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Sammendrag 
Grunnforholdene på området er utfordrende mtp. etablering av konstruksjoner. I stor del 
er det 3,0-5,0m med myr på området, stedvis mindre tykkelse, stedvis større tykkelse. 

Etablering av boligbygg og parkeringsanlegg på området vil kreve omfattende 
geotekniske tiltak for å få etable1i traunivå på kote+ 190 i sør, samt å få etable1i et godt 
nok underlag for fundamentering av parkeringsbygg. 
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1 Innledning 
Dette notat skal gi en innledende geoteknisk vurdering av eiendommene 129/8 og 
129/144 i Eidsvoll kommune.  

2 Forutsetninger og redegjørelser 
De utførte geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelsene er beskrevet i vår rapport 
16001 nr. 1 [1]. Dette notat bør leses med vår datarapport lett tilgjengelig. 
 
Vi har tidligere gjennomført prøvegraving på området, presentert i vår rapport 9861, ref. 
[2]. Det ble da gjennomført prøvegraving i ni punkt, hvorav ett ble avsluttet mot berg, 
mens resterende ble avsluttet i løsmasser på 3,3-3,7m dybde.  
 
Områdestabiliteten vurderes å være tilstrekkelig god. Planlagt tiltak vil ikke true denne. 

3 Vurdering av grunnforhold 

3.1 Tolkning av myrdybder og bergdybde 
I tabell 1 nedenfor har vi gjort en presentasjon av vår tolkning av myrdybdene på 
området. 
Tabell 1 – Tolkning av myrdybder 
Punkt Myrdybde Bergdybde Tolkningsgrunnlag/kommentar 
1 Ca. 3,5m 11,0m Totalsondering 
2 Ca. 1,0m 8,0m Totalsondering 
3 2,7m 8,5m Trykksondering/totalsondering 
4 Ca. 3,0m 6,8m Totalsondering 
5 Ca. 3,6m 6,8m Totalsondering 
6 5,3m 7,0m Totalsondering og 

prøvetagning. Overliggende 
sanddominert torv. 

7 Ca. 2,0m 11,7m Totalsondering, vanskelig å 
tolke. Prøvegraving har vist 
3,0m torv rett i nærheten 
tidligere. 

8 Ca. 3,0m 6,7m Tolkning fra totalsondering 
tilsier myrdybde 3,0m, det ble 
i 1999 prøvegravd til 3,7m i 
torv i umiddelbar nærhet 

9 3,0m 3,0m Totalsondering, null motstand 
10 Ca. 4,0m 4,5m Totalsondering 
11 Ca. 4,0m 5,5m Totalsondering 
12 0,5m 0,5m Totalsondering 
13 Ca. 1,5m Antatt ca. 6,2m Totalsondering, avbrutt før 

innboring i antatt berg pga. 
sviktende grunn under riggen. 

14 Ca. 2,0m 6,3m Totalsondering 
 
Tolkning av myrdybder på basis av totalsonderinger er ikke eksakt vitenskap. Imidlertid 
kan vi med rimelig sikkerhet fastslå at myrdybdene ikke er mindre enn det angitt 
ovenfor. 
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3.2 Løsmasser under myra 
Det er tatt opp prøver av løsmassene under torva i punkt 6. Opptatt prøve viser at 
løsmassene under den rene torva også klassifiseres som torv, med humusinnhold på ca. 
6%, oppførselen til løsmassene domineres av sand.  
 
Gjennomført trykksondering i punkt 3 tilsier at løsmassene under torva består av løst 
lagret sand/silt. 
 
Løsmassene under torva må også antas å være setningsømfintlige. 

3.3 Bergrygg og oppdemming 
Tidligere observerte bergrygg ute på myrflaten er delvis registrert i området punkt 8-9-
10. Den ser imidlertid ikke ut til å ha den oppdemmende funksjonen som har blitt 
registrert tidligere. Vi baserer denne vurderingen på at vi i punkt 6 har funnet torv med 
meget høyt vanninnhold ned til 5,3m dybde. Punkt 6 er plassert øst for tidligere antatte 
skille for grunnvannet. 
 
Bakgrunnen for at skillet/oppdemmingen ikke er tilstede i dag vet vi ikke. Bekken som 
renner inn på området fra sør gir godt tilsig med vann, og kan være deler av årsaken. 

3.4 Grunnvann 
Det ble ikke vurdert som nødvendig å sette ned vannstandsrør på myrflaten, da det sto 
vann i en dam på myrflaten, samt at en fant meget bløt torv i grunne dybder i punkt 6.  
 
Grunnvannstanden må forventes å stå i terreng innenfor det undersøkte flate området.  
 
I skråningen mot sør stiger grunnvannsspeilet, det er målt poretrykk tilsvarende kote 
+195,8 i punkt 16 den 14.03.16. 
 
Områdene rundt bekker og åpne vannflater må forventes å ha lokale vannspeil som står i 
terreng. 

4 Vurdering av stabilitet, sikring av graveskråninger og byggegrube 

4.1 Håndtering av bekk 
Bekken som går ned skråningen fra syd mot nord må håndteres i anleggsfasen og på 
lang sikt.  
 
Personell med relevant kompetanse må vurdere vannføring og håndtering av denne.  

4.2 Graveskråninger, med fot over kote +190 
Graveskråninger skal i utgangspunktet ikke etableres med større helning enn 1v:2h med 
høydeforskjell inntil 4m. 
 
Det underliggende laget med silt/leire kan skape utfordringer med stabile 
graveskråninger i retning sør.  
 
Graveskråninger med total høydeforskjell over 4m må vurderes spesielt. 
 



  4 

 
Olsrudskauen 10 – 12 AS / Franshagan B7 / 16001 Notat RIG01 / K. Rabstad 

4.3 Graveskråninger, med fot under kote +190 
Graveskråninger med fot under kote +190 forventes å komme i torv/myr.  
 
Permanente stabile graveskråninger i torv/myr antas vanskelig å få til. 

4.4 Etablering av byggegrube mot sør 
Dybden til berg langs områdets søndre begrensning varierer mellom 3,1 og 12,9m i våre 
borpunkt.  
 
Berghorisonten ligger på rundt kote +188/+192 for punkt 15 – 17, før den stiger mot 
kote +198,6 i punkt 18.  
 
Terrengnivået i tomtegrensen i syd er i stor del kote +200, med en lokal stigning til 
+204 i sørøst. 
 
Det er diskutert et gulvnivå på ca. kote +190, tilsvarende terrengnivå for det flate 
myrområdet. Dette resulterer i en utgravingsdybde på effektivt 10-12m, hvorav en del 
av dette må forutsettes å bli tatt med spunt. For å redusere kostnadene med denne 
spuntveggen, vil vi anbefale å ta ned terrenget til eksempelvis kote +196.  
 

For evt. kostnadsanslag foreslås følgende krav til spuntkonstruksjonen 
Spuntveggen må forventes å skulle bli avstivet i 2-3 nivå, avhengig av løftehøyde samt 
med fotdybler i berg.  
 
Inntil 7m løftehøyde vurderes 2 avstivningsrader samt fotdybler å være tilstrekkelig. 
 
For løftehøyder over 7m må det antas 3 rader avstivning samt fotdybler. 

• Nødvendig motstandsmoment for spunt anslås å være 𝑊𝑊𝑥𝑥 ≈ 1200 𝑐𝑐𝑐𝑐
3

𝑐𝑐
.  

• Behov for puter anslås til 2xUNP300 med stag c/c 4,2m og 5-6stk 0,6″ liner per 
stag. 

• Fotdybler Ø70 c/c 1,4m. 
• Spuntfotdrager, forankres med Ø32 c/c 1,4m 

 
Ovenstående krav er ikke detaljberegnet, men bør kunne gi grunnlag for kostnadsanslag. 

4.5 Bergskjæring 
Mot den sørøstre delen av området vil man få bergskjæringer med høyde over 3m for å 
komme til antatt traunivå på +189,5. 
 
Angitt berggrunnstype fra NGU er gneis, glimmerskifer og metasandstein. Vi vet ikke 
hvilken av disse typene som dominerer dette området.  
 
Ingeniørgeolog må kontaktes for å vurdere evt. sprengning og sikring av 
bergskjæringer. 
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5 Vurdering av fundamentering og bygg 
Myr er ikke egnet underlag for fundamentering av bygninger. Det må dermed gjøres 
tiltak for å kunne fundamentere bygg. 
 
Nedenstående vurderinger gjøres på basis av oversendt grovskisse fra Romerike 
Arkitekter, se vedlegg 1.   

5.1 Mulige grunnforbedringstiltak 
Statens Vegvesens Håndbok 274 gir en god oversikt over mulige 
grunnforbedringstiltak, i Figur 1-0 1 [3] nedenfor viser vi en grovoversikt over mulige 
metoder. 
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• Masseutskiftning av torv, tilbakefylling med knuste steinmasser, som deretter 

dypkomprimeres. 
o Nødvendig masseutskiftningsdybde antas å være fra 3,0m til 5,3m.  
o Det forventes å være nødvendig med komprimeringstiltak for å øke 

fastheten i den underliggende sanden. Dypkomprimering bør vurderes. 
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• Massestabilisering av torven, fundamentering av bygg på peler 
o Dette er gjort ved bygging av infrastruktur i Sverige og Finland. Vi har 

ikke erfaring med metoden for myr, eller om det er tilstrekkelig 
faststoffinnhold i denne torven til at metoden er aktuell. 

o Ved massestabilisering av torven vil en oppnå en god arbeidsplattform 
for pelerigger for senere å kunne ramme betongpeler. 

 
Massestabilisering av torven/myra og senere ramming av betongpeler for 
fundamentering av bygg virker som den mest aktuelle løsningen for utnyttelse av 
området.  
 
Vi anbefaler at det tas kontakt med entreprenører som kan være aktuelle for utførelse av 
dette for å diskutere mulig gjennomføring og pris på massestabiliseringen. 

5.2 Nivå laveste gulv 
Det virker ikke tilrådelig å planlegge med laveste gulv under kote +190 pga. høy 
grunnvannstand og tilsig av vann fra høyereliggende områder. 
 
Evt. vannstand ved flom må vurderes av andre. 

5.3 Fundamentering av boligbygg  
Med angitt plassering og ønsket etasjeantall antar vi at boligbygget(ene) må 
fundamenteres til berg. Enten direkte på berg, via kvalitetsfylling på berg eller 
spissbærende peler til berg.  

5.4 Fundamentering av parkeringsbygg 
Parkeringsbygget antas å skulle fundamenteres på spissbærende betongpeler til berg. 
Pelene rammes da gjennom den massestabiliserte torven.  

6 Videre geoteknisk bistand 
Det antas behov for videre geoteknisk bistand ifm. vurdering av hensiktsmessig 
utnyttelse av området.  
 
Evt. behov for ytterligere undersøkelser avhenger av hvilke løsninger som blir valgt i 
det videre. 

7 Referanser 
 
[1]  Løvlien Georåd AS, «16001 Rapport nr. 1 Franshagan B7 Geoteknisk datarapport,» 

14.03.16. 
[2]  Løvlien Georåd AS, «9861 Rapport nr. 1 Eidsvoll kommune, Fransstua-Sagmoen, 

Råholt - Reguleringsplan,» 19.01.99. 
[3]  Statens Vegvesen, «Håndbok 274 - Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger,» 
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