E18 Retvet - Vinterbro
Reguleringsplan
Notat
Beskrivelse av grunnforhold

FORORD

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av en samling arbeidsnotat/rapporter
som belyser ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet omhandler beskrivelse av grunnforhold. Notatet er utarbeidet av
Multiconsult ASA.
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KOPI

SAMMENDRAG
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet – Vinterbro, som er nordligste parsell av ny E18 Østfold;
Vinterbro – Ørje. Prosjektet omfatter 17,5 km ny firefelts motorveg og oppfølging av en rekke konstruksjoner.
Foreliggende notat gir en beskrivelse av grunnforhold med status før gjennomføring av supplerende
grunnundersøkelser i reguleringsplan.
Rev01 er supplert med kapittel 8 med referanser til utførte supplerende grunnundersøkelser i reguleringsplan og
beskrivelse av disse.
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Innledning
Statens vegvesen region øst (SVV) skal utarbeide reguleringsplan og teknisk forprosjekt for ny E18
Retvet - Vinterbro. Multiconsult AS (MC) er engasjert som underleverandør på geofaglig rådgivning
og prosjektering til Asplan Viak AS (AV) i dette arbeidet.
Foreliggende notat presenterer grunnforholdene i området basert på NGUs kvartærgeologiske kart
og de grunnundersøkelsene som er utført i området tidligere.
Det er utført grunnundersøkelser i prosjektområdet over flere tiår. Multiconsult har i forbindelse
med utarbeidelse av reguleringsplan utført grunnundersøkelser langs strekningen.
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Kort om prosjektet
E18 Vinterbro - Retvet er den vestligste parsellen av prosjektet E18 Østfold mellom Vinterbro og
Riksgrensa. Det er tidligere utarbeidet KPD/KU for parsellen, og høsten 2012 ble alternativ 3A_4
vedtatt for Nygård - Retvet.
Fra Vinterbro og forbi Nygård følger ny E18 eksisterende E18, mens den videre går gjennom et
skogsområde fram mot Holstad. Videre sørøst mot Retvet går ny E18 i hovedsak over dyrket mark
og gjennom skogsområder.
Parsellen skal bygges som 4 - felts motorvei, er i alt 16 km lang og går gjennom Ås og Ski
kommuner. I Figur 1 er eksisterende og ny E18 vist på strekningen Nygård og Retvet.
I tillegg til standard tiltak som fyllinger og skjæringer, inneholder parsellen et stort kryssområde,
flere brukonstruksjoner, tunneler og løsmassekulvert.
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Figur 1 Illustrasjon av ny og eksisterende E18 fra Nygård til Retvet [vegvesen.no].
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Henvisninger
Datarapporter
/1/. Veglaboratoriet. C 29:Rapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 ved Holstad st. (1960)
/2/. Veglaboratoriet. C 29-A:Tilleggsrapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 ved Holstad
st. (1962)
/3/. Veglaboratoriet. Cd 195: G/S-veg, Sneissletta - Nygård. (1982)
/4/. Veglaboratoriet. C 208: Redgjørelse for fundamenteringsforholdene for ombygging av
Holstad bru rv .6 (1964)
/5/. Veglaboratoriet. Cd 327 B: Grunnundersøkelser for grøfter i Vinterbrokrysset. (1968)
/6/. Veglaboratoriet. Cd 327 B: Redgjørelse for fundamenteringsforholdene for motorveg Oslo
gr. - Vinterbro. (1967)
/7/. Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Tilleggsrapport om fundamenteringsforholdene. (1968)
/8/. Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Redgjørelse om fundamenteringsforholdene for E6
Mosseveien. (1968)
/9/. Veglaboratoriet. Cd 327 C: Redgjørelse om fundamneteringsforholdene for Europaveg E6
Mosseveien. (1969)
/10/. Veglaboratoriet. C 495-1: Rv. 152 Parsell Holstad- Kjølstadhøyden. Grunnundersøkelser
(1972)
/11/. Veglaboratoriet. C 497A-1:Grunnundersøkelser for alt. omlegging av E18 ved Holstad
stasjon (1974)
/12/. Veglaboratoriet. C 527A-1: E18 Gangbru ved Nygårdskrysset (1973)
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/13/. Veglaboratoriet. C 527B-1: E18 Gangbru ved Nygårdskrysset, alt. 1975 (1976)
/14/. SVV. Cd 590 -1: Grunnundersøkelser for E6 x E18 Vinterbrukrysset (1988)
/15/. SVV. Cd 590 A: Vinterbrukrysset, Vinterdalen bru. Grunn- og fundamenteringsforhold (
1991)
/16/. SVV. Cd 590 B: Vinterbrukrysset, Myrås bru. Grunn- og fundamenteringsforhold (1991)
/17/. SVV. Cd 590 C: Vinterbrukrysset, Vassflo bru. Grunn- og fundamenteringsforhold. (1991)
/18/. SVV. Cd 590 D: Vinterbrukrysset. Grunn- og fundamenteringsforhold. (1991)
/19/. Veglaboratoriet. Cd 675: Utbedring Sneissletta. Grunnundersøkelser. (1981)
/20/. Veglaboratoriet. Cd 694: Ny vektstasjon v /Nygård. Grunnforhold. (1991)
/21/. Taugbøl og Øverland. Cd 697: E6- omlegging ved Holstad. Grunnforhold. (1991)
/22/. NSB Engineering. Gk. 4330- 1: Delparsell Ski -Holstad, alt.B. Grunnundersøkelser (1989)
/23/. NSB Engineering. Gk. 4330- 2 : Delparsell Holstad- Ås, alt.B. Grunnundersøkelser (1989)
/24/. GeoMap. Gk.4333: NSB - Hurumbanen- refraksjonsseismiske undersøkelser (1990)
/25/. SVV. Cd 854-1: E18 x Rv. 152 Holstadkrysset, Grunnundersøkelser ( 1998)
/26/. SVV. Cd 854-03: E18 Holstadkrysset. Oversiktskart (2002)
/27/. SVV. Cd 854-04: E18 Holstadkrysset. Enkeltboringer (2002)
/28/. SVV. Cd 731: Rap.1.Søndre tverrveg. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger
(2002)
/29/. SVV. Cd 731: Rap.2. E18 Nygårdskrysset. Grunnundersøkelser (2004)
/30/. SVV. Cd 731: Rap. 3.Rv. 154, Søndre tverrveg. Datarapport (2004)
/31/. Scandiaconsult. Cd731 D/K12921-1: Leonardobrua i Ås. Supplerende undersøkelser.
(2000)
/32/. SVV. Cd751 D: Leonardo da Vinci’s bru. Grunnundersøkelser. (2000)
/33/. SVV. Cd 908-1: Ras mellom Vinterbru og Nygård. Grunnundersøkelser. (2001)
/34/. Statkraft Grøner.242751-R01: Vinterbro Næringspark- Grunnundersøkelser. (2001)
/35/. SVV/Multiconsult.Cd 923: Vinterbru- Assurtjern. Grunnundersøkelser. (2004)
/36/. GeoPhysix. 1127: E18 Parsell: Akershus grense- Vinterbro. Refraksjonsseismiske
undersøkelser (2011)
/37/. Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 1: E18 Ski- Ås. Feltarbeid (2011)
/38/. Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 2: E18 Ski -Ås. Laboratoriearbeid (2011)
/39/. Løvlien Georåd. Rapport 11- 155 nr. 1: Krysningsspor, Ås. Grunnundersøkelser (2012)
/40/. Løvlien Georåd. Rapport 11- 155 nr. 2: Ås forbikjøringsspor, anleggsvei.
Grunnundersøkelser (2012)
/41/. Multiconsult. 125103-RIG-RAP-001: E18 Retvet - Vinterbro. Geoteksnisk datarapport nr. 1
/42/. Multiconsult. 125103-RIG-RAP-002: E18 Retvet - Vinterbro. Geoteknisk datarapport nr. 2
/43/. Multiconsult. 125103-RIG-NOT-007-X: E18 Retvet – Vinterbro. Materialparameter
notatserie.
Andre rapporter
/44/. Statens vegvesen/ Optimal geoteknikk. E18 Akershus-grense- Vinterbro. Overordnede
Geotekniske vurderinger, desember 2011.
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Utførte undersøkelser
Det er utført grunnundersøkelser i planområdet i flere omganger, over flere tiår.
Fram mot 2011 er den største andelen av grunnundersøkelsene utført i forbindelse med jernbanen
og bebyggelse på Holstad samt for kryssene Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset. Det videre utført
noen grunnundersøkelser langs eksisterende E18 mellom Vinterbro og Holstad. Relevante
rapporter er gitt i ref. /1/- /35/.
I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for ny E18 ble det i 2011 utført
grunnundersøkelser langs de ulike alternative traseene. Da det var mange ulike alternativ i KDP er
det kun et fåtall av disse boringer som ligger langs det vedtatt korridor. For Holstadtunnelen ble det
utført seismiske undersøkelser for østre og vestre påhugg. Relevante rapporter er gitt i ref. /36//38/.
Det største omfanget av grunnundersøkelser langs vedtatt trase er utført i forbindelse med
utarbeidelsen av reguleringsplan, høst 2013 og vår 2014. Relevante rapporter er gitt i ref. /41/-/42/.
I vedlegg er det gitt en oversikt over hvilke områder som dekkes av de ulike rapportene.

5

Generelt
Multiconsults oppdrag
Multiconsults oppdrag omfatter geofaglig rådgiverbistand for utarbeidelse av forslag til
reguleringsplan. Bistanden omfatter fagområdene geoteknikk og ingeniørgeologi.

6

Topografi - generelt
Fra Vinterbro og forbi Nygård følger ny trase eksisterende E18. Traseen går i bergskjæringer,
terrenget stiger mot vest og synker mot øst. På østsiden av E18 går en bekkedal, og ned fra E18 er
det svært bratt ned mot bekken.
Videre fortsetter planlagt trase gjennom skogsområder og over landbruksarealer resten av
parsellen for den treffer eksisterende E18 ved Retvet. Området er noe kupert, men består i
hovedsak av slakt hellende terreng med søkk/dalsøkk, skråninger og lokale forhøyninger. Traseen
krysses av flere små og store bekker og elver som enkelte steder har erodert noe ned i landskapet
og har skapt lokalt brattere skråninger.
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Beskrivelse av grunnforhold
Kvartærgeologi - generelt
Det kvartærgeologiske kartet for hele planområdet er vist Figur 2. Kartet viser at store deler av
traseen går gjennom områder med tykke havavsetninger. Videre går deler av parsellen over tynt
dekke av randmorene og strandavsetninger samt områder med bart fjell/ tynt dekke.
For orientering: Fra Vinterbro følger ny trase eksisterende E18 ned forbi Nygård. Deretter vil ny E18
gå øst for eksisterende E18 fram til Holstad. På Holstad krysser traséen jernbanen (tykk svart linje)
sør for eksisterende E18. Fra Holstad går ny trase sør for eksisterende E18 ned mot Retvet der den
igjen krysser eksisterende E18 ved parsellens slutt.

Figur 2 Kvartærgeologisk kart for Ski og Ås. Traseen starter ved Vinterbro og går ned til Retvet [ngu.no].
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Strekningsvis beskrivelse- dybde til berg og løsmassens art og sammensetning
7.2.1

Generelt
Beskrivelsene av grunnforholdene baserer seg på NGUs løsmassekart og utførte
grunnundersøkelser innenfor vedtatt vegkorridor. Der det er sett hensiktsmessig er det beskrevet
grunnforhold i området noe utenfor korridoren. Det henvises generelt til ref. /1/-/42/.
Profileringen som er benyttet er basert på profilering mottatt fra Asplan Viak 2.7.2013, og linje
oversikt i tegninger i vedlegg samt på borplaner i /41/ og /42/.
Tabell 1 viser en kort oversikt over grunnforholdene langs parsellen. I avsnitt 7.2.2 - 7.2.18
beskrives grunnforholdene noe mer detaljert.
Generelt er det store lokale forskjeller mellom grunnforholdene. Det er større området med berg i
dagen og tynt løsmassedekke, og områder med svært bløt sensitiv leire (kvikkleire) og store dybder
til berg.
Området preges generelt av uryddige grunnforhold. Leira er i hovedsak inhomogen med mye
innblandet silt, sand og grus.
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Tabell 1 Grov sammenstilling av grunnforholdene langs strekningen.
Sted/ Området

Profilnr.

Dybde til bergUtførte grunnundersøkelser

Vinterbrokrysset

2050-2800

0 m - 29 m

Vinterbro - Nygård

2800-4200

Berg i dagen

LøsmasserUtførte grunnundersøkelser
Bløt leire i store deler. Ellers fyllmasser
og siltig leire

Løsmasser NGU løsmassekart
Tykk/tynn havavsetning samt
omr. med steinbreavsetninger.
Tynn havavsetning.

2800-4200

3m - 7 m

Leire - trolig stedvis bløt

Tykke havavsetninger

Nygårdskrysset

4220 - 4420

1 m - 17 m

Tykk havavsetning

Rissletta

4420-6120

1,6 m - 18,2 m

Bløt til fast leire under tørrskorpe.
Fastere ned mot berg.
Bløt til middels fast leire over fastere
masser.

Marin strandavsetning/
morenemateriale /tykk
havavsetning
Tynn havavsetning.

Sneissletta

6120-7220

0 m - 10 m

Antatt faste masser.

Holstad

7220-9020

Ved Bølstadbekken ned mot 23 m,
ellers varierende mellom 1 m og 7 m.

Bløt til middels fast leire over fastere
masser.

Tykk havavsetning.

Holstadtunnelen

9020-10220

1m - 9m i 600 ved vestre påhugg, 6-17
m ved østre påhugg.

Trolig for det meste faste masse, noe
bløtere masser ved østre påhugg.

Havavsetinger i starten, deretter
strandavsetninger og
randmorne. Delvis tykt dekke.
Tykk havavsetning.

Gryteland - Glenne

11220-12120

Forventes små dybder langs veglinja.

Audenbøl -Retvet

15920-17020

Sonderinger til 30 m ved Kråkstadelva
uten å påtreffe berg, ellers 2,4 m - 12
m.
0 m - 15 m.
Forventet små dybder for
tunneldelene.
10 m - 15 m for løsmassekulvert.
16 m- 18,8 m

Retvet

17020-18496

Ved 17690: 10,3 m

Glenne - Frestad
Frestad - Audenbøl

12120-14820

-

14820-15920

125103-RIG-NOT-002

Trolig bløte masser, spesielt ved
Grytelandsbekken.
Trolig generelt faste masser.

Bløte masser ved Kråkstadelva, ellers
fastere, siltige masser

Trolig bløt leire
-
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-

Planlagt tiltak
Bruer, kulverter
Fyllinger og skjæringer

-

Vinterbro - Nygård

Skuterud - Gryteland 10350-11220

Grunnvann

Tykk havavsetning går over til
strandavsetninger, randmorene,
bart fjell og tynn havavsetning.
Tykk havavsetning.

-

Fyllinger og skjæringer
Kryss
Fyllinger og skjæringer

-

Fyllinger og skjæringer
Bru, tunnelpåhugg, kulvert?
Tunnel + påhugg

-

Fyllinger og skjæringer
Fyllinger og skjæringer

Fyllinger og skjæringer
-

Tynt dekke, bart fjell og tykk
havavsetning.

Artesisk overtrykk,
ca. 1 m.

Tykk havavsetning.

-

Varierende mellom tynt
dekke/tykke havavsetninger.

-
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7.2.2

Vinterbrokrysset (PR.2050-PR.2800)
Området omfatter selve kryssområdet samt E18 noe nordover mot Tusenfryd.
Det er utført et stort antall grunnundersøkelser for Vinterbrokrysset i flere omganger, gitt i ref. /5//9/, /14/-/18/.
Dybde til berg
Dybde til berg varierer stort innenfor området, og det er store lokale forskjeller.
Det er berg i dagen i sør, eksisterende E18 går delvis i bergskjæring. I nordvest er det berg i dagen
vest for eksisterende E18.
I de sentrale delene av kryssområdet varierer dybde til berg lokalt, i hovedsak varierer dybde til
antatt berg mellom 5 m og 30 m. D
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at området rundt Vinterbrokrysset består av tykke og tynne havavsetning,
steinbreavsetninger og bart fjell.
Løsmassene i kryssområdet varierer mellom morenemateriale og til dels svært bløt, meget sensitiv
og kvikk leire. I hovedsak er det i de sentrale delene av området av antatt kvikkleire fra 4-5 m
dybde. I nordvest og i sørøst er det fastere, lite sensitive masser.

7.2.3

Vinterbro- Nygårdskrysset (PR.2800- PR.4200)
Det er utført få grunnundersøkelser for strekningen. Relevante grunnundersøkelser er gitt i ref.
/3/,/19/,/20/,/33/.
Dybde til berg
I nordre deler av strekningen er det berg i dagen på vestsiden av eksisterende E18, og E18 går i
bergskjæring. Videre er det registrert berg i dagen på øst- og vestsiden av E18 3850 og 4000.
Boringer vest for E18 mellom PR. 3400-3600 viser at dybde til berg varierer mellom 3 m og 7 m i
skråningen vest for E18.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at det lengst nord er tykt løsmassedekke som mot Nygård går over til tykt
løsmassedekke av havavsetninger.
Løsmassene mellom PR. 3400 - PR.3600 består av leire som blir bløtere i ravinene ned mot E18.
Leira er karakterisert som middels sensitiv.
I 2001 gikk det et ras fra vest mot øst, over dagens E18. Raset kom trolig av store nedbørsmengder i
tiden i forkant.

7.2.4

Nygårdskrysset (PR.4200-PR.4450)
Det er utført et stort antall grunnundersøkelser for Nygårdskrysset, ref. /29/ - /30/.
Dybde til berg
Dybde til berg varierer mellom 1 m og 17 m for området rundt krysset. Midt under brua som
krysser E18 er dybde til antatt berg 5 m - 6 m. Dybde til berg øker mot nord og avtar mot sør.
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Løsmasser
Generelt består massene av siltig, sandig leire og silt/sand. Leira er stedvis bløt og middels sensitiv.
Ved rundkjøringen øst for E18 er det registrert 3-4 m tørrskorpe over leire med lag av sand og silt.
Videre er det funnet et flere meter tykt lag av sand over leirlaget nord for rundkjøringen og ved
rampene på øst- og vestsiden av krysset.
7.2.5

Nygård- da Vinci bru (PR.4450 - PR.5000)
Strekningen dekker området lang eksisterende E18 fra Nygårdskrysset fram mot da Vinci bru.
Dybde til berg
Dybde til berg er i størrelsesorden 2 m -7 m langs eksisterende E18.
Løsmasser
Løsmassene består av fast sandig, siltig leire ned mot berg.

7.2.6

Da Vinci-brua - Langli (PR.5000 - PR.6120)
Relevante rapporter finnes i ref. /31/, /32/, /37/-/42/.
Dybde til berg
Ved Da Vinci brua, ved profil ved PR. 5000, varierer dybde til berg på østsiden mellom 7,0 m og 18,2
m. På vestsiden av brua varier dybde til antatt berg mellom 2,9 m og 8,5 m.
Videre sørøstover varierer dybde til berg mellom 15 m og over 38 m langs traseen. Det er større
lokale forskjeller i dybde til antatt berg.
Løsmasser
NGUs kvartærgeologiske kart viser marin strandavsetninger fram til profil ca. 5520, og deretter
morenemateriale.
På østsiden av Da Vinci brua (PR. 5000), består løsmassene av lite til middels fast leire/ siltig leire
med noe sand og grus over faste masser. På vestsiden består løsmassene i bløt siltig leire under et
fast topplag. Materialet kan trolig karakteriseres som sprøbruddmateriale.
Videre østover langs E18 består løsmassene er det til dels svært bløt og meget sensitiv leire. Ved
PR. 5300 er det kvikkleire fra 3 m dybde.
Fra profil 5425 går traseen bort og øst fra eksisterende E18, og på Rissletta. Løsmassene består av
bløt og delvis sensitiv siltig leire fram mot traseen går inn i skogsområdet, men det er likevel fastere
og mindre sensitiv leire enn ved PR. 5300. Leira har generelt høyt innhold av grovere masser som
grus og stein.

7.2.7

Langli- Bjerkeskau/Sneissletta- Holstad (PR.6120 - PR.8150)
Dybde til berg
Dybde til antatt berg varierer mellom berg i dagen og berg ved 10 m dybde. Mellom PR.6600PR.7220 er det antatt svært små dybder til berg.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og det er antatt at massene består av fastere masser.
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7.2.8

Holstad (PR.7220-PR.8800), inkl. Bølstadbekken
Det er utført grunnundersøkelser for området i flere omganger.
For relevante rapporter, se ref. /22/-/24/,/37/,/38/,/41/.
Rapport i ref. /21/ gir undersøkelser ved Holstadkrysset.
Dybde til berg
Ny E18 krysser eksisterende E18 ved PR. ca. 8150. Fram mot PR. ca. 8600 varierer dybde til berg
mellom 2,1 m og 9 m. Langs traseen er det i hovedsak 2 m - 5 m til berg.
Ved dagens Holstadkryss og på sørsiden av dagens E18 varierer dybde til berg/faste masser mellom
1,1 m og 7,9 m.
Mellom ca. PR. 8600 - PR. 8800 er det lokalt større dybde til berg. Dette er i forbindelse med
Bølstadbekken, som krysser traseen ved PR. ca. 8670. Dybde til berg varierer her mellom 12 m og
28 m. Det ser ut som løsmassetykkelsen er størst på sørsiden av bekken.
Nord for planlagt trase, ved Østensjøvannet og Grytedalsbekken, er det målt opp mot 20 m dybde
til antatt berg.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tykke havavsetninger i hele området.
Traseen går ut av skogen ved profil ca. Fra mot PR. 8600 består løsmassene av faste masser av. Ved
ca PR.8420 består løsmassene av siltig leire. Nord for planområdet er løsmasse karakterisert som
bløt leire, med skjærstyrke 15 kPa ved 3 m dybde. Sør for planlagt krysning av jernbanen er
løsmassene beskrevet som middels fast lagret leire og silt.
Ved Bølstadbekken består løsmassene av bløt og sensitiv siltig leire. Ved PR. 8700 er det påvist
kvikkleire.
Ved dagens E18, nordøst for planlagt trase, er det påvist svært bløte masser mot Østensjøvannet.

7.2.9

Holstad - Skuterud, Holstadtunnelen (PR. 8800 - PR. 10250 )
Det er utført seismikk og noen sonderinger i områdene for de planlagte påhuggene for tunnelen.
Dybde til berg
PR.8820 - PR.9420. (Vestre påhugg): Seismikk viser at dybde til berg varierer mellom 1 m og 9 m.
Mektigheten av løsmasser avtar til 1 m ved ca. 8940, størst løsmassemektighet er målt ved ca.
PR.9080. Mot slutten av profilet er løsmassetykkelsen ca. 1,5 m.
PR.10150 - PR.10350 (Østre påhugg): Seismiske undersøkelser viser at dybde til berg varierer
mellom 6 m og 17 m for profilen, dybde til berg øker mot øst - nordøst.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at tunnelpåhugget ligger i grensen mellom tykke havavsetninger og tynt
randmorne.
Sonderinger ved PR.8725-PR.8925 tyder på at løsmassene består av faste masser.
Sondering nord for PR. 10250 tyder på faste masser i topp over bløtere masser. Ned mot berg går
det igjen over til faste masser.
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7.2.10 Skuterud - Gryteland (PR.10350- PR.11220)
Dybde til berg
Det er ingen informasjon om dybder til berg i området, men det antas at det er relativt store
dybder til berg. Grytelandsbekken går gjennom området ved PR. 10600 og det antas at dybde til
berg er store her.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tykk havavsetning i området. Det kan forventes at det er bløte masser i
området, spesielt omkring Grytelandsbekken.
7.2.11 Gryteland- Glenne (PR.11220 - PR.12120)
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området.
Dybde til berg
Det antas små dybder til berg.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at løsmassene består av marine strandavsetninger, randmorene, tynn
havavsetning og bart fjell.
7.2.12 Glenne - Frestad (PR.12120 - PR.14820)
Dybde til berg
Sør for PR.13020 og PR.14320 viser dybde til antatt berg mellom 2,4 m og 7,7 m. I en sondering
utført ved Kråkstadelva er det sondert til 30 m dybde uten å påtreffe berg. Opp mot Frestad blir
løsmassetykkelsen igjen lavere, og det er registrert mellom 7,9 m og 11,7 m dybde til antatt berg.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tykk havavsetning for området.
Ved Kråkstadelva viser prøvetaking lite til middels sensitive masser ned til 15 m dybde. Sonderinger
viser bløte og mest sannsynlig sensitive masser fra 15 m dybde. Opp mot Frestad tyder sonderinger
på at løsmassene består av fastere masser.
7.2.13 Kråkstadelva (PR. 14350- PR. 14850)
Området ligger mellom to skogsområder.
Dybde til berg
Mellom Kråkstadelva (PR. 14480) og Nesveien (PR. 14550) er det lokalt store løsmassemektigheter,
dybde til antatt berg varierer mellom 21 og 54 m. Det antas at det er tilsvarende grunnforhold
vestover mot PR. 14350.
Videre østover fra Nesveien varierer dybde til antatt berg mellom 1,8 m og 10,7 m. Øst for vist
trase, mot Frestad søndre, synker løsmassemektigheten.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tykk havavsetning for området.
Løsmassene består av bløt til middels fast, middels sensitiv leire. Ved Kråkstadelva karakteriseres
leira som sprøbruddmateriale fra omtrent 4 m dybde. Sprøbruddmateriale strekker seg trolig
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østover opp til og med ca. PR. 14850. Videre østover består løsmassene av fastere masser med leire
og silt.
Grunnvann
Poretrykkmålinger tyder på at det kan være artesisk overtrykk ved Kråkstadelva.
7.2.14 Frestad - Li (PR.14850 - PR.15300) KOLLE 1
Strekningen omfatter en skogkledd kolle.
Dybde til berg
Mellom PR. 14850- PR.15000 varierer dybde til berg mellom 0,8 m og 7,3 m.
Mellom PR. 15000 - PR.15300 er det berg i dagen eller tynt løsmassedekke over berg.
Øst for planlagt trase, på jordet tilhørende til Frestad søndre, varierer dybde til berg mellom 4,7 m
og 12 m.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Langs planlagt trase består løsmassene av middels fast, lite sensitiv leire, sand, silt og morene.
Øst for planlagt trase, på jordet til Frestad består løsmassene av leire og sandig leire. Leira er trolig
lite sensitiv.
7.2.15 Jordet på Li (15300-15520) KULVERT
Strekningen omfatter jordbruksarealet mellom de to kollene. Området er flatt, og det går et lite
bekkedrag på tvers av traseen ved PR. 15425.
Dybde til berg
Dybde til antatt berg varierer mellom 7,3 m og 15,5 m på jordet.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tykke havavsetninger for området.
I topplag er det matjord og tørrskorpe med tykkelse varierende mellom ca. 0 m- 3 m. Videre i
dybden er det i hovedsak påvist bløt til middels fast, middels sensitiv siltig leire, som karakteriseres
som sprøbruddmateriale. Det er påvist lag av fastere masser med silt, sand og grus, spesielt ned
mot berg.
Grunnvann
Poretrykksmålinger viser at man kan forvente grunnvann omkring 0,5 m under terreng.
7.2.16 Li - Audenbøl (PR.15520 - PR.16000) KOLLE2
Relevant
Strekningen omfatter en skogkledd kolle.
Dybde til berg
Området har mye berg i dagen, men har lokale større dybder til berg. Det er påvist opp mot
løsmassedekke 10,6 m.
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Løsmasser
NGUs løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Løsmassene består av faste masser, av fast leire og stein og grus.
7.2.17 Retvet: Audenbøl - (PR.16000 - PR.16650)
Dybde til berg
Løsmassetykkelsen er generelt økende mot øst /eksisterende E18. Det er registrert berg i dagen ved
PR. 16480. Største dybde til berg 29,5 m er påvist øst for PR. 16100.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at traseen går gjennom tykk havavsetning. Prøvetaking viser at det er
svært bløt og svært sensitiv, siltig leire i området. Det er registrert kvikkleire fra ca. 3 m dybde. Det
er spesielt bløt og sensitiv leire ved Tingstadgullbekken.
I vestre deler av området er det, vest for vist trase er det fastere masser av middels fast, lite til
middels sensitiv siltig leire. Leira er mindre sensitiv og løsmassetykkelsen er blir lavere mot vest.
Grunnvann
Poretrykksmålinger viser tendens til overtrykk.
7.2.18 Retvet: - (PR.16650 - PR.16900)
Dybde til berg
På vestsiden av bekken, mellom PR.16650 og PR.16850 er det berg i dagen.
Øst for bekken og opp mot eksisterende E18 er det store dybder til berg. Dybde til berg varierer
mellom 24,5 m og i overkant av 55 m.
Løsmasser
NGUs løsmassekart viser at traseen går i grensen mellom tykk havavsetninger og tynt
løsmassedekk.
Prøvetaking viser at løsmassene består av middels fast, middels sensitiv siltig leire som
karakteriseres som sprøbruddmateriale.
Grunnvann
Poretrykksmålinger viser tendens til overtrykk.
7.2.19 PR. 16900 - PR. 17500
Dybde til berg
Generelt varierer dybde til berg mellom 3,0 m og 20 m. På østsiden av eksisterende E18 er det berg
i dagen og dybder til berg opp mot 10,6 m.
Vest for E18, mot bekken øker dybde til berg.
Løsmasser
Løsmassene er faste masser på østsiden av dagens E18.
På vestsiden av E18, mot bekken er det bløt leire med middels høy sensitivitet.
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Supplerende grunnundersøkelser
Det er utført supplerende grunnundersøkelser i reguleringsplan i perioden høst 2013 til vår 2015.
Undersøkelsene er rapportert i datarapportene 125103-RIG-RAP-001 og 125103-RIG-RAP-002Med bakgrunn i utførte grunnundersøkelser er det etablert en egen strekningsvis notatserie som
omhandler valg av materialparametere, se 125103-RIG-NOT-007-X ref. /43/.
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INNDELINGER - OMRÅDER MED TIDLIGERE UTFØRTE
GRUNNUNDERSØKELSER
1 Nord for Vinterbrokrysset


SVV/Multiconsult.Cd 923: Vinterbru- Assurtjern. Grunnundersøkelser. (2004)

2 Vinterbrokrysset


SVV. Cd 590 -1: Grunnundersøkelser for E6 x E18 Vinterbrukrysset (1988)



SVV. Cd 590 A: Vinterbrukrysset, Vinterdalen bru. Grunn- og fundamenteringsforhold ( 1991)



SVV. Cd 590 B: Vinterbrukrysset, Myrås bru. Grunn- og fundamenteringsforhold (1991)



SVV. Cd 590 C: Vinterbrukrysset, Vassflo bru. Grunn- og fundamenteringsforhold. (1991)



SVV. Cd 590 D: Vinterbrukrysset. Grunn- og fundamenteringsforhold. (1991)



Veglaboratoriet. Cd 327 B: Grunnundersøkelser for grøfter i Vinterbrokrysset. (1968)



Veglaboratoriet. Cd 327 B: Redgjørelse for fundamenteringsforholdene for motorveg Oslo
gr. - Vinterbro. (1967)



Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Tilleggsrapport om fundamenteringsforholdene. (1968)



Veglaboratoriet. Cd 327 B -1: Redgjørelse om fundamenteringsforholdene for E6
Mosseveien. (1968)



Veglaboratoriet. Cd 327 C: Redgjørelse om fundamneteringsforholdene for Europaveg E6
Mosseveien. (1969)

3 Vinterbro - Nygård


SVV. Cd 908-1: Ras mellom Vinterbru og Nygård. Grunnundersøkelser. (2001)



Statkraft Grøner.242751-R01: Vinterbro Næringspark- Grunnundersøkelser. (2001)

4 Nygårdskrysset


Veglaboratoriet. C 527B-1: E18 Gangbru ved Nygårdskrysset, alt. 1975 (1976)



Veglaboratoriet. C 527A-1: E18 Gangbru ved Nygårdskrysset (1973)



SVV. Cd 731: Rap.2. E18 Nygårdskrysset. Grunnundersøkelser (2004)

5 Nygård- Sneissletta


Veglaboratoriet. Cd 675: Utbedring Sneissletta. Grunnundersøkelser. (1981)



Veglaboratoriet. Cd 694: Ny vektstasjon v /Nygård. Grunnforhold. (1991)



Veglaboratoriet. Cd 195: G/S-veg, Sneissletta - Nygård. (1982)

6 Øst for Nygårdskrysset


SVV. Cd 731: Rap.1.Søndre tverrveg. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger (2002)



SVV. Cd 731: Rap. 3.Rv. 154, Søndre tverrveg. Datarapport (2004)

7 Leonardo da Vinci


Scandiaconsult. Cd731 D/K12921-1: Leonardobrua i Ås. Supplerende undersøkelser. (2000)



SVV. Cd751 D: Leonardo da Vinci’s bru. Grunnundersøkelser. (2000)

8 Vest for Østfoldbanen - Holstad


Løvlien Georåd. Rapport 11- 155 nr. 2: Ås forbikjøringsspor, anleggsvei. Grunnundersøkelser
(2012)

9 Langs Østfoldbanen - Holstad


NSB Engineering. Gk. 4330- 1: Delparsell Ski -Holstad, alt.B. Grunnundersøkelser (1989)



NSB Engineering. Gk. 4330- 2 : Delparsell Holstad- Ås, alt.B. Grunnundersøkelser (1989)



Løvlien Georås. Rapport 11- 155 nr. 1: Krysningsspor, Ås. Grunnundersøkelser (2012)

10 Holstad


SVV. Cd 854-1: E18 x Rv. 152 Holstadkrysset, Grunnundersøkelser ( 1998)



SVV. Cd 854-03: E18 Holstadkrysset. Oversiktskart (2002)



SVV. Cd 854-04: E18 Holstadkrysset. Enkeltboringer (2002)



Veglaboratoriet. C 208: Redgjørelse for fundamenteringsforholdene for ombygging av
Holstad bru rv .6 (1964)



Veglaboratoriet. C 495-1: Rv. 152 Parsell Holstad- Kjølstadhøyden. Grunnundersøkelser
(1972)



Veglaboratoriet. C 497A-1:Grunnundersøkelser for alt. omlegging av E18 ved Holstad stasjon
(1974)

11 Kryss, Holstad


Taugbøl og Øverland. Cd 697: E6- omlegging ved Holstad. Grunnforhold. (1991)



Veglaboratoriet. C 29:Rapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 ved Holstad st. (1960)



Veglaboratoriet. C 29-A:Tilleggsrapport om grunnundersøkelser for (Rv. 6) E18 ved Holstad
st. (1962)

12 Holstadtunnelen


GeoPhysix. 1127: E18 Parsell: Akershus grense- Vinterbro. Refraksjonsseismiske
undersøkelser (2011)



GeoMap. Gk.4333: NSB - Hurumbanen- refraksjonsseismiske undersøkelser (1990)

13 Retvet


Rambøll. 1090503X: E18 Knapstad - Retvedt. Datarapport fra grunnundersøkelser (2013)

Hele strekningen


Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 1: E18 Ski- Ås. Feltarbeid (2011)



Løvlien Georåd. Rapport 11-40 nr. 2: E18 Ski -Ås. Laboratoriearbeid (2011)



Multiconsult. 125103-RIG-RAP-001. E18 Retvet- Vinterbro. Datarapport 1



Multiconsult. 125103-RIG-RAP-002. E18 Retvet- Vinterbro. Datarapport 2
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