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Sweco Norge AS er engasjert av Brekkeveien 61 AS for utredning av grunnforhold ved Brekkeveien 61 i 

Ås kommune. Eiendommene som er undersøkt har gnr/bnr 52/6, 52/23 og 45/2 

Det er utført 6 totalsonderinger og tatt opp 16 poseprøver og en sylinderprøve fra til sammen 3 borpunkter. 

Det er utført laboratorieundersøkelser på alle prøvene.  

Borpunktene ligger på kotehøyde mellom ca. +109,5 meter og +113,8 meter. Dybden til antatt berg ble 

registrert for alle sonderingene, og varierer fra ca. 0,5-5,6 meter.  

Resultatene fra laboratorieanalysene viser at materialet i prøvene for det meste består av leire. I borpunkt 

6 er det også noe grovere materiale i topp. Vanninnholdet i de analyserte prøvene varierer fra 20,9-28,5 

%. Tyngdetettheten er 20,2 kN/m3 og humusinnholdet er mellom 0,6-2,3 %. 

 

Digitally signed by Stine
Grimsrud Olsen
Date: 2020.04.03 11:03:03
+02'00'

Digitally signed by Øyvind Holdhus
DN: cn=Øyvind Holdhus, c=NO,
ou=Feltenhet Geoteknikk,
email=oyvind.holdhus@sweco.no
Date: 2020.04.03 11:05:08 +02'00'



 

 
 

RAPPORT SIDE 3 AV 7  

 

\\nobgofs001\OPPDRAG\35141\10216777_GU_Brekkeveien_61\000\06 Dokumenter\03 Rapporter - Notater\Datarapport\10216777 
RIG_R01_A01 Datarapport.docx\ 

 

Innholdsfortegnelse 

Vedlegg ....................................................................................................................... 3

1 Innledning .............................................................................................................. 4

2 Grunnundersøkelser .............................................................................................. 4

2.1 Feltundersøkelser .................................................................................................................... 4

2.2 Laboratorieundersøkelser ........................................................................................................ 4

3 Grunnforhold .......................................................................................................... 5

3.1 Løsmasser ............................................................................................................................... 5

4 Evaluering av resultatene ...................................................................................... 7

4.1 Forutsetninger ved bruk av resultatene ................................................................................... 7

4.2 Kvalitet på grunnundersøkelser og prøver .............................................................................. 7

5 Referanser ............................................................................................................. 7

 

 

Tegninger 

Tegning nr. Rev. nr. Tittel Målestokk 

G101 A01 Oversiktskart 1:40 000 

G102 A01 Borplan 1:1000 

G103-G108 A01 Totalsondering 1:100 
   

     Bilag 

Bilag nr. Tittel 

1 Tegnforklaringer og jordartsklassifisering 

2 Grunnundersøkelser - Boremetoder 

3 Laboratorieundersøkelser 

4 Borprofiler 

5 Kornstørrelsesfordelingskurver 

6 Enaksialt trykkforsøk 

7 Visuell beskrivelse 

 
 
 
 
 



 

 
 

RAPPORT SIDE 4 AV 7  

 

\\nobgofs001\OPPDRAG\35141\10216777_GU_Brekkeveien_61\000\06 Dokumenter\03 Rapporter - Notater\Datarapport\10216777 
RIG_R01_A01 Datarapport.docx\ 

 

1  
Sweco Norge AS er engasjert av Brekkeveien 61 AS for utredning av grunnforhold ved Brekkeveien 61 
i Ås kommune, se oversiktskart G101 i Vedlegg. Eiendommene som er undersøkt har gnr/bnr 52/6, 
52/23 og 45/2. 

Datarapporten inneholder data fra feltundersøkelser utført av Sweco Norge AS og 
laboratorieundersøkelser utført av NGI. Rapporten er utformet i henhold til NGF melding nr. 10 [1] og 
inneholder ingen geotekniske vurderinger. Resultatene er presentert i henhold til NGF melding nr. 2 [2] 
og kan brukes som grunnlag for geoteknisk vurdering. 

2  
Det er utført grunnundersøkelser i området mellom 03.03.2020 og 04.03.2020 av Sweco Norge AS. 
Boreleder var Robin Raknes og hjelpemann var Jose Aracena. Det var regn, sludd og noe snø da 
grunnundersøkelsene ble gjennomført, og en temperatur på ca. 2 C. 

2.1 Feltundersøkelser 
Det er utført følgende feltundersøkelser i området: 

 6 totalsonderinger 

 3 prøveserier 

 16 stk. poseprøver 

 1 stk. 54 mm sylinderprøve 

Sonderingene er utført i henhold til Statens vegvesens retningslinjer beskrevet i Håndbok R211 
Feltundersøkelser [3]. 

Oppsummering av alle boringene utført i området er presentert i Tabell 1. Borplan (G102) og resultatene 
(G103-G108) er presentert i Vedlegg. Se bilag 1-2 for beskrivelse av boremetoder og symboler. 

Tabell 1: Boringer og borpunktkoordinater (UTM sone 32N, høydereferanse NN2000). T  totalsondering; PR  
prøveserie. 

Borpunkt 
nr. 

Nord Øst 
Høyde 
(moh.) 

Boring metode 
Boret i løsmasse 
(m) 

Boret i berg 
(m) 

1 6613664,850 600721,266 109,495 T, PR 4,60 2,03 

2 6613676,744 600787,022 110,029 T 2,53 2,00 

3 6613636,119 600775,434 110,513 T, PR 3,10 2,03 

4 6613598,628 600731,437 113,754 T 1,50 1,90 

5 6613589,502 600777,870 113,097 T 0,50 2,05 

6 6613621,017 600819,163 110,109 T, PR 5,60 2,03 

 

2.2 Laboratorieundersøkelser 
Det ble tatt opp til sammen 16 poseprøver og en sylinderprøve fra borpunkt 1, 3 og 6. Alle prøvene ble 
analysert i lab. Laboratorieundersøkelsene er utført av NGI i Oslo. Prøvene er åpnet og undersøkt i 
laboratorium mellom 18.03.2020 og 01.04.2020. 
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Oversikt over alle laboratorieundersøkelsene som er utført er presentert i Tabell 2, og resultatene er 
presentert i Bilag 4-7. Se Bilag 3 for beskrivelse av laboratorieundersøkelser og definisjoner.  

 
Tabell 2: Laboratorieprogram. R  rutinetester (beskrivelse, foto, 2 konusforsøk (omrørt, uforstyrret), 3 vanninnhold, 
1 romvekt, 1 enaksialt trykkforsøk); B  beskrivelse; w  vanninnhold; K  kornfordeling; G  glødetap. 

Borpunkt 
nr. 

Prøvetype 
Antall 
prøver 

Dybde 
(m) 

Laboratorieundersøkelser Spesialforsøk 

1 Pose 1 0,5-1,0 B - 

 Pose 1 1,0-1,2 B - 

 Pose 1 1,2-2,2 B, w - 

 Pose 1 2,2-3,0 B, K, G - 

 Pose 1 3,0-4,0 B, w - 

 Pose 1 4,0-4,6 B, w - 

3 Pose 1 0,0-1,0 B - 

 54 mm sylinder 1 1,0-2,0 R, K, G - 

 Pose 1 2,0-3,0 B, w - 

6 Pose 1 0,0-1,0 B - 

 Pose 1 1,0-1,5 B, K, G - 

 Pose 1 1,5-2,0 B - 

 Pose 1 2,0-3,0 B, w - 

 Pose 1 3,0-4,0 B - 

 Pose 1 4,0-5,0 B - 

 Pose 1 5,0-5,2 B, w, K, G - 

 Pose 1 5,2-5,4 B, w - 

 

3  

3.1 Løsmasser 

Borpunktene på området ligger på kotehøyde mellom ca. +109,5 meter og +113,8 meter (se Vedlegg 

G102) Det ble boret til berg og ca. 2 meter ned i berg for alle sonderingene. Dybden til berg varierer fra 

0,5-5,6 meter. 

Det ble utført prøvetaking i borpunkt 1, 3, og 6 med naverbor og sylinderprøvetaker. Prøvene er 

analysert etter laboratorieprogrammet i Tabell 2, og resultatene er presentert i Tabell 3, Tabell 4 og i 

Bilag 4-7. Resultatene fra laboratorieanalysene viser at materialet for det meste består av leire. I 

borpunkt 6 er det et lag med grovere materiale (fin sand) i topp. 

Borpunkt 1 

Fra borpunkt 1 ble det hentet opp 6 poseprøver. Under prøvetaking observerte boreleder at prøven fra 
0,5-1,0 meter så ut til å bestå av sand, grus og tørrskorpeleire, prøvene fra 1,0-1,2 og 1,2-2,2 så ut til å 
bestå av leire med mye grus/småstein, prøvene fra 2,2-4,0 meter så ut til å bestå av leire/tørrskorpeleire 
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og prøven fra 4,0-4,6 meter så ut til å bestå av leire. Disse observasjonene stemmer bra med resultatet 
fra kornfordelingsanalysen som viser at materialet i prøven fra 2,2-3,0 består av leire (se Bilag 5). De 
andre prøvene er beskrevet av laboratoriet som leire med noe grus (se Bilag 4). 

Laboratorieundersøkelsene viser at vanninnholdet i borpunkt 1 er mellom 25,4-26,7 % og 
humusinnholdet er 2,0 %.  

Borpunkt 3 

Det ble hentet opp to poseprøver og en sylinderprøve fra borpunkt 3. Under prøvetaking observerte 
boreleder at alle prøvene så ut til å bestå av tørrskorpeleire. Disse observasjonene stemmer bra med 
resultatet fra kornfordelingsanalysen som viser at materialet består av siltig leire (se Bilag 5).  

Laboratorieundersøkelsene viser at vanninnholdet i borpunkt 3 er mellom 20,9-22,8 %, og 
humusinnholdet er 2,0 %. Tyngdetettheten er 20,2 kN/m3. Den udrenerte skjærstyrken er mellom 151-
370 kPa (konus og enaksialt trykkforsøk). Den omrørte styrken er mellom 225-245 kPa. Sensitiviteten 
er 2,0. 

Borpunkt 6 

Det ble hentet opp 8 poseprøver fra borpunkt 6. Under prøvetaking observerte boreleder at prøvene fra 
0,0-1,5 meter så ut til å bestå av sand, prøvene fra 1,5-5,0 meter så ut til å bestå av tørrskorpeleire, 
prøven fra 5,0-5,2 meter så ut til å bestå av leire og prøven fra 5,2-5,4 meter så ut til å bestå av leire, 
sand og stein. Disse observasjonene stemmer bra med resultatet fra kornfordelingsanalysene som viser 
at prøven fra 1,0-1,5 består av fin til middels sand og prøven fra 5,0-5,2 består av leire (se Bilag 5). 

Laboratorieundersøkelsene viser at vanninnholdet i borpunkt 3 er mellom 23,1-28,5 %. Humusinnholdet 
er mellom 0,6-2,3 %.  

 

Tabell 3: Laboratorieresultater fra rutinetester (se Bilag 4 og 5). w  vanninnhold;  tyngdetetthet; Ogl  
humusinnhold. 

Borpunkt 
nr. 

Dybde 
(m) 

w (%) 3) Ogl (%) 
Jordartsbetegnelse 
(kornstørrelsesfordeling) 

Telefarlighetsklasse 

1 1,70 26,2     

 2,60   2,0 Leire T4 

 3,50 25,4     

 4,30 26,7     

3 1,11 22,8     

 1,18    Leire, siltig T4 

 1,25 20,9 20,2 2,0   

 1,39 21,3     

 1,50  20,2    

 2,50 22,2     

6 1,25   0,6 Sand, fin til middels  

 2,50 23,2     

 5,10 28,5  2,3 Leire T3 

 5,30 23,1     
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Tabell 4: Laboratorieresultater fra rutinetester (se Bilag 4). cufc  skjærfasthet, uomrørt (konusforsøk); curfc  

skjærfasthet, omrørt (konusforsøk); St  sensitivitet (St = cufc /curfc); cuuc  skjærfasthet (enaksialt trykkforsøk); 

f  aksial tøyning. 

Borpunkt nr. 
Dybde 
(m) 

cufc (kPa) curfc (kPa) St (-) cuuc(kPa) f (%) 

3 1,13 370 225 2,0   

 1,25    151 5,9 

 1,35 370 245 2,0   

 

 

4  

4.1 Forutsetninger ved bruk av resultatene 
Grunnundersøkelsene som er utført avdekker kun lokale forhold i hvert av borpunktene. Informasjon om 
grunnforholdene i hvert av punktene kan brukes for å beskrive grunnforholdene i området. Ettersom 
grunnundersøkelsene ikke gir informasjon om grunnforholdene mellom punktene, kan grunnforholdene 
variere mer enn det man kan tolke ut fra resultatene.  

4.2 Kvalitet på grunnundersøkelser og prøver 

Kvaliteten på de utførte grunnundersøkelsene og prøvene som er tatt opp vurderes til å være 
god/akseptabel. Prøver som er tatt opp med naverbor (poseprøver) er forstyrrede prøver. Disse vil 
allikevel gi representative prøver av lagene de er tatt opp fra. 

 

5  
[1] Norsk Geoteknisk Forening, NGF Melding Nr. 10 NGFs Beskrivelsestekster for 

Grunnundersøkelser (2008). 

[2] Norsk Geoteknisk Forening, NGF Melding Nr. 2 Veiledning for Symboler Og Definisjoner i 
Geoteknikk. Identifisering Og Klassifisering Av Jord (2011). 

[3] Statens Vegvesen, Håndbok R211 Feltundersøkelser - Retningslinje (2018). 
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TEGNFORKLARING OG 
JORDARTSKLASSIFISERING

KORNFRAKSJONER (NS-EN ISO 14688-1)

Fraksjon Kornstørrelse (mm)

Blokk og stein -

Stor blokk >630

Blokk 200-630

Stein 63-200

Grus 2,0-63

Grov grus 20-63

Middels grus 6,3-20

Fin grus 2,0-6,3

Sand 0,063-2,0

Grov sand 0,63-2,0

Middels sand 0,2-0,63

Fin sand 0,063-0,2

Silt 0,002-0,063

Grov silt 0,02-0,063

Middels silt 0,0063-0,02

Fin silt 0,002-0,0063

Leire 0,002

UDRENERT SKJÆRFASTHET (NGF Melding 2, 2010)

Betegnelse av leire Betegnelse av skjærfasthet Udrenert skjærfasthet, cu (kPa)

Meget bløt Svært lav <10

Bløt Lav 10-25

Middels fast Middels 25-50

Fast Høy >50

SENSITIVITET (NGF Melding 2, 2010)

Betegnelse av leire Betegnelse av sensitivitet Sensitivitet, St = cufc/curfc
a,b

Lite sensitiv Lav <8

Middels sensitiv Middels 8-30

Meget sensitiv                           Høy >30
a cufc  uomrørt udrenert skjærfasthet og curfc  omrørt udrenert skjærfasthet fra konusforsøk.

b Kvikkleire har curfc <0,5 kPa.
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UTVALGTE DEFINISJONER 

Vanninnhold (w) er forhold mellom massen av vann og faststoff i jorda (%). 

Plastisitetsindeks (IP) er differansen mellom flytegrense (wL) og plastisitetsgrense (wP).  
IP = wL-wP (%). 

Flyteindeks (IL) beskriver forholdet mellom naturlig vanninnhold og plastisitetsindeks.  
IL = (w- wP)/(wL-wP) (-). 

Porøsitet (n) er porevolum angitt i prosent av totalt volum (%). 

Poretall (e) er porevolum dividert med volum fast stoff, e = n/(100-n) (-). 

Tyngdetetthet ( ) er forhold mellom massen av prøven og volum (kN/m3). 

Korndensitet ( s) er forhold mellom massen av faststoff og volum (g/cm3). 

Graderingstall (CU) er mål for kornfordelingskurvens helning fra d10 til d60, CU = d60/d10 (-). 

Skjærfasthet beskriver jordens styrke. Skjærfasthetsparametere bestemmes ved 
laboratorieforsøk på uforstyrrede materialer eller innebygde prøver, og ved feltforsøk. 

For grovkornige jordarter og for langtidsbelastninger oppfører materiale seg drenert. Jordens 
skjærfasthetparametre (effektivspennignsanalyse) er da gitt ved: 

 effektiv normalspenning (kPa) a attraksjon (kPa) 

u poretrykk (kPa) c kohesjon, c = a tan  (kPa) 

 effektiv normalspenning,  - u (kPa)  friksjonsvinkel  ( ) 

   f skjærfasthet, f = c +  (kPa) 

Ved korttidsbelastning av finkornige jordarter vil porevannet være fanget i materialet og massene 
oppfører seg udrenert. Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenningen 
i et materiale før brudd. Jordens udrenerte skjærfasthet (totalspenningsanalyse): 

cu  udrenert skjærfasthet (kPa)    cucptu trykksondering CPTU (kPa) 

cuC  aktivt treaksialforsøk  (kPa)    cufc  uomrørt, konusforsøk (kPa) 

cuE  passivt treaksialforsøk (kPa)    curfc  omrørt, konusforsøk (kPa) 

cuD  direkte skjærforsøk (kPa)    cufv  uomrørt, vingeborforsøk (kPa) 

cuuc  enkelt trykkforsøk (kPa)    curfv  omrørt, vingeborforsøk  (kPa) 

Sensitivitet (St) er forhold mellom uomrørt og omrørt skjærfasthet fra konusforsøk. 
St = cufc/curfc (-). 

Deformasjons- og konsolideringsegenskaper for setningsberegninger bestemmes i ødometer 
forsøk, trinnvis belastning (IL) eller kontinuerlig belastning (CRS). Sammenhørende verdier for 
vertikalspenning, deformasjon/tøyning ( ) og poretrykk brukes i beregninger og tolkninger av: 

M  deformasjonsmodul, M = /  (MPa) 
c  prekonsolideringsspenning (kPa) 

m  modultall (-) 

Permeabilitet (k, cm/sek eller m/år) er et uttrykk for materialets evne til å slippe væske gjennom 
porene, definert som strømningshastighet for en hydraulisk gradient lik 1. I laboratoriet måles 
permeabiliteten ved direkte vanngjennomgangsforsøk. I finkornig jord kan permeabiliteten 
bestemmes fra ødometerforsøk. 

Telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde 
for materialet. 

Saltinnhold (g/l) bestemmes ved å måle elektrisk ledningsevne i en liten mengde utpresset 
porevann. Saltinnholdet angis ekvivalent med en natriumkloridkonsentrasjon med samme 
ledningsevne. 
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Borprofiler
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BILAG 5

Kornstørrelsesfordelingskurver
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BILAG 6

Enaksialt trykkforsøk
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Visuell beskrivelse




































