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Tegn.  01: Oversiktskart    1:1000   A3 

02: Tverrprofil 20, hull 5   1:200   A3   
03: Tverrprofil 30, hull 5   1:200   A3   
04: Tverrprofil 80, hull 4    1:200   A3   
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06: Tverrprofil 140,hull 3   1:200   A3   
07: Tverrprofil 150, hull 3   1:200   A3   
08: Tverrprofil 240, hull 2   1:200   A3   
09: Tverrprofil 250, hull 1 og 2  1:200   A3  
10: Tverrprofil 260, hull 1   1:200   A3  
11: Tørrsteinsmur med armerte  
       bakfyllmasser, prinsippskisse  1:50   A3 
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra «Plan og prosjektering» ved Silje Island har Vegteknisk seksjon i Region Sør 
utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for planprosjektet E16 
Hønenkrysset, ny rundkjøring.  
Grunnforholdene i planområdet består av tynt dekke av løsmasser over berg. Planlagte tiltak gir 
relativt små terrenginngrep og det inngår ikke konstruksjoner bortsett fra en foreslått 
tørrsteinsmur langs ny Fv241 . 
 
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er fra tidligere utført noen grunnundersøkelser i planområdet.  Disse grunnundersøkelsene 
er framlagt i vår rapport Fd416A nr.1 «Rv241 Hønen-Åsavegen» av 23.09.94. 
 
I den grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt hensyn 
til i vår nye rapport. 
 
Det henvises ellers til denne rapporten for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse un-
dersøkelsene. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 6 totalsonderinger, samt opptak av 3 representative prøve-
serier med naver. Undersøkelsene er utført i november 2013.   
 
Fra tidligere er det i alt utført 4 dreietrykksonderinger og en enkelsondering samt tatt opp en 
representativ prøveserie.   
 
Alle de nye boringene er innmålt med GPR/ totalstasjon. Benyttet koordinatsystem er  
grunnrissystem(x,y) Euref89 UTM32 og høydereferansesystem(z)  NN1954. 
 
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgår av bilag 3. 
 
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskart, tegn. 01. 
 
Prøveseriene er analyserte ved vårt laboratorium i Skien med hensyn til korngradering og 
vanninnhold samt humusinnhold. 
 
Resultatene fra totalsonderingene og analyseresultatene fra prøveseriene framgår av de aktuelle 
tverrprofilene i tegn. 02 til 10. 
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk prosjektklasse 
 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse 
(CC/RC) satt til klasse 1.  Dette medfører at det skal benyttes kategori 1 som geoteknisk 
kategori for dette prosjektet.  Kontrollklasse er satt til grunnleggende (B) kontroll.   
 
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i 
rapporten. 
 
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk 
kategori og følgende tabell: 
 

Kontroll av Geoteknisk kategori 
1 2 3 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, kvalitativ 
bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 
- av grunn og grunnvann, 
- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 
- tegninger, 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 
- observasj. av miljøforh. 
- uforutsette hendelser 

Grunnforhold Befaring, registrering av jord og 
berg som avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 
som kan være viktige for 
konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på utvalgte 
punkter 

Måling av bevegelser og analyser av 
konstruksjon 

 
 

4.2 Generelt  
Grunnundersøkelsene gir ikke indikasjoner på kvikkleire i planområdet, og NVE sitt 
«Skrednett» inneholder heller ikke registreringer av kvikkleire i selve planområdet eller i 
omkringliggende område. 
Alle skjæringer kan tas ut med helling 1:2 men må tilsåes raskt for å hindre erosjon. Dersom 
det påvises vannuttrekk ved uttak av skjæringene må skjæringsoverflaten her erosjonssikres 
med for eksempel grus i 0,5m tykkelse på filterduk. 
 

4.3 Rundkjøring  
Oversiktskart:   tegn.01 
Borprofil:  tegn.02, hull 6  

4.3.1 Grunnforhold 
Det er foretatt en totalsondering og en prøveserie i hull 6. Prøveserien viser humusholdig 
sand/silt og tørrskorpesilt ned til 1,0m dybde. Videre ned til 2,0m dybde er det tørrskorpe av 
humusholdig siltig leire, siltig/leire fra 2,0 til 3,0m dybde, og humusholdig silt/leire videre ned 
til prøveslutt på 3,8m dybde. Humusinnholdet er målt inntil 3,6% og vanninnholdet ligger 
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mellom 8 og 19%. Korngradering av massene viser telegruppe T4. Totalsonderingen viser fast 
til meget fast lagrede masser ned til antatt berg i 3,9m dybde. 

4.3.2 Stabilitetsforhold 
Planlagte inngrep er minimale og krever ikke stabiliserende tiltak ved angitte grunnforhold. 

4.3.3 Setningsforhold 
Planlagte inngrep er minimale og krever ikke setningsreduserende tiltak ved angitte 
grunnforhold. 
 

4.4 Mur langs ny Fv241, fra rundkjøring til profil 55  
Oversiktskart:   tegn.01  
Tverrprofil:  tegn.02 og 03, profil 20, hull 5   

4.4.1 Grunnforhold 
Det er foretatt en totalsondering i hull 5 som viser fast til meget fast lagrede masser ned til berg 
på 4,7m dybde. Prøveserien i samme hull viser humusholdig sand/silt ned til 1,0m dybde. Fra 
1,0 til 2,0m dybde er det tørrskorpe av siltig leire, fra 2,0 til 3,0m dybde tørrskorpe av siltig 
leirig sand, fra 3,0 til 4,0m dybde sand/silt, og videre ned til prøveslutt i 4,7m dybde er det 
sand. Humusinnhold er målt inntil 2,3% og vanninnholdet ligger mellom 11 og 19%. 
Korngradering av massene viser telegruppe T4.  

4.4.2 Mur, fundamenteringsforhold 
Det er planlagt mur på strekningen fra og med rundkjøringen og fram til profil 55 langs venstre 
side av ny Fv241. Muren foreslås utført som tørrsteinsmur med halvmetersblokk samt med 
armerte bakfyllsmasser som vist på prinsippskisse tegning 11. Muren blir inntil 3-4m høy. 
Grunnen til at det foreslås bruk av jordarmering er at området bak muren skal trafikkeres av 
landbruksmaskiner. 
Muren fundamenteres i utgangspunktet på stedlige løsmasser og isoleres i sålen, men da det er 
grunt til berg i området kan man stedvis komme ned på berg i fundamenteringsnivå eller over 
dette. Det pigges i så fall ut en jevn flate og muren direktefundamenteres på berg uten 
isolasjon. 
 

4.5 Profil 55-200, ny Fv241  
Oversiktskart:   tegn.01  
Tverrprofil:  tegn.4-7, profil 80, 90, 140 og 150, hull 3 og 4   

4.5.1 Grunnforhold 
Det er foretatt to totalsonderinger i hull 3 og 4, samt tatt opp en prøveserie i hull 4. 
Totalsonderingene viser løsmasser med varierende lagringsfasthet fra et løst lagret topplag til 
meget faste masser i dybden. Antatt berg er påtruffet i 2,6 og 4,0m dybde. 
Prøveserien i hull 4 viser humusholdig silt/sand ned til 1,0m dybde. Videre ned til 1,6m dybde 
er det sand/silt/leire, fra 1,6 til 2,0m dybde humusholdig siltig sandig leire, fra 2,0 til 3,0m 
dybde siltig leirig sand og fra 3,0 til prøveslutt i 3,8m dybde er det humusholdig 
grus/sand/silt(morene). Humusinnholdet er målt inntil 2,4% og korngradering av massene viser 
telegruppe T4. Planlagt veg blir liggende om lag i nivå med eksisterende terreng eller i grunn 
skjæring.  
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4.5.2 Stabilitetsforhold 
Skjæringen tas ut som spesifisert i kap.4.2. Det blir hovedsakelig løsmasseskjæring, men da det 
er forholdsvis grunt til berg, kan det ikke utelukkes at man vil påtreffe berg ved uttrauing og 
uttak av grøfter og skjæring. 
Planlagt veg krever ikke stabiliserende tiltak. 

4.5.3 Setningsforhold 
Planlagt veg vil ikke kreve setningsreduserende tiltak. 
 

4.6 Profil 200-290, skjæring og fylling 
Oversiktskart:   tegn.01  
Tverrprofil:  tegn.08-10, profil 240, 250 og 260, hull 1 og 2  

4.6.1 Grunnforhold 
Det er foretatt to totalsonderinger som viser fast til meget fast lagrede masser ned til antatt berg 
i 0,5 og 1,2m dybde. 
Planlagt veg vil gå i skjæring/ fylling på strekningen.  
Planlagt skjæringen på venstre side blir om lag 3m dyp, og fyllingen på høyre side om lag 3m 
høy. Da det er grunt til berg i området vil man komme ned i berg ved uttrauing og etablering av 
grøft/ skjæring. 

4.6.2 Stabilitetsforhold 
Skjæringen kan tas ut som beskrevet i kap.4.2. Det vil bli delvis løsmasse- og bergskjæring.  
Vegetasjonslaget må fjernes i fyllingsområdet. 
Det er ikke behov for stabiliserende tiltak for planlagt veg. 

4.6.3 Setningsforhold 
Utover fjerning av vegetasjonslaget under fyllingen, som beskrevet i forrige avsnitt, vil det ikke 
være behov for setningsreduserende tiltak. 
 

5 VIDERE ARBEIDER 
Det vurderes å ikke være behov for ytterligere geotekniske vurderinger bortsett fra å utføre en 
detaljprosjektering av muren fra rundkjøringen til profil 55 langs planlagt Fv241.  
 

6  REFERANSER 
Tidligere utgitt rapport: Fd416A nr.1 «Rv241 Hønen-Åsavegen» av 23.09.94. 
Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.  
Del 1: Allmenne regler. 
Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.  
Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.  
Statens vegvesen (2005): Laboratorieundersøkelser. Håndbok 014 
Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok 015 
Statens vegvesen (2010): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok 016  
Statens vegvesen (2013): Vegbygging. Håndbok 018 
Statens vegvesen (1992): Geoteknisk opptegning. Håndbok 154 
Statens vegvesen (2012): Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok 274 
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Borhull X  Y  Z  Metode   Stopp Løsm Fjell 
1 6667236.116 570864.740 128.192 Total  94 0.48 1.13 
2 6667241.970 570838.030 133.179 Total  94 1.16 1.70 
3 6667176.229 570770.160 130.381 Total  94 2.56 0.56 
4 6667181.003 570712.030 129.724 Total  94 3.96 0.09 
5 6667239.991 570689.940 131.024 Total  93 4.72 0.00 
6 6667234.993 570653.880 129.164 Total  93 3.86 0.00 
4P 6667181.003 570712.030 129.724 Prøve  90 3.80  
5P 6667239.991 570689.940 131.024 Prøve  90 4.70  
6P 6667234.993 570653.880 129.164 Prøve  90 3.80  
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