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Informasjon om grunnundersøkelser 
Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny E18 på strekningen Ramstadsletta-Nesbru startet i 
november 2020. Som et ledd i planarbeidet vil Statens vegvesen kartlegge grunnforholdene i 
områdene der traseen går grundigere. Grunnundersøkelsene er viktig forberedende arbeid for å 
avklare detaljert plassering av ny veg og dermed hvilke areal som skal inngå i planområdet. 

Undersøkelsene vil gjennomføres i planområdet, innenfor den stiplete linjen på kartet under, og er et 
supplement til undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av vedtatt 
kommunedelplan for Bærum og vedtatt kommunedelplan for Asker. Arbeidet vil etter planen pågå i 
2021 og 2022. Berørte grunneiere blir varslet i eget varslingsbrev. 

Mer informasjon om de forskjellige metodene/undersøkelsene finner du nedenfor. 

 

 

Figur 1: Kartskisse over planområdet for E18 Ramstadsletta-Nesbru 

 

 

 

 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3024/gl_planarkiv.aspx?planid=201101
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3024/gl_planarkiv.aspx?planid=201101
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/e18/kommunedelplan-e18-slependen-drengsrud---horingsdokumenter/
https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/e18/kommunedelplan-e18-slependen-drengsrud---horingsdokumenter/
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Sonderinger og prøvetaking 
 

Formål med sonderinger og prøvetaking 

Formålet med undersøkelsene vil være å kartlegge tykkelse på løsmasser/dybder til berg, samt type 
løsmasser og fasthet av disse. Resultatene av kartleggingen skal benyttes for å vurdere eventuell fare 
for setninger dersom grunnvannet i området blir påvirket av det nye veianlegget. I tillegg vil vi bruke 
resultatene til å prosjektere sikringstiltak under bygging og fundamentering av eventuelle 
konstruksjoner. 

 

Slik utføres sonderinger og prøvetaking 

De geotekniske undersøkelsene vil bestå av sonderinger gjennom løsmasser og inn i berg. Videre vil 
det bli tatt opp jordprøver for nærmere analyse i laboratorium for å finne ut av styrke og stivhet til 
massene. 

Undersøkelsene utføres med en borerigg med størrelse ca. 2,5x6 m som går på gummihjul eller 
belter.  

Selve undersøkelsene innebærer at stålstenger presses/bores ned i bakken. Det blir et hull med 
diameter ca. 6-8 cm. Hullet vil vanligvis bli tettet i toppen etter endt boring, etter nærmere avtale. 
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Brønner – installasjon og logging 
 

Formål med brønner 

Formålet med brønnene er å overvåke grunnvannsnivået. Dersom grunnvannsnivå synker, kan dette 
medføre setninger (vertikale deformasjoner) på bygninger i området. Dette gjelder også ved 
grunnvannssenkning i fjell.  

 

Slik utføres installering av brønn 

For å kunne overvåke grunnvannsnivået, vil vi installere en brønn. Installasjon vil bli utført i løpet av 
en dag eller to med en borerigg som går på gummihjul eller belter.  

Ved installering av brønnen settes et stålrør på ca. 15 cm i diameter i løsmassene ned til berg. Deretter 
bores det et litt mindre hull i berget. Det er to alternative avslutninger på brønnene: 

1. Foringsrør/stålrør med diameter på ca. 15 cm som vil stikke opp ca. 50 cm over bakken med 
et lokk på toppen. 

2. Kum med diameter på ca. 25 cm som er i flukt med terrenget. 

Avslutningen vurderes etter hvor synlig/sjenerende brønnen er og om den er utsatt for skade ved 
påkjørsel eller liknende.  

I brønnen installeres måleinstrumenter som måler høyde på grunnvann, og med jevne mellomrom vil 
en representant fra Statens vegvesen eller vår rådgiver komme for å sjekke måleinstrumentet og peile 
grunnvannsnivået. Ønsket plassering av brønnene er valgt ut fra dybden til berg og de geologiske 
forholdene.  

 

Hvor lenge skal utstyret stå? 

Vi ønsker å installere brønnene med målere en stund før utbyggingen starter, slik at vi får en god 
referanse av førtilstand. Vi ønsker å la brønn med måleutstyr stå til utbyggingen er ferdigstilt, og en 
stund etter slik at forholdene normaliseres. Det vil si at brønnen blir stående i flere år. Dersom du 
som grunneier ønsker å gjøre inngrep, oppføre byggverk eller annet der brønnen står, vil ikke Statens 
vegvesen ha innvendinger mot det. Vi ber da om at du tar kontakt så vi kan hjelpe til med å fjerne 
brønnen og vurdere installering av ny brønn et annet sted. 

 

Borehullslogging 

I noen av brønnene bil vi i tillegg gjøre borehullslogging. Borehullslogging er en metode der 
instrumenter føres ned i brønnen/borehullet for å kunne vurdere grunnvannsforhold og geologi for 
prosjektet. Utstyret transporteres ofte med en varebil, eventuelt bil med henger til brønnen. Det 
føres en kabel fra bilen/utstyret til brønnen/borehullet. Utstyret trenger strøm, og dersom det ikke 
er tilgjengelig lokal strøm er det nødvendig å koble utstyret til et aggregat. Loggeperioden varer én til 
to dager. 
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Refraksjonsseismiske undersøkelser 
 
Metode ved refraksjonsseismiske undersøkelser 

Ved refraksjonsseismiske undersøkelser sender man en trykkbølge (f.eks. fra et fallende lodd eller fra 
et sleggeslag) ned i bakken. Når trykkbølgen treffer en geologisk laggrense (for eksempel overgangen 
fra en bergart til en annen), reflekteres deler av trykkbølgen og registreres av en mottaker på 
overflaten. Trykkbølgen beveger seg gjennom jorda med ulik hastighet avhengig av hvordan grunnen 
er sammensatt. Hvor lang tid trykkbølgen bruker ned og opp sier altså noe om hvor langt ned i jorda 
de geologiske laggrensene er.  

Figur 2 viser en prinsippskisse av metoden. 

 

Figur 2: Prinsippskisse refraksjonsseismikk (GeoPhysix AS) 

 

Slik foregår arbeidet 

Undersøkelsene utføres av NGI (Norges geotekniske 
institutt). De vil gå over din eiendom og legge ut en 
kabel med geofoner i linje på bakken. Geofonene er 
mottakerapparater som registrerer reflekterte 
trykkbølger. Geofonene plasseres normalt med 2-5 
meters avstand.  

Trykkbølgene sendes ved at maskinen på bildet slipper 
et lodd i bakken. Loddet slippes 3-4 ganger for omtrent 
hver 4-5 meter langs linja med geofoner. Når 
undersøkelsene er ferdig, samles geofonene og 
kabelen inn. Selve undersøkelsen er normalt ferdig i 
løpet av en dag. 

NGI kan ha behov for å befare området i forkant av 
undersøkelsene.  

 

 

Figur 3: Beltegående maskin som benyttes til å sende 
trykkbølge gjennom bakken med fallende lodd. Foto: NGI. 
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