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1 Generelt 

1.1 Innledning 
I forbindelse med detaljregulering av gang- og sykkelveg og VA-ledninger langs 
Tynsåkvegen i Eidsvoll kommune har VSO-Consulting AS på oppdrag for Eidsvoll 
kommune utarbeidet geoteknisk notat som grunnlag for prosjektering av gang- og 
sykkelveg, VA-ledninger og støttemur. Notatet gir tilstrekkelige avklaringer av grunnforhold 
og områdestabilitet på reguleringsplannivå. 

Etter gjennomgang av tilgjengelige data fra området, kart (bilde 1.1), flyfoto (bilde 1.2) og 
informasjon fra nasjonal løsmassedatabase1 (bilde 1.3), er det mest sannsynlig at 
planområdet hovedsakelig består av tykk havavsetning. 

Kartgrunnlaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norges 
geologiske undersøkelse, www.skrednett.no (bilde 1.4) viser at området ligger ca. 600 m 
fra nærmeste kartlagte kvikkleireområde av middels faregrad (1141, Elstad) men under 
marin grense. 

 

 Bilde 1.1 Kart av planområdet. Kilde: www.kart.finn.no 

 

 

1 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

Planlagt tiltaksområde 
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 Bilde 1.2 Flybilde av området. Kilde: www.kart.finn.no 

 

 

 Bilde 1.3 Kart som viser dokumenterte løsmasser i området, tykk havavsetning Kilde: 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

 

 

Planlagt tiltaksområde  
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 Bilde 1.4 Kart fra skrednett.no som viser at området er ca. 600 m utenfor nærmeste kartlagte 
kvikkleireområde av middels faregrad (1141, Elstad) men under marin grense. Det vises 
også at området står utenfor 200 års flomsone. 

 

 

1.2 Tilgjengelig informasjon 
Tilgjengelig informasjon fra varige kilder er oppsummert i neste kapiteler. Kildene består 
av en geoteknisk undersøkelsesrapport og et geoteknisk notat i nærheten av planlagt 
tiltaksområde: 

[1] Vilberg skole – Tynsåkvegen, Eidsvoll kommune – Datarapport fra 
grunnundersøkelse. Utarbeidet av Rambøll. Datert mai 2016. 

 [2] Vilberg skole – Tynsåkvegen, Eidsvoll kommune – Notat. Utarbeidet av 
Rambøll. Datert mai 2016. 

samt annen tilgjengelig informasjon på nettet. 

  

Planlagt tiltaksområde 
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2 Krav til sikkerhet 

2.1 Generelt 
Gjeldende regelverk og standarder som legges til grunn for er oppsummert nedenfor: 

• NS-EN 1990:2002+NA:2008 (Eurokode 0) 
• NS-EN 1997‐1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 - del 1) 

• NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred 
• Byggeteknisk forskrift: TEK 17 
• Byggesaksforskriften: SAK 10 
• Statens vegvesen (SV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, juni 2014 
• Arbeidstilsynet, Forskrift om graving og avstiving av grøfter, februar 2007 

2.2 Konsekvensklasse, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori 
Byggeteknisk forskrift: TEK 17, NS-EN 1990 og NS-EN 1997-1 deler inn i følgende 
konsekvensklasser for geoteknisk prosjektering: 
 

Konsekvens-
klasse (CC) 

Beskrivelse Eksempel – type bygning 

CC1 Liten konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, eller små eller uvesentlige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige 
konsekvenser 

Landbruksbygninger der 
mennesker vanligvis ikke oppholder 
seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus 

CC2 Middels stor konsekvens i form av tap 
av menneskeliv, betydelige økonomiske, 
sosiale eller miljømessige konsekvenser 

Boliger og kontorbygg, offentlige 
bygninger der konsekvensene av 
brudd er betydelige f.eks. et 
kontorbygg) 

CC3 Stor konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, eller svært store 
økonomiske, sosiale eller miljømessige 
konsekvenser 

Tribuner, offentlige bygninger der 
konsekvensene av brudd er store 
(f.eks. en konserthall) 

 
Prosjektet anses være i konsekvensklasse CC1. 
 
Pålitelighetsklasse er bestemt fra følgende tabell (tabell NA.A1(901) i NS-EN 1990:2002 
+ NA:2008). 
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Pålitelighetsklasse settes til klasse RC1 (case: «grunn- og fundamenteringsarbeider og 
undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold.») i samsvar med SAK10. 

Når det gjelder krav til prosjektering av geotekniske prosjekter angir NS-EN 1997- 
1:2004+NA:2008 tre ulike kategorier. Dette prosjektet er i Geoteknisk kategori 1 som er 
beskrevet her nedenfor: 

Geoteknisk kategori 1: bør omfatte relativt enkle konstruksjoner hvor det er mulig 
å sikre at grunnleggende sikkerhetskrav blir tilfredsstilt på grunnlag av erfaring og 
kvalitative geotekniske undersøkelser og hvor prosjektet og omgivelsene medfører 
liten risiko.  
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2.3 Tiltaksklasse 
Ifølge «Byggesaksforskriften (SAK 10)» fra Direktoratet for byggekvalitet er 
«fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. NS-EN 1990 + NA plasseres i RC1» 
i tiltaksklasse 1, se tabell her under fra SAK 10. 

 

 

2.4 Partialfaktor 
I henhold til NS-EN 1997-1 er partialfaktor γφ´=1,25 for drenert skjærfasthet av jorden og 
γcu = 1,4 for udrenert skjærfasthet av jorden. 
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3 Grunnforhold, jordparametere og terreng 

3.1 Datainnsamling 
Ifølge informasjon fra Norges nasjonal løsmassedatabase består området av tykk hav- og 
fjordavsetning (se bilde 1.3), «finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til 
flere ti-tall meter». Bilde 3.1 viser hvor GRANADA2, Norges grunnvannsdatabase, har boret 
en fjellbrønn ved Hagalykkja 6, i ca. 100 m avstand fra planlagt tiltaksområde. Resultater 
viser 6 m dybde fra overflaten til stabil grunnvannstand og fjell på 36 m dybde. Løsmassene 
er beskrevet som leire. 

 

 Bilde 3.1 Oversiktskart av planlagte tiltaksområde og tilgjengelig informasjon. Informasjon fra 
GRANADA er vist i blå og tidligere undersøkelser [1] i oransje. Kilde: www.norgeskart.no  

 

Undersøkelser beskrevet i [1] (se bilde 3.1 og 3.2) ble utført i forbindelse med mulige 
skolebygg ved Tynsåkvegen, ca. 200 m nordøst for planlagt tiltaksområde. 
Undersøkelsene ble utført i februar 2016 og består av tre totalsonderinger, en CPTu, 11 
prøver og en piezometer. Bilde 3.2 viser borplan fra undersøkelsene. Resultater viser 3,5 
til 6 m tykk tørrskorpeleire over leire (leire går over i siltig leire og silt). Det er også påvist 
sandlag imellom. Det kan forventes morenelag under leir- og siltlaget, ovenpå fjell. Fjellnivå 
er antatt å ligge dypere enn 30 m. 

 

 Bilde 3.2 Borplan fra tidligere undersøkelser. Kilde: [2]  

 

 
2 https://geo.ngu.no/kart/granada/ 

Planlagt tiltaksområde 

Planlagt tiltaksområde 

1 

2 3 

http://www.norgeskart.no/
https://geo.ngu.no/kart/granada/
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3.2 Grunnforhold 
Bilde 3.1 viser oversikt av planlagt tiltaksområde med hensyn til tilgjengelig informasjon. 
Ifølge informasjon fra [1], [2] og GRANADA er jordprofilet estimert som følgende:  

• 0 til 3,5-6,0 m er tørrskorpeleire. 
o Friksjonsvinkel er estimert 30° ifølge SVVs handbok V220. 
o Romvekt er estimert 19,5 kN/m3. 
o Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at prøven er 

i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 
o Uforstyrret skjærstyrke (su) basert på konusforsøk ble målt mellom 45 og 

75 kPa. 
o Grunnvannstand er målt (registrert) på ca. 4,3 m dybde. 

 
• 3,5-6,0 til 25-35 m er lite sensitiv middels fast leire. 

o Leiren går over i siltig leire og silt og det kan forekomme sandlag. Ut fra 
totalsonderinger antas at massene inneholder mer sand ut mot nordvest. 

o Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at prøven er 
i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 

o Romvekt er estimert 19,5 kN/m3. 
o Vanninnhold varierer mellom 22 og 39%. 
o Uforstyrret skjærstyrke (su) basert på konusforsøk ble målt mellom 32 og 

42 kPa. Sensitivitet ble målt mellom 1 og 9 hvilket fører til lite sensitiv leire 
og dermed ikke sprøbruddegenskaper. 

o Aktiv udrenert skjærstyrke ble, med hjelp av CPTu, estimert til 50 kPa 
mellom 5 og 15 m dybde med økning ca. 4,3 kPa/m fra 15 m dybde.  

o Friksjonsvinkel er estimert 27°. 
o Plastisitetsindeks ble målt ca. 10. 

 

• 25-35 m til fjell er morene. 
o Noen par meter tykt lag av morene finnes mest sannsynlig ovenpå fjell. 
o Romvekt er estimert 20 kN/m3. 
o Friksjonsvinkel er estimert 35°. 

 
• Dybde til fjell er varierende i området. 

o Fjell er antatt på mer dybde enn 30 m.  
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3.3 Terreng 
Planlagt tiltaksområde står relativt flatt i kote 167 moh. på vestlige delen av området og 
stiger til 172 moh. mot øst. Bilder 3.3 og 3.4 viser området. 

 

 

 Bilde 3.3 Bilde tatt ved Hagalykkja – Tynsåken krysset. Sett mot sør. 

 

 

 Bilde 3.4 Bilde tatt nær Helge Neumanns veg – Tynsåken krysset. Sett mot øst. 
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4 Planlagt tiltak og anbefalinger 
Det er planlagt å utvide kjørebane til sør, legge ny gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen, 
samt å legge nye VA-ledninger og bygge opp støttemur. Se bilder 4.1 og 4.2. 

 

 Bilde 4.1 Oversiktstegning av planlagt tiltak av utvidelse av kjørebane og gang og sykkelvei. 
Omtrentlig plassering av støttemuren er vist med rød linje. Kilde: Asplan Viak 

 

 

 

 Bilde 4.2 Oversiktstegning av planlagte VA-ledninger. Kilde: Asplan Viak 

 

 

4.1 Gang- og sykkelvei og utvidelse av kjørebane 
Forslag til oppbygging av gang- og sykkelvei ble valgt ifølge Statens Vegvesens Håndbok 
N200 – Vegbygging, se bilde 4.3. Stedlige masser består av tørrskorpeleire og leire av 
telefarlighetsklasse T4, meget telefarlige og klassifiseres i bæreevnegruppe 6 (se utklipp, 
figur 510.3). Det anbefales 3+3 cm tykk stive asfaltdekketyper, ovenpå 10 cm lag av knust 
fjell (Fk) og 50 cm forsterkningslag. Oppbygningen er derfor totalt minst ca. 65 cm tykk. 
Fiberduk for seperasjon er anbefalt mellom stedlig leire og forsterkningslaget. Det må 
noteres at frostfri dybde i Eidsvoll kommune er 2,1 m, ifølge 451.021 fra Byggforskserien 
«Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring». 

Prosjektering av utvidelse av kjørebane må utføres med antagelse av at eksisterende 
grunnforhold er i bæreevnegruppe 6 og telefarlighetsklasse T4. 
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 Bilde 4.3 Dimensjoneringstabell for gang- og sykkelveg, typiske materialer med lagtykkelse i cm. Røde 
bokser viser valgte/anbefalte dimensjoner for dette prosjektet. Kilde: Statens Vegvesen 
Håndbok N200. 

 

  



  Tynsåkvegen, Gang- og sykkelvei 
Eidsvoll kommune 

Geoteknisk notat 
 

13

 

4.2 VA-ledninger 
Det er planlagt å installere nye VA ledninger. Oversikt av planlagte ledninger er vist på 
bilde 4.2, ingen detalj informasjon (dybde av ledninger og kummer) er tilgjengelig per dato. 
Det er forutsatt at grøftene blir under 3 m dybde. Følgende er generelle anbefalinger for 
grøft for VA-ledninger i området. 

Jordprofilet i området består trolig hovedsakelig av tørrskorpeleire og kohesjonsjordarter 
(silt og leire). Ifølge veiledninger fra Arbeidstilsynet «Gravning og avstivning av grøfter» 3 
kan skråningshelling (grøfter mindre enn 3 m høydeforskjell) uten avstivning i 
tørrskorpeleire over grunnvannstand settes til ~1:0,75.  

Se bilde 4.4 fra Graving og avstiving av grøfter, Arbeidstilsynet Forskrift, februar 2007. 
 
På grunn av at det ikke er tilgjengelige noen grunnundersøkelser fra aktuelt tiltaksområde, 
anbefales å ta 1-2 prøvesjakter i området så stedlige masser kan vurderes nøyaktig. Hvis 
grunnforholdene består av friksjonsjordart (f.eks. sand) i øverste 3 m av profilet må 
grøftehelning muligens reduseres til 1:1.  
 
Hvis planlagt grøft er dypere enn 3 m eller under grunnvannstand er avstiving anbefalt, 
det kan være i form av grøftekasser, eller spunt. For grøfter dypere enn 2 meter kan det 
også være nødvendig å bruke avstiving. For grøft dypere enn 3 meter er det anbefalt at 
geoteknisk sakkyndig konsulteres og utfører stabilitetsberegninger med planlagte fyllinger 
og skjæringer for området.  

Disse foreløpige vurderinger og sammendrag fra regelverket gir kun indikasjoner 
på skråningshelninger men er ikke formel prosjektering. Formel detaljprosjektering 
av fyllinger og skjæringer må utføres av ansvarlig prosjekterende i senere faser.  
  

 

 

 Bilde 4.4 Grøfteskråninger i kohesjonsjord. I 
tørrskorpeleire er skråningshelning, 
minimum 1:0,75 nødvendig for opptil 
3 m dyp grøft. 

 

 

 
3 http://docplayer.me/44268-Graving-og-avstiving-av-grofter.html 

http://docplayer.me/44268-Graving-og-avstiving-av-grofter.html
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4.3 Støttemur  
Oppbygning av 0,8 m bred og ca. 20 m lang støttemur (se bilde 4.5) er planlagt øst for 
Helge Neumanns veg. Støttemuren skal stå nord for planlagt gang- og sykkelvei, ved 
eiendomsgrensen av Tynsåkvegen 20, se bilde 4.1. Per dato finnes der vegetert gjerde, se 
bilde 4.6.  

Støttemuren skal etableres på- og bakfylt med sprengstein (0-120 mm), eller andre masser 
som har tilfredsstillende motstand mot forvitring og er av telefarlighetsklasse T1, ikke 
telefarlige. Det anbefales å ta en prøvesjakt hvor støttemuren skal stå til å bekrefte at 
stedlige masser kan bære muren.  

Ifølge Håndbok V220 (Statens Vegvesen) er anbefalt minimum tykkelse av overlagring 0,5 
m (se bilde 4.5). Beregnet bæreevne av stedlige masser (tørrskorpeleire) er ca. 160 kPa 
for 0,8 m bred mur, hvis muren er 0,6 m reduseres bæreevnen til 150 kPa. 

Det anbefales å prosjektere støttemuren med hensyn til ekstra last, f.eks. terrenglast, 
snølast og/eller fremtidig tiltak.  

 

 

 Bilde 4.5 Lang- og tverrsnitt av planlagt støttemur. Kilde: Asplan Viak 

 

φd 

Overlagring 
materiale 
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 Bilde 4.6 Planlagt plassering av støttemuren, per dato. Kilde: AP. 

 

4.3.1 Horisontal jordtrykk fra tilbakefylte masser 
Friksjonsvinkel og attraksjon i massene bak muren må utregnes som et middel i skjærflate 
gjennom bakfyllmassene og originale løsmasser. Konservativt kan det brukes friksjons-
vinkel fra originale løsmasser (antatt tørrskorpeleire, φ=30°). For å kunne bruke 
friksjonsvinkel fra bakfyllmasser må bakfyllingen legges ut i en vinkel, φd, mot horisontal 
samsvarende dimensjonerende verdi på bakfyllmassenes friksjonsvinkel, se formel her 
under og illustrasjon på bilde 4.5.  

𝜑𝜑𝑑𝑑 = tan−1 �
tan𝜑𝜑𝑘𝑘
𝛾𝛾𝜑𝜑′

� 

Sprengsteinsfylling med 42° friksjonsvinkel trenger derfor 35,8° vinkel mot horisontal 
tilsvarende helning 1:1,4 (V:H) for å kunne bruke sprengsteinsfyllingens friksjonsvinkel ved 
utregning av dimensjonerende jordtrykk. 

Tilbakefylte masser mot vegger må være drenerende og ikke-telefarlige i 
telefarlighetsklasse T1. Det kan f.eks. brukes sprengstein, kult, pukk eller grus. Det er 
nødvendig å bruke hvilejordtrykkskoeffisient ved dimensjonering av støttemuren. For 
beregning av jordtrykk på vegger kan følgende parametere brukes: 

For stedlige masser (tørrskorpeleire) 

𝛾𝛾 = 17 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 

𝜑𝜑𝑘𝑘´ = 30° 

𝜑𝜑𝑑𝑑´ = tan−1 �
tan𝜑𝜑𝑘𝑘´

𝛾𝛾𝜑𝜑´
� = 24,8° 

Dimensjonerende hvilejordtrykkskoeffisient i bruddgrensetilstand blir da: 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑑𝑑 = 1 − sin𝜑𝜑𝑑𝑑´ =  0,58 

Dimensjonerende hvilejordtrykkskoeffisient i bruksgrensetilstand blir da: 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑘𝑘 = 1 − sin𝜑𝜑𝑘𝑘´ =  0,5 

 

Tynsåkvegen 20 og 22 
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For sprengsteinsfylling  

𝛾𝛾 = 19 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 

𝜑𝜑𝑘𝑘´ = 42°  

𝜑𝜑𝑑𝑑´ = tan−1 �
tan𝜑𝜑𝑘𝑘´

𝛾𝛾𝜑𝜑´
� = 35,8° 

Dimensjonerende hvilejordtrykkskoeffisient i bruddgrensetilstand blir da: 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑑𝑑 = 1 − sin𝜑𝜑𝑑𝑑´ =  0,42 

Dimensjonerende hvilejordtrykkskoeffisient i bruksgrensetilstand blir da: 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑘𝑘 = 1 − sin𝜑𝜑𝑘𝑘´ =  0,33 

 

4.4 Frostfri dybde 
Ifølge dokument 451.021 fra Byggforskserien «Klimadata for termisk dimensjonering og 
frostsikring» er frostfri dybde i Eidsvoll kommune 2,1 m. Ledninger må derfor plasseres på 
minimum 2,1 m dybde fra overflate eller å bruke spesielt isolerende tiltak. 
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5 Områdestabilitet 
Planlagt tiltaksområde står relativt flatt i kote 167 moh. på vestlige delen av området og 
stiger til 172 moh. mot øst. 

Områdestabilitetsberegninger med effektivspenningsanalyse fra tidligere prosjekt [2] viser 
at stabiliteten av kritisk profil som ligger noe øst for planlagt gang- og sykkelvei (se profil 
A-A på bilde 3.2) er tilfredsstillende. Områdestabilitetsberegninger med totalspennings-
analyse viser at sikkerhetsfaktor for bratteste delen (helning ca. 1:6) av profilet (ravinen 
lengst mot nordvest) ikke er tilfredsstillende (FS = 1,33 < 1,4). Områdestabilitets-
beregninger med totalspenningsanalyse viser tilstrekkelig sikkerhetsfaktor for skråning 
med helning ca. 1:7 (FS = 1,41). 

Nord for planlagt tiltak er det skråning med gjennomsnittlig helning på ca. 1:10 (se bilde 
5.1). Høydekurver av området ble generert fra NVE, www.skrednett.no. Programmet 
GeoSuite Stability ble brukt for stabilitetsberegninger. 

For å ta leirens anisotropi med i betraktningen ble det benyttet følgende erfaringstall for 
forholdet mellom aktiv, direkte og passiv sone for ikke kvikkleire/sprøbruddmateriale: 
(kilde: Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire: En omforent anbefaling for bruk av 
anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer. Rapport 14/2014. 20. januar 2014.) 

suD = 0,63* suA, suP = 0,35 suA 

Beregnet sikkerhetsfaktor med dyp glideflate for eksisterende forhold er 1,7, se bilde 5.2. 
Beregnet sikkerhetsfaktor for en bratt skråning ca. 30 - 40 m nord for planlagt gang- og 
sykkelvei er 1,65, se bilde 5.3. Beregnet sikkerhetsfaktor med terrenglast på 80 kPa 
(samsvarer ca. 4 m høyning av området) på 5 m bredt område ca. der planlagt gang- og 
sykkelvei skal stå er 1,42 for den bratte skråningen, se bilde 5.4. Det er dermed konkludert 
at ca. 4 m høyning av området der planlagt gang- og sykkelvei skal plasseres er akseptabel 
mht. områdestabilitet.  

Det er registrert store variasjoner i skråningshøyden nord for planlagt tiltak. 2D-stabilitet i 
beregnet kritisk snitt representerer derfor ikke hele situasjonen. Stabiliteten med hensyn til 
romlige forhold (3D-stabilitet) er derfor sannsynlig noe høyere enn resultater presentert i 
dette notatet. 

Det er anbefalt å beholde eksisterende vegetasjon i ravinedalen. 

 

 Bilde 5.1 Høydelinjer i området og gjennomsnittlig helning av kritisk beregningssnitt i området.  

168 moh. 

149 moh. 

200 m 
~1:10 

167 moh. 

172 moh. 

http://www.skrednett.no/
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 Bilde 5.2 Resultater stabilitetsberegninger. Eksisterende forhold, dyp glideflate. FS = 1,70. 

 

 

 

 Bilde 5.3 Resultater stabilitetsberegninger. Eksisterende forhold, bratt skråning nær planlagt gang- og 
sykkelvei. FS = 1,65. 
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 Bilde 5.4 Resultater stabilitetsberegninger. Bratt skråning nær planlagt gang- og sykkelvei med 80 kPa 
terrenglast. FS = 1,42. 
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6 Sammendrag 
I forbindelse med detaljregulering av gang- og sykkelveg og VA-ledninger langs 
Tynsåkvegen i Eidsvoll kommune har VSO-Consulting AS på oppdrag for Eidsvoll 
kommune utarbeidet geoteknisk notat som grunnlag for prosjektering av gang- og 
sykkelveg, utvidelse av kjørebane og VA-ledninger, samt oppbygning av støttemur. Notatet 
gir tilstrekkelige avklaringer av grunnforhold og områdestabilitet på reguleringsplannivå. 

Ifølge tilgjengelig informasjon er jordprofilet er estimert som følgende:  

• 0 til 3,5-6,0 m er tørrskorpeleire. 
o Friksjonsvinkel er estimert 30° ifølge SVVs handbok V220. 
o Romvekt er estimert 19,5 kN/m3. 
o Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at prøven er 

i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 
o Uforstyrret skjærstyrke (su) basert på konusforsøk ble målt mellom 45 og 

75 kPa. 
o Grunnvannstand er målt (registrert) på ca. 4,3 m dybde. 

• 3,5-6,0 til 25-35 m er lite sensitiv middels fast leire. 
o Telefarlighetsklassifisering ut fra korngraderingsanalyse viser at prøven er 

i telefarlighetsklasse T4, meget telefarlig. 
o Romvekt er estimert 19,5 kN/m3 og friksjonsvinkel er estimert 27°. 
o Vanninnhold varierer mellom 22 og 39% og plastisitetsindeks er målt 10. 
o Aktiv udrenert skjærstyrke ble, med hjelp av CPTu, estimert til 50 kPa 

mellom 5 og 15 m dybde med økning ca. 4,3 kPa/m fra 15 m dybde. 
Sensitivitet ble målt mellom 1 og 9. hvilket fører til lite sensitiv leire og 
dermed ikke sprøbruddegenskaper. 

• 25-35 m til fjell er morene. 
o Romvekt er estimert 20 kN/m3 og friksjonsvinkel er estimert 35°. 

• Dybde til fjell er varierende i området. 
o Fjell er antatt på mer dybde enn 30 m.  

 
Forslag til oppbygning av gang- og sykkelvei ovenpå stedlige masser av 
telefarlighetsklasse T4 ble valgt ifølge Statens Vegvesens Håndbok N200 – Vegbygging. 

På grunn av at det ikke er tilgjengelige noen grunnundersøkelser fra aktuelt tiltaksområde, 
anbefales å ta 1-2 prøvesjakter i området så stedlige masser kan vurderes nøyaktig  

Grøfteskråninger i tørrskorpeleire bør settes til 1:0,75 ved grøft mindre enn 3 m og over 
grunnvannstand. Hvis friksjonsjordarter er bemerket ved prøvegraving må grøfte-
skråningen settes til 1:1. 

Frostfri dybde i Eidsvoll kommune 2,1 m. Ledninger må derfor plasseres på frostfri dybde 
eller å bruke spesielt isolerende tiltak. 

Basert på tilgjengelig informasjon om grunnforhold og høydekurver er områdestabiliteten 
beregnet tilfredsstillende. Det er videre konkludert at ca. 5 m bred, 4 m høyning av området 
der planlagt gang- og sykkelvei skal plasseres er akseptabel mht. områdestabilitet. 

VSO Consulting ber om å bli holdt orientert om sakens videre gang. Påtreffes uregistrerte 
grunnforhold, ber vi om å bli varslet. 
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