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1 Innledning 

Hensikten med dette notatet er å beskrive de tiltakene som må gjøres for å utføre 

prosjektet for gang- og sykkelvei (GS-vei) som ønskes etablert langs Fv 151 

Hobølveien, se . 

G/S-veien er forventet å gå fra Gamlel Hobølvei (mot øst) og inn til Osloveien (mot 

vest). G/S-veien skal bli 660 meter lang. 

Sammen med G/S-veien utføres også et VA-prosjekt under den nye vei. Vann- og 

spillvannsledning skal legges ca. 2 meter under veien på hele strekningen. 

 

Omkring stasjonering 150 for ny G/S-vei, krysses en bekk. Resterende G/S-vei 

utføres på jorder og forbi en fjellkolle. 

 

Plan og lengdeprofil for G/S-vei og VA-prosjekt kan ses på Tegning H01.  

 

Grøftesnitt og planlagt kryssing av bekk kan ses på vedlagt Tegning H03 

2 Grunnundersøkelser og geotekniske forhold 

2.1 Geologiske forhold 

Kvartærgeologiske kart for område viser til at avleiringene forventes å variere 

mellom tykke marine avsetninger og bart fjell. 

 
Figur 1: Løsmassekart fra NGU – rød strek angir plassering av ny GS-vei. 

NGU sine kart viser at område for trasse ligger under den marine grense, hvorfor det i områder 

med marine avleiringer er risiko for at disse kan være sprøbrudds materiale. 

NVE sine kart viser at det ikke er tidligere er registrert kvikkleire eller 

skredhendelser i område. Se Figur 2. 
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Figur 2: NVE kart med kvikkleire risiko samt skreddhendelser for område – rød cirkel angir trase 

for ny G/S-vei. 

2.2 Grunnundersøkelser 

Med utgangspunkt i geologiske kart ble det utført geotekniske undersøkelser for 

trase. 

Det ble utført 7 borpunkter langs trase for GS-veien. Den geotekniske 

grunnundersøkelse ble utført av COWI i juni 2017. Det vises til Datarapport, 

Geotekniske grunnundersøkelser for Hobølveien i Vedlegg 1. 

2.3 Geotekniske forhold 

Terreng i undersøkelsesområdet øker i kote mot nordøst (mot Gamle Hobølvei). 

Terrengnivået varierer mellom kote +23 ved bekken opp mot kote +47 lengst 

nordøst. 

Løsmassemektigheten varierer mellom 2-19 m tykkelse. Løsmassene for utførelse 

av VA-prosjekt ses i hovedsak å være leire. 

Vannspeil ligger dypt under terreng mot nordøst, men stiger mot bekken, hvor 

vannspeil er registret 0,2 m under terreng. Det anbefales at man gjør flere 

innmålinger av vannspeil, for å få bedre kontroll på vann i forbindelse med 

utførelse. 

Generelt er det truffet løsmasser av leire fra terreng. I noen av punktene treffes 

friksjonsmasser under leiren. Leiren er generelt vurdert til å være middels fast til 

fast med stigende styrke i dybden. 

I punkt P2 er det dog truffet kvikkleire fra mellom 4 – 8,5 m under terreng, 

svarende til under kote 19,1. Dette borpunkt er plassert rett ved bekken.  
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For plassering av boringer, se borplan vedlagt Datarapport i Vedlegg 1.0. 

3 G/S-vei 

Trase for G/S-vei og VA-prosjekt varierer i forhold til eksisterende terreng. Den 

utføres omtrent i nivå med eksisterende Fv. 151, Hobølveien på hele strekningen. 

Stasjonering 0 – 100: G/S-veien kommer til å ligge omtrent i nivå med 

omkringliggende terreng. Kanskje vil det bli en liten avgraving for å gjøre plass til 

veiens trase. VA-ledninger kommer til å måtte graves ned i intakte avleiringer av 

leire. 

Stasjonering 100 – 270: G/S-veien kommer til å bli etablert på fylling som etableres 

opp mot eksisterende fylling for Hobølveien. Fylling forventes å bli mellom 0-4 

meter høy. VA-ledninger blir plassert i den nye fyllingen, eller på toppen av 

eksisterende terreng med lite behov for graving. 

Stasjonering 270 – 660: G/S-veien kommer til å ligge i avgraving med varierende 

dybde. VA-ledninger må graves ned i eksisterende avleiringer av leire. På siste del 

av strekningen er det grunt til berg, her kan det bli nødvendig å sprenge ned for å 

få VA-ledningene plassert 2 meter under terreng. 

4 Tiltakskategori 

Område ligger ikke innenfor tidligere kartlagte faresoner, men da det er truffet 

kvikkleire i borpunkt ved bekken, gjøres en vurdering av faresone og 

faregradsevaluering. 

Kvikkleire er utelukkende truffet i borpunkt P2 som er plassert ved bekken. I forhold 

til trase er den avgrenset til begge sider av punktene P1 og P3 hvor det ikke er 

registrert sprøbruddsmateriale. 

Terreng på begge sider av bekken, falder ned mot bekken. Terreng har en helling 

slakkere end 1:15 på begge sider av bekken. 

Vurderingene av konsekvensene og nødvendige tiltak baseres på NVE sin veileder 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Jamfør veilederen inndeles prosjekter i 

tiltakskategorier, basert på opplysninger om forventet gravedybde og –bredde 

vurderes utgravingen å kunne henføres til tiltakskategori K0, «(, mindre grøfter og 

lignende,(». Derfor vurderes nødvendige tiltak etter veilederen «Veiledning ved 

små inngrep i kvikkleiresoner».  

Jamfør retningslinjene anbefales det å utføre utgravingene i seksjoner på maks. 6 

m, det må føres kontroll med at utgravingen ikke føres dypere enn 0,5 m under 

nåværende terreng. Rørlegging må utføres før oppstart av oppfyllingsarbeidene. 

 

Hvis graving blir dypere end 0,5 meter må det lages stabilitetsberegning for 

område ved bekken. 
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5 Utførelses tiltak 

Fra stasjonering 0 – 100, forventes VA-ledninger å legges i leire, med liten til ingen 

utgraving, da kote for vei ligger høyere enn eksisterende terreng 

Fra stasjonering 100 – 270, etableres G/S-veien på fylling hvor det ikke er noen 

geotekniske utførelsestiltak som må tas hensyn til på strekningen. Omkring bekken 

må det derimot gjøres særlige tiltak. Disse er beskrevet i avsnitt 5.1. Fylling må 

bygges opp i sprengstein, og kan bygges opp med anlegg a = 1,5. 

Fra stasjonering 270 – 450, forventes VA-ledninger å legges i leire med varierende 

utgravingsdybde. Maksimal gravedybde vurderes å bli 2 meter. Behovet for å 

grave, blir mindre med stigende stasjonering. 

Fra stasjonering 450 – 660 vil det være nødvendig med graving og sprengning for 

å få ned VA-ledninger til angitt dybde. Gravingen vil være relativt begrenset, da 

berg treffes 1,7 – 2,7 m under terreng i borpunktene P4 og P6. I borpunkt P5 

treffes berg i dagen, og det forventes derfor å bli nødvendig med sprengning for 

denne delen. Det kan overveies å heve opp nivå for ledninger og lage frostsikring 

med XPS Ekstradert Polystyren (tåler varme).  

For utgraving inntil 2 m under terreng kan det anvendes et anlegg a = 2,0, dette er 

betinget av at utgravingen utføres i seksjoner av maksimal 6 m. Det må ikke lastes 

på toppen av utgravingen. I tilfelle av høyt grunnvann, regn og vannførende lag 

kan det bli nødvendig å slakke graveskråningene ut. 

Med de materialer som er truffet i borpunktene, forventes vegkasse å må utføres 

på masser som har en bæreevneklassifisering T4 i henhold til Figur 510.3 i 

Håndbok N200. 

5.1 Graving omkring bekk 

Ved kryssing av bekken skal underføringen/kulvert forlenges ut under G/S-vei. Det 

er opplyst at dette gjøres ved å lage forlengelse av eksisterende underføring. Det 

vil altså bli installert et ekstra stykke rør (Ø3000) i forlengelse ut under trase for 

G/S-vei og fylling vil bli gjort over dette rør. I borpunkt ved bekken, P2, er det truffet 

kvikkleire fra 4 meter under terreng, svarende til 0,8 m under bunn av nåværende 

underføring. Bunn for forlengelse av underføring antas å bli i samme nivå/kote som 

eksisterende underføring. Det vil bli nødvendigt med graving på opp til 0,5 meter i 

bekken for å gi plass til å lage fundament for underføring. Topp av kvikkleire er 

truffet i kote 19,10, og graving må ikke skje under denne kote.  

5.2 Setninger 

Ut ifra de materialer som er truffet i grunnundersøkelsen samt den relativt 

begrensede ekstra belastning som utgjøres av G/S-veien, vurders det ikke å bli 

problemer med setninger for eksisterende vei.  

Det vurderes ikke å bli problemer med setninger for den ny G/S-vei. 
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5.3 Stabilitet 

Ut ifra tverrsnitt for vei, vurders det ikke å bli problemer med stabilitet i område når 

eksisterende vei bygges ut med ny gang- og sykkelvei. 

Graving for underføring utføres på tvers av trase for G/S-vei og vil være begrenset 

til under 6 meter i bredde, hvorfor det ikke vurderes å påvirke stabilitet av område. 

6 Tegninger og vedleggsliste 

6.1 Tegninger 

Tegninger Nummer 

Plan og lengdeprofil for G/S-vei langs Fv 151, 
Hobølveien 

H01 

Grøftesnitt for G/S-vei langs Fv 151, Hobølveien H03 

Tverrsnitt for G/S-vei     U1-U5 

6.2 Vedleggsliste 

Vedlegg Nummer 

Hobølveien – Datarapport, Geotekniske 
grunnundersøkelser. Datert juni 2017 og 
utarbeidet av COWI. 

1.0 

Kvalitetsskjema  KS1 

 


