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Svar til NVEs anmerkning for planområdet for gnr/bnr 10/13 m.fl, Styri
- Eidsvoll kommue.

Nedenfor følger vår vurdering og svar til NVE sin anmerkning.

NVE har kommet med anmerkninger at de geotekniske vurderinger oppdateres i forbindelse med at
planområdet utvides. Videre bør det tas hensyn til revidert kvikkleireveileder 1/2019.

Grunnforholdene beskrevet i Øvre Romerikes rapport nr. 1406.17A-1, datert 11.10.2018, ansees som
tilstrekkelig også for utvidet planområdet. Grunnundersøkelser er tatt i nordre del av planområdet og viser
ikke forekomst av sprøbruddmateriale eller kvikkleire. Definisjon av sprøbruddmateriale i revidert
kvikkleireveileder 1/2019, setter ikke lengre krav til sensitivitet. Prøveserier er gjennomgått i henhold til
endret definisjon av sprøbruddmateriale, og disse betegnes fortsatt ikke som sprøbruddmateriale.
Områdestabilitet er vurdert som tilstrekkelig.

Grunnforholdene i søndre del av utvidet planområdet langs Styriveien er kartlagt i NGU løsmassekart som
tynne morenemasser ( se kartutsnitt nedenfor). Stedvis ble det registrert også berg i dagen. Det er ikke
mistanke på forekomst av sprøbruddmateriale i dette området og det anses ikke behov for supplerende
grunnundersøkelser.

Det er planlagt mindre tiltak i forbindelse av oppgradering av Styrivegen. Tiltakene er fyllinger med maksimal
en meter høyde og veiskjæringer med opp til 2,5 m høyde. Terrenget bak planlagte veiskjæringer har
maksimal helning 1:2. Terrenget bak vegskjæring ligger maksimal 8 m over veinivå. Lokalstabilitet av
veiskjæringer må ivaretas ved detaljprosjektering og det antas behov for støttemurer. Ut fra kartlagte grunn-
og terrengforhold ansees områdestabilitet som tilstrekkelig.
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