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1 I nform asjon fra prosjektet

Det er av Hollerud Boligtom ter AS planlagt å etablerer ny tt boligfelt sør for Tyri-

st rand ved Tyrifj ord (Fig.1) .

COWI AS har utarbeidet en forhåndsvurdering av de geologiske og geotekniske

forhold basert på t ilgjengelig kartmateriale.

Endelige geotekniske kategorier og klassifiser inger må fastset tes av ansvarlig

RI G på bakgrunn av endelig datagrunnlag og prosjektets ut form ing.

Figur 1: Oversiktsplan m ed utsnit t av reguler ingsplan og VA-plan

2 I nform asjon om om rådet

Prosj ektområdet er plassert på en kolle vest for Vikersundsveien (Rv350) og sør

for Tyrist rand tettsted.
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Figur 2: Prosjektområde m arker t med rød m arker -geografiske koordinater i UTM 33 i

venst re hjørne.

2.1 Terreng

Det nye boligfeltet er tenkt plassert på den øst lige siden av en kolle med slakt

hellende skråning. Om rådet har i dagens situasjon en helling på ca. 1: 10 – 1: 7.

Figur 3: Blikk mot sørøst fra prosj ek tom rådets høyeste punkt .
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Figur 4: Prosj ektområdets rel ieff i nord i Hoydedata.no

Figur 5: Hoydedata.no fra sørlige delen av prosj ek tom rådet .

2.2 Løsm asser

Vurdering av løsmasser gj øres med utgangspunkt i t ilgjengelig kartm ateriale.

Løsm assekartene indikerer at området pr imært er plassert på "bart fj ell" , v ist

med rosa på Figur 6. I den nordøst lige delen av utbyggingsom rådet indikerer

løsm assekartet tykke havavsetninger, vist med blå på Figur 6.
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Figur 6: Prosjektområdet ( rød) if lg. NGUs løsm assedatabase. Rosa = Bar t Fjell og

blå= tykke havavsetninger

Det er i NVEs database ikke regist rert kv ikkleiresoner i prosjek tom rådet, m en i

en m indre del av prosjektom rådets nordøst lige delen er det kart lagt løsmasser

avsat t under den m arine grense (blå sk ravur – Fig 7) ) .

Der er ved NVE også kart lagt Kvikk leirefaregrad m iddels ( løsneom råde) sørvest

for prosjektområdet , som er vist i oransj e skravur.
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Kombinasjonen av tykke havavsetninger innen den m arine grense og regist rert

kvikkleirefare i umiddelbar t nabolag m ot sør kan indikere en mulighet for kvikke

eller sensit ive leire i prosjek tom rådet med tykke havavsetninger mot nordøst

( j fr . Fig 7) .

Figur 7: Ut t rekk fra NVEs skredfarekar t - område anbefalt for geotekniske grunn-

undersøkelser marker t med GU

Det er ikke funnet ut førte grunnundersøkelser, som er offent lig t ilgjengelige på

prosjektom rådet .
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2.3 Berggrunn

Den nasjonale berggrunnsdatabase har kart lagt hele prosjektområdet m ed

sam me båndet og m igm at it t isk kvartsdior it isk Gneis av prekambrisk alder.

Figur 8: Berggrunnsdatabase fra NGU

2.4 Radon

Det er i NGUs Radondatabase regist rert moderat t il lav radonaktsomhet (gul) .

I områder kart lagt m ed tykke havavsetninger er det v ist som usikker (grå) .

Figur 9: Utsnit t fra NGUs Radondatabase
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3 Oppsum mering

Det er gjennom gått geologisk / geoteknisk desktop vurdering av grunnforholdene

omkring prosj ektområdet t il etabler ing av nyt t boligom råde sør for Tyrist rand

ved Tyrifj orden i Viken.

Prosj ektområdet er plassert i et om råde hvor løsm assekartet indikerer bart fj ell.

Mot nord er det i en begrenset del av utbyggingsområdet kart lagt t ykke havav-

setninger. For å dokum enterer løsmassenes stabilitet i det te området anbefales

det å ut føre geotekniske grunnundersøkelser for den nordøst lige delen der det i

grunnlagskart er v ist avsetninger m ed løsmasse under den marine grense – Fig.

6. Om fang av geotekniske grunnundersøkelser m å fast legges med ansvarlig

RI G.

Det anbefales også å ut føre en ingeniørgeologisk kart legging av de relevante

sprekkesystem er, ved behov for fj ellskjæringer.

Radonfare for boligprosjektet vurderes generelt t il å være lav .


