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Sammendrag:
GrunnTeknikk AS har på oppdrag fra Modum kommune v/Tone Hiort utført grunnundersøkelser og
innledende vurderinger for reguleringsplan/områdeplan for «Vikersund sentrum nord»

Utførte grunnundersøkelser på land viser fyllmasser av stein over ant. opprinneli g grunn av grusig
sand med varierende mektighet. Undersøkelsene på fjorden viser generelt ant. lagdelt grunn i
strandsonen og noe bløtere forhold i borpunktene lengst øst/ute i Tyri fjorden.

Våre innledende vurderinger vedr. stabilitet ved utfylling i Tyri fjorden samt generelle råd vedr.
grave - og fundamenteringsløsninger er beskrevet i rapporten.
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1 Innledning

GrunnTeknikk AS har på oppdrag fra Modum kommune v/Tone Hiort utført grunnundersøkelser og
innledende geotekniske vurderinger for reguleringsplan/ områdeplan for « Vikersund sentrum nord»

Foreliggende rapport inneholder en sammenstilling av utførte grunnundersøkelser på land - og
sjøarealer , samt gir en generell beskrivelse av grunnforholdene i planområdet. Videre er d et beskrevet
geotekniske vurderinger vedr ørende stabilitet sforhold ved utfylling i Tyrifjorden og innledende
anbefalinger for grave - og fundamenteringsløsninger .

2 Utførte undersøkelser

Grunnundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borer igg i s eptember 2012.
B orprogrammet er utarbeidet av GrunnTeknikk på bakgrunn i mottatte planer. F ølgende undersøkelser
er utført :

- 12 stk. totalsonderinger , hvorav 4 stk. fra flåte utenfor strandlinja.
- 2 stk. naverboringer

Opptatte representative prøver er analysert i henhold til standard rutine i geoteknisk laboratorium.
Borpunktene er målt inn med GPS av GeoStrøm AS.

Det er tidligere utført grunnundersøkelser på området sør for planområdet, «Nettbuss tomta».
Grunnundersøkelsene er presentert i rapport nr. 110183 utarbeidet av GrunnTeknikk i mars 2012

3 Terreng og grunnforhold

Borplan med plassering av utførte undersøkelser er vist på tegning nr. 110344 - 1. Ved hver boring er
det angitt terrengkote, antatt bergkote og borede dybder i løsmasser. Resultater fra naverboringene er
vist på tegning nr. - 10 og - 11, og totalsonderingene er vist på tegning nr. - 20 til - 31.

3.1 Terreng

Det undersøkte området ligger på østsiden av Ringeriksveien i Vikersund sentrum . O mrådet omfatter
også et areal ut i Tyrifjorden . Mot sør ligger Strandveien og mot nord ligger Rådhusveien. Terrenget
over tomta faller generelt mot øst (Tyrifjorden) med helning på ca. 1:12. Innmålte terrenghøyder i
borpunktene varierer fra kote + 68,0 mot nord og ne d til kote +63,1 ute i fjorden i sør .

Det er i dag bebyggelse langs Ringeriksveien , og o mrådet mot Tyrifjorden er opparbeidet med plen og
busker.

Oversiktsbilde fra gulesider.no sin kartløsning er vist på neste side.
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Bilde 1 Oversiktsbilde fr a gulesider.no sin kart løsning. U ndersøkt område er avmerket med rød ring.

3.2 Grunnforhold

Figur 1 Løsmassekart fra NGU sine sider, aktuelt område er avmerket med rødt.
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Løsmassekart fra NGU sine nettsider, vist over, viser antatte grunnforhold. Antatte l øsmasser på stedet
er beskrevet som «Elveavsetning». I det stigende terrenget mot vest, er grunnen beskrevet som «Bart
fjell, stedvis tynt dekke», «Tykk havavsetning» og «Fyllmasser». Grunnforholdene vest for
Ringeriksveien antas derfor å variere.

De utførte grunnundersøkelsene bekrefter grunnbildet fra NGU.no med masser av antatt
«elveavsetning». Grunnen består av lagdelt sand og silt under et øvre fyllmasselag av stein/grove
masser.

Totalsonderingene 1 til 8 utført på land , viser generelt høy bormots tand i fyllmasser av stor stein og
grove masser ned til varierende dybder fra 2,3 til ca 3,5 m under terreng . Videre er det registrert ant.
grusig sand ned til boringene er avsluttet mot fast grunn/antatt berg i 5,3 til 12,6 m dybde i
borpunktene. I enkelt e borpunkter har sandmassene noe innhold av finkornige materialer av l eire/silt .
Borpunkt 2 og 6 er stoppet i fyllmassene pga. for fast/stor stein. I totalsondering 5 er det registrert
antatt leire/silt fra 3 m dybde ned ti l boringen er avsluttet.

Totalson dering 9 til 12 er utført fra flåte ute i fjorden. Sonderingene 9 og 12 nærmest land viser
lagdelt grunn. Øverst er det registrert moderat bormotstand i et topplag av ant. sand. Videre er det
lav og konstant bormotstand i antatt silt under grunnvannstand e n eller mulig ens noe bløtere
leirmasser . Det er sjikt/lag av sand i dybden. B oringene er avsluttet mot fast grunn/antatt berg i 3,7
og 9,7 m dybde . Sondering 10 og 11 lengst ut i fjorden viser lav est bormotstand i ant. bløt silt under
grunnvannstand en t il boringene er avsluttet i 4 til 5 m dybde.

I borpunkt 1 er det tatt opp representative prøver ved naverboring. Det er satt ned foringsrør til 3 m
dybde gjennom topplaget av stein/ fyllmasser med gravemaskin . Naverboringen viser masser av
velgradert sand under fyllmasselaget ned til den er avsluttet ved 5 m dybd e på grunn av for faste
forhold . Vanninnholdet i sandmassene varierer mellom 18 til 21 %.

I borpunkt 4 er det satt ned foringsrør til 3,5 m dybde gjenno m fyllmasser/stein . Boringen viser
sandig og humusholdig silt til 4,5 m dybde hvor prøvetakingen er avsluttet. Vanninnholdet i
siltmassene er målt til 22 %.

Det er forsøkt å utføre en vingeboring i borpunkt 9 ute i fjorden, men boringen måtte avsluttes på
0,5 m dybde på grunn av vanskelige grunnforhold. Borleder antar at boringen traff flis/tømmer.

I kommunens planprogram står det at det i årene 1950 - 1960 ble fylt ut med masser deriblant
avfall/ søppel i Grandvika og Tangen. Det er ikke påvist avfall/søppel ved grunnundersøkelsene.
Totalsonderinger er generelt ikke egnet bormetode for å avdekke avfall/søppel i grunnen. Vi har kun
en indikasjon på tømmer/flis i boring 9 ute på fjorden.
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4 Stabilitet

Illustrasjonstegningene nedenfor viser foreliggende planer for sentrum nord i Vikersund. Det er
utarbeidet to forslag til utnyttelse av området ; et t med og et t uten utfylling i strandsonen. Vi har
utført stabilitet sberegninger ved utfylling i fjorden i et karakteristisk profil B – B med skissert
plassering som vist på bildene nedenfor. Terrengsnittet B – B med detaljerte grunnforhold er vist på
tegning nr. - 100.

Bilde 2 : Illustrasjonsplan.

B

B

B

B
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Våre beregninger er utført med beregningsprogrammet Geosuite stability. Lagdeling i grunnen er tolket
ut i fra utførte undersøkelser. Materialparametere er valgt ut i fra erfaringsparametere iht. Statens
vegvesen håndbok 0 16 da det ikke lot seg gjøre å ta opp uforstyrret prøv emateriale for analyser ved
boring i fjorden.

Fyllingsfronten i våre beregninger er antatt ut i fra illustrasjonstegningen. Nivået på f ylling en er lagt på
kote +66, da vi har forstått at dette er i tråd med Modum kommunes og NVEs retningslinjer i forhold
til 2 00 års flomnivå

Tekst hentet fra planbestemmelsene: « 200 - årsflomnivå på kote 65,60, jmf. flomsonekart – delprosjekt
Hønefoss, og legger til 30 cm i sikkerhetsmargin. Dvs. at det ikke tillates gjennomføring av tiltak som
medfører økt sårbarhet i forhold til flom under kote 65,90.»

Dette medfører opptil 3 – 4 m høy fyllingsfront ute i fjorden. Fyllingene er lagt med skråningshelning
1:2 i fronten.

Vi har videre lagt inn erfaringsmessig belastning for bygg i 3 etasjer og for øvrig generell belastning
på ute arealer.

Figur 2 : Stabilitetsb eregninger med oppfylling, med og uten stabiliserende motfylling ved fyllingsfot i fjorden.

Motfylling i fjorden
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Våre beregninger av lokalstabilitet i fyllingsfronten viser at det er for lav sikkerhet mot utglidning med

m =1,26 ved oppfylling ut i fjorden uten stabiliserende tiltak. Tiltak som f. eks etablering av motfylling
i fjorden som vist ovenfor vil forbedre sikkerhet mot utglidning til et tilfredsstillende nivå med m 1,4 .

Terren get innenfor plan området faller svakt med helning ca. 1:12 og det er ikke påvist bløte
grunnforhold og sensitiv/kvikk leire med sprøbruddegenskaper på land og dels ut i fjorden . Ut fra
grunnforhold og topografi vurderes områdestabiliteten i dagens situasj on som tilfredsstillende, selv om
det er registret lav bormotstand ute i fjorden.

5 Grav ing og fundamentering

Det foreligger ikke detaljerte planer for området, men vi har forstått at det i hovedsak skal bygges
bolig - og forretningsbygg i inntil 3 etasjer , kfr. illustrasjonsbilde på side 6.

Vi har forstått av beskrivelsen i planprogram met at det tidligere har vært en avfallsfylling i området,
men vi har ingen indikasjon er på avfall i borpunktene. Dette bør imidlertid kartlegges nærmere.

Tekst fra planprog rammet: «Sammenligner vi dagens situasjon med Kart fra Vikersund år 1904 ser vi
at store deler av planområdet ligger på tidligere fyllinger i Tyrifjorden. Massene som har blitt benyttet
til utfylling har variert ut i fra hva som har vært tilgjengelig – alt fra søppelfylling med blandet
avfall til reine steinmasser. De siste utfyllingene består av til dels grove steinmasser, og dette
dominerer en stor del av strandsonen i planområdet. Massene som er fylt ut er i hovedsak
permeable. Det er registrert setninge r i en del av de utfylte områdene opp mot Modum
rådhus.»

Utførte grunnundersøkelser på land bekrefter beskrivelsen og viser faste masser av åpen steinfylling
og fyllmasser over opprinnelig grunn av grusig sand med varierende mektighet . Undersøkelsene på
fj orden viser generelt ant. lagdelt grunn i strandsonen og noe bløt ere forhold i borpunktene lengst
øst/ute i fjorden.

5.1 Fundamentering

Dersom man kan tillate noe setninger bør man kunne direktefundamentere let te bygg i inntil 3 etasjer
uten kjeller på plasstøpte stripefundamenter og laveste gulv som gulv på grunnen. Alternativt kan man
vurdere hel , r andforsterket plate. Dette forutsetter imidlertid at eksisterende fyllmasser kontrolleres og
at uegnede masser ma sseutskiftes innenfor fundamenteringsarealene. Uegnede fyllmasser under
direktefundamenterte konstruksjoner kan gi skadelige setninger.

Bygg med kjeller må vurderes spesielt mht. vannstand og flomnivå. K jellere bør ge nerelt etableres i
vanntett betong . Bygg med kjeller må kontrolleres mot oppdrift ved høy vannstand .

Dersom terrenget i området planlegges hevet i forhold til dagens nivå , må dette vurderes spesielt
avhengig av fremdrift i anleggsfasen . Dersom fremdriften tillater det , kan man derfor vurdere oppfylling
med konvensjonelle masser med overhøyde og kontrollmåling av setningsutvikling over tid.
Setningsutviklingen vil avgjøre en evt. byggestart. Da grunnen generelt består av sandmaterialer vil
imidlertid evt. setninger sannsynligvis komme raskt og tilnærmet i takt med oppfyllingen.

Direkte fundamentering fo rutsetter at fyllmassene under fundamenter og gulv kontrolleres. Lokalt svake
partier, avfall/urene masser eller hulrom i fyllmassene, kan gi lokale setningsproblemer. Vi an b efaler
derfor at alle fyllmasser fjernes, sorteres og legges tilbake som kvalitets fylling i fundamentarealene.



110344r1
16. oktober 2012

Side 9

Dersom man ikke ønsker å kontrollere og masseutskifte eksisterende fyllmasser ( «snu eksisterende
fylling» ), bør nye bygg fundamenteres på peler til fjell for å unngå risiko for skadelige setninger.

Fundamentering av tyngre beb yggelse med store konsentrerte laster må vurderes spesielt,

Grunne fundamenter og gulv må isoleres mot frost.

5.2 Graving

Undersøkelsene på land har påvist topplag av varierende fyllmasser i inntil ca 3,5 m dybde. Generell
graving på området for å fjerne uegn ede fyllmasser og humusholdig materiale innenfor
fundamenteringsområder eller andre kvalitetsarealer bør kunne utføres med frie graveskråninger med
helning 1: 1,5 eller slakere . Graving tett på eksisterende bygg, veier eller andre installasjoner kan kreve
t iltak. Dette må vurderes spesielt. Deler av eksisterende fyllmasser kan sannsynligvis sorteres og
benyttes ved tilbakefylling.

Gr avearbeidene bør utføres på tørr årstid for å unngå utfordringer i forhold til innrennende overvann
og evt. høy vannstand i Tyr ifjorden.

Uttrauing mot opprinnelig grunn må utføres skånsomt og med plan skjær på gravemaskin for å unngå
unødig omrøring.

Tilbakefylling må utføres som kvalitetsfylling utlagt lagvis og komprimert iht. NS3458 «normal
komprimering». Kvalitetsmassene må pakkes inn i egnet fiberduk.

Silt/sandmassene i området er telefarlige, og g ravearbeider vinterstid må utføres på en slik måte at
frost unngås i grunnen i fundamenteringsområdet.

Våre beregninger av lokalstabilitet ved utfylling viser at man kan tillate noe oppfylling ut i fjorden.
Disse arbeidene må utføres kontrollert og sannsynligvis utføres i etapper hvor man først fyller opp til
nivå med vannstand en i Tyrifjorden . Det må etableres motfylling i foten før man fyller til kote +66 for
ønskede landarealer. Oppfylling i sjøen må detaljprosjekteres.

6 Sluttkommenter/kritiske forhold

Det er ikke mottatt detaljerte planer, og stabilitets beregningene er derfor utført på bakgrunn av skisser
i kommunens planprogram. Fyllingsarbeidene sam t grave - og fundamenteringsløsninger må
detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig n år mer detaljerte planer for området foreligger.

Da det tidligere er deponert avfall på området , anbefaler vi at håndtering av evt. forurensede
løsmasser vurderes av miljøg eolog.
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