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1 Innledning 

Det skal opparbeides et nytt industriområde på gnr/bnr 124/132 i Lier kommune. Tomten ligger 

mellom Joseph Kellers vei og Høgdabakkene i Lier.  Tomten grenser til eksisterende industriområde 

med Aker Solutions anlegg på gnr/bnr 124/83. 

 

Figur 1.  Kartutsnitt fra www.lier.kommune.no.  Rutenett 100 x 100 m. 

2 Geotekniske og bergtekniske problemstillinger 

• Utsprengning og komprimering av sprengstein 

• Dimensjonerende bæreevne på sprengsteinsfylling 

• Stabilitet av gjenstående bergskjæringer 

 Løsmasser.  

Kvartærgeologisk kart over tomten viser at løsmassene på stedet består av et tynt morenedekke 

over berg (vist med grønn farge), se kartutsnitt i figur 2.   
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Figur 2.  Kartutsnitt fra www.lier.kommune.no, med laget «løsmasser» aktivert. Rutenett 100 x 100 

m. 

 Berggrunn 

 

Figur 3.  Kartutsnitt fra www ngu.no, med berggrunnsgeologisk kart kart.  Rosa farge er grovkornet 

granitt.  Blått og gult markerer sedimentære bergarter fra kambrosilur (Oslofeltet).  Gult område er 

vesentlig skifer, mens blått område er hovedsakelig kalkstein. 
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3 Planlagte arbeider 

 

Figur 4. Planeringsplan for området er vist på tegning R1 fra Stener Sørensen AS.  Området skal 

sprenges ned og planeres til kote 257.50. 

 

Figur 4.  Snitt gjennom planeringsområdet viser planlagt planeringsnivå på kote 257.50 sammen 

med kartets terreng.  Virkelig fjelloverflate er ikke vist på snittene. 
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4 Befaring på tomta. 

Geolog Gunnar Vik var på befaring på tomta 20.10.2016. Det var da fortsatt omfattende 

sprengningsarbeider og grunnarbeider på området. 

Figur 5. Foto langs 

grense mot vest, sett 

mot nord. Fylling på 

eksisterende terreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Foto av 

gjenstående 

fjellskjæring mot sør. 

Kabmbrosilur-

bergartene er 

gjennomskråret av 

forvitrede 

gangbergarter 
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Figur 7. Det var fortsatt 

store mengder 

sprengstein og pukk i 

forskjellige fraksjoner 

lagret på tomta ved 

befaringen. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Geoteknisk og geologisk vurdering av tomten 

 Flomfare. 

Området har direkte avrenning til terreng mot sørvest.  

Det er derfor ikke flomfare på tomta jfr krav i TEK 10, § 7.2. 

 Områdestabilitet.  

Topografisk kart i figur 1 viser at vi er over øvre marin grense som i Lier ligger på ca. kote 220. 

Kvartærgeologisk kart i figur 2 viser derfor ingen områder med marin leire.  Det er ikke kvikkleire på 

stedet. 

Det er derfor ikke skredfare på tomta, jfr. krav i TEK 10 § 7.3 

 Radon 

Berggrunnsgeologisk kart i figur 3, viser at det er kort vei til områder med granitt.  Trolig ligger det 

også granitt på relativt grunt nivå under utsprengt nivå.  Drammensgranitt er en kjent kilde for 

radon. Lier kommunes web-kart viser da at området er merket med stor fare for radonstråling. 

Med mindre det kan dokumenteres med lave måleverdier for radon i nabobygg med tilsvarende 

fundamenterings- og byggetekniske forhold, må derfor kravene i TEK 10 §13-5 om radonsikring 

følges, ved oppføring av bygg med permanent opphold av mennesker. 

 Sesimisk grunntype. 

I og med at det er sprengsteinsfylling på berg er det i hht. NS-EN 1998-1:2004+ A1:2013+NA2016 

(Eurokode 8) grunntype A. 

Tidskonstanter og dimensjonerende responsspekter kan da tas ut fra standarden.  

 Sikring av permanente fjellskjæringer. 

Det er ikke utført permanent sikring av noen fjellskjæringer på stedet.  Det ser ikke ut til å være 

gjort noe forsøk på forsiktig sprengning inn mot skjæringene, jfr. foto i figur 6.  Her er det ikke 
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synlige borpiper fra sprengningen.  NS 3420 setter krav til utsprengning av byggegrop at det skal 

sprenges med konturhullavstand 700 mm som standard. 

Det er også mangelfull rensk av løsmasser på topp av skjæring. NS 3420 setter som krav at det skal 

renskes til berg minst 1 m bak planlagt kontur. 

Med dagens skjæringer som utgangspunkt, anbefales det å grave opp fanggrøfter for nedfall langs 

alle skjæringer, gjerne i kombinasjon med voller på innsiden av grøftene (kommer ikke vollen på 

utsiden av fanggrøften?). 

Mer omfattende sikringsarbeider bør vente til endelige planer for videre aktivitet på området 

foreligger. 

 Fundamentering på sprengsteinsfylling. 

Det går fram fra kart, tegninger og fotografier fra befaringen at tomta i hovedsak opparbeides som 

avrettet sprengsteinsfylling på undersprengt berg.  Med planeringsnivå på kote 257.50 antas det at 

sprengningsarbeidene er utført med underboring til ca. 256,50.  

Imidlertid viser flere av snittene i figur 4 og fotografiet i figur 5, at det stedvis er fylling over 

eksisterende terreng. 

Det forutsettes at det er utført en grundig nok vegetasjonsrensk før utlegging av fylling på 

eksisterende terreng, og at det ikke ligger igjen rester av opprinnelige jordmasser mellom 

bergoverflaten og utlagt steinfylling. 

Videre antas det at entreprenøren har utført en registering av virkelig bergnivå før utsprengning og 

har sprengningsplaner på området, slik at det er dokumentert hvor det er sprengt. På denne måten 

kan man finne tykkelse på utlagte fyllinger der det er aktuelt å sette opp nybygg. 

5.6.1 Dimensjonerende fundamentrykk - sålefundamenter på sprengstein/berg. 

Multiconsult anbefaler at dimensjonerende i bruddgrensetilstanden såletrykk ikke settes høyere 

enn 400 kPa.  Minimumsbredde for sålefundamenter settes til 0.5 m og minimumsdybde settes til 

0.5 m under framtidig terreng. 

Det bør graves til berg under fundamenter for å verifisere at det ikke ligger grove blokker rett under 

planlagte fundamenter og for å sikre at det ikke er for mye silt og finstoff i fyllmassene over berg. 

Det bør masseutskiftes med en åpen steinfraksjon under fundamentene, for eksempel 20-120 mm 

kunst stein under fundamentene.  Det er en fordel å legge fiberduk mot eksisterende fyllmasser for 

å hindre at silt vaskes inn i porene på steinfyllingen. 

5.6.2 Dimensjonerende fundamenttrykk -sålefundamenter på sprengsteinsfylling 

Sålefundamenter på steinfylling med noe større tykkelse vil gi mer deformasjon og setninger. 

For å redusere risikoen for setninger bør derfor ikke såletrykket overstige 200 kPa i 

bruddgrensetilstanden. Som over beholdes minimumskravene til sålebredde og såledybde på 0.5 

m.  Det bør masseutskiftes til 1 m dybde under fundamentnivå. 
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5.6.3 Permanente veier på området 

Slik vi vurderer steinkvaliteten fra vår befaring er 

dette steinmaterialer av relativt dårlig styrke, i 

beste fall kan vi si at det er svært ujevn kvalitet 

på steinen. Noe er svært forvitret, og noe av 

leirskiferen og kalksteinen har gjennomgått 

omfattende omvandling (kontaktmetamorfose).   

Leirskifer omvandles til hornfels og kalksteinen til 

marmor, som begge i utgangspunktet er sterkere 

bergarter enn de opprinnelige. 

Like vel er det lite trolig at steinmaterialene på 

stedet vil tilfredsstille Statens vegvesen sine krav 

til å kunne benyttes til forsterkningslag i 

offentlige veier. 

Multiconsult anbefaler at anleggsveiene inn/ut 

av området graves opp og at det legges inn nytt 

forsterkningslag.   

Ny eier av området får vurdere bruk av stedlige 

steinmasser eller tilkjørte steinmasser av 

godkjent kvalitet ut fra forventet trafikkmengde 

og type kjøretøy. 

 

 

Figur 8.  Nærbilde av sprengstein på stedet som 

er av svært varierende kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HMS.  Fare for gjenstående bunnladninger i salvebunnen 

Det har i det siste vært flere ulykker med pigging eller graving på gjenstående sprengstoff.   

Sprengningsarbeider på stedet er etter alt å dømme utført ved hjelp av nonel tennsystem der 

tennerne er utstyrt med en slange med finfordelt sprengstoff på innsiden av slangen.  Alle tenn-

slangene føres til koblingsblokker med ulike forsinkelser.  

Det kan forekomme feil med oppkobling av salven, eller at en slange blir skadet ved utlegging av 

skytematter, slik at en tenner ikke går av som planlagt. 

Dokumentasjon av utført sprengningsarbeider kan til en viss grad redusere faren for gjenstående 

sprengstoff. 
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Statens Vegvesen har ved gravearbeider ned til sprengningsplanum valgt å benytte Forsvarets 

bombegruppe for å gjennomsøke det aktuelle området med bombehunder som ekstra sikkerhet. 

6 Regelverk. 

For dette prosjektet vurderes hovedsakelig følgende regelverk og veiledninger å påvirke valg av 

forutsetninger for fundamentering av konstruksjoner:  

/1/ NS-EN 1990:2002+A1:2005 + NA: 2016.   Eurokode 0. Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner  

/2/ NS-EN 1997-1:2004+NA:2016. Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne 

regler 

/3/ NS-EN 1997-2:2007+NA:2016. Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Regler basert 

på grunnundersøkelser og laboratorieprøver 

/4/  NS-EN 1998-1:2004+ A1:2013+NA2016. Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for 

seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler 

/5/ NS-EN 1998-5:2004 +NA2016 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner i 

jordskjelvsområder – Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold. 

/6/ Byggesakforskriften SAK 10, med veiledning. 

/7/ Teknisk forskrift TEK 10, med veiledning 

/8/ Statens vegvesen. Håndbok HV220 Geoteknikk i vegbygging, 2014.  

7 Konsekvensklasse, risikoklasse og geoteknisk kategori 

Konsekvensklasse settes i forhold til den skade som kan oppstå dersom det oppstår brudd, enten 

på grunn av stabilitet eller bæreevne.   

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA 2016 deler dette inn i tre klasser, jfr. informativt tillegg B som vist 

nedenfor: 

 

Figur 9. Kopi fra NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA 2016 informativt tillegg B, tabell B1. 

Multiconsult har vurdert at de planlagte grunnarbeidene kommer inn i konsekvensklasse CC2, da 

vesentlig på grunn av gjenstående fjellskjæringer mot vest, der det forventes et betydelig behov for 

bergsikring før betongarbeidene starter opp.  

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA 2016 henviser til risikoklassene RC1, RC2 og RC3 knyttet til de 

forskjellige konsekvensklassene.   
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Tabell NA.A1(901) gir eksempler på klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 

i forskjellige pålitelighetsklasser, RC/CC. 

Industrianlegg anbefales klassifisert som RC/CC 2. 

Det er da sannsynlig at tiltaket må stettes i geoteknisk kategori 2, men dette kan vurderes nærmere 

når konkrete byggeplaner foreligger. 

 Kontrollklasse 

Det velges kontrollklasse PKK2 for prosjekter i risikoklasse RC/CC 2  

Tabell NA.A1 (902) gir en mer presisering av kravene til kontroll 

 

Figur 10. Krav til kontrollform i oppdraget 

For pålitelighetsklasse 2 skal det minst benyttes prosjekteringskontrollklasse PKK2 med krav til 

Intern systematisk kontroll, (DSL 2). 

Veiledning til Byggesakforskriften SAK 10 § 9-4 tabell 2 gir anvisninger om valg av tiltaksklasse for 

geotekniske arbeider. 

På bakgrunn av overstående anbefales det å benytte tiltaksklasse 2 for geoteknisk og bergteknisk 

prosjektering (PRO RIG og RIGberg).  

 


