk

datarapport 05-49 nr. 1.
24.10.2005 Løvlien Georåd

13-247 nr. 1 Sundgata 11, Eidsvoll.
Geoteknisk rådgivningsrapport
13-247 nr. 1.

21.01.2014 Løvlien Georåd

15180 nr. 1 Boligblokk Sundbrua, Eidsvoll.
Geoteknisk datarapport 15180
nr. 1.

07.04.2015 Løvlien Georåd

17098 nr. 1 Sundet Brygge, Eidsvoll
kommune. Geoteknisk
datarapport 17098 nr. 1.

22.05.2017 Løvlien Georåd

17471 nr. 1 Wergelandskvartalet, Eidsvoll.
Geoteknisk datarapport 17471
nr. 1.

22.02.2018 Løvlien Georåd

20319 nr.1 Sundgata 10, Eidsvoll.
Geoteknisk datarapport 20319
nr. 1.

24.08.2020 Løvlien Georåd

Forkla r ing av skj ema
Kontrollkategori Status
A Avvik Å Åpent (krever svar eller revisjon av

dokument/beregninger)
TS Teknisk spørsmål L Lukket (ev. med kommentar)
R Råd IR Ikke relevant
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Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Faresone

- Tiltakskategori
- Skredmekanisme
- Løsne- og utløpsområde
- Klassifisering/faregrad
- ROS-analyse

Planlagt omsorgssenter medfører tilflytting av mer enn to boenheter og er
derfor plasser i tiltakskategori K4. Vi er enige i valg av tiltakskategori.

L

VSO har, ved gjennomgang av topografiske forhold, vurdert at tiltaket ligger
innenfor mulig løsneområde for skråningen som faller sørvestover mot
sentrum. Dette med bakgrunn i at helningen er brattere enn 1:20 og
skråningshøyden er større enn 5 meter. Det er også vurdert at tiltaket ligger i
et mulig utløpsområde for skråningen mot nord.

Mot øst er terrenget mer eller mindre flatt uten skråninger med høyde > 5
meter. Mot vest er det ca. 100 meter til en omtrent 20 meter høy skråning.
Dette betyr at planlagt tiltak ligger innenfor mulig løsneområde for
skråningen mot vest. Skråningen mot vest er ikke beskrevet i detalj. Denne bør
beskrives på lik linje som skråningen mot sør da det også her er høydeforskjell
på ca. 20 meter og aktsomhetsområdet for skråningen potensielt strekker seg
bak til tiltaksområdet.

Ca. 500 meter øst for tiltaksområdet ligger kvikkleiresone 1141 Elstad,
registrert med middels faregrad.

R L
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Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Grunnlag

- Omfang av GU
- Topografi
- Eksisterende

undersøkelser
- Supplerende

undersøkelser
- Befaringer
- Erosjonsforhold

langs vassdrag
vurdert

Det er utført 5 totalsonderinger med opptak av prøveserier fra 3 ulike punkter inne på tomta. Det er i
tillegg utført 1 CPTu og satt ned 1 poretrykksmåler inne på tomta.

Utenfor tomta er vurderinger basert på tidligere grunnundersøkelser utført i området. Geotekniske
grunnundersøkelser som danner grunnlag for vurderingene er vist i Bilde 1.6 i rapport «19337
Omsorgsboliger i Sundet, Eidsvoll kommune. Geoteknisk notat – Områdestabilitet REV_1», se Figur 0.1.

Figur 0.1 Plassering av grunnundersøkelser brukt i vurdering av områdestabilitet

L
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Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i noen av grunnundersøkelsene vist i Figur 0.1, med unntak av
beskrivelsen av sprøbruddmateriale i felt i punkt E inne på tomta. Løsmassene i dybde 4-5 meter i punkt
E er i felt angitt som materiale med kvikkleireegenskaper. Det er i dokument «19337 Geoteknisk
undersøkelsesrapport» beskrevet at «..det ble funnet material med kvikkleire egenskaper på tomten..».
Det ble tatt opp prøver mellom 4-5 meter i punkt E. Løsmassene er klassifisert i lab som silt, med en
udrenert, omrørt skjærfasthet lik 2,2 kPa. Basert på resultatet fra lab er ikke dette materialet klassifisert
som sprøbruddsmateriale. VSO har allikevel klassifisert løsmassene i 4-5 meters dybde i punkt E som
«..material med kvikkleire/sprøbrudd egenskaper.» basert på video av omrøring i felt. Sonderingen i
punkt E antyder heller ikke at løsmassene i 4-5 meters dybde består av sprøbruddmateriale, se Figur 0.2.

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i andre punkter innenfor tiltaksområdet. Det er heller ikke påvist
sprøbruddmateriale i noen av de andre grunnundersøkelsene som er utført i området.
Løvlien Georåd har utført en rekke grunnundersøkelser sør for tiltaksområdet, blant annet på toppen av
skråningen mot sør. Disse grunnundersøkelsene er ikke inkludert av VSO ved vurdering av
områdestabiliteten. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i noen av grunnundersøkelsene utført av
Løvlien Georåd. Det kan være indikasjon på sprøbruddmateriale i enkelte av sonderboringene, men det
virker usannsynlig at det er sammenhengende lag som kan påvirke områdestabiliteten negativt.

Figur 0.2 Totalsondering punkt E
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Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Jordparametere

- Tolkning av kvikkleire
- Prøver

• Ødometerforsøk
• Treaksforsøk

- CPTU
• Anvendelsesklasse
• Metning
• Korrelasjon
• Fasthetsreduksjon for su

A

- Udrenert skjærstyrke
• Leire/silt
• Korrigert styrke for avlastning
• Anisotropi

- Effektivspenningsparametere
• Tørrskorpe/fyllmasser
• Leire

- Romvekt
• Usikkerhet vurdert

- Poretrykksforhold
• Målt i 2 nivåer

Ved tolkning av sprøbruddmateriale bør det legges vekt på resultatene som
oppnås på uforstyrrede prøver i geoteknisk laboratorium (anvendelsesklasse
1), jamfør NGF-melding 11 og 12. Vi synes det er uheldig at man betegner
løsmassene i borpunkt E som mulig kvikkleire når man har uforstyrrede
prøver som viser noe annet.

R L
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Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Profiler

- Tiltakets influensområde
- Kritiske profiler
- Lagdeling
- Bruddmekanismer

Kritiske snitt/skråninger bør generelt identifiseres på plantegninger.

Mulige løsneområder med helning 1:15 kan være hensiktsmessig å vise i
profiler når det argumenteres med at det ikke er gjennomgående lag av
sprøbruddmateriale. På denne måten kan det påvises at eventuelle
retrogressive skred fra skråningen mot sør og mot vest ikke vil gripe bak mot
ti ltaksområdet, som følge av mangel på gjennomgående lag av
sprøbruddmateriale og grunt til berg.

R L

Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Stabilitetsberegninger

- Beregningsprogram
- Samsvar lagdeling
- Samsvar jordparametere
- Interpolasjon c-profiler og

poretrykksprofiler
- Tørrskorpe modellert

(ev. med vannfylt sprekk)
- Sammensatte/sirkulære glideflater
- Oppnådd tilfredsstillende sikkerhet

• Absolutt sikkerhet
• Prosentvis forbedring
• Beregnet sikkerhet dagens sit.
• Beregnet sikkerhet etter tiltak

- Aktuelle anleggsfaser vurdert
- Stikkprøvekontroll

Det er ikke utført stabilitetsberegninger ettersom konklusjonen er at det ikke
finnes gjennomgående lag av sprøbruddmateriale innenfor tiltaksområdet
eller i mulige løsne- og utløpsområder.

IR
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Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Tiltak

- Skisserte tiltak nødvendige
- Skisserte tiltak gir ønsket effekt
- Prinsipp for utførelse av tiltak
- Erosjonssikring langs vassdrag

• Kartlagt aktiv erosjon?

Det er ikke beskrevet tiltak ettersom konklusjonen er at det ikke finnes
gjennomgående lag av sprøbruddmateriale innenfor tiltaksområdet eller i
mulige løsne- og utløpsområder.

IR

Kontrollpunkt Kommentar Kategor i Status
Kvalitetssikring

- Gjennomført intern kvalitetssikring

Mottatt kontrollkopi bekrefter at det er utført intern kvalitetssikring som
tilfredsstiller gjeldende regelverk.

L
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