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Notat nr. G-not-001 

Til Eidsvoll kommune v/Jan-Henrik Rongved 

Fra Rambøll Norge AS v/Magnus Woxholtt-Jensen 

Kopi Svendby Bygg Consult v/ Mali Sletner og Kristoffer Brodshaug 

GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR TOTALENTREPRISEUNDERLAG – 
VILBERG HELSETUN BYGGETRINN 2 

1. Innledning 

Eksisterende helsetun på Helge Neumanns Veg 5, Gnr/Bnr 17/178 i Eidsvoll 
skal utbygges i byggetrinn 2. Rambøll Norge AS har tidligere bistått Miljøbygg 
AS med detaljprosjektering av byggetrinn 1 /1/ og skal nå bistå Eidsvoll 
kommune med underlag for totalentreprise av byggetrinn 2.  

Tomten er vist på Figur 1, opprinnelige helsetun er vist med grønn, byggetrinn 
1 med gul og byggetrinn 3 med rødt.  

 

Figur 1: Grunnkart fra Eidsvoll Kommune, opprinnelige helsetun er vist med grønn, 

byggetrinn 1 med gul og byggetrinn 3 med rødt. 1 er nytt fellesrom i to etasjer og 2 er nytt 

kjøkken i en etasje. 

1 

2 
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Notatet tar hovedsakelig for seg anbefalt fundamenteringsmetode for bygget, vurdering av bæreevne 
for fundamenter, samt en supplerende vurdering av områdestabilitet.  

2. Terreng- og grunnforhold 

Det er utført følgende grunnundersøkelser i området: 

• Geoteknisk Forundersøkelse for sykehjem og evt. Alderspensjonat på Eidsvoll, NGI, 11.11.1983, 
83060-1, ref. /2/  

• «Resultat av grunnundersøkelser og forslag til utførelse av fundamentering og utgravning for nytt 
sykehjem på Eidsvoll», NGI, 31.10.1984, 84053-1, ref. /3/ 

• Grunnundersøkelser ved Vilberg Helsetun, Geoteknisk Datarapport, Norconsult, 04.10.2015, 
5147208 rev. 01, ref. /4/. 

Tomten ligger på rundt kote +167 og terrenget skråner med helning mot 1:4 mot vest, sør og sørøst. 

Grunnen består i toppen av tørrskorpeleire med en mektighet på 1-3m, etterfulgt av siltig leire, med 
tynnere rene siltlag, og fra ca. 9 meter under terreng silt. 

Bergkoten under tomten ligger ved ca. kote +121, og mektigheten av løsmassene antas å være rundt 
45 m. 

Grunnvannstand er antatt å ligge lavere enn 10 meter under terreng. Piezometer i borpunkt 15 var tørt 
9,6 meter under terreng, i henhold til ref. /4/. 

3. Prosjekteringsforutsetninger 

3.1 Myndighetskrav 

3.1.1 Forskrifter: 

• TEK 10 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
• TEK 10 §10-2 Konstruksjonssikkerhet 
• SAK 10 Byggesaksforskriften  
3.1.2 Prosjekteringsstandarder: 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner) 
• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering) 
• NS-EN 1998 (Eurokode 8 – Seismisk prosjektering) 
3.1.3 Veiledninger og retningslinier: 

• NVE Veileder 7/2014. Sikkerhet mot kvikkleireskred, vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper.  

• NVE Retningslinjer nr. 2/2011. Flaum og Skredfare i arealplaner. 
 

3.2 SAK10  

§9-2 til 9-4 Tiltakskategori 

Prosjektet plasseres i tiltaksklasse 2 iht. SAK 10 §9-4 «[…] liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, 

men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, […]»  

Rambøll er godkjent for ansvarsrett for tiltaksklasse 1, 2 og 3 for fagområdet geoteknikk. 

§10 Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav 

Rambøll sitt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004 
og tilfredsstiller alle krav i disse standardene som er relevante for virksomheten. 

§14-2 Obligatoriske krav om uavhengig kontroll 
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Iht. SAK 10 §14-2 er prosjektet underlagt uavhengig kontroll for blant annet fagområdet geoteknikk. 
Uavhengig kontrollør engasjeres av byggherre og utføres av et annet godkjent foretak etter gjeldende 
veileder. 

3.3 TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

§ 7-2 Sikkerhet mot flom og storm 

Prosjektet er vurdert ikke å være utsatt for skade fra flom, bl.a. basert på NVEs flomsonekart.  

§ 7-3 Sikkerhet mot skred 

Prosjektering etter NVEs retningslinjer ivaretar kravet til sikkerhet mot større leirskred i henhold til TEK 
10.  

Norconsult har gjort stabilitetsberegninger i Stabillitetsvurderinger av Vilberg Helsetun, Norconsult, 
13.04.2015, 5147208, ref. /5/. Disse stabilitetsberegninger er gjort for 4 snitt på vest- og østsiden av 
dagens bygg. Det ene snitt mot vest er også regnet for et fremtidig bygg. Konklusjonen er at det er 
vurdert at det ikke er påvist sprøbruddsmateriale i et slikt omfang at områdestabillitetsvurderinger iht. 
NVEs veileder 7/2014 er nødvendig. Alle undersøkte snitt har tilstrekkelig sikkerhet ut fra 
forutsetningene.  

Dog er grunntrykket for det nye kjøkkenbygget høyere enn vurdert tidligere (ca. 18 kPa i bruddgrense). 
Dermed er det nødvendig med en supplerende stabilitetsberegning for øst-siden. Denne er presentert i 
kapitel 8. 

Videre vurderer vi, basert på lokal topografi, at tiltaket ikke er utsatt for skader fra andre former for 
skred (snø, stein).   

Lokal stabilitet ivaretas med prosjektering etter NS-EN 1997-1: 2004+A1:2013+NA:2016. 

3.4 Kontroll av prosjektering iht. Eurokoder 

NS-EN 1997-1: 2004+A1:2013+NA:2016 stiller krav til prosjektering ut fra geoteknisk kategori. 
Prosjektet vurderes å ligge i geoteknisk kategori 2.  

Tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016) gir 
eksempler på byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i Pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. 
Bygget vurderes å tilhøre pålitelighetsklasse 2. Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av 
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll, avhengig av pålitelighetsklasse:  

- Prosjektet er vurdert i klasse PKK2, noe som medfører krav om egenkontroll (DSL1), 
intern systematisk kontroll (DSL2) og utvidet kontroll (DSL3) for prosjektering. 
Standarden angir at utvidet kontroll i PKK2 kan begrenses til en kontroll som 
bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og 
dokumentert av det prosjekterende foretaket (behandlet i SAK10-kontroll, kap. 
3.2.3). 

- Prosjektet er vurdert i klasse UKK2, noe som medfører krav til egenkontroll (IL1), 
Intern systematisk kontroll (IL2) og utvidet kontroll (IL3) for utførelse. Standarden 
angir at utvidet kontroll i UKK2 kan begrenses til en kontroll som bekrefter at 
egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det 
prosjekterende foretaket (behandlet i SAK10-kontroll, kap. 3.2.3). 

 
4. Fundamentering 

Det anbefales å direktefundamentere bygget ettersom bygget bare er i to etasjer og avstanden til berg 
er lang. Fundamenteringen er tiltenkt utført som stripefundamenter i henhold til lastplan med foreløpige 
bruksgrenselaster oversendt fra RIB 26.06.2017. Se vedlegg 2. Bruddgrenselaster er av RIB vurdert til 
107-199 kN/m. 
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Vurdering vedrørende bæreevne av fundamenter, samt setningsvurderinger er gitt i henholdsvis kap. 5 

Bæreevne av grunnen og 7 Setningsvurdering.  

Utearealer, veger og parkeringsplasser kan fundamenteres direkte. 

Organiske lag i toppen må alltid fjernes under veier, fundamenter og utomhusarealer der setninger er 
uønsket. 

4.1 Frost/tele 

De kornfordelingskurver som er foretatt i /2/ viser at massene klassifiseres i telegruppene T3 og T4, 
«middels telefarlig» og «meget telefarlig».  

De naturlig avsatte massene må forventes å være telefarlige. Det må derfor påregnes å frostsikre deler 
av konstruksjonen der hvor frost potensielt kan trenge ned i de stedlige massene og gi telehiv inn mot 
konstruksjonen. I henhold til Byggforsk avsnitt 451.021 «Klimadata for termisk dimensjonering og 
frostsikring» er frostfri dybde i Eidsvoll beregnet til 2,1 m. 

Kabelgrøfter, rør og fundamentering av bygg /veger må dimensjoneres med hensyn til dette.  

5. Bæreevne av grunnen 

Bæreevnen er beregnet ved totalspenningsanalyse, etter prosedyre fra Statens Vegvesen håndbok V220 
/6/, der  

�´ = �� ∙ �� + 
� 

Udrenert skjærstyrke er satt konservativt i forhold til lab-forsøk presentert i /3/ til cu = 30 kPa. 
Bæreevnen av tørrskorpeleiren i toppen er trolig høyere, men det foreligger ikke data for denne. 

Tyngdetetthet av leire er satt til 19,5kN/m3 basert på lab-forsøk i /3/. 

Bæreevnen regnes under forutsetning av begrensede horisontale laster, svarende til en ruhet på 

� = ��
����

= 0,1 

Med materialfaktor for totalspenningsanalyse �� = 1,4 fås 

�� = ��
��

= 30���
1.4 = 21.4��� 

Bæreevnefaktor, Nc bestemmes av figur 6.9 fra /6/, som vist i Figur 2. 

 

Figur 2: Figur 6.9 fra /6/ for bestemmelse av bæreevnefaktor ved totalspenningsanalyse. 
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Fundamentdybde og dimensjoner av fundamenter er ikke angitt enda, men  

For stripefundamenter antas B0 = B, B/L = 0 og bæreevnefaktor ved r = 0.1 settes Nc til 5, og det 
maksimalt tillatte såletrykk er gitt som en funksjon av fundamentdybden ved 

�� = �� ∙ �� + 
�   

Figur 3 angir maksimalt tillatte såletrykk i bruddgrense som funksjon av fundamentdybde. 

 

Figur 3: Maksimalt tillatt såletrykk for stripefundament, som funksjon av fundamentsdybde. 

Nødvendige fundamentbredde blir da en funksjon av både linjelast og fundamentdybde. Figur 4 viser 
grunntrykk for oppgitte linjelaster som funksjon av fundamentbredde. Ved antagelse av 0,5 meter 
fundamentdybde vil maksimale tillatte grunntrykk være 117 kPa og nødvendige fundamentbredder bli 
mellom 1 og 1,7 meter. Merk at det er gjort antagelser om svært begrensede horisontallaster i 
beregningene. I tilfelle det blir horisontallaster større enn ca. 10% av vertikallastene, eller momenter i 
fundamentene må det gjøres særskilte vurderinger. 
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Figur 4: Grunntrykk som funksjon av fundamentsbredde for laveste (blå) og høyeste (rød) angitte linjelaster i 

bruddgrense. 

5.1 Gravearbeider 

Ved graving nær eksisterende bebyggelse kan det bli nødvendig å frigrave eksisterende fundamenter. 
Dette reduserer fundamentenes bæreevne og bør gjøres med stor forsiktighet.  

 

6. Dimensjonering for jordskjelv 

NS-EN 1998-1:2004/NA:2008 (EC8) er gjeldende standard for seismisk dimensjonering i Norge siden 
2010. EC8 setter i prinsippet krav til at alle konstruksjoner i Norge skal motstå seismisk påvirkning.  

EC8 klassifiserer «skoler og institusjonsbygg» som seismisk klasse III. Dermed vurderer RIG at dette er 
gjeldende seismisk klasse, men endelig vurdering gjøres av RIB i detaljprosjektering. Dette tilsvarer 
seismisk faktor  
γI = 1,4. Eidsvoll ligger i et område der berggrunnens akselerasjon ifølge seismisk sonekart er ag40Hz = 

0,55 m/s2.  

Utbygginga er vurdert til å tilhøre grunntype D, »Avleiringer av løs til middels fast kohesjonsløs jord 

(med eller uten enkelte myke kohesjonslag) eller av hovedsakelig myk til fast kohesjonsjord.» med 
tilhørende grunnforsterkningsfaktor, S= 1,55. Dermed blir 

ag x S = 0,8 x 0,55 m/s2 x 1,4 x 1,55 = 0,95 m/s2. 

7. Setningsvurdering 

Det forutsettes at alle konstruksjoner (bygg, vei og utomhus) oppføres på arealer der organiske lag er 
fjernet og eventuelle fyllinger er utlagt som komprimerte kvalitetsfyllinger iht. NS3448 Komprimering – 

Krav og utførelse.  

Det er ikke utført ødometerforsøk ved noen av grunnundersøkelsene. Setningsvurderingene er basert på 
tolkning av CPTU-sondering fra borhul 15 i /4/. Tolkningene baseres seg på Lunne et al., «Cone 
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Penetration Testing in Geotechnical Practice», 1997 /7/. Det gjøres oppmerksom på at 
setningsburderingene er orienterende, siden grunnlaget er svært mangelfullt. 

Fra /3/ er det gitt at leiren har en sensitivitet på St = 9-15. Dermed kan OCR tolkes fra CPTU som  

 !" = #$
3%

&.'(
 

Der 

$ = )* − 
(

(′  

Tolkningen viser at OCR for de øvre lag ligger mellom 2 og 4. Dermed kan leiren i 
setningssammenhenger regnes som lett overkonsolidert. 

Fra /6/ fås at modultallet, M for overkonsolidert leire kan bestemmes ved to formuleringer 

- =  /0 ∙ )�  (Janbu, 1963) 
-: = /; ∙ ):   (Senneset et al. 1989)  

Der  /0 er gitt for en lav-plastisk leire som 

)� < 0.7 -�� 3 < /0 < 8 

0.7 < )� < 2.0 -�� 2 < /0 < 5 

)� > 2.0 -�� 1 < /0 < 2.5 

Og /; = 5 − 15. 

 
Basert på dette fås modultal, M på 2000-14.000 kPa for leiren mellom kote +159-163. 

Det antas konservativt 2 meter tørrskorpeleire med M = 10.000 kPa over overkonsolidert leire med M = 
2.000 kPa. 

Uten fundamentdimensjoner blir setningsberegningene utelukkende veiledende. 

Setningene er vurdert ved fundamentdybde pål 0,5 m og grunntrykk på opp mot 117 kPa.  

Tøyningene regnes som  

F = ∆

-  

Settningene er regnet etter prinsippene i /6/. 

Basert på ovenstående forventes setninger i størrelsesorden 1-3 cm. Uten informasjon om dimensjoner 
på fundamenter er det ikke mulig å si noe om skjevsetninger. Vanligvis aksepteres skjevsetninger på 
opp til 2 ‰, uten at det resulterer i sprekker i bygget, ref. /8/. Dette må ivaretas ved 
detaljprosjektering. 

8. Områdestabilitet 

Det er av Norconsult i /5/ gjort vurderinger av områdestabiliteten for byggetrinn 1 og 2, i 4 snitt. 

Det er dog ikke tatt hensyn til det nye kjøkkenbygget. Derfor er det her gjort supplerende 
stabilitetsberegninger for å dokumentere tilfredsstillende områdestabilitet i snitt B som vist på Figur 5. 

Med utgangspunkt i samme snitt og materialparametere som benyttet i /5/ (se vedlegg 3) er 
områdestabiliteten regnet med en terrenglast på 19,5 kPa i henhold til lastplanen angitt i vedlegg 2. 
Tegning 101 viser oppnådde stabilitet for beregning av snitt B_C01 som er den bruddsirkel som 
vurderes som mest påvirket av nybygget. Tegningen viser at stabiliteten reduseres fra F = 1,74 til F = 
1,71. Områdestabiliteten anses da fortsatt som tilstrekkelig. 
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Figur 5: Beregnede snit for kontroll av stabilitet, fra /5/. Gul er byggetrinn 1, rød er byggetrinn 1. 

 

9. iOppsummering 

• De geotekniske arbeidene for bygget er klassifisert i geoteknisk kategori 2 og CC/RC- klasse 2.  

• Bygget i sin helhet anbefales direktefundamentert på stripefundamenter, eventuelt supplert med 
punktfundamenter. 

• Grunnvannstanden på tomten er ikke målt, og nærmeste piezometer var tørt i 9,6 meters dybde 
under terreng.  

• Ved graving nær eksisterende bebyggelse kan det bli nødvendig å frigrave eksisterende 
fundamenter. Dette reduserer fundamentenes bæreevne og bør gjøres med stor forsiktighet.  

• Stedlige løsmasser er klassifisert som T3 middels telefarlig til T4 meget telefarlig. Det er derfor 
nødvendig å sikre mot telehiv. Frostfri dybde er estimert til 2,1 m. 

• Tillat såletrykk er 115-138 kPa avhengig av fundamentdybde og utforming. 

• Grunnakselerasjonen, ag x S = 0,95 m/s2.  

• Det forutsettes at alle konstruksjoner oppføres på arealer der organiske lag er fjernet og eventuelle 
fyllinger er utlagt som komprimerte kvalitetsfyllinger.  

• Rambøll estimerer setningene til å være i størrelsesorden 1-3 cm. For gulv på grunn og andre lavt 
belastede konstruksjonsdeler vil setningene kunne bli mindre enn dette.  

Snitt B 
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• Fremtidige fyllingsarbeider skal utføres som kvalitetsfylling etter NS3448 Komprimering – Krav og 

utførelse.  

• Områdestabiliteten anses som tilfredsstillende. 

 

 

Utført av    Kontrollert av 

                      

Magnus Woxholtt-Jensen   Trude Ørbech 
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Oppdragsgiver Eidsvoll kommune

- 
--[g!n![elta!C.(,tllt/C!eey 
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De geotekniske arbeidene for bygget vurderes til 5 tilhore geoteknisk kategori 2,

Firma/Navn Signatur Dato

Grunnleggende kontroll Rambdll/Maenus Woxholtt-Jensen 14.09.2017

Sidemannrkontroll Rambollfirude 6rbech 0">X@no( n /q^)a/T
Utvidet kontroll

Uavhengig kontroll

Godkient Ramboll/Maen us Woxholtt-Jensen /o/e -tatl
av Krav til kontrollform

Pllitelighetsklasse
Minste

prosiekterlngskontr

ollklasse
Egenkontroll lntern systematisk kontroll Utvidet kontroll

L PKKl Kreves Kreves ikke Kreves ikke
2 PKK2 Kreves Kreves Kreves
3 PKK3 Kreves Kreves Kreves
4 Skal spesifiseres Kreves Kreves Kreves

Valg av utforelseskontrollklasse Krav til kontrollform

Pilitellghetsklasse Minste utf6relseskontroll,
klasse

Egenkontroll lntern systematisk kontroll Utvidet kontroll

1 UKKl Kreves Kreves ikke Kreves ikke
2 UKK2 Kreves Kreves Kreves
3 UKK3 Kreves Kreves Kreves
4 UKK3, evetuelt med

tilleggsbestemmelser
Kreves Kreves Kreves



mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*82+1,5*67=198,9kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*53+1,5*29=107,1kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*82+1,5*67=198,9kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*65+1,5*39=136,5kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*65+1,5*39=136,5kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*71+1,5*58=172,2kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*69+1,5*57=168,2kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*82+1,5*67=111kN/m



mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*25+1,5*32=78kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*24+1,5*19=57,3kN/m

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*15+1,5*19=46,5kN/m

mawj
Text Box
Grunntrykk, brudgrense for områdestabilitet:Totallast = 8.43m*(57.3kN/m+46.5kN/m) +17.05m*(78kN/m+88.8kN/m)= 3719kNGrunnflate = 8.43m*22.6m = 190.5 m2Grunntrykk = 3719kN/190.5m2 = 19.5 kPa

mawj
Text Box
Bruddgrense = 1,2*34+1,5*32=88,8kN/m
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Snittangivelse 

 

 
Figur 1: Beregnede snitt. 
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1 Snitt A 
 

 
Figur 2: Snitt A_A01. 
 
 

 
Figur 3: Snitt A_B01. 
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Figur 4: Snitt A_C01. 
 
 

 
Figur 5: SnittA_D01. 
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2 Snitt B 

 

 
Figur 6: Snitt B_A01. 
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Figur 7: Snitt B_C01. 

 

 
Figur 8: Snitt B_B01. 
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Figur 9: Snitt B_B01. 
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3 Snitt C 

 

 

 
Figur 10: Snitt C_A01. 
 
 

 
Figur 11: Snitt C_A01. 
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Figur 12: Snitt C_A01.
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Figur 13: Snitt C_B01. 
 
 

 
Figur 14: Snitt C_B01. 
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Figur 15: Snitt C_E01.
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4 Snitt D 
 
 

 
Figur 16: Snitt D_A01. 
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Figur 17: Snitt D_C01. 
 

 
Figur 18: Snitt D_B01. 


