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Forord 

Foreliggende notat er en sammenstilling av flere geotekniske vurderinger av foreslåtte 

veglinjer for ny fv. 287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig for vurderingene er Statens vegvesen 

Utbygging, Utbyggingsområde sørøst. 

Geotekniske vurderinger ble utarbeidet i 2016 og 2017. 

Drammen, januar 2021 
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1 Innledning 

Det er innhentet grunnlagsdata fra NGU, NVE og Skrednett. Det er også hentet inn 

informasjon fra grunnundersøkelser utført på stedet i forbindelse med 

forsterkningsprosjektet fv. 287 Strandgata, geoteknisk rapport 2010152432-8 

(atlas.nve.no).   

Generelt er planområdet preget av sterkt varierende grunnforhold fra store 

kvikkleireområder til berg i dagen. Langs Drammenselva og Simoa er grunnforholdene 

preget av marin leire av stor mektighet. Det må påregnes forekomster av marin leire også i 

områder der løsmassekartet angir elveavsetninger av friksjonsmasser. Registrerte 

kvikkleireområder er markert på vedlegg 1, men i alle områder med marin leire kan det 

potensielt være kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Generelt er grunnforholdene bedre i 

områdene lengst unna vassdragene. 

Vegtiltak i områder med kvikkleire/sprøbruddmateriale krever utredning av 

områdestabiliteten. Utredning av områdestabilitet er ressurskrevende med hensyn til omfang 

av både grunnundersøkelser og geotekniske beregninger. I tillegg vil avbøtende tiltak ofte 

være meget omfattende.  

I spesielle tilfeller kan inngrep i kvikkleiresoner være av stabiliserende art ved at inngrepet 

bedrer de topografiske forholdene. Eksempelvis vil tiltak nord for Strandgata kunne avlaste 

leirryggen ved vestre påhugg, og bedre områdestabiliteten i et kvikkleireområde med 

høyeste faregrad og risiko. Dette er kun en foreløpig vurdering, men tatt med for å belyse at 

det nødvendigvis ikke bør søke å unngå alle kvikkleireområder. Det kommer an på 

inngrepets art.  

Avbøtende geotekniske tiltak ved nærføring til vassdrag er begrenset, og kan føre til 

kostbare løsninger. 

Generelt om området ved kryssing av Drammensleva 

Grunnforholdene varierer fra berg i dagen ved Drammenselva og St. Hans-berget til marine. 

Avsetninger er hovedsakelig leire med varierende tykkelse, og i mellomliggende områder er 

det noe forekomst av elveavsetninger, hovedsakelig sand. 

1.1 Beskrivelse av tiltaket 

Det er utført geotekniske vurderinger av fem veglinjer for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 

1-1 vises planområdet og veglinjene som er vurdert.



Figur 1-1. Oversikt veglinjer. 

1.1.1 Dimensjoneringsklasse 

Vegen er planlagt som H5-nasjonal hovedveg med to kjørefelt med 3,5 meter brede 

kjørefelt, indre skulder på 0,5 m (mot midtdeler), midtdeler på 1,5 m og ytre skulder på 1,5 

meter. Total vegbredde er 12,5 m, figur 1-2. 

Figur 1-2. Vegbredder fv. 287 Åmot – Haugfoss. 



Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha midtrekkverk 

og fartsgrense 90 km/t (figur 1-3). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 1-4).  

1.2 Beskrivelse av veglinjene 

1.2.1 Veglinje 1A kort tunnel 

Veglinje 1A kort tunnel starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen og 

Drammenselva nord for Embretsfoss. Linjen går videre over dyrket jord, og det planlegges 

kryss med kobling til fv. 2840. Linjen går inn i tunnel ved fv. 2840 som blir liggende over. 

Tunnelen går gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

1.2.2 Veglinje 1A lang tunnel 

Veglinje 1A lang tunnel starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen og 

Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss like før tunnelen med kobling til 

fv. 2840. Linjen går i tunnel under dyrket jord, St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 

287 ved Kjøreplass bru. 

1.2.3 Veglinje 1B 

Veglinje 1B starter ved nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen og 

Drammenselva nord for Embretsfoss. Linjen går videre over dyrket jord, og det planlegges 

kryss med kobling til fv. 2840. Videre går linjen gjennom bebygd området før den kobler seg 

til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

1.2.4 Veglinje1C 

Veglinje 1C starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen og 

Drammenselva nord for Embretsfoss. Linjen følger skogen, og det planlegges kryss med 

Figur 1-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 
Figur 1-4. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 



kobling til fv. 2840. Veglinjen går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. Hans-berget og kobler 

seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

1.2.5 Veglinje 3 

Veglinje 3 starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av riksvegkorridor 1A, 2A 

og 3A). Tiltaket følger eksisterende fv. 2842 til Bakke, og videre over dyrket jord til Nykirke. 

Linjen legger seg øst for Nykirke og i skogen øst for Rypåsen. Videre går linjen gjennom 

skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru. 

1.3 Veglinjene 1A, 1B og 1C 

Området vest for St. Hans-berget 

Grunnforholdene ved Strandgata i Åmot er preget av en større kvikkleireforekomst som 

strekker seg fra Kjøreplass bru, over Modum Kursted og inn mot St. Hans-berget i øst. 

Kvikkleiresonen (nr. 848 Haugfoss behandlingshjem, atlas.nve.no) er kategorisert med 

middels faregrad (klasseinndeling: lav- middels-høy) og satt i risikoklasse 5 (klasseindeling: 

1-5, der 5 angir høyeste risiko).  I området ved St. Hans-berget er det delvis tynt dekke av 
marine avsetninger og delvis bart berg. Det er knyttet krav til utredning av områdestabilitet 

ved inngrep i kvikkleiresoner. En slik utredning vil oftest kreve omfattende 

grunnundersøkelser. 

Kryssing av Drammenselva 

Veglinjen viser tilløpsfylling til bru over Drammenselva. Det må bygges kulvert for rv. 350, 

alternativt kan brua forlenges slik at landkaret flyttes til sørøstsiden av rv. 350. Det er tynt 

lag marine avsetninger, antatt leire, over berg i området. Fundamentering av 

fylling/landkar/kulvert vil sannsynligvis kunne gjøres direkte på berg eller på 

sprengsteinsmasser utskiftet til berg. Landkaret på nordvestsiden av Drammenselva ligger i 

et område med berg i dagen. Landkar og tilløpsfylling kan fundamenteres direkte på berg.  

1.3.1 Veglinje 1A lang tunnel, linje 19570 

For kryssing av Drammenselva, se kapittel 1.3.  

Fyllingen ved profil 600-700 ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet og 

vurderes å kunne kreve stabiliserende og setningsreduserende tiltak. Endelig plassering av 

planlagt tunnelpåhugg, ved profil ca. 900, må bestemmes etter grunnundersøkelser. 

Løsmassekartet indikerer tynt dekke av marine avsetninger over berg og planlagt  

plassering av påhugg i berg vurderes som realistisk. 

Planen viser tunnelpåhugg i profil 2100. Tidligere grunnundersøkelser viser at det er grunt 

til berg. Boringene nærmest planlagt påhugg viser 0,1-1,2 meters dybde til berg. Boringene 



gir ikke tilstrekkelig informasjon om bergforløpet, og det bør tas høyde for at påhugg i berg 

først kan etableres nærmere profil 2040. Det antas å være forholdsvis grunt til berg og 

forlengelsen av forskjæringen vurderes som uproblematisk. Endelig plassering av planlagt 

tunnelpåhugg må bestemmes etter grunnundersøkelser.  

Planlagt skjæring inn mot påhugget, mellom profil 2100 og 2280, vil delvis gå 

i et kvikkleireområde, nr. 848 Haugfoss behandlingshjem (atlas.nve.no). Skjæringen vil bli 

om lag 20 meter dyp, og stabiliserende tiltak vil være nødvendig. Tiltak som K/S-peler, 

avlastning/utslaking av sideterrenget, bruk av spunt eller en kombinasjon kan ivareta 

stabilitetshensynet. Det må påregnes svært omfattende tiltak. Løsmassekart for veglinja er 

vist i figur 1-5. 

For utfyllende informasjon, se vedlegg 3, geotekniske kilder, notat Fd858A nr. 2, linje 

19570. 

Figur 1-5. Løsmassekart veglinje 1A lang tunnel. 

1.3.2 Veglinje 1A kort tunnel, linje 19570 

For kryssing av Drammenselva, se kapittel 1.3. 

Fyllingen ved profil 600-700 ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet, og 

kan kreve stabiliserende og setningsreduserende tiltak. Endelig plassering av 

planlagt tunnelpåhugg, ved profil 1350, må bestemmes etter grunnundersøkelser. 

Løsmassekartet indikerer tynt dekke av marine avsetninger over berg, og planlagt  

plassering av påhugg i berg vurderes som realistisk. 



Planen viser tunnelpåhugg i profil 2100. Tidligere grunnundersøkelser viser at det er grunt 

til berg. Boringene nærmest planlagt påhugg viser 0,1-1,2 meters dybde til berg. Boringene 

gir ikke tilstrekkelig informasjon om bergforløpet, og det bør tas høyde for at påhugg i berg 

først kan etableres nærmere profil 2040. Det antas å være forholdsvis grunt til berg og 

forlengelsen av forskjæringen vurderes som uproblematisk. Endelig plassering av planlagt 

tunnelpåhugg må bestemmes etter grunnundersøkelser.  

Planlagt skjæring inn mot påhugget, mellom profil 2100 og 2280, vil delvis gå 

i kvikkleireområde nr. 848 Haugfoss behandlingshjem (atlas.nve.no). Skjæringen vil bli om 

lag 20 meter dyp og stabiliserende tiltak vil være nødvendig. Tiltak som K/S-peler, 

avlastning/utslaking av sideterrenget, bruk av spunt eller en kombinasjon kan ivareta 

stabilitetshensynet. Det må påregnes svært omfattende tiltak. Løsmassekart for veglinja er 

vist i figur 1-6. 

For utfyllende informasjon, se vedlegg 3, geotekniske kilder, notat Fd858A nr. 2, linje 

19570. 

Figur 1-6. Løsmassekart veglinje 1A kort tunnel. 

1.3.3 Veglinje 1B, linje 19750 

For kryssing av Drammenselva, se kapittel 1.3. 

Planlagt veglinje ligger delvis i skjæring og delvis på fylling på strekningen ved Strandgata 

forbi St. Hans-berget. Ny veg vil sannsynligvis spleises inn på eksisterende veg, 

kvikkleiresone nr. 848 Haugfoss behandlingshjem (atlas.nve.no). Dersom planlagt veglinje 



ikke fører til inngrep i kvikkleireområdet, vil ikke tiltaket utløse krav om utredninger med 

hensyn til områdestabilitet. 

Skjæringene på strekningen vurderes hovedsakelig å gå i berg med en mindre 

løsmasseskjæring på toppen. Fyllingene vurderes å kunne legges uten større geotekniske 

tiltak. Løsmassekart for veglinja er vist i figur 1-7. 

For utfyllende informasjon, se vedlegg 3, geotekniske kilder, notat Fd858A nr. 2, linje 

19750. 

Figur 1-7. Løsmassekart veglinje 1B. 

1.3.4 Veglinje 1C, linje 19790 

For kryssing av Drammenselva, se kapittel 1.3. 

Mellom profil 550 og 1450 er det berg i dagen eller tynt dekke marine 

avsetninger. På strekningen kan det sannsynligvis ligge til rette for bergtunnel. Usikkerheten 

rundt mektigheten av marine avsetninger med hensyn til bergoverdekning bør avklares med 

orienterende grunnundersøkelser, spesielt mellom profil 950 og 1100, samt mellom 1230 

og 1450.  

På strekningen mellom profil 1950 og 2450 viser løsmassekartet marine avsetninger av 

varierende mektighet fra tynt til tykt dekke over berg. Det må foretas orienterende 

grunnundersøkelser for å kunne kontrollere løsmassemektigheten for tilstrekkelig 

bergoverdekning for tunnel. Det er sannsynlighet for en lengre løsmassetunnel før vegen går 

i berg ved østre påhugg. 



Strekningen fra profil 2480 til parsellslutt, inkludert kryssområdet, ligger i en registrert 

kvikkleiresone med middels faregrad (sone nr. 848 Haugfoss behandlingshjem). Mindre 

terrenginngrep kan medføre behov for sikring av områdestabilitet med hensyn til faren for 

kvikkleireskred. Erosjonssikring av elvebredden ved Simoa vil være et krav dersom sikring 

ikke er etablert i tilstrekkelig grad i dagens situasjon. Stabiliserende tiltak kan bli 

omfattende for å unngå større terrenginngrep. Planlagt veg viser relativt små inngrep, noe 

som er gunstig. Stabiliserende tiltak vil være grunnforsterkning, bruk av lette masser 

og/eller motfyllinger, samt erosjonssikring mot Simoa. Løsmassekart for veglinja er vist i 

figur1-8. 

For utfyllende informasjon, se vedlegg 3, geotekniske kilder, notat Fd858A nr. 5, linje 

19790. 

Figur 1-8. Løsmassekart Veglinje 1C. 



1.4 Veglinje 3, linje 19220 

Planlagt skjæring fra profil 60 til 170 går i et område med tynt usammenhengende dekke av 

marine avsetninger over berg, og vil i hovedsak bli bergskjæring og ikke løsmasseskjæring 

som vist i tegning.  

Skjæringen fra profil 170 til 270 går i marine avsetninger av stor mektighet, og utslaking av 

skråningshelling til 1:3 kan bli nødvendig. 

Planlagt fylling mellom profil 650 og 1000 ligger på marine avsetninger og mindre 

stabiliserende/setningsreduserende tiltak kan bli nødvendig.  

Planlagt skjæring mellom profil 730 og 1070 ligger i et område med tynt usammenhengende 

dekke av marine avsetninger, og vil i hovedsak bli bergskjæring og ikke løsmasseskjæring 

som vist i tegning.  

Skjæringen mellom profil 1720 og 1900 er planlagt som løsmasseskjæring. Strekningen har 

et tynt usammenhengende dekke marine avsetninger over berg, og skjæringen vil i hovedsak 

bli en bergskjæring. 

Planlagt skjæring mellom profil 2660 og 2780 går i et område med varierende grunnforhold. 

Skjæringen i vest går i marine avsetninger av stor mektighet, og det kan bli nødvendig å 

slake ut skjæringshellingen til 1:3. Skjæringen i øst går i et område med delvis tynt 

usammenhengende dekke marine avsetninger, delvis bart berg og vil hovedsak bli 

bergskjæring. 

Planlagt skjæring fra profil 3250 til 3550 går i et område med bart berg eller tynt 

usammenhengende dekke marine avsetninger, og vil i hovedsak bli bergskjæring og ikke 

løsmasseskjæring som vist i tegning.  

Planlagt skjæring mellom profil 3800 og 4000 går i et område med varierende 

grunnforhold fra bart berg til tynt usammenhengende dekke av marine avsetninger og 

marine avsetninger av stor mektighet. Hoveddelen av skjæringen vil gå i berg eller slå inn 

mot berg. Fra ca. profil 3900 til 4000, vil skjæringen gå i leire i nedre del inn til om lag 10 til 

25m ut fra skjæringsbunn, for så å slå inn i berg. Dersom skjæringsinngrepene ønskes 

begrenset, kan det stedvis bli aktuelt å sette opp mur på toppen av bergskjæringen der det 

er tynt løsmassedekke. 

Planlagt fylling mellom profil 4000 og 4300 ligger i et område med marine avsetninger av 

hovedsakelig stor mektighet. Det må påregnes stabiliserende og setningsreduserende tiltak, 

men i moderat omfang. 

Planlagt skjæring profil 4450-4600 ligger i et område med bart berg, og vil i hovedsak bli 

bergskjæring og ikke løsmasseskjæring som vist i tegning.  

Planlagt fylling mellom profil 4640 og 4790 ligger på tynt lag marine avsetninger (leire) nær 



en registrert kvikkleiresone (sone nr. 851 Nordbråtan). Leirlaget er tynt og for å unngå 

kvikkleireproblematikken, kan det vurderes å skifte ut leirlaget med stabile masser til berg. 

Planlagt skjæring fra profil 5300 til 5420 ligger i en registrert kvikkleiresone (sone nr. 849 

Seterberg), og det må foretas utredning av områdestabiliteten. Det må påregnes omfattende 

stabiliserende tiltak. 

Planlagt fylling mellom profil 5430 og 5560 ligger også i et registrert kvikkleireområde (sone 

nr. 849 Seterberg), slik at områdestabiliteten må utredes. Fyllingen ligger nær Simoa og kan 

føre til spesielt omfattende tiltak for å oppnå stabil situasjon, også med hensyn til 

områdestabiliteten. 

Planlagt fylling mellom profil 5590 og 5700 ligger i et område med marine avsetninger av 

til dels stor mektighet. Fyllingen ligger nær to registrerte kvikkleiresoner og det vurderes 

som sannsynlig at det også vil påtreffes kvikkleire i fyllingsområdet. Fyllingen ligger ned 

mot, og delvis ut i, Simoa og kan føre til spesielt omfattende tiltak for å oppnå en stabil 

situasjon, også med hensyn til områdestabiliteten. 

Planlagt skjæring mellom profil 5630 og 5750 vil gå i et område med bart berg slik at det 

blir bergskjæring, og ikke løsmasseskjæring som vist i tegningen.  

For utfyllende informasjon, se geotekniske notat Fd858A nr. 4, linje 19220 

Løsmassekart for veglinja er vist i figur 1-10, 1-11 og 1-12. 



Figur 1-10. Løsmassekart veglinje 3, del 1. 



Figur 1-11. Løsmassekart veglinje 3, del 2. 



Figur 1-12. Løsmassekart veglinje 3, del 3. 



2 Oppsummering 

Veglinje 1A lang tunnel 

Planlagt veglinje 1A lang tunnel vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske 

tiltak. 

Veglinje 1A kort tunnel 

Planlagt veglinje 1A kort tunnel vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske 

tiltak. 

Veglinje 1B 

Planlagt veglinje 1B vil sannsynligvis ikke føre til inngrep i kvikkleireområdet vest for St. 

hans-berget, og dermed ikke utløse krav om utredninger av områdestabilitet. Det må likevel 

påregnes mindre geotekniske tiltak i området ved Simoa. 

Veglinje 1C 

Planlagt veglinje 1C ligger i en registrert kvikkleiresone ved Kjøreplass. Mindre 

terrenginngrep kan medføre behov for sikring av områdestabilitet med hensyn til 

kvikkleireskred. Erosjonssikring av elvebredden ved Simoa vil være et krav, dersom sikring 

ikke er etablert i tilstrekkelig grad i dagens situasjon.  

Veglinje 3 

I nord ligger veglinje 3 nær to registrerte kvikkleiresoner (Seterberg og Nordbråtan). Det vil 

være sannsynlig at det også vil påtreffes kvikkleire i fyllingsområdet. Fyllingen ligger ned 

mot Simoa og kan føre til omfattende tiltak for å oppnå en stabil situasjon. Det må påregnes 

å utrede områdestabiliteten. 



3 Vedlegg 

Vedlegg 1 Kvikkleirekart med veglinjer 

(kilde atlas.nve.no) 



Vedlegg 2 Kvikkleire- og løsmassekart med veglinjer 

(kilde atlas.nve.no) 



Vedlegg 3 Geotekniske kilder 

• Geoteknisk undersøkelse, rapport 2010152432-8 (atlas.nve.no)

• Geotekniske vurderinger inneholder følgende notater:

Tittel Utarbeidet av Dato 

Fd858A nr. 2 Statens vegvesen 11.04.2016 

Fd858A nr. 3 Statens vegvesen 27.04.2016 

Fd858A nr. 4 Statens vegvesen 16.11.2016 

Fd858A nr. 5 Statens vegvesen 21.09.2017 



Statens vegvesen 

Notat Fd858A nr.1 
Til: Gert Myhren 
Fra: Vegteknisk ved Sven-Erik Olsen 
Kopi til: 

Rv 35 og Fv287 Hokksund-Åmot-Haugfoss, geoteknisk notat. 

Dette geotekniske notatet omhandler grunnforholdene i planområdet. 
Der er innhentet grunnlagsdata fra NGU og Skrednett som presentert i vedlegg 01-06 

Grunnforhold 
Generelt sett er planområdet preget av sterkt varierende grunnforhold fra store 
kvikkleireområder til berg i dagen. Langs Drammenselva og Simoa er grunnforholdene 
preget av marin leire i stor mektighet. Man må her påregne at det vil forekomme marin leire 
også i områder der det på løsmassekartet  er angitt elveavsetninger av friksjonsmasser. 
Registrerte kvikkleireområder er markert på vedlegg, men i alle områder der det er marin 
leire vil det potensielt kunne være kvikkleire/ sprøbruddsmateriale.  Generelt sett er 
grunnforholdene bedre i områdene lengst unna vassdragene. 

Geotekniske forhold 
Vegtiltak i områder med kvikkleire/sprøbruddmateriale krever utredning av 
områdestabiliteten, noe som ofte vil være ressurskrevende med hensyn til omfang av både 
grunnundersøkelser og geotekniske beregninger. I tillegg vil avbøtende tiltak ofte være 
meget omfattende. Dette vil da avhenge av veginngrepets art. 
I spesielle tilfeller kan inngrep i kvikkleiresoner være av stabiliserende art ved at man ved 
inngrepet bedrer de topografiske forholdene. Eksempelvis vil man ved tunnelalternativene 
nord for Strandgata kunne avlaste leirryggen ved vestre påhugg (som nok må flyttes mot øst, 
anslagsvis 200meter) og således bedre områdestabiliteten i et kvikkleireområde med 
høyeste faregrad og risiko. Dette er kun en foreløpig vurdering, men tatt med for å belyse at 
man ikke nødvendigvis bør søke å unngå alle kvikkleireområder. Det kommer an på 
inngrepets art. 
Når det gjelder mulighetene for avbøtende geotekniske tiltak er mulighetene begrenset ved 
nærføring til vassdrag, og kan føre til dyre løsninger. 

Saksbehandler/telefon: 
sveneo@vegvesen.no 
Vår dato: 25.02.2016 
Vår referanse: 

FORELØPIG
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Videre arbeider 
Dette er et foreløpig notat der jeg ikke har gjort en detaljvurdering av de enkelte 
linjealternativene, men gitt noen generelle betraktninger. Jeg har heller ikke gått inn i de 
eksisterende geotekniske rapportene som er utarbeidet innenfor planområdet. 
Jeg mener at det er mest hensiktsmessig å ta dette mer detaljert etter hvert som enkelte 
alternativer utpeker seg som mer aktuelle ut fra de andre fagtemavurderingene. 

Vedlegg 
01 Løsmassekart med kvikkleiresoner 
02 Skredhendelser 
03 Kvikkleire faregrad 
04 Kvikkleire risiko (faregrad pluss konsekvens) 
05 Løsmasseklart 
06 Oversikt geotekniske rapporter 
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Skredtype

Ikke angitt

Steinskred

Undervannsskred

Snøskred

Løsmasseskred, uspes.

Leirskred

Jordskred

Flomskred

Isnedfall

Utglidning

GeocacheGråtone

Modum. Ved Åmot, på Kongshaugem, som 
ligg på vestsida av elva rett ovafor Åmot, gjekk 
den 22. november 2000 to kvikkleirskred i 
Kongshaugskråninga ned mot Drammenselva. 
Skredet råka ingen hus, men 41 menneske i 
området vart straks evakuerte. Det vart gjort 
geologiske granskingar og bubuarane fekk 
flytta tilbake etter ei veke. Men fem bustadhus 
var i faresonen, og desse vart etterpå revne ned 
og flytta derifrå. Det er også gjort sikringstiltak 
i skråninga. Kartreferansen er omtrentleg.

Modum. Åmot. Eit jordskred kom kl. 17.00 
den 10. november 1961 og rasa ut i 
Drammenselva. Dette skjedde på vestsida av 
elva rett overfor Åmot stasjon. Jordkade og 
skade på ein gardsveg. Her har det gått skred 
tidlegare, vart det opplyst. Det hadde vore 
kraftig regn og flaum forut. Kartreferanser er 
omtrentleg.

Modum. Åmot. Natt til fredag 23. mars 2012 gjekk eit 
kvikkleireskred på Kongsfoss i Åmot. Skredet starta 
heilt oppunder Søyaveien, og drog med seg massar 
nesten ned til Drammenselva. Søyaveien vart stengd i 
frykt for nye skred. Hovudårsaka til at det rasa ut, 
skriv avisa, var ei vassleidning i området som fekk 
lekkasje, noko som førte til at vatnet drog med seg 
masse nedover i skråninga. Men det har tidlegare gått 
ras her, for 12 år sidan, og fleire hus vart den gongen 
rivne på grunn av skredfaren. Det skal etter dette ha 
blitt gjort sikring av skråninga (ved Anne Grete 
Borgersens hus). Sjå 2000. Kartreferansen er vilkårleg 
plassert ved Søyaveien,

Øvre Eiker. I Skotselv gjekk eit leirskred kl. 05.00 16. april 1937. Det 
var 50 m breitt, det andre 40 m breitt. Volum på 5000 m3. Dei 
hadde merka sprekkar i jorda dagen før, og det hadde blitt sett ut 
vakt. Toget vart såleis stansa før skredet kom. Dette skjedde tett 
bortanfor banevaktarhuset ved Skotselv stasjon. Skredet tok skog og 
jernbanelinja, som vart hangane i lause lufta over 50 meter. 
Leirmassane glei ut i Drammenselva. Seinare på dag kom eit nytt, 
noko mindre skred her. Det kom også eit liknande skred i same 
området i 1931. Sjå også 08051 Kartreferansen er omtrentleg 
(Skotselv i Øvre Eiker).
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Statens vegvesen 

Notat Fd858A nr.2 
Til: Gert Myhren 
Fra: Vegteknisk ved Sven-Erik Olsen 
Kopi til: 

Rv35 og Fv287 Hokksund-Åmot-Haugfoss, delstrekning Rv35-St.Hans-
berget-Kjøreplass bru i Åmot, geoteknisk notat 

Dette geotekniske notatet omhandler grunnforholdene i Åmot for veglinje 19550, 19560, 
19570, 19580 og 19750. Det er innhentet grunnlagsdata fra NGU og Skrednett som vist i 
vedlegg. Det er også hentet inn informasjon fra grunnundersøkelser utført på stedet i 
forbindelse med forsterkningsprosjektet i Strandgata, geoteknisk rapport Fd743A.  
Notatet har en inndeling slik at området ved kryssing av Drammenselva, området fra 
kryssing av Drammenselva til St.Hansberget og strekningen langs Strandvegen mellom 
St.Hansberget og Kjøreplass bru er omhandlet i separate avsnitt. 

Område ved kryssing av Drammenselva 

Grunnforhold 
Grunnforholdene ved kryssing av Drammenselva består på vestre bredd av berg i dagen. På 
østre side er det tynt dekke av marine avsetninger, i hovedsak leire, over berg.  Inn mot 
kryss med Fv281er det elveavsetninger, i hovedsak sand. 

Geoteknisk vurdering 
Alle de planlagte linjealternativene følger samme trase. Da det er grunt til berg/ berg i dagen 
vil brufundamentering og tilløpsfyllinger kunne bygges uten omfattende geotekniske tiltak. 
Det ligger til rette for direktefundamentering med såle på berg eller på utskiftede masser til 
berg. Utlegging av tilløpsfyllingene vurderes å kunne legges uten geotekniske tiltak, 
eventuelt på utskiftede masser til berg. 

Saksbehandler/epost: 
sveneo@vegvesen.no 
Vår dato: 11.04.2016 
Vår referanse: 
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Område fra kryssing av Drammenselva til St.Hans-berget 

Grunnforhold 
Grunnforholdene varierer fra berg i dagen ved Drammenselva og St.Hans-berget til marine 
avsetninger, hovedsakelig leire med varierende tykkelse og en forekomst av elveavsetninger, 
hovedsakelig sand, i mellomliggende område. 

Geoteknisk vurdering 
Linje 19550: 
Planlagt linje vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske tiltak.  Fyllingen 
ved profil 600-700 vurderes å kunne kreve stabiliserende og setningsreduserende tiltak da 
denne ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet. Endelig plassering av 
planlagt tunnelpåhugg ved profil 1350 må bestemmes etter grunnundersøkelser, men da 
løsmassekartet indikerer tynt dekke av marine avsetninger over berg vurderes planlagt 
plassering av påhugg i berg som realistisk. Det knyttes noe usikkerhet til bergoverdekningen 
i tunnelen ved profil 1500-1580 der det er en sone med dyp marin avsetning. 

Linje 19560: 
Planlagt linje vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske tiltak.  Fyllingen 
ved profil 600-700 vurderes å kunne kreve stabiliserende og setningsreduserende tiltak da 
denne ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet. Endelig plassering av 
planlagt tunnelpåhugg ved profil 1350 må bestemmes etter grunnundersøkelser, men da 
løsmassekartet indikerer tynt dekke av marine avsetninger over berg vurderes planlagt 
plassering av påhugg i berg som realistisk. Det knyttes noe usikkerhet til bergoverdekningen 
i tunnelen ved profil 1500-1580 der det er en sone med dyp marin avsetning. Noe mer 
usikkerhet her enn på linje 19550. 

Linje 19570: 
Planlagt linje vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske tiltak.  Fyllingen 
ved profil 600-700 vurderes å kunne kreve stabiliserende og setningsreduserende tiltak da 
denne ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet. Endelig plassering av 
planlagt tunnelpåhugg ved profil 1350 må bestemmes etter grunnundersøkelser, men da 
løsmassekartet indikerer tynt dekke av marine avsetninger over berg vurderes planlagt 
plassering av påhugg i berg som realistisk.  

Linje 19580: 
 Planlagt linje i dagsonen vurderes å være gjennomførbar med moderate geotekniske tiltak. 
Tunnelpåhugg i berg vurderes å kunne etableres i profil 1360 som planlagt, men det knytter 
seg usikkerhet til bergoverdekningen mellom profil 1500 og 1670 da det her er markert for 
tykt lag av marine avsetninger i løsmassekartet. 

Linje 19750: 
Planlagt linje vurderes å være gjennomførbar med forholdsvis moderate geotekniske tiltak. 
Fyllingen ved profil 600-850 vurderes å kunne kreve stabiliserende og setningsreduserende 
tiltak da denne ligger i en sone med marine avsetninger av stor mektighet.  
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Område St.Hans-berget Kjøreplass bru 

Grunnforhold 
Grunnforholdene i planområdet ved Strandgata i Åmot er preget av en større 
kvikkleireforekomst som strekker seg fra Kjøreplass bru over Modum Kursted og inn mot 
St.Hans-berget i øst. Kvikkleiresonen er kategorisert med høy faregrad (klasseinndeling: lav- 
middels-høy) og satt i risikoklasse 5 (klasseindeling: 1-5, der 5 angir høyeste risiko).  I 
området ved St.Hans-berget er det delvis tynt dekke av marine avsetninger og delvis bart 
berg. 

Geoteknisk vurdering 
Generelt: 
Det er knyttet krav til utredning av områdestabilitet ved inngrep i kvikkleiresoner. En slik 
utredning vil oftest kreve omfattende grunnundersøkelser. Når man, som i dette tilfellet, er i 
en sone med høyeste faregrad og risiko må man påregne at inngrep som forverrer 
områdestabiliteten vil kreve meget omfattende stabiliseringstiltak.  

Linje 19550: 
Planen viser tunnelpåhugg i profil 2270. Påhugget er da plassert i tidligere omtalte 
kvikkleiresone, og mektigheten av løsmasser antas ut fra tidligere utførte 
grunnundersøkelser å være omlag 30 meter ved planlagt påhugg. Antatt mulig påhugg i 
berg vil være ved profil 2160. Dersom påhugget skal være som planlagt i profil 2270 må 
man bygge en om lag 110 meter lang løsmassekulvert fram til påhugg i berg ved profil 
2160, eller ta ut en åpen forskjæring. Planlagt linje skjærer her om lag 20m ned i marine 
avsetninger. 
Åpen forskjæring vil kreve stabiliserende tiltak med for eksempel terrengutslaking 
kombinert med grunnforsterkning med K/S-peler i et meget stort omfang og vil være 
særdeles utfordrende geotekisk sett. Etablering av løsmassetunnel vil også være et alternativ 
som vil gi meget store stabilitetsmessige tiltak i form av spunting og K/S-peler. Dette 
alternativet ansees også som særdeles utfordrende. 

Linje 19560: 
Planen viser tunnelpåhugg i profil 2250. Påhugget er da plassert i tidligere omtalte 
kvikkleiresone, og mektigheten av løsmasser antas ut fra tidligere utførte 
grunnundersøkelser å være om lag 30 meter ved planlagt påhugg. Antatt mulig påhugg i 
berg vil være ved profil 2160. 
Dersom påhugget skal være som planlagt i profil 2250 må man bygge en 90 meter lang 
løsmassekulvert fram til påhugg i berg ved profil 2160, eller ta ut en åpen forskjæring. 
Planlagt linje skjærer her om lag 20m ned i marine avsetninger. 
Åpen forskjæring vil kreve stabiliserende tiltak med for eksempel terrengutslaking 
kombinert med grunnforsterkning med K/S-peler i et meget stort omfang og vil være 
særdeles utfordrende geoteknisk sett. Etablering av løsmassetunnel vil også være et 
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alternativ som vil gi meget store stabilitetsmessige tiltak i form av spunting og K/S-peler. 
Dette alternativet ansees også som særdeles utfordrende. 

Linje 19570: 
Planen viser tunnelpåhugg i profil 2100, hvor tidligere utførte grunnundersøkelser viser at 
det er grunt til berg. Boringene nærmest planlagt påhugg viser dybder til berg mellom 0,1 
og 1,2 meters dybde. Disse boringene gir ikke tilstrekkelig informasjon om bergforløpet, slik 
at man bør ta høyde for at påhugg i berg først kan etableres nærmere profil 2040. Denne 
forlengelsen av forskjæringen vurderes som uproblematisk da det antas å være forholdsvis 
grunt til berg.  Planlagt skjæring inn mot påhugget mellom profil 2100 og 2280 vil delvis gå 
i tidligere omtalt kvikkleireområde. Skjæringen vil bli om lag 20 meter dyp og stabiliserende 
tiltak vil være nødvendig. Det vurderes slik at man ved tiltak som K/S-peler, 
avlastning/utslaking av sideterrenget, bruk av spunt, eller en kombinasjon av disse vil kunne 
ivareta stabilitetshensynet, men tiltakene må påregnes å bli svært omfattende. 

Linje 19580: 
Planen viser tunnelpåhugg i profil 2240.Det foreligger ingen grunnundersøkelser i 
påhuggsområdet. Planlagt påhugg ligger i tidligere nevnte kvikkleiresone og løsmassekartet 
angir marine avsetninger av stor mektighet. På bakgrunn av dette vurderes det slik at man 
for å oppnå påhugg i berg må flytte påhugget opptil 240 meter mot øst til profil 2000.  
Åpen forskjæring vil kreve stabiliserende tiltak med for eksempel terrengutslaking 
kombinert med grunnforsterkning med K/S-peler i et meget stort omfang og vil være 
særdeles utfordrende geoteknisk sett. Etablering av løsmassetunnel vil også være et 
alternativ som vil nødvendiggjøre meget store stabilitetsmessige tiltak i form av spunting og 
K/S-peler. Dette alternativet ansees også som særdeles utfordrende. 

Linje 19750: 
Planlagt linje ligger delvis i skjæring delvis på fylling på strekningen ved Strandgata forbi 
St.Hans-berget profil 1760-2345. Ny veg vil da spleises inn på eksisterende veg før man 
kommer inn i tidligere nevnte kvikkleiresone. Da planlagt veglinje ikke vil føre til inngrep i 
kvikkleireområdet vil man ikke ha krav om utredninger med hensyn til områdestabilitet.  
Strekningen profil 1760-2345 vil gå i område med grunnforhold i hovedsak bestående av 
tynt dekke av marine avsetninger over berg. Tidligere utførte grunnundersøkelser i området 
profil 2130-2350 viser dybder til berg mellom 0,4 og 3,3 meter. Skjæringene på strekningen 
vurderes hovedsakelig å ville gå i berg med en mindre løsmasseskjæring på toppen. 
Fyllingene vurderes å kunne legges uten større geotekniske tiltak. Fyllingen ved profil 2120-
2180 kan kreve tiltak som lette masse og/eller grunnforsterkning i form av utskifting eller 
K/S-peler, men i begrenset omfang. 

Oppsummering 
Geoteknisk sett er det i området vest for St.Hans-berget det er avgjørende forskjeller på de 
alternative linjene. Som det fremkommer i omtalen av planlagte linjer ovenfor skiller linje 
19750 seg klart ut som den mest gunstige med hensyn til gjennomførbarhet i forhold til 
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omfang av geotekniske tiltak i dette området. De geotekniske tiltakene for resterende linjer 
vurderes å bli meget omfattende og kostnadsdrivende i området vest for St.Hans-berget. 

For resten av strekningen er det mindre forskjeller på linjene med hensyn til geotekniske 
tiltak. 

Vedlegg 
01 Løsmassekart med kvikkleiresoner 



Løsmassekart med kvikkleiresoner 

Vedlegg 01 
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Statens vegvesen 

Notat Fd858A nr.4 
Til: Buskerud planprosjekt 3 ved Kari Floten 
Fra: Vegteknisk ved Sven-Erik Olsen 
Kopi til: 

Rv35 og Fv287 Hokksund-Åmot-Haugfoss, delstrekning 
Hokksund-Åmot og Gruveåsen-Kjøreplass bru 

Grunnforholdene generelt i planområdet 
Omtalen av grunnforholdene er basert på løsmassekarter og kvikkleirekartlegging fra 
«Skrednett» og det tas forbehold med hensyn til nøyaktigheten av disse. Store deler av 
planområdet langs Drammenselva og Simoa ligger i registrerte kvikkleireområder. Det må 
forventes at det vil kunne påtreffes kvikkleire også utenfor de allerede kartlagte 
kvikkleiresonene. 
Det er meget varierende grunnforhold i planområdet, men i hovedsak består 
grunnforholdene av følgende: marine avsetninger av leire som stedvis er kvikk, 
elveavsetninger som er friksjonsmasser av sand og forvitringsmateriale av berg og berg i 
dagen. 
I hovedsak er grunnforholdene dårligst i nærområdene til Drammenselva. 

I dette notatet er kun nevn områder der geotekniske tiltak av betydning vurderes påkrevet. 
Løsmassetype langs linjene fremgår av vedlagte kvartærgeologiske karter. 

Saksbehandler/telefon: 
sveneo@vegvesen.no 
Vår dato: 16.11.2016 
Vår referanse: 
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Linje 19220 
Planlagt skjæring fra profil 60 til 170 går i et område med tynt usammenhengende dekke av 
marine avsetninger over berg, det vil således i hovedsak bli bergskjæring og ikke 
løsmasseskjæring som vist i plan. Skjæringen videre fra profil 170 til 270 går i marine 
avsetninger av stor mektighet og utslaking av skråningshelling til 1:3 kan bli nødvendig. 
Planlagt fylling mellom profil 650 og 1000 ligger på marine avsetninger og mindre 
stabiliserende/setningsreduserende tiltak kan bli nødvendig. Planlagt skjæring mellom profil 
730 og 1070 ligger i et område med tynt usammenhengende dekke av marine avsetninger 
slik at det i hovedsak blir bergskjæring og ikke løsmasseskjæring som vist i plan. 
Skjæringen mellom profil 1720 og 1900 er planlagt som løsmasseskjæring. Da det her er 
tynt usammenhengende dekke marine avsetninger over berg vil dette i hovedsak bli en 
bergskjæring. 
Planlagt skjæring mellom profil 2660-2780 går i et område med varierende grunnforhold. 
Skjæringen på venstre side går i marine avsetninger av stor mektighet og det kan her bli 
nødvendig å slake ut skjæringshellingen til 1:3. Skjæringen på høyre side går i et område 
med delvis tynt usammenhengende dekke marine avsetninger og delvis bart berg. Det vil 
således i hovedsak bli bergskjæring på denne siden.  
Planlagt skjæring fra profil 3250 til 3550 går i et område med bart berg eller tynt 
usammenhengende dekke marine avsetninger slik at det i hovedsak blir bergskjæring, og 
ikke løsmasseskjæring som vist i plan. 
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Planlagt skjæringen mellom profil 3800 og 4000 går i et område med varierende 
grunnforhold fra bart berg til tynt usammenhengende dekke av marine avsetninger og 
marine avsetninger av stor mektighet. Hoveddelen av skjæringen vil gå i berg eller slå inn 
mot berg. Spesielt på siste del av strekningen, fra om lag profil 3900 til 4000, vil skjæringen 
gå i leire i nedre del inn til om lag 10 til 25m ut fra skjæringsbunn for så å slå inn i berg. Det 
kan stedvis bli aktuelt å sette opp mur på toppen av bergskjæringen der det er tynt 
løsmassedekke dersom man ønsker å begrense skjæringsinngrepene. 
Planlagt fylling mellom profil 4000 og 4300 ligger i et område med marine avsetninger av 
hovedsakelig stor mektighet. Man må påregne stabiliserende og setningsreduserende tiltak, 
men i moderat omfang. 
Planlagt skjæring profil 4450-4600 ligger i et område med bart berg slik at det blir 
bergskjæring og ikke løsmasseskjæring som vist på plan. 
Planlagt fylling mellom profil 4640 og 4790 ligger på tynt lag marine avsetninger (leire) nær 
en registrert kvikkleiresone. Da leirlaget er tynt vurderes det slik at man i dette tilfellet kan 
unngå kvikkleireproblematikken ved å skifte ut leirlaget med stabile masser til berg.  
Planlagt skjæring fra profil 5300 til 5420 ligger i en registrert kvikkleiresone og det må 
foretas utredning av områdestabiliteten, det må påregnes omfattende stabiliserende tiltak. 
Planlagt fylling mellom profil 5430 og 5560 ligger også i et registrert kvikkleireområde slik 
at områdestabiliteten må utredes. Da fyllingen i tillegg ligger forholdsvis nær Simoa vil dette 
kunne føre til spesielt omfattende tiltak for å oppnå en stabil situasjon, også med hensyn til 
områdestabiliteten. 
Planlagt fylling mellom profil 5590 og 55700 ligger i et område med marine avsetninger av 
til dels stor mektighet. Fyllingen ligger nær to registrerte kvikkleiresoner og det vurderes 
som sannsynlig at det også vil påtreffes kvikkleire i fyllingsområdet. Da fyllingen i tillegg 
ligger ned mot, og delvis ut i, Simoa vil dette kunne føre til spesielt omfattende tiltak for å 
oppnå en stabil situasjon, også med hensyn til områdestabiliteten. 
Planlagt skjæring mellom profil 5630 og 5750 vil gå i et område med bart berg slik at det 
her vil bli bergskjæring, og ikke løsmasseskjæring som vist i plan. 

Oppsummering av linjenes nærhet til registrerte kvikkleiresoner 

Linje 19220: 
Linja ligger relativt nær kvikkleireområde mellom profil 4630 og 4790. 
Linja ligger i kvikkleireområde fra profil 5270 og 5560.

Bilag: 
Kvartærgeologiske kart med kvikkleiresoner for alle linjer.
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Linje 19790 
Fra profil 150 til 280 viser vegplanen tilløpsfylling til bru over Drammenselva. Det må vel her 
bygges kulvert for Rv35, alternativt kan brua forlenges slik at landkaret flyttes til sørøstsiden 
av Rv 35. Det er tynt lag marine avsetninger, antatt leire, over berg i området. 
Fundamentering av fylling/landkar/kulvert vil da sannsynligvis kunne gjøres direkte på berg 
eller på sprengsteinsmasser utskiftet til berg. Landkaret på nørdvestsiden av Drammenselva 
ligger i et område med berg i dagen. Landkar og tilløpsfylling kan fundamenteres direkte på 
berg. 
På strekningen mellom profil 550 og 1450 er det berg i dagen eller tynt dekke marine 
avsetninger. Det vil på denne strekningen således sannsynligvis ligge til rette for å legge 
vegen i bergtunnel. Usikkerheten rundt mektigheten av de marine avsetningene med 
hensyn til nødvendig bergoverdekning bør i så fall avklares med orienterende 
grunnundersøkelser. Dette siste gjelder på strekningen mellom profil 950 og 1100 samt 
mellom 1230 og 1450. På strekningen mellom profil 1950 og 2450 viser løsmassekartet 
marine avsetninger av varierende mektighet fra tynt til tykt dekke over berg. Her må det 
foretas orienterende grunnundersøkelser for å kunne kontrollere løsmassemektigheten med 
hensyn til tilstrekkelig bergoverdekning i en bergtunnel. Det er sannsynlig at man vil få en 
lengre løsmassetunnel før man går i berg ved østre påhugg. 
Strekningen fra profil 2480 til parsellslutt, inkludert kryssområdet, ligger i en registrert 
kvikkleiresone med høy faregrad. Her vil selv mindre terrenginngrep medføre behov for 
sikring av områdestabilitet med hensyn til faren for kvikkleireskred.  Erosjonssikring av 
elvebredden ved Simoa vil også være et krav dersom dette ikke er etablert i tilstrekkelig grad 
i dagens situasjon. Stabiliserende tiltak vil oftest være meget omfattende i områder av denne 
art. Det vil være ønskelig å unngå større terrenginngrep, planlagt veg viser relativt små 
inngrep så dette er gunstig. Stabiliserende tiltak vil være grunnforsterkning, bruk av lette 
masser og/eller motfyllinger samt erosjonssikring mot Simoa. 

Oppsummering av linjenes nærhet til registrerte kvikkleiresoner 

Linje 14600: 
Linnja ligger i registrert kvikkleiresone mellom profil 2620 og 3400. 

Linje 16000:  
Linja ligger tett inntil registrert kvikkleiresone ved profil 11100.  
Linja ligger i registrert kvikkleiresone mellom profil 15750 og 17300. 
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Linje 19790:  
Linja ligger i registrert kvikkleiresone mellom profil 2480 og parsellslutt, inklusive 
kryssområdet ved Simoa. 

Bilag: 
Kvartærgeologiske kart med kvikkleiresoner for alle linjer. 



Kvartærgeologiske karter for linje 19790 
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