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Vedlegg 
- Tegning N01A01 
- Vedlegg 2: Vurdering av områdestabilitet iht. NVE Veileder 1/2019 – en oppsummering 

Sammendrag 
Eidsvoll Stasjon AS ønsker å detaljregulere 2 tomter til nye næringsbygg. Løvlien Georåd har 
fått i oppgave å utrede tiltaket mtp. stabilitet iht. teknisk forskrift (TEK17) §7-3 og NVEs 
veileder, ref. [1]. 
 
Det er registrert kvikkleire i to borpunkter langs Eidsvollvegen. Områdestabiliteten er følgelig 
utredet iht. NVE veileder nr. 1/2019, ref. [1]. Det påpekes at det iht. kapittel 3.3.6 i veilederen 
stilles krav til at det gjennomføres kvalitetssikring av denne vurderingen og utførte 
stabilitetsberegninger av et uavhengig foretak for prosjekter i tiltakskategori K3 og K4.   
 
Det er for begge næringsbyggene dokumentert tilfredsstillende stabilitet mot jernbanen iht. Bane 
NOR sitt tekniske regelverk, ref. [2].  
 
Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i nord kan 
etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot områdestabilitet. Dette forutsetter imidlertid 
følgende:  

- Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom 
under terrengnivå.  

- Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at 
bygget ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred.  

- Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det etableres 
parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen forutsetter derfor 
at massene ikke fjernes, men planeres utover slik at motholdet mot leirskråningen i profil 
B-B og C-C opprettholdes. 

- Utgravingen for etablering av overvannsmagasinet skal skje seksjonsvis fra den ene 
enden til den andre, med bredder på 3 og 3 meter. Det skal utføres kontinuerlig 
tilbakefylling med sprengstein. Utgravde masser skal mellomlagres lokalt på 
parkeringsplassen samtidig som etablering av magasinet pågår.  

Ved etablering av overvannsmagasinet skal det benyttes fiberduk mellom stedlige masser og 
tilbakefylte masser i magasinet. Det anbefales at fiberduken avsluttes ca. 1 meter under terreng 
slik at duken ikke fungerer som en grunnvannsbarriere dersom det skulle gå tett. En fiberduk blir 
gjerne ganske tett etter en viss tidsperiode.  
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Oversiktskart 

 
Figur 0.1: Oversiktskart [3]. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Eidsvoll Stasjon AS ønsker å detaljregulere 2 tomter til nye næringsbygg. Det ene bygget er 
tiltenkt som et nytt politihus mens det andre skal fungere som et næringsbygg for Viken 
tannhelsetjeneste. Løvlien Georåd har fått i oppgave å utrede tiltaket mtp. stabilitet iht. teknisk 
forskrift (TEK17) §7-3 og NVEs veileder, ref. [1]. Det vises innledningsvis til vedlegg 2 for 
utredning av tiltakets påvirkning på områdestabiliteten iht. prosedyren for utredning av 
områdeskredfare. Det vises til tabell 3.1 i veilederen.  

1.2 Tiltak  
Det ønskes etablert et nytt næringsbygg og et nytt politihus, se figur 1.1 for plassering av tiltaket 
på kart. Det vises til figur 1.2 og figur 1.3 for plantegning av næringsbygget og politihuset.  
 

 
Figur 1.1 Oversiktskart med plassering av ønskede tiltak. Bakgrunnskart er hentet fra norgeskart.no 
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Figur 1.2 [Næringsbygg - Viken tannhelsetjeneste] Skjermbilde av tegning A-010-1, dato 07.10.20, 
utarbeidet av Besseggen Arkitekter 
 

 
Figur 1.3 [Politihus] Skjermbilde av tegning A-010-1, dato 31.08.20, utarbeidet av Besseggen Arkitekter 
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2 Myndighetskrav 
Iht. TEK 17 §7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 
og skred).  

2.1 Flom 
Tomtene ligger ikke i et aktsomhetsområde for flom iht. NVEs Atlas [4]. Ytterligere risiko for 
flom er ikke vurdert. 

2.2 Stormflo 
Siden tiltaket ikke ligger ved kysten, er det ikke risiko for stormflo. 

3 Terreng og grunnforhold 

3.1 Kartgrunnlag 
Tiltaksområdet ligger ifølge NVE Atlas under marin grense [4]. Ifølge kvartærgeologisk kart fra 
NGU, ref. [5], kan det forventes tykke havavsetninger under fyllmasser på tiltaksområdet. 
 

  
Figur 3.1 Kvartærgeologisk kart fra NGU [5]. Røde sirkler markerer omtrentlig plassering av 
tiltaksområdene 
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4 Grunnlag 

4.1 Eksisterende faresoner 
Ingen av byggene befinner seg i en allerede definert faresone iht. NVE Atlas, ref. [4]. Det er 
imidlertid registrert kvikkleire i to borpunkter langs Eidsvollvegen. Se plassering av byggene i 
forhold til eksisterende faresoner og punkter (lilla prikker) der det er registrert kvikkleire på figur 
4.1. 
 

 
Figur 4.1 Skjermbilde av nærliggende faresoner, hentet fra NVE Atlas 

4.2 Grunnundersøkelser 
Det er fra tidligere utført grunnundersøkelser i forbindelse med etablering av ny bru sør for 
tiltenkt nytt næringsbygg og i forbindelse med reguleringsplan og byggeplan for det nye 
dobbeltsporet inn mot Eidsvoll stasjon. Resultatene er presentert i egne rapporter, ref. [6], ref. [7] 
og ref. [8].  
 
Generelt om grunnforholdene:  
«Løsmassene består av tørrskorpeleire med varierende mektighet over «middels» plastisk og 
«lite» sensitiv siltig leire» 
 
Det er påvist leire med kvikke egenskaper i to borpunkter. Se plassering av utførte undersøkelser 
på figur 4.2. Det vises til vedlegg 2 for en oppsummering av områdestabilitetsvurderingen iht. 
NVE Veileder 1/2019.  
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Figur 4.2 Plassering av tidligere utførte feltundersøkelser med markering 

4.3 Erosjon 
Det pågår ikke erosjon som kan igangsette skred som kan ramme byggene.   

4.4 Topografi og omgivelser 
Terrenget utenfor tiltaksområdet mot sør og vest er preget av høye ravineskråninger med 
høydeforskjeller opp mot ca. 38 meter. Terrenget er generelt bratt med gjennomsnittlig helning 
ca. 1:2.   
 
Næringsbygget i sør er tiltenkt plassert mellom Eidsvollvegen og hovedbanen. Dagens 
terrengnivå på tiltaksområdet varierer mellom ca. kote +136,3 og ca. kote + 129, med 
gjennomsnittlig fall 1:2,5 mot hovedbanen.  
 
Politihuset i nord er tiltenkt plassert på en rygg mellom Gardermobanen og Hovedbanen. Dagens 
terrengnivå varierer mellom ca. kote + 134 og ca. kote +128. Sør for tiltaksområdet ligger det en 
jordvoll mot Eidsvollvegen.  
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4.5 Løsne- og utløpsområde 
Utførte felt- og laboratorieundersøkelser viser at det ikke er sammenhengende lag med 
sprøbruddmateriale i ravinen mot sør/sørvest. 
 
Da det bare er påvist tynne lag med sprøbruddmateriale i bunnen av ravinen ved tiltenkt 
plassering av næringsbygget i sør, er det kun utført en vurdering av utløps-/løsneområde for dette 
bygget.  
 
Utførte undersøkelser tilsier at rotasjonsskred er aktuell skredmekanisme for skråningen, se 
flytskjema i kapittel 4.5.1 i NVE Veileder 1/2019, ref. [1]. Det vises til utdypende forklaring i 
vedlegg 2.  
 
Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at bygget 
ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred. Se figur 4.3 for angitt retning for flyttingen av 
næringsbygget på tegning A-010-1, dato 07.10.20.  
 
Det vises til tegning N01A01 for skissering av utløpsområdet og plassering av bygget etter at det 
er flyttet 5 meter som angitt ovenfor og vist på figur 4.3. 
 

 
Figur 4.3 [Næringsbygg - Viken tannhelsetjeneste] Skjermbilde av tegning A-010-1, dato 07.10.20, 
utarbeidet av Besseggen Arkitekter med angitt retning for flytting av bygget. 
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5 Forutsetninger stabilitetsberegninger og sikkerhetskrav  

5.1.1 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.  
 
Det er i utførte stabilitetsberegninger benyttet en tyngdetetthet mellom 19 – 20 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚3. 

5.1.2 Bygningslaster 
Følgende karakteristiske laster er forutsatt i stabilitetsberegningene: 

• Bygningslast av bolig på toppen av Prestebakken: 15 kPa. 
• Næringsbygg: 10 kN/m2 * 3. etg = 30 kPa. 
• Politihus: 10 kN/m2 * 3. etg = 30 kPa. 

Kommentar rev. 05: Næringsbygget får en etasje mindre. Politihuset får en etasje ekstra. Dvs. 
følgende karakteristiske laster gjelder:  

• Næringsbygg: 10 kN/m2 * 2. etg = 20 kPa. 
• Politihus: 10 kN/m2 * 4. etg = 40 kPa. 

5.2 Bruddgrensetilstand 
Geoteknisk prosjektering av stabilitet, fundamentering og støttekonstruksjoner skal utføres etter 
dimensjoneringsmetode 3 i Eurokode 7.  
 
For stabilitetsberegninger etter dimensjoneringsmetode 3 benyttes lastfaktorer iht. 
tabell NA.A1.2(C) i Eurokode 0.  

• Permanent last:  γGj,sup = 1,00 (ugunstig) 
• Permanent last:  γGj,inf = 1,00 (gunstig) 
• Variabel last:  γQ,1 = 1,30 (Dominerende) 
• Variabel last:  γQ,i = 1,30 (Øvrige variable laster) 

5.3 Tiltak og krav til sikkerhet iht. NVE Veileder nr. 1/2019. 
NVE Veileder nr. 1/2019 stiller ulike krav til stabilitet for næringsbygget og politihuset. 
 
Iht. kapittel 3.3.7 vurderes stabiliteten av skråningene i profil A-A, profil B-B og profil C-C i 
forhold til at de ligger utenfor influensområdet til tiltaket. Dette forutsetter samtidig at 
stabiliteten ved etablering av tiltaket ikke forverres ved f.eks. graving i bunnen av skråningen. 
Det vises til tegning N01A01 for plassering av profilene.  

5.3.1 Næringsbygget  
Settes som et K3-tiltak under beskrivelsen «Mindre nærings- og industribygg». Dette tilsier 
«Robusthet», dvs. γM ≥ 1,2 for korttidsstabilitet og γM ≥ 1,25 langtidsstabilitet. Ved lavere 
sikkerhet enn «robusthet» stilles det krav til «Ikke forverring» av stabiliteten, ref. tabell 3.3 i 
NVE Veileder 1/2019. 



 

Dato: 27.08.2021 
Revisjon: 05 
Side:  12 av 17 

   

 
Eidsvoll stasjon AS / Eidsvoll stasjon / 20504 RIG01 rev05 / Pål Harviken Skjæret 

5.3.2 Politihuset  
Settes som et K4-tiltak under beskrivelsen «større personopphold» og «viktig 
samfunnsfunksjon». Dette tilsier «Robusthet», dvs. γM ≥ 1,2 for korttidsstabilitet og γM ≥ 1,25 
langtidsstabilitet. Ved lavere sikkerhet enn «robusthet» stilles det krav til «forbedring» av 
stabiliteten, ref. tabell 3.3 i NVE Veileder 1/2019. 
 
For å kontrollere stabiliteten ved planering av jordvollen sør for politihuset er det utført 
stabilitetsberegninger av profil C-C. Parkeringsarealet utenfor politihuset kan enten settes til et 
K2 eller K3 – tiltak med «lav» faregrad. Dette tilsier «Robusthet», dvs. γM ≥ 1,2 for 
korttidsstabilitet og γM ≥ 1,25 langtidsstabilitet. Ved lavere sikkerhet enn «robusthet» stilles det 
krav til «Ikke forverring» av stabiliteten, ref. tabell 3.3 i NVE Veileder 1/2019. 

5.4 Krav til lokalstabilitet – Teknisk regelverk fra Bane NOR  
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale fra utførte undersøkelser mot jernbanen. For 
stabilitetsberegninger mot Gardermobanen og Hovedbanen stilles det egne krav til 
materialfaktorer iht. teknisk regelverk fra Bane NOR, se figur 5.1. Det må derfor for både 
næringsbygget og politihuset dokumenteres materialfaktorer, γM  ≥ 1,5 for både korttids- og 
langtidsstabilitet. 
 

 
Figur 5.1 Skjermbilde av krav til partialfaktorer hentet fra BaneNOR sitt tekniske regelverk, ref. [2]. 

6 Grunnlag for stabilitetsvurderinger 

6.1 Kritiske snitt - områdestabilitet 
Områdestabiliteten er vurdert i tre profiler, profil A-A, profil B-B og profil C-C.  Profil A-A er 
trukket opp mot næringsbygget, profil B-B og profil C-C er trukket opp mot politihuset og 
tilhørende utomhusareal. Se situasjonsplanen på tegning N01A01 for profilenes plassering. 

6.1.1 Næringsbygget 
Profil A-A er beregnet for den bratte delen av ravinen som ligger nærmest næringsbygget i sør, 
se figur 6.1 for aktuell topografi.  
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Figur 6.1 Skjermbilde av profil A-A fra Geosuite Stability 

6.1.2 Politihuset 
Profil B-B er beregnet for den noe slakere skråningen sør for politihuset. Ravinen er forholdsvis 
smal så det må kunne forventes noe 3D-effekter som kan påvirke positivt sammenlignet med den 
beregnede stabiliteten i et 2D-snitt. For dype skjærsirkler er det i stabilitetsberegningene benyttet 
en 3D-faktor lik 0,02. Se figur 6.2 for aktuell topografi. 
 

 
Figur 6.2 Skjermbilde av profil B-B fra Geosuite Stability 
 
Profil C-C er beregnet for å kontrollere stabiliteten ved planering av jordvollen nord for 
Eidsvollveien og sør for politihuset. Se figur 6.3 for aktuell topografi.   
 

 
Figur 6.3 Skjermbilde av profil C-C fra Geosuite Stability 
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6.2 Kritiske snitt – lokalstabilitet mot jernbanen 
Det er utført stabilitetsberegninger for tre profiler, hhv. profil D-D, profil F-F og profil G-G mot 
jernbanen. Se situasjonsplanen på tegning N01A01 for profilenes plassering i plan.  
 
I forbindelse med etableringen av «Eidsvoll vending» ble det bygd en støttekonstruksjon langs 
Hovedbanen. Løvlien Georåd AS prosjekterte støttemuren som er en spuntvegg forankret med 
løsmassestag. Støttemuren er forblendet med et tredekke. Se plassering av støttemuren i figur 
6.4. Det vises til eget notat for prosjektering av støttekonstruksjonen, ref. [9]. 
 

 
Figur 6.4 Plassering av støttemur – skisse, hentet fra ref. [9]. 
 
Det er etter samtaler med oppdragsgiver bestemt å flytte næringsbygget 2,5 meter inn mot 
Eidsvollvegen, fra Hovedbanen. Det skal benyttes lette masser, som lettklinker eller Glasopor 
under bygget for å utjevne høydeforskjeller. Stabiliteten mot Hovedbanen er ivaretatt, men 
Løvlien Georåd kan ikke garantere at det ikke vil oppstå differensialsetninger på den delen av 
bygget som er plassert nærmest skråningen. Potensielle setninger på bygget vil ikke påvirke 
stabiliteten av skråningene ned mot jernbanen, men må vurderes ved senere detaljprosjektering 
av bygget. Det vises til tegning N01A01 for plassering av bygget etter at det er flyttet 5 meter 
langs jernbanen, som angitt i figur 4.3, og 2,5 meter inn mot Eidsvollvegen.  
  
 Se figur 6.5 for skjermbilde av profil G-G fra Geosuite Stability.  
 

 
Figur 6.5 Skjermbilde av profil G-G fra Geosuite Stability. 
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7 Stabilitetsvurderinger 
Det vises til tabell 7.1 og tabell 7.2 for resultater fra utførte stabilitetsberegninger. 
Stabilitetsberegninger med påtegnede skjærflater er utarbeidet i eget notat. Det påpekes at 
tabellene oppsummerer oppnådd sikkerhetsfaktor for de mest relevante og mest kritiske 
skjærflatene for hvert profil.  
 
Kommentar rev. 05: Næringsbygget får en etasje mindre, totalt 2 etasjer. Politihuset får en 
etasje ekstra, totalt 4 etasjer.  
Beregnede sikkerhetsfaktorer for områdestabiliteten forblir uendret, se tabell 7.1.  
Beregnede sikkerhetsfaktorer for lokalstabilitet mot jernbanen for profil F-F (En ekstra etasje på 
Politihuset) er oppdatert, se tabell 7.2. 
 
 
Tabell 7.1 Oppsummering sikkerhetsfaktorer og krav til stabilitet for dagens situasjon - områdestabilitet 

Profil Beregningsmet. Beregnet F 
(Før tiltak) 

Beregnet F  
(Etter tiltak) Krav F Vurdering 

A-A ADP 1,0 1,0 «Ikke forverring» Ok 
A-A AFI 1,09 1,09 «Ikke forverring» Ok 
B-B ADP 1,68 1,66 1,2 Ok 
B-B AFI 1,84 1,84 1,25 Ok 
C-C ADP 1,32 1,38 «Ikke forverring» Ok 
C-C AFI 1,71 1,71 «Ikke forverring» Ok 

 
Tabell 7.2 Oppsummering sikkerhetsfaktorer etter etablering av tiltak – lokalstabilitet mot jernbanen 

Profil Beregningsmet. Beregnet F  
(Etter tiltak) Krav F Vurdering 

D-D ADP 2,55 1,5 Ok 
D-D AFI 2,22 1,5 Ok 
F-F ADP 1,89 1,5 Ok 
F-F AFI 1,62 1,5 Ok 
G-G ADP 1,69 1,5 Ok 
G-G AFI 1,5 1,5 Ok 

 

8 Etablering av overvannsmagasin  
Løvlien Georåd fikk beskjed den 25.01.2021 om at det skal etableres et overvannsmagasin under 
deler av parkeringsarealet til næringsbygget i sør. Samme krav til sikkerhet, dvs. «ikke 
forverring» av stabiliteten, gjelder for magasinet som for næringsbygget.  
 
Overvannsmagasinet skal etableres ved bruk av sprengstein, se plassering av næringsbygget i 
figur 1.2.  
 
Steinmagasinet etableres frostfritt med tilhørende kum. Utgravingen skal skje seksjonsvis fra den 
ene enden til den andre, med bredder på 3 og 3 meter. Det skal utføres kontinuerlig tilbakefylling 
med sprengstein. Utgravde masser skal mellomlagres lokalt på parkeringsplassen samtidig som 
etablering av magasinet pågår. Dette betyr at utgravde masser ikke skal kjøres vekk fra 
tiltaksområdet før magasinet er ferdig etablert.  
 
Det skal benyttes fiberduk mellom stedlige masser og tilbakefylte masser i magasinet. Det 
anbefales at fiberduken avsluttes ca. 1 meter under terreng slik at duken ikke fungerer som en 
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grunnvannsbarriere dersom det skulle gå tett. En fiberduk blir gjerne ganske tett etter en viss 
tidsperiode.  

9 Konklusjon områdestabilitet 
Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i nord kan 
etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot områdestabilitet. Dette forutsetter imidlertid 
følgende:  
 
Det tillates ikke utgraving for etablering av kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom under 
terrengnivå.  
 
Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at bygget 
ikke plasseres i et utløpsområde for leirskred.  
 
Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-C kan planeres ut slik at det etableres 
parkeringsplass som vist på figur 1.3. Etablering av parkeringsplassen forutsetter derfor at 
massene ikke fjernes, men planeres utover, slik at motholdet mot leirskråningen i profil B-B og 
C-C opprettholdes. 
 
Utgravingen for etablering av overvannsmagasinet skal skje seksjonsvis fra den ene enden til den 
andre, med bredder på 3 og 3 meter. Det skal utføres kontinuerlig tilbakefylling med sprengstein. 
Utgravde masser skal mellomlagres lokalt på parkeringsplassen samtidig som etablering av 
magasinet pågår.  
 
Kommentar rev. 05: Områdestabiliteten påvirkes ikke av endringen. 

10 Konklusjon lokalstabilitet mot jernbanen. 
Utførte stabilitetsberegninger mot jernbanen tilsier at både næringsbygget i sør og politihuset i 
nord kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk, ref. [2].  
 
Det er etter samtaler med oppdragsgiver bestemt å flytte næringsbygget 2,5 meter inn mot 
Eidsvollvegen, fra Hovedbanen. Det skal benyttes lette masser, som lettklinker eller Glasopor 
under bygget for å ta opp høydeforskjeller. 
 
Kommentar rev. 05: Utførte supplerende stabilitetsberegninger med en ekstra etasje på 
politihuset gir tilfredsstillende sikkerhet, F>1.5, mot jernbanen. Det vises til tabell 7.2 for 
oppnådde sikkerhetsfaktorer. 

11 Videre geoteknisk bistand 
Presenterte stabilitetsvurderinger er utført iht. NVE veileder nr. 1/2019, ref. [1]. Det påpekes at 
det iht. kapittel 3.3.6 i veilederen stilles krav til at det gjennomføres kvalitetssikring av denne 
vurderingen og utførte stabilitetsberegninger av et uavhengig foretak for prosjekter i 
tiltakskategori K3 og K4.   
 
I forbindelse med etableringen av «Eidsvoll vending» ble det bygd en støttekonstruksjon 
forankret med løsmassestag langs Hovedbanen, se skissert plassering av denne på figur 6.4. 
Byggeaktiviteten i forbindelse med etablering av næringsbygget i sør og politihuset i nord vil 
delvis foregå oppå løsmassestagene og det må tas hensyn til dette i prosjektering og utførelse slik 
at stagene hverken skades eller overbelastes. 
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Vurdering av områdestabilitet iht. NVE Veileder 1/2019 – en oppsummering 

Områdestabiliteten vurderes i henhold til TEK17 §7-3 og NVEs kvikkleireveileder 1/2019 [1]. 
Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner er beskrevet i kapittel 3.1 i 
sistnevnte dokument. 
 
I det følgende er det gjort en gjennomgang av denne prosedyren: 
Punkt 
nr. 

Krav Vurdering 

Del 1: Aktsomhetsområder 

1 Undersøk om det finnes 
registrerte faresoner 
(kvikkleiresoner) i området 

Ingen av byggene skal plasseres i en allerede 
definert faresone iht. NVE Atlas, ref. [2]. Det er 
imidlertid registrert kvikkleire i to borpunkter langs 
Eidsvollvegen. 

2 Avgrens områder med mulig 
marin leire 

Hele tiltaksområdet er ifølge NVEs temakart [3] 
innenfor aktsomhetsområdet for marin leire. 

3 Avgrens områder med terreng 
som kan være utsatt for 
områdeskred 

Terrenget utenfor tiltaksområdet mot sør og vest er 
preget av høye ravineskråninger med 
gjennomsnittlig helning ca. 1:2 og høydeforskjeller 
opp mot ca. 38 meter. Mot jernbanen øst for 
næringsbygget og politihuset er det etablert en 
støttekonstruksjon forankret med løsmassestag. Det 
vises til skjermbilde av profil G-G for 
næringsbyggets plassering i forhold til jernbanen.  
 
Basert på terrengkriterier er tiltaket innenfor 
aktsomhetsområdet for kvikkleireskred. Det vises 
til punkt 3 i kapittel 3.1 i veilederen for gjeldende 
kriterier. 

 
Del 2: Utredning av faresoner 

 
4 Bestem tiltakskategori Næringsbygget settes som et K3-tiltak under 

beskrivelsen «Mindre nærings- og industribygg» 
 
Politihuset settes som et K4-tiltak under 
beskrivelsen «større personopphold» og «viktig 
samfunnsfunksjon». 
 
For tiltakskategori K3-K4 må sikkerhet mot 
områdeskred dokumenteres iht. kravene i kap. 3.3.6 

5 Gjennomgang av grunnlag – 
identifikasjon av kritiske 
skråninger og mulig 
løsneområde 

Det er påvist leire med kvikke egenskaper i to 
borpunkter langs Eidsvollvegen.  
 
Iht. kapittel 3.3.7 i veilederen vurderes stabiliteten 
av skråningene i profil A-A, profil B-B og profil C-
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C i forhold til at de ligger utenfor influensområdet 
til tiltaket. Dette forutsetter samtidig at stabiliteten 
ved etablering av tiltaket ikke forverres ved f.eks. 
graving i bunnen av skråningen. 
 
Det er ikke påvist sprøbruddmateriale fra utførte 
undersøkelser mot jernbanen. Stabiliteten av disse 
skråningene (profil D-D. profil F-F og profil G-G) 
utredes iht. BaneNOR, ref [4], sitt tekniske 
regelverk og omtales ikke videre i denne 
prosedyren.  
 
Utførte felt- og laboratorieundersøkelser viser at 
det ikke er sammenhengende lag med 
sprøbruddmateriale i ravinen mot sør/sørvest. 
Stabiliteten av skråningene vurderes videre iht. 
veilederen.  

6 Befaring Det er ikke utført befaring i forbindelse med dette 
prosjektet da det tidligere er utført flere befaringer i 
området i forbindelse med blant annet 
prosjekteringen av støttekonstruksjonen mot 
hovedbanen. Det er ikke bekker i nærheten som kan 
utløse skred som kan påvirke tiltaket.  

7 Gjennomfør 
grunnundersøkelser 

Det er fra tidligere utført grunnundersøkelser i 
forbindelse med etablering av ny bru sør for tiltenkt 
nytt næringsbygg og i forbindelse med 
reguleringsplan og byggeplan for det nye 
dobbeltsporet inn mot Eidsvoll stasjon. Resultatene 
er presentert i egne rapporter. 
 
Det er ikke utført supplerende undersøkelser i 
forbindelse med dette tiltaket.  

8 Vurder aktuelle 
skredmekanismer og avgrens 
løsne- og utløpsområder 

Utførte undersøkelser tilsier at rotasjonsskred er 
aktuell skredmekanisme for skråningen. Dette 
begrunnes ved å følge flytskjemaet, figur 4.3, i 
veilederen. Vurdering av andel sprøbruddmateriale 
over mest kritiske glideflate (b/D-forhold) tilsier at 
rotasjonsskred eller flakskred er aktuell 
skredmekanisme. Flakskred utelukkes da det ikke 
er påvist sammenhengende lag med 
sprøbruddmateriale i skråningen.  
 
Mulig utløpsområde fastsettes etter metodikk angitt 
i kapittel 4.6 i veilederen. Det vises til 
prinsipptegning for flak-/rotasjonsskred på figur 
4.10.  
 
Mulig utløpsområde er kun vurdert for profil A-A 
da det bare er påvist sprøbruddmateriale i bunnen 
av denne skråningen, samtidig som at beregnet 
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sikkerhetsfaktor er 1,0 (ADP). For profil B-B og 
profil C-C viser utførte stabilitetsberegninger at 
krav til «robusthet» er tilfredsstilt både før og etter 
etablering av Politihuset og tilhørende 
utomhusareal.  
 
Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot nord, 
parallelt med jernbanen, for å sikre at bygget ikke 
plasseres i et utløpsområde for leirskred. 
Utløpsområdet er også tegnet på tegning N01A01.  
 

9 Klassifiser faresoner Det er påvist leire med kvikke egenskaper i 2 
borpunkter.  
 
Da det ikke er påvist sammenhengende lag med 
sprøbruddmateriale på tiltaksområdet er det ikke 
utført en slik klassifisering. Det vises til figur 4.2 i 
Notat RIG01 for plassering av borpunktene der det 
er påvist kvikkleire. 

10 Dokumenter tilfredsstillende 
sikkerhet 

Sikkerhetskrav 
Iht. kapittel 3.3.7 i veilederen vurderes stabiliteten 
av skråningene i profil A-A, profil B-B og profil C-
C i forhold til at de ligger utenfor influensområdet 
til tiltaket. Dette forutsetter at stabiliteten ikke 
forverres ved f.eks. graving.  
 
Det er følgende krav for skråninger som ligger 
utenfor influensområdet til tiltaket iht. kap. 3.3.6: 
 
Næringsbygget (K3-tiltak, «lav» faregrad) 
Krav: «Robusthet», dvs. γM  ≥ 1,2 for 
korttidsstabilitet og γM ≥ 1,25 langtidsstabilitet. 
Ved lavere sikkerhet enn «robusthet» stilles det 
krav til «Ikke forverring» av stabiliteten, ref. tabell 
3.3 i NVE Veileder 1/2019. 
 
Politihuset (K4-tiltak, «lav» faregrad) 
Krav: «Robusthet», dvs. γM  ≥ 1,2 for 
korttidsstabilitet og γM  ≥ 1,25 langtidsstabilitet. 
Ved lavere sikkerhet enn «robusthet» stilles det 
krav til «forbedring» av stabiliteten, ref. tabell 3.3 i 
NVE Veileder 1/2019. Sikkerhetsfaktoren skal økes 
iht. figur 3.3. 
 
Geoteknisk stabilitet 
Utførte stabilitetsberegninger tilsier at både 
næringsbygget i sør og politihuset i nord kan 
etableres med tilfredsstillende sikkerhet mot 
områdestabilitet. Det vises til beregnede 
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materialfaktorer for gjeldende profiler i tabell 7.1 
og 7.2 i Notat RIG01.  
Vi vurderer at det planlagte tiltaket (Både 
næringsbygget og politihuset) medfører «ikke 
forverring» av områdestabiliteten.  
 
Følgende forutsetninger gjelder: 

• Det tillates ikke utgraving for etablering av 
kjeller, parkeringskjeller eller oppholdsrom 
under terrengnivå.  

• Næringsbygget i sør må flyttes 5 meter mot 
nord, parallelt med jernbanen, for å sikre at 
bygget ikke plasseres i et utløpsområde for 
leirskred. Det vises til tegning N01A01 for 
plassering av næringsbygget i forhold til 
utløpsområdet etter at næringsbygget er 
flyttet 5 meter parallelt med jernbanen.  

• Jordvollen vist i beregningsprofil B-B og C-
C kan planeres ut slik at det etableres 
parkeringsplass som vist på figur 1.3 i Notat 
RIG01. Etablering av parkeringsplassen 
forutsetter derfor at massene ikke fjernes, 
men planeres utover, slik at motholdet mot 
leirskråningen i profil B-B og C-C 
opprettholdes. 

• Utgravingen for etablering av 
overvannsmagasinet skal skje seksjonsvis 
fra den ene enden til den andre, med 
bredder på 3 og 3 meter. Det skal utføres 
kontinuerlig tilbakefylling med sprengstein. 
Utgravde masser skal mellomlagres lokalt 
på parkeringsplassen samtidig som 
etablering av magasinet pågår.  

Erosjon 
Det pågår ikke erosjon i området som kan utløse 
områdeskred som kan ramme tiltaket.  

11 Meld inn faresoner og 
grunnundersøkelser 

Ikke relevant. Det vises til begrunnelse i punkt 9. 

Tabell.1 Vurdering av områdestabilitet iht. tabell 3.1 i ref. [1]. 
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