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Sammendrag 
Esval Miljøpark KF (EMP) ønsker å tilrettelegge for etablering av ny næringsvirksomhet 
knyttet til håndtering av avfall på Esval, og ser behov for utvidelse av eksisterende 
regulerte område. Hjellnes Consult AS har utarbeidet forslag til planprogram som 
grunnlag for søknad om omregulering. Av hensyn til planområdets størrelse er det stilt 
krav om konsekvensutredning (KU). NGI er engasjert av EMP for å gi en geoteknisk 
vurdering av områdestabilitet for planområdet. 
 
Det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale i noen av prøvene/sonderingene 
som er tatt/utført på Esval Miljøparks område. Risikoen for at eventuelle lokale 
utglidninger skal føre til utvikling av større skred (progressive skred) er vurdert som 
meget liten. Basert på NGIs kjennskap til de stedlige grunnforhold er områdestabiliteten 
av planområdet vurdert som tilfredsstillende iht. NVEs veileder for sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 
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1 Innledning 
Esval Miljøpark KF (EMP) ønsker å tilrettelegge for etablering av ny næringsvirksomhet 
knyttet til håndtering av avfall på Esval, og ser behov for utvidelse av eksisterende 
regulerte område. Hjellnes Consult AS er engasjert i forbindelse med utarbeidelse av 
planprogram og søknad om omregulering. Av hensyn til planområdets størrelse er det 
stilt krav om konsekvensutredning (KU). NGI er engasjert av EMP for å gi en geoteknisk 
vurdering av områdestabilitet for planområdet. 
 
 
2 Beskrivelse av planområdet 

2.1 Planområdets avgrensning 

I vedtatt planprogram datert 22. april 2016, ref. /1/ er planområdet beskrevet slik: 
"Planområdet avgrenses av ravinedalene i nord, Vorma i vest, jorder og gårdsbruk i 
sør, samt jorder, veiareal og skogsområder i øst. Planområdet omfatter hovedsakelig 
dagens anlegg og areal mot øst som er avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanen (felt A2). Planområdet ligger til størstedel innenfor eiendomsgrensene 
til Esval Miljøpark. Planavgrensningene nordøst for anlegget samsvarer med antatt 
tidligere fyllingsgrense. Området i sør omfatter en driftsbygning med tilhørende vei. Det 
er vurdert at område innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Esval – Holsravina ikke 
trenger omregulering.  
 
Nes kommune har pålagt planarbeidet å omfatte eiendommen til Romerike 
biogassanlegg for å oppnå en enhetlig reguleringsplan." 
 
Planområdet er vist på kart i figur 1. I følge Planprogrammet omfatter det hovedsakelig 
kommunal eiendom Gnr/Bnr 93/1 og 93/1/1), samt Romerike Biogassanlegg (Gnr/Bnr 
93/19) og en privat grunneier (Gnr/Bnr 23/1). 
 
Det er to alternativer som er vurdert i forbindelse med konsekvensutredning:  

1. Alternativ 0 (referansealternativ) som innebærer en videreføring av gjeldende 
regulering og legger til grunn reguleringsplanens arealformål for etterbruk. 
Referansealternativet omfatter de tre delområdene som er vist i figur 2. 
Delområde 1 omfatter dagens anlegg/deponi, delområde 2 tilsvarer felt A2 i 
kommuneplan, delområde 3 består av eiendom 93/1/1.  

2. Alternativ 1 omfatter de områder som er vist på figur 3, og legger til grunn for 
avfallsrelatert næringsvirksomhet i deler av dagens anlegg, samt i delområdene 
2 og 3.  

For alternativ 1 er det ikke planlagt med permanente og tyngre konstruksjoner på 
området som er brukt til deponi (delområde 1). Ny aktivitet vil omfatte lette og fleksible 
konstruksjoner eller telt. Felt A2 er tilnærmet flatt jordbruksareal som i planprogrammet 
er tenkt benyttet til tyngre og større anlegg og bygninger.  
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Figur 1. Planområdet for Esval Miljøpark vist med sort prikket linje. (Kilde: Planprogram, /1/) 

 

 
Figur 2. Alternativ 0 (referansealternativet) med delområder. (Kilde: Planprogram, /1/) 
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Figur 3. Alternativ 1 (utbyggingsalternativ) med tilrettelegging for næringsvirksomhet i 
delområde 1-3. (Kilde: Planprogram, /1/) 

 
 
3 Tidligere grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger 
NGI har siden tidlig 90-tall og frem til i dag vært engasjert en rekke ganger for å utføre 
grunnundersøkelser (GU) og geotekniske vurderinger på området til EMP, se ref. /2-10/. 
NGIs oppdrag har blant annet omfattet flere runder med beregninger av geoteknisk 
stabilitet av løsmassedeponi (del av delområde 1) og tilgrensende sideterreng, samt 
utvidelse av deponi i Holsravina (søndre del av delområde 1). I tillegg er det utført 
innledende vurderinger av stabilitet og fundamentering for eksisterende biogassanlegg 
på området (sør-østre del av delområde 1).  
 
Figur 4 viser kartutsnitt med oversikt over borepunkter fra NGIs utførte grunn-
undersøkelser på Esval. Vedlagt tegning 010 viser for øvrig en mer detaljert oversikt 
over utførte GU. 
 
Resultater fra tidligere GU og geotekniske beregninger er brukt som grunnlag for 
vurdering av områdestabilitet i forbindelse med søknad om reguleringsendring. 
 
3.1 Grunnforhold 

Tidligere undersøkelser har vist at grunnforholdene i de opprinnelige løsmassene i 
området er relativt homogene. Under et topplag med fyllmasser og tørrskorpe, dette kan 
stedvis ha svært stor mektighet på grunn av oppfyllingen som har foregått i området, 
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består grunnen av en lite til middels sensitiv, overkonsolidert leire over morene og berg, 
ref. /3/. Skjærfastheten i leira klassifiseres for øvrig som middels fast til fast. Det er ikke 
påvist kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper innenfor det området som er 
undersøkt tidligere. 
  
Så vidt NGI kjenner til er det ikke utført grunnundersøkelser på delområde 2 eller 3 som 
nå inngår i utbyggingsalternativet i planforslaget. Det er imidlertid forventet at grunn-
forholdene er tilnærmet som for delområde 1.  
 

 
Figur 4. Kartutsnitt med oversikt over borepunkter fra NGIs grunnundersøkelser for Esval 
Miljøpark. 

 
 
4 Geoteknisk stabilitet 

Løsmassedeponi nord på delområde 1  
Resultater fra stabilitetsberegninger av løsmassedeponi nordvest på Esval, utført i januar 
2016, ref. /3/, viste at den geotekniske stabiliteten av daværende fyllingsfront ikke var 
tilfredsstillende iht. krav i Eurokode 7, ref. /11/. På bakgrunn av dette har EMP iverksatt 
arbeider med å tilrettelegge for videre oppfylling fra bunn av ravinen ved sigevannsdam 
for å bedre stabiliteten. Beregninger som er utført for planlagt ferdigtilstand av deponiet 
viser tilfredsstillende stabilitet. NGI vil påpeke at dersom det skal etableres nærings-
virksomhet på toppen av løsmassedeponiet (ca. kote +167/+170) som beskrevet i 
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planprogram, forutsettes det at oppfylling er utført iht. landskapsplan for avslutning av 
deponi. 
 

Holsravina 
Stabilitetsberegninger av skråning ned mot Holsravina har vist at dagens stabilitet i 
udrenert tilstand er tilfredsstillende for alle profilene, ref. /4/. I enkelte profiler er det i 
drenert tilstand for lav stabilitet for lokale glideflater iht. kravene i Eurokode 7, ref. /11/. 
Oppfylling av Holsravina er påbegynt, noe som forbedrer stabiliteten. For planlagt 
ferdigtilstand er stabiliteten tilfredsstillende. NGI påpeker at det ikke må tilføres økt 
belastning på topp av skråning i forhold til dagens situasjon før oppfylling av Holsravina 
er utført iht. landskapsplan for avslutning av deponi.  
 

Delområde 2 
Delområde 2 (felt A2) består av et tilnærmet flatt jorde som ligger i betydelig avstand 
fra nærmeste skråninger/raviner. Skråningsstabilitet er derfor ikke vurdert som relevant 
problemstilling.  
 
Dersom det skal etableres nye tyngre bygg/konstruksjoner på delområde 2 må det i 
forbindelse med detaljprosjektering vurderes nærmere om det skal utføres GU for 
vurdering av fundamentering. 
 

Delområde 3, Gnr/Bnr 93/1/1 
Delområde 3 omfatter en liten eiendom der det i dag står en låve. Fra eksisterende låve 
(ca. kote +165) faller terrenget med relativ slak helning (ca. 1:7) ca. 35 m ned Holslia i 
retning sørvest. Terrenget faller også ca. 20 m i retning nordvest mot Holsravina.  
 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger eller GU direkte knyttet til vurdering av 
delområde 3 tidligere. NGI har imidlertid utført én dreietrykksondering i 2002 (ref. /9/) 
i ravinen mellom delområde 3 og Vorma som indikerer fast og ikke-sensitiv leire. I 
tillegg er det utført sonderinger i Holsravina. Basert på topografi og tolkning av 
grunnforhold i nærheten av delområde 3 er stabiliteten vurdert som tilfredsstillende. 
Fremtidig planlagt oppfylling av Holsravina vil for øvrig bidra til økt stabilitet. Det er 
dog viktig at en eventuell oppfylling starter fra bunnen av ravina og at det fylles oppover, 
ikke at det doses ut masser fra topp ravine. 
 
Dersom det skal etableres næringsvirksomhet på delområde 3 som innebærer økt 
terrengbelastning (oppfylling, bygg og lignende) i forhold til dagens situasjon forutsettes 
det at det utføres nærmere geotekniske vurderinger. Dette bør utføres før oppfylling av 
ravinen, slik at man ikke ender med et etablert område som ikke kan brukes videre. 
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5 Konklusjon 
Det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale i noen av prøvene/sonderingene 
som er tatt/utført på Esval Miljøparks område (hovedsakelig delområde 1). Risikoen for 
at eventuelle lokale utglidninger skal føre til utvikling av større områdeskred 
(progressive skred) er vurdert som meget liten. Basert på NGIs kjennskap til de stedlige 
grunnforhold er områdestabiliteten av planområdet vurdert som tilfredsstillende iht. 
NVEs veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred, ref. /12/. 
 
Lokal stabilitet av løsmassedeponi og skråninger forutsettes ivaretatt ved at oppfylling 
utføres lagvis fra bunn av ravine.  
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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