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Sammendrag
ÅF ReinertsenAS arbeiderpå vegne av Modum kommunemed geotekniske vurderinger i
forbindelse med utvikling av infrastruktur for Vikersund Sentrum nord, trinn 1. Modum
kommuneskal utvikle Vikersund sentrumnord med infrastruktur og offentlige rom. Dette
inkludererutgravingav en ny poll og fylling ut i fjorden. Tomtenligger østfor Ringerikesveien
i Modum kommune. Dennerapporten omhandler oppfylling i fjorden og utgravingfor den nye
pollen.
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Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter prosjektering av nye veier, poll, oppgraderingav eksisterendeog ny
infrastruktursamt oppfylling i fjorden. Grunnforholder iht. datarapportog vurderinger utført
av GrunnteknikkAS i Oktober2012 [1] [2] . Terrenget ligger på mellom kote +65,4 og +66,3
m og fjell overflaten ligger mellom kote +58,8 og +61,0 m på landområdet iht. eks.
grunnundersøkelser
.
Innmåling av fjordbunnsnivået viser at fjordbunn ligger mellom kote +58,8 og +61,7 m. Det
viser en slak helningav fjordbunnen langsstrandkanteni områdethvor det vil bli oppfylling.
2
Grunnforhold
Det foreligger to tidligere utførte grunnundersøkelse
i planområdet. Grunnundersøkelser
for
reguleringsplanfor Vikersundsentrumnord i 2012 bestårav 12 totalsondering(4 stk. fra flåte
utenforstrandlinja), og 2 stk. naverboringer[1] . Grunnundersøkelser
for Vikersundgata2 og 4
i 2012 består av 6 totalsonderinger,2 stk. naverboring og 1 stk. piezometermåling[2].
Vikersundgata2 og 4 er lokalisert nord og sør for pollen.
Grunnundersøkelsene
på planområdetviser at løsmasserbestår av fyllmasser/torv over
tørrskorpeleireover middels fast til bløt leire og lagdelt avsetninger av silt/sand over berg.
Løsmasse
mektigheten er på mellom 9,6 og 11,9 m. Totalsonderingerutført på land i Vikersund
sentrumnord har registrertantattbergi 5,3 til 12,6 m dybde.Totalsonderingene
utført fra flåte
antyderdyp til berg på mellom 3,7-9,7 m. For Vikersundsgata2 og 4 er antattberg registrert
ved 3,6 til 7,0 m dybde.
Grunnvannstander målt til ca. 3 m under terrengfor områdetved Vikersundgata2 og 4.[2]
Derfor kan det antasat grunnvannstandfor planområdetpå ca. kote +63,9 m som er ca. 3 m
underterrenget. Grunnvannstanden
vil naturlig nok ogsåvarierermed årstid og nedbør.
Figur 1 og Figur 2 viser borplaner på tomten.
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Figur 1. Skissesomviser utførte boringer på planområdeti forhold til eksisterende
bygninger.[1]

Figur 2. Skissesomviser utførte boringer på planområdeti forhold til eksisterende
bygninger.[2]
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Geotekniskevurdering

Dennegeotekniskeprosjekteringen knyttestil vurderingrundt utgravingi pollen og oppfylling
i fjorden. Eksisterendegrunnundersøkelser
viser at stedligeløsmasserer elveavsetninge
r med
lagdeltsandog silt, underet øvrefyllmasselag av steinog grovemasser.
Utgravingtil ferdig nivå antas å væremellom kote +61,7 m og +62,2 m med en margin på 0,5
m for plassering av sand til strandsone
n og grunnvannsområdet. Bergnivået på pollens
planområdeiht. tidligere grunnundersøkelser
er mellom kote +59,7 – +61 m. Derfor antas det
at det kun vil værebehovfor utgravingav løsmasserog ikke behovfor sprengningundervann
i detteområdet.
For oppfylling over bunnen av Tyri fjorden, bør skråningenha maksimum helning 1:2 for
oppfylling over vannog 1:1,5undervann. Det anbefalesat det for fyllmasserundervannbrukes
kvalitets sprengsteinfor å unngåutgliding, og som fyllmasserover vann brukesbæredyktige
massersom ikke er telefarlige. I tillegg skal oppfyllingsmasser over vann være sortert
sprengstein i de siste0,5 m underoppfyllingensferdig nivå. Sortert sprengsteinstørrelsekan
byggeinntil 2/3 av lagtykkelse.Stein størrelseDmin skal være200 mm i bratt steinskråning
mot vannkant.Dette for å unngåat fyllmasserpå kantenvaskesut. For oppfyllingsmassersom
sprengsteinvil maksimum størrelsevære mindre enn 2/3 av komprimeringstykkelsen. For
sprengsteinundervann bør maksimumsprengstein
sstørrelseværemindre enn 1/2 av tykkelse
på fyllingen under vann. Maksimum sprengstein størrelsefor oppfylling over vann vil for
eksempelvære Dmax = 800 mm for en vanlig komprimeringstykkelse på 1,2 m. Maksimum
sprengsteinstørrelsefor oppfylling under vann vil for eksempelvære D max=1000 mm for
undervannsoppfylling med tykkelsepå 2 m.
Angåendekomprimeringvisesdet til NS 3458(1. utgaveoktober2004)"Komprimering,Krav
og utførelse". Det er forutsatt at man legger "Normal komprimering" til grunn for dette
oppdraget.
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