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Sammendrag: 

Timb Entreprenør AS planlegger et nytt boligbygg med p-kjeller på ca. 600 m2 på eiendommen Gnr/Bnr 

77/256, Smedgata 16 i Hokksund i Øvre Eiker.  

GrunnTeknikk AS er engasjert av Bjørn Michalsen for grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. 

Foreliggende rapport inneholder resultatene fra grunnundersøkelsene samt en beskrivelse av 

grunnforholdene i det undersøkte området og videre anbefalinger.  

Områdestabiliteten er tilfredsstillende. 

Planlagte boligbygg i 2 etasjer med felles, underliggende kjeller bør kunne direktefundamenteres på hel, stiv 

bunnplate under kompenserte forhold.  

Grunnens skjærbølgehastighet er beregnet til vs30 = 181 m/s hvilket tilsier grunntype C med 

forsterkningsfaktor S = 1,4 for dimensjonering mot seismiske laster. 

Nærmere vurderinger framgår av rapporten. Rapporten inneholder kun generelle anbefalinger og ingen 

detaljprosjektering. 
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1 Innledning  

Timb Entreprenør AS planlegger et nytt boligbygg med p-kjeller på ca. 600 m
2
 på eiendommen Gnr/Bnr 77/256, 

Smedgata 16 i Hokksund i Øvre Eiker.  

GrunnTeknikk AS er engasjert av Bjørn Michalsen for grunnundersøkelser og geoteknisk bistand. 

Foreliggende rapport inneholder resultater fra grunnundersøkelsen samt generelle anbefalinger vedr. grave- og 

fundamenteringsforhold. Rapporten inneholder ingen beregninger eller detaljprosjektering. 

 
Figur 1: kart fra kommunens nettsider 

2 Utførte undersøkelser 

Grunnundersøkelsene er uført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i november 2016. Borprogrammet og 

plassering av boringene er gjort i samråd med oppdragsgiver. 

Følgende undersøkelser er utført i felt: 

- 5 stk. totalsonderinger 

- 1 stk. naverboring 

Borpunktene er innmålt med GPS av GeoStrøm AS.   

Poseprøver fra naverboring N5 er klassifisert i geoteknisk laboratorium. 

En nærmere beskrivelse av undersøkelses metoder og opptegningsmåter fremgår av geoteknisk bilag i vedlegg 

GT-1 t.o.m. GT-5. 
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3 Terreng og grunnforhold 

Borplan med plassering av utførte boringer er vist på tegning nr. 112446 -1. Ved hver boring er det angitt 

terrengkote og borede dybder i løsmasser. Resultatene fra naverboringen er vist på tegning nr. - 10 og 

totalsonderingene er vist på tegning nr. -20 til -24. Terrengprofil er vist på tegning nr. -100.  

3.1 Terreng 

Det aktuelle området ligger i et boligområde i Smedgata, sør for Eiker Videregående Skole og vest for 

Drammenselva. Tomta er tilnærmet flat. Målt terrenghøyde i borpunktene varierer mellom +8,4 og +8,7. 

 
Figur 2: Flyfoto av det aktuelle området fra maps.google.no. Det aktuelle området er markert med rødt 

 

3.2 Grunnforhold 

 
Figur 3: Løsmassekart fra ngu.no. Det aktuelle området er markert med rødt.  
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Løsmassekart fra NGU sine nettsider viser antatte grunnforhold. Grunnforholdene i det aktuelle området er 

markert som «elveavsetning» (gul farge). Massene lenger fra elva er markert som «tykk havavsetning». Det er 

derfor grunn til å anta at øvre lag består av elveavsatte sandmasser mens det er mer finkornige masser av 

silt/leire (havavsetning) i dypere lag. 

I november 2016 har GrunnTeknikk AS utført grunnundersøkelser på tomta bestående av 5 stk. totalsonderinger 

og 1 stk. naverboring. Boringene bekrefter grunnbildet angitt over. Totalsonderingene viser homogene forhold 

over tomta med høy og varierende bormotstand i et 8-9 m tykt lag av sand over jevnt økende bormotstand i 

antatt leire til stor dybde. Boring 2 er avsluttet på ca 40 m dybde uten å treffe fast grunn/fjell og de øvrige 

boringene er avsluttet 21 m under terreng uten å treffe fast grunn/ant. fjell. Alle boringer viser jevnt økende 

bormotstand i dybden lite sensitive masser. Ingen av boringene tyder på kvikkleire eller sensitive masser 

(sprøbruddmateriale) 

Naverboring N5 er gjort i samme punkt som totalsondering T5 men ble stoppet etter 2,7 m grunnet for faste 

forhold. Naverboringen viser lagdelte sandmasser av grov til medium sand med noe silt og grus.  

Grunnvannstanden er ikke målt. 

4 Mottatte planer 

Mottatte planer viser leilighetsblokker over en felles underliggende parkeringskjeller. 

 

 

Figur 4: Mottatte planer. P-kjeller med overliggende leilighetsbygg 

I følge e-post datert 15.9.2016 fra oppdragsgiver er boligbyggene i 2 etasjer. P-kjelleren er på ca 600 m
2
 

grunnflate.  

Dybde på kjeller er ikke oppgitt, men vi har antatt parkering i ett nivå og gravedybde for fundamenter på 3-3,5 

m under terreng. 
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5 Geotekniske vurderinger og anbefalinger 

5.1 Stabilitet 

Kart over faresoner/kvikkleire fra www.skrednett.no viser flere faresoner i området rundt Hokksund. Det er 

imidlertid ikke vist faresoner i området for aktuell tomt, se fig.5 under. 

Figur 5: Faresoner kvikkleire, Øvre Eiker Hokksund 

Det er ikke påvist sensitive masser på tomta. Et evt. skred/ras ved Drammenselva i  nord/nordøst vil ikke kunne 

true tomta. Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende. 

Lokalstabilitet ved utgraving for kjeller må vurderes ved prosjektering, se pkt. 5.3 under. 

5.2 Seismiske forhold 

Vi har utført en innledende vurdering av grunnens seismiske egenskaper med tanke på dimensjonering av 

bygg/konstruksjoner mot jordskjelv.   

Grunnens skjærbølgehastighet er beregnet til vs30 = 181 m/s hvilket tilsier grunntype C med forsterkningsfaktor  

S = 1,4. 

5.3 Gravearbeider 

Utgraving for kjeller i inntil 3-3,5 m dybde vil skje i lagdelte sandmasser. Naverboringen utført ved boring 5 

beskriver sandmassene som litt organiske, og med innhold av silt og grus. 

Under de registrerte grunnforholdene vil grunnvannstanden imidlertid være avgjørende for evt. gravetiltak for å 

sikre stabil utgraving.  

http://www.skrednett.no/
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Dersom grunnvannstanden ligger høyere enn graveplanum, vil innstrømmende vann i siltig sand kunne skape 

ustabile graveforhold og risiko for hydraulisk grunnbrudd. Utgravd planum vil da kunne ha meget dårlig 

bæreevne. Tiltak for å sikre utgravingen mot innstrømmende grunnvann, vil være plastring av skråningen med 

stein på fiberduk kombinert med pumping av grunnvann. Ulempen med pumping av grunnvann vil kunne være 

at grunnvannstanden senkes midlertidig med tilhørende risiko for setninger på nabobygg. Løsningen er vist i 

prinsipp på fig. 5 under. 

1 : 1,5

1 : 1,5

Fiberduk klasse IV
10 cm drenslag av pukk

Støttefylling av velgradert stein

1 m

 
Figur 6: Støttefylling av stein ved graving under grunnvannstand. Prinsippskisse 

Dersom grunnvannstanden ligger lavere enn graveplanum, vil byggegrube inntil 3-3,5 m kunne graves ut med 

frie graveskråninger og helning 1:1,5 eller slakere dersom plassen tillater det. Dersom hensyn til veier, 

infrastruktur, VA-ledninger eller nabobygg gjør at det ikke er plass til fri graving, må det vurderes utgraving 

innenfor spunt. Graving innenfor ca 3 m dybde bør kunne gjøres med fri, uavstivet spunt. (evt. fotspunt) Der det 

benyttes spunt må denne rammes i lås som kontinuerlig vegg. Eventuell spunt må detaljprosjekteres, men for 

innledende vurdering/kostnadsoverslag kan det benyttes 8-10 m lang spunt.  

Hensynet til nabobebyggelse må vurderes særskilt. Undergraving av fundamenter må ikke gjøres uten nærmere 

vurdering. 

Utgraving til planum må skje med plant skjær og med forsiktighet for ikke å omrøre de siltige sandmassene. 

Traubunn kan ikke trafikkeres med maskiner. Omrøring av massene på traubunn medfører risiko for senere 

setninger på direktefundamenterte bygg. 

Vi vil anbefale at det gjøres prøvegraving med gravemaskin i et par utvalgte punkter på tomta til minst 4 m 

dybde for å kartlegge evt grunnvann og innstrømmende vann. Løsninger i gravefasen vurderes ut fra dette. 

5.4 Fundamentering 

Med full underliggende kjeller og leilighetsbygg i 2 etasjer over kjelleren, vil bygget bli fullt kompensert.  Det 

ligger derfor til rette for direkte og kompensert fundamentering på grunnen med hel, stiv og konstruktiv plate av 

betong.  
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Eventuelt behov for vanntett kjeller må vurderes ved detaljprosjektering. I denne forbindelse vil det være aktuelt 

med supplerende undersøkelser på plassen for å kontrollere grunnvannsnivået nærmere. Videre bør man i tillegg 

kontrollere evt. nivå for drenerte kjellere på byggene omkring og VA anlegg i eksisterende veier. 

Da det er påvist noe organisk materiale i sandmassene, er løsningen ikke helt setningsfri. Vi regner imidlertid 

med at setningene vil bli små og innenfor akseptable verdier. 

Sandmassene er noe siltige og derfor telefarlige. Grunne fundamenter må isoleres mot frost. Videre må det 

treffes tiltak for å hindre at frost trenger ned i grunnen i byggefasen. 

6 Sluttkommentar, kritiske forhold 

Grunnvannstanden på tomta må kartlegges ved prøvegraving før bygging. Grunnvannstanden og evt 

innstrømmende vann vil være avgjørende for evt. tiltak i gravefasen. 

Alle grave- og fundamenteringsløsninger må detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig i et senere 

detaljprosjekt. 
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