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 Innledning 

Hjelme AS er engasjert av Eidsvoll Stasjon AS for å foreta en uavhengig kontroll av geoteknisk utredning av 
områdestabilitet, utført av Løvlien Georåd AS i forbindelse med oppføring av to bygg på Eidsvoll. Kontrollen er 
utført i henhold til NVE Veileder 1/2019 (1), og omfatter kun avklaring av områdestabilitet. Andre geotekniske 
aspekter slik som fundamentering, bæreevne, setninger etc. er ikke omfattet av kontrollen. 

 Dokumentliste 

Følgende er en liste over dokumenter som er lagt til grunn for utført kontroll. 

Tabell 1: Dokumentliste 

Tittel Dato Revisjon 
20504 Profil F-F – GS-rapport Stabilitetsberegninger 4 etasjer – 
Totalspenningsbasis 

12.08.21 - 

20504 Profil F-F - GS-rapport Stabilitetsberegninger 4 etasjer - 
Effektivspenningsbasis 

12.08.21 - 

20504 Notat RIG01  - Geotekniske vurderinger (2) 09.03.21 04 
20504 RIG-BER-01 Stabilitetsberegninger_v1.00 (4) 09.03.21 01 
20504 Kontrollplan (5) 22.01.21 - 
10366-GEOT-1 Geoteknisk datarapport_FV 181 Eidsvoll Bru 
(SVV) (6) 

10.10.19 - 

Geoteknisk fagrapport Gardemobanen – Eidsvoll 
(Jernbaneverket) (7) 

15.02.16 02B 
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 Kontroll 

Tredjepartskontrollen er utført iht. NVE Kvikkleireveileder 1/2019 (1) og baserer seg på en skjematisk 
gjennomgang av oversendte dokumenter. Kontrollerte dokumenter er listet opp i tabell 2. 

Tabell 2. Dokumenter underlagt kontroll 

Tittel Dato Revisjon 
20504 Notat RIG01 - Geotekniske vurderinger (2) 18.05.21 04 
20504 RIG-BER-01 – Stabilitetsberegninger (4) 09.03.21 01 
20504 Profil F-F – GS-rapport Stabilitetsberegninger 4 etasjer – 
Totalspenningsbasis 

12.08.21 - 

20504 Profil F-F - GS-rapport Stabilitetsberegninger 4 etasjer - 
Effektivspenningsbasis 

12.08.21 - 

 

 

 Tredjepartskontroll 

Notatet (2) er delt opp i to tiltak; henholdsvis et næringsbygg i Lokstallen 2 og politistasjon i Lokstallen 10. 
Avstanden mellom de to tiltakene er ca. 130 meter. 

Det er videre i kontrollen valgt å dele opp kontrollen for hver eiendom (vedlegg A og B). Det er i tillegg 
utarbeidet egen kontroll for geotekniske stabilitetsberegninger (vedlegg C) 

Det bemerkes at prosedyre for utredning av områdestabilitet (REV01) innledende ikke var utført etter mal i 
NVE-veileder (1), men det ble etterstrebet i kontrollen å følge prosedyre så langt det lot seg gjøre. 

Kontrollstatus i matrisen bruker følgende forkortelser: 

• OK: kontrollert og godkjent 
• ANM: kontrollert med anmerkning 
• IG: kontrollert, ikke godkjent 
• IR: ikke relevant 

 

 Konklusjon 

Kommentarer og spørsmål stillet Løvlien Georåd av kontrollerende part (Hjelme AS), anses svart ut i 
tilstrekkelig grad. Reviderte dokumenter anses som tilfredsstillende iht. NVEs kvikkleireveilder (1). 

Vi viser ellers til kommentarer og anmerkninger, som er svart ut av Løvlien Georåd i kontrollmatrisene i vedlegg 
A-C. 
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 Referanser 

1. NVE. Sikkerhet mot Kvikkleireskred (NVE-Veileder 1/2019). 2020. 

2. Løvlien Georåd. 20504 Notat RIG01 - Geotekniske vurderinger rev04. 2021. 

3. —. 20504 Eidsvoll stasjon, RIG-BER-01 Beregningsdokument. 2021. 

4. —. 20504 Kontroll- og leveranseplan for rådgivning/prosjektering. 2021. 

5. Statens Vegvesen. 10366-GEOT-1 Geoteknisk Datarapport. Fv.181 Eidsvoll bru. 2019. 

6. Jernbaneverket. Geoteknisk fagrapport. Utbygging Eidsvoll - Hamar, Gardermobanen - 
Eidsvoll, Venjar Eidsvoll (rev02B). 2016. 

7. Løvlien Georåd. Sjekkliste geoteknisk notat: Områdestabilitet Eidsvoll stasjon. 2021. 

8. Statens Vegvesen. 10124-GEOT-1 Fv.181 Ny bru over jernbanen ved Eidsvoll stasjon - 
Geoteknisk datarapport. 2018. 

9. NGI. NVE Ekstern rappor nr. 9/2020. s.l. : Norges vassdrags- og energidirektorat, 2020. 
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Fase: Detaljregulering Prosjekterende: Løvlien Georåd AS Dato: 06.09.21 

Prosjekt: Eidsvoll stasjon Tiltakskategori: K3-K4 Kontrollerende: Hjelme AS Rev:01 

Dokument Prosedyrenummer iht. (1) Avsnitt i kontrollert 
dokument 

Kommentar Hjelme AS Kontrollstatus 

20504 Notat RIG01 1. Undersøk om det finnes registrerte 
faresoner i området. 

4.1 Eksisterende 
faresoner 

- OK 

20504 Notat RIG01 2. Avgrens områder med mulig marin 
leire. 

3.1 Kartgrunnlag - 

 

OK 

20504 Notat RIG01 3. Avgrens områder med terreng som 
kan være utsatt for områdeskred 

4.4 Topografi og 
omgivelser 

REV02: Terrenget har en gjennomsnittlig helning på 1:2 opp mot prestbakken, og 1:10 
ned mot Vorma. Stabilitet opp mot Prestbakken blir senere avklart, men avklaring om 
utløsningsområde ned mot Vorma er ikke avklart. Det er i notatet (avsnitt 10), nevnt en 
stagforankret spuntvegg som går langs jernbanesporene. Dersom denne sikrer 
stabiliteten mellom Vorma og tiltaksområdet, bes dette dokumenteres nærmere. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Lager profiler, viser plassering og kommenter. 
Reviderer RIG01.  

REV03: Kritiske snitt og skredmekanismer innarbeidet i avsnitt. 

OK 

20504 Notat RIG01 4. Bestem tiltakskategori 5.1.2 Politihuset REV02: Tiltakskategori K4 OK 

20504 Notat RIG01 5. Gjennomgang av grunnlag 4. Grunnlag 

6.1 Kritiske snit og 
skredmekanismer 

REV02: Kritiske skråninger ikke identifisert iht. (1), men det er senere utført 
stabilitetsberegninger. Skredtype avklart til rotasjonsskred.  

REV03: Kritiske snitt definert i siste revisjon. 

OK 
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20504 Notat RIG01 6. Befaring - REV02: Det er ikke oppgitt om det er utført befaring. Vurdert til at det ikke er kritisk i 
denne sammenheng. 

ANM 

20504 Notat RIG01/20504 
RIG-BER-01 

7. Gjennomfør grunnundersøkelser 4.1 
Grunnforhold/para
metere 

6.2 Kritiske snitt og 
skredmekanismer 

REV02: Det er utført grunnundersøkelser i regi av SVV og BaneNor. Omfanget av 
grunnundersøkelser opp mot Prestbakken anses som tilstrekkelig for å vurdere 
stabiliteten i skråningen, men det savnes grunnundersøkelser nedover mot 
småbåtshavna (jfr. kommentar i prossedyre 3), alternativ annen dokumentasjon som 
avklarer hvorvidt det kan finnes kvikk- eller sprøbruddsleire i området. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Utført CPTU og dreietrykksondering i borpunkt 
CD166 og totalsondering i borpunkt 5 indikerer ikke sprøbruddmateriale.  

(Sender over CPTU og dreietrykk for D166 i egen epost) 

Det vises til tegning N01A01 for plassering av borpunktene. 

REV03: Beregnet tilfredsstillende stabilitet i snitt F-F 

OK 

20504 Notat RIG01 8. Vurder aktuelle skredmekanismer 
og avgrens løsne- og utløpsområder 

4.5 Løsne og 
utløpsområde 

Tegning: N01A01 

REV02: Det vises til flytskjema i (1) for avklaring av skredmekanisme. Utløpsområde for 
Politihuset er ikke vurdert, men stabilitetsberegning viser at langtidsstabiliteten og 
robustheten til skråningen er tilstrekkelig. Det er ikke gjennomført vurdering av 
løsneområde for Politihuset, og det etterspørre dokumentasjon på tilstrekkelig stabilitet 
og/eller forklaring på hvorfor dette eventuelt ikke er relevant for tiltaket. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Det er ikke indikasjoner på sprøbruddmateriale i 
borpunkt CD165 eller CD166. Vurdering av aktsomhetsområde (løsneområde) iht. NVE 
Veileder 1/2019 er derfor ikke aktuelt for tiltaket.  

For lokalstabiliteten mot Gardermobanen Legger inn et nytt beregningsprofil i RIG-BER-
01 

REV03: Utløpsområde for A-A utarbeidet. Ellers svart ut tilstrekkelig på løsneområde 

OK 
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 9. Klassifiser faresoner - REV02: Ettersom det ikke er påvist kvikkleire, foreligger det heller ikke krav til 
klassifisering av faresone. Det vises ellers til kommentarer i prosedyrenummer 7 og 8. 

IR 

20504 RIG-BER-01 10. Dokumenter tilfredsstillende 
sikkerhet 

 REV02: Det er gjennomført stabilitetsberegninger som viser tilfredsstillende sikkerhet 
mot skred for utløpsområdet. Det mangler stabilitetsberegning for utløsningsområde, 
men har gitt dette ANM ettersom behovet for dette bør avklares under prosedyre 
nummer 3, 7 og 8. 

REV03: Stabilitetsberegninger for utløsningsområde utarbeidet 

REV04: Politihuset økes med en etasje, og Løvlien har lagt ved stabilitetsberegninger 
som viser at lokal- og områdestabilitet er tilfredsstillende. 

OK 
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Fase: Detaljregulering Prosjekterende: Løvlien Georåd AS Dato: 06.09.21 

Prosjekt: Eidsvoll stasjon Tiltakskategori: K3-K4 Kontrollerende: Hjelme AS Rev:01 

Dokument Prosedyrenummer iht. (1) Avsnitt i kontrollert dokument Kommentar Hjelme AS Kontrollstatus 

20504 Notat RIG01 1. Undersøk om det finnes registrerte 
faresoner i området. 

4.1 Eksisterende faresoner - OK 

20504 Notat RIG01 2. Avgrens områder med mulig marin 
leire. 

3.1 Kartgrunnlag - OK 

20504 Notat RIG01 3. Avgrens områder med terreng som 
kan være utsatt for områdeskred 

4.4 Topografi og omgivelser REV02: Terrenget har en gjennomsnittlig helning på 1:2 opp mot 
prestbakken, og 1:10 ned mot Vorma. Stabilitet opp mot Prestbakken blir 
senere avklart, men avklaring om utløsningsområde ned mot Vorma er ikke 
avklart. Det er i notatet (avsnitt 10), nevnt en stagforankret spuntvegg som 
går langs jernbanesporene. Dersom denne sikrer stabiliteten mellom Vorma 
og tiltaksområdet, bes dette dokumenteres nærmere. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Som under punkt 3: Lager profiler, viser 
plassering og kommenter. Reviderer RIG01. 

REV03: Stabilitet tilfredsstillende i snitt G-G 

OK 

20504 Notat RIG01 4. Bestem tiltakskategori 5.1.1 Næringsbygget REV02: Tiltakskategori K3 OK 

20504 Notat RIG01 5. Gjennomgang av grunnlag 4. Grunnlag REV02: Kritiske skråninger ikke identifisert iht. (1), men det er senere utført 
stabilitetsberegninger. Skredtype avklart til rotasjonsskred.  

Tiltaket bør vurderes om det ligger i et løsneområde da terrengkriteriene er 
til stede, og det bør også vurderes om andre skredmekanismer enn 
rotasjonsskred kan være aktuelle. 

 

OK 
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Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Det er utført stabilitetsberegninger av 
kritiske profiler. Det er utført en vurdering av løsneområdet, det vises til eget 
notat 20504 RIG-BER-01 kap. 7. Iht. til nevnte flyskjema i figur 4.3 i veileder 
1/2019 finnes det ikke andre aktuelle skredmekanismer som kan ramme 
tiltaket. Flakskred er ikke en aktuell skredmekanisme da det ikke er 
sammenhengende sjikt med sprøbruddmateriale i skråningen. 

REV03: Løsneområde avklart i snitt G-G. Ellers svart ut tilfredsstillende. 

20504 Notat RIG01 6. Befaring - REV02: Det er ikke oppgitt om det er utført befaring. Vurdert til at det ikke er 
kritisk i denne sammenheng. 

ANM 

20504 Notat RIG01/20504 
RIG-BER-01 

7. Gjennomfør grunnundersøkelser 4.1 Grunnforhold/parametere REV02: Det er utført grunnundersøkelser i regi av SVV og BaneNor. Omfanget 
av grunnundersøkelser opp mot Prestbakken og rundt tiltaket anses som 
tilstrekkelig for formålet. Kvikkleire er påvist i området. 

OK 

20504 Notat RIG01 8. Vurder aktuelle skredmekanismer 
og avgrens løsne- og utløpsområder 

4.5 Løsne og utløpsområde REV02: Det vises til flytskjema i (1) for avklaring av skredmekanisme. 
Utløpsområde for næringsbygget er vurdert, men løsneområde er ikke 
vurdert/synliggjort. Ettersom det er påvist kvikkleire på eiendommen, må 
dette utføres, alternativt vedlegge dokumentasjon på at stabilitet ned mot 
Vorma er tilfredsstillende og/eller at et retrogressivt- eller flakskred ikke kan 
påvirke tiltaket. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Ikke indikasjoner på sprøbrudd i bp. 3,4 
og 5. Vi mener derfor at dette ikke er aktuelt.  

REV03: Stabilitet vist tilfredsstillende i snitt G-G 

OK 

 9. Klassifiser faresoner - REV02: Det er påvist kvikkleire, og det skal utføres klassifisering av faresone 
iht. veiledning i (8) 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Vi mener at da det ikke er påvist 
sammenhengende lag med sprøbruddmateriale på tiltaksområdet så er ikke 
dette nødvendig eller hensiktsmessig. Tiltaket (næringsbygget eller 

OK 
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politihuset) ligger ikke i et aktsomhetsområde (løsne- eller utløpsområde) for 
kvikkleireskred.  

REV03: Det vises til at grunnundersøkelser viser at det ikke er snakk om 
sammenhengdende lag med kvikk- /sprøbruddleire. Utløpsområde for skred 
fra ravinen tegnet inn. Stabilitet beregnet i snitt G-G som viser 
tilfredsstillende stabilitet. 

20504 RIG-BER-01 10. Dokumenter tilfredsstillende 
sikkerhet 

 REV02: Det er gjennomført stabilitetsberegninger som viser tilfredsstillende 
sikkerhet mot skred for utløpsområdet. Det mangler stabilitetsberegning for 
løsneområde, men har gitt dette ANM ettersom behovet for dette bør 
avklares under prosedyre nummer 3, 7 og 8. 

REV03: Stabilitet i snitt G-G (løsneområde) beregnet. 

REV04: En etasje fjernes fra Lokstallen, noe som medfører bedre stabilitet 
ned mot jernbanen. 

OK 
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Fase: Detaljregulering Prosjekterende: Løvlien Georåd AS Dato: 06.09.21 

Prosjekt: Eidsvoll stasjon Tiltakskategori: K3-K4 Kontrollerende: Hjelme AS Rev: 01 

Dokument Avsnitt i kontrollert dokument Kommentar Hjelme AS Kontrollstatus 

20504 RIG-BER-01 2 Forutsetninger og redegjørelser 

2.1 Laster 

 

REV 02: Last oppgitt til 5kPa per etasje + 5kPa snølast for hus på Prestbakken. Laster for politihuset er 
ikke opplyst under avsnitt 2.1, men fra beregningsprofil B-B ser det ut til at det er brukt en last på 
24kPa.Det er ikke oppgitt laster for næringsbygget. 

REV03: Laster fra bygninger oppgitt. 

OK 

20504 RIG-BER-01 3 Krav til sikkerhet REV02: Tiltakskategori K3 for næringsbygg og K4 for politihus. 

 

OK 

20504 RIG-BER-01 4.1.1 Stedlige løsmasser REV02: Det vises ikke til kvikkleire ved tomten til næringsbygget. 

Effektivspenningsparametere er konservativt antatt – OK 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Legger inn kommentar om dette i revidert notat 

REV03: Kvikkleirepunkter innarbeidet i notat 

OK 

20504 RIG-BER-01 4.1.2 Poretrykk REV02: Undertrykk ved NY-20 og hydrostatisk ved NY-22. OK 

20504 RIG-BER-01 4.2 Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon REV02: Tolkning utført på 6 stk. triaksialforsøk. 3 stk. fra borpunkt 20 og 3 stk. fra borpunkt 1. 
henholdsvis fra topp og bunn av skråning. 

 

ANM 
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Friksjonsvinkel fra CUA-forsøk i hull 20 er tolket ved en deformasjon rundt 4%, den kunne med fordel 
vært lagt noe lavere/konservativt. Det er uansett brukt en lavere friksjonsvinkel i beregningene så dette 
er ikke av praktisk betydning. 

20504 RIG-BER-01 4.3 Tolkning av udrenert skjærstyrke REV02: Udrenert skjærstyrke tolket fra CPTu med OCR, og enaks/konus. Parametere anses fornuftig valgt. 

ADP-forhold valgt iht. veileder om anisotropi i norske leirer. 

OK 

20504 RIG-BER-01 5.1 Forutsetninger 

5.2 Beregningsfaser 

5.3 3D effekt 

- OK 

20504 RIG-BER-01 6.1 Profil A-A REV02: Kvikkleirelaget i foten av skråningen er ikke modellert inn. Savner også en stabilitetsberegning 
som bekrefter at stabiliteten er tilstrekkelig i nedre del av skråningen, alternativt dokumentasjon som 
viser at en slik skjærflate ikke er sannsynlig. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Utførte feltundersøkelser indikerer at det ikke er et sammenhengende 
kvikkleirelag i bunnen av skråningen. 

REV03: OK 

REV02: For beregnet stabilitet i A-A som allerede er marginal, lar det seg ikke gjøre å benytte faktor for 
sprøhetsforholdet (dersom fot går gjennom kvikkleire) uten å øke enten styrkeparametere eller 3D-
effekt. Dette anses ikke som hensiktsmessig, men det savnes en beskrivelse av de valg som er gjort rundt 
utfordringen med sprøbruddsmasser. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Stabilitetsberegningen er utført iht. krav i NVE Veileder 1/2019. Da 
skråningen ligger utenfor influensområdet for tiltaket er ikke dette vektlagt. Skjærflater er skissert for å 
finne et tiltenkt utløpsområde rotasjonsskred. 

REV03: OK 

OK 
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REV02: Last fra næringsbygget er ikke lagt inn i beregningene, ber om at det redegjøres for hvorfor last 
ikke er tatt med. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Last fra næringsbygget er ikke inkludert i tåa av skråningen da dette 
vil virke stabiliserende i skråningen mot Prestbakken.  

Det er ikke utført stabilitetsberegninger for dype skjærflater som evt. går under spunten mot jernbanen.  

REV03: OK 

REV04: Redusert en etasje på næringsbygget. Medfører forbedret stabilitet ned mot jernbanen.  

20504 RIG-BER-01 6.2 Profil B-B - OK 

20504 RIG-BER-01 6.3 Profil C-C - OK 

20504 RIG-BER-01 6.4 Vurdering av 3D-faktorer - OK 

20504 RIG-BER-01 7 Vurdering av løsne- og utløpsområder profil 
A-A 

REV02: Løsneområde nedenfor Eidsvollveien bør også utredes, alternativt skal det utdypes hvorfor dette 
ikke er relevant. 

Utløpslengde anses fornuftig vurdert. 

Kommentar fra Løvlien Georåd AS: Følgefeil, avklares ved opptegning av profil ned mot spunten. 

REV03: OK 

 

20504 RIG-BER-01 8 Konklusjon REV02: Det anbefales å flytte bygget 5 meter mot nord for å komme utenfor utløpsområdet. Ved en 
horisontal lengde på skjærflaten i skredet rundt 50 meter, stiller vi dog spørsmål til om bredden til et 
eventuelt skred er vurdert, og om flytting av bygget 5 meter vil være tilstrekkelig. 

REV03: OK, svart ut i revisjon 

OK 
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REV04: Politihuset er økt med en etasje og næringsbygget redusert med en etasje. Påvirkningen fral 
endringene anses dokumentert tilstrekkelig med tanke på lokal- og områdestabilitet.  
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