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VEDLEGGSOVERSIKT 
Vedlegg  

1  Oversiktskart over strekningen 

2  Tegningsforklaring 

3  Borpunktoversikt 

 

Tegning  Målestokk Format 

V001 Oversiktskart over tegningsinndeling 1:34 000 A3 

V002-V011 Boreplankart, vist med hhv. terreng- og bergkoter 1:2000 A3 

V020-V028 Tverrprofil med boreprofil, E39 Julbøen 1:400 A3 

V029-V041 Tverrprofil med boreprofil, E39 Mordalen 1:400 A3 

V042-V048 Tverrprofil med boreprofil, E39 Haukebøelva 1:400 A3 

V049-V050 Tverrprofil med boreprofil, E39 Moldeelva 1:400 A3 

V051-V057 Tverrprofil med boreprofil, Fv662 Julbøen 1:400 A3 

V070 Lengdeprofil, E39 og Fv662 på Julbøen 
HM 1:400,  

LM 1:2000 

A3 

V071 Lengdeprofil, E39 Mordalen 
HM 1:400,  

LM 1:2000 

A3 

Alle resultater fra prøvetaking og laboratorietesting er vist på tilhørende profiler. 
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1 Innledning/orientering 
Etter oppdrag fra Utbyggingsdivisjonen område midt har Geofag utbygging utført grunnunder-
søkelser og foretatt geotekniske vurderinger for prosjektet E39 Julbøen-Molde. Denne 
rapporten er en datarapport/vurderingsrapport og er utarbeidet i forbindelse med 
reguleringsplanen, men omfanget av grunnundersøkelser er tenkt også å være tilstrekkelig for 
byggeplanen for prosjektet. Behov for noen suppleringer under prosjekteringsarbeidet må 
likevel påregnes. 

Boringene er utført i egen regi av SVV. Mesteparten av boringene er utført vinteren 2020/21, 
men spesielt på Julbøen er også mange boringer utførte i tidligere planfaser. Alle relevante 
boringer er inkludert i rapporten slik at den er komplett på strekningen som rapporten omfatter.  

Denne rapporten presenter en del tema samlet for hele strekningen, men er for detaljtema 
inndelt i 6 delområder;  

1. Veglinje, kryssområde og påhogg på Julbøen. 
2. Dagsone med kryssområde og påhogg både vestover og østover i Mordalen 
3. Kryssing under Haukabøelva 
4. Kryssing under Moldeelva. 

Vedlegg 1 viser oversikt over området rapporten dekker. Boreresultatene er rapportert på 
tegninger med tverrprofil og lengdeprofil ut fra 2 forskjellige hovedveglinjer: 

1. E39 Julbøen-Molde: vegmodell f-veg_10364_VT_02_L 
2. Fv 662 lokalt på Julbøen; vegmodell f-veg_11000 

2 Tidligere og andre undersøkelser - Samtolking 
Det er tidligere gjort grunnboringer flere steder langs gjeldende strekning. Alle disse er 
inkludert i foreliggende rapport slik at den er komplett.  

Geomap Norge gjorde i 2016 refraksjonsseismiske undersøkelser for påhogg for tunnel østover 
mot Molde fra Julbøen, [1].  

Året etter utført Geomap refraksjonsseismikk mtp tunnelpåhogg vestover fra Mordalen, samt 
for to alternative påhoggsområder østover fra Haukabøelva og inn i Kringstadnakken, [2]. I 
ettertid ble begge påhogg flyttet slik at disse undersøkelsene ble mindre relevante.  

Sommeren/høsten 2020 utførte derfor Impakt AB nye refraksjonsseismiske undersøkelse i et 
noe flyttet påhoggsområde vest i Mordalen, [3]. 

Ettersom det ble besluttet å forlenge Kringstadnakktunnelen fra Molde vestover under 
Haukabøelva måtte nytt påhogg etableres øst i Mordalen. Impakt AB utførte supplerende 
refraksjonsseismikk for dette påhogget sommeren 2021, [4]. Samtidig ble det utført seismikk 
over Haukabøelva, Moldeelva og flere andre steder som ikke er dekket av denne rapporten. Det 
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ble også utført resistivitetsmålinger ved Haukabøelva. For å lette lesbarheten ble resultatene fra 
2020 inkludert i 2021 rapporten, slik at [4] erstatter [3]. 

Sommeren/høsten 2020 utførte Impakt AB også undersøkelser med Georadar på et myrområde 
sør for gjeldende østre påhogg i Mordalen, [5]. Undersøkelsene har vist seg godt egnet til å få 
et mer kontinuerlig bilde av tykkelser av utskiftingsmasser som myr og vegetasjonsdekke. Etter 
at disse undersøkelsene ble utført er veglinjen flyttet ut av de fleste myrpartier, slik at disse 
undersøkelsene er mindre relevante for gjeldende planer. 

Det vises til tilhørende rapporter fra disse undersøkelsene. De utførte linjene med 
refraksjonsseismikk er vist på boreplanene. Det vises også til ingeniørgeologisk rapport, [6]. 

En samtolking av alle ovennevnte undersøkelser, delvis med vektlegging på utførte boringer, er 
lagt til grunn ved bestemmelse av 3D-modeller for antatt bergnivå som er vist på tegningene i 
denne rapporten. Modellene dekker alle steder langs strekningen der veganlegget forventes å 
komme i kontakt med berg. På Julbøen er bergmodellen basert på boreresultatene, samt en 
rekke knauser med bergblotting i området. 

Basert på tolking av boringene og opptatte jordprøver med laboratorieresultater, er det også 
laget 3D-flatemodeller av forventet nødvendig nivå av masseutskifting. Disse modellene dekker 
mesteparten av dagsonestrekningene og gir gjennom vegmodelleringen et bra bilde av 
forventet volum av påkrevd masseutskifting. Det er verdt å kommentere at denne lagmodellen 
mest tar sikte på å gi nivået til antatt underkant av humuslaget, mens det i alle fall omkring 
Mordalselva ventes å bli områder med betydelig dypere masseutskifting. 

3 Grunnboringer- og laboratorieundersøkelser 

3.1 Feltundersøkelser 
Grunnundersøkelsene, med tidligere og nye boringer samlet for alle områdene dekket av denne 
rapporten, omfatter totalsondering i 131 posisjoner. Alle inntatt en er ført til innboring i berg 
med antatt sikker bergpåvisning.  

I et utvalg av boreposisjonene er det tatt opp 22 representative prøveserier. I noen posisjoner 
er det tatt bare én prøve. Det er ikke tatt opp uforstyrrede sylinderprøver eller foretatt 
registrering av grunnvannsnivå. Det er heller ikke utført CPTU-sondeinger. Undersøkelser 
inkludert i rapporten er utført i perioder mellom mars 2015 og mars 2021. 
Grunnundersøkelsene er utført i egen regi iht. Statens vegvesens egne retningslinjer [7]. 

Alle boreposisjoner er innmålt med CPOS korrigert GPS, som normalt gir en totalnøyaktighet 
for xyz-posisjon innenfor ca. 10 cm. Det brukes koordinatsystem EUREF89 NTM sone 7 med 
høydereferanse NN2000.  

En samlet oversikt over plassering, boredybder og data for identifisering av de forskjellige 
boringene framgår av Vedlegg 3.  
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Tegningsoversikt for plasseringen av alle borepunkt er vist på oversiktskartet i tegn. V001. 
Boreprofiler fra sonderingene og laboratorieresultater av prøveseriene framgår på tegninger av 
tverrprofiler. 

Rådatafiler og annen brukt informasjon fra undersøkelsene er lagret på server internt hos SVV 
på Molde-prof: 

\\vegvesen.no\data\felles\PROF\Molde\15E0039R_060_Julbøen-
Molde\02_Fag\05_Geoteknikk\02 Novapoint 

3.2 Laboratorieanalyser 
Prøveseriene er analyserte ved våre laboratorium delvis i Molde og delvis i Trondheim. 
Rutineundersøkelsene omfatter bestemmelse av vanninnhold, kornfordelingskurver og ev 
glødetap der dette vurderes aktuelt. Det er også utført von Post testing av en del prøver.  

Resultatene fra laboratorieanalysene av prøveseriene er vist sammen med resultat fra andre 
undersøkelsesmetoder på profiltegningene.  

4 Regelverk og krav  

4.1 Myndighetskrav og kontrollform 
Prosjektets tiltak vurderes å gi middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. Prosjektet omfatter ingen geotekniske 
elementer som fører til spesielt stor slik risiko eller konsekvens. Med bakgrunn i tabell 
NA.A1(901) i Eurocode 0 [8] er konsekvens-/pålitelighetsklasse satt til CC2 og RC2. 

Det er ikke noe sted på strekningen rapporten omhandler registrert sensitiv eller kvikk leire, og 
de geotekniske utfordringene anses å være normale. Det er ikke planlagt fyllinger på bratt 
sjøbunn eller på stor vanndybde. Med bakgrunn i kap. 2.1 i Eurokode 7 [9] plasseres prosjektet 
i geoteknisk kategori 2.  

I henhold til Tabell 1.3 og 1.5 i Hb N200 [10] havner prosjektet i prosjekterings- og 
utførelseskontrollklasse PKK2 og UKK2. Dette medfører at det skal utføres utvidet kontroll av 
prosjektering og utførelse.  Den utvidete kontrollen kan for kontrollklasse 2 utføres av 
uavhengig person i foretaket, og omfatter verifisering av at egen- og intern systematisk 
kollegakontroll er utført. 

Skjema for valg av geoteknisk kategori, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse, kontrollform 
samt dokumentasjon av utført kontroll er vist på side 2 i rapporten. 

4.2 Krav til lokalstabilitet 
Med bakgrunn i valgt konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og bestemmelse av forventet 
bruddmekanisme (seigt, dilatant brudd eller nøytralt brudd) er partialfaktorer for lokalstabilitet 
valgt etter Tabell 1.8 og 1.9 i Hb N200. 
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Dette utgjør γM=1,4 for effektivspenningsanalyse og γM=1,4 for totalspenningsanalyser.  

Det er mest effektivspenningsanalyser for lokalstabilitet som kan være aktuelt for prosjektet. 
Det vurderes ikke nødvendig å kontrollere områdestabiliteten noe sted. 

4.3 Krav til kontroll av murer 
Prosjektet kan medføre behov for murer. Spesielt gjelder dette ved forskjæringene til de tre 
tunnelpåhoggene.  

Murer med konstruksjonshøyde ≥ 5,0 m skal godkjennes i henhold til godkjenningsordningen 
i Statens vegvesen. Krav til dokumentasjon for kontrollen finnes i kapittel 2 i Hb N400 [11]. Det 
skal foreligge godkjente arbeidstegninger og godkjenningsbrev før byggestart. 

For alle murer under 5,0 m skal dokumentasjon av gjennomført prosjekteringskontroll i riktig 
kontrollklasse foreligge før byggestart. 

5 Julbøen, profil 29000-30000 
Følgende tegninger er knyttet til strekningen: 

Boreplankart vist på terrengkotekart: V002, V004 
Boreplankart vist med bergkotekart: V003 V005 
Lengdeprofil: V070 
Tverrprofil: V020-V028 og V051-V057 
Tegneprofil (profil utenfor veglinje): - 

 
 
Hengebrua over Julsundet har landfeste på Julbøen. Her krysser ny E39 eksisterende Fv662, 
og det skal bygges planfri kryssing der E39 krysser over. Tidligere var det tenkt at E39 skulle 
krysse under, og en annen kryssløsning var da planlagt.  
 
I gjeldende plan legges Fv662 inn i en ca 18m bred kulvert med vegnivå likt med, eller inntil 
ca 1m over dagens vegnivå. Det blir også gang-/sykkelveg gjennom kulverten. E39 krysser 
over kulverten med tilløpsfyllinger inntil 10m over dagens terreng. Vegen fortsetter på fylling 
fram til påhogget inn i Julaksla. 
 
Boringer har derfor vært utført i flere faser i området. 
 

5.1 Kvartærgeologi 
Hele området ligger under marin grense. Dvs at det geologisk sett kan være marine avsetninger 
i området. Kvartærgeologisk kart over delområdet hentet fra NGU sin kartportal er vist i Figur 
1. Kartet skal i utgangspunktet vise jordart for den øverste halvmeteren av løsmassene.  
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Kartet indikerer skredmateriale der påhogget er planlagt, materiale fra den bratte fjellsiden 
ovenfor. Men berg er synlig mange steder i området, og boringer og seismikk viser bare 
omkring 1m løsmassetykkelse i området. 

Det mørkeblå arealet er fjord- og strandavsetninger, mens det lyseblå arealet representerer 
tynnere lag av slike masser.  

Det bemerkes at registreringer i felt og boringene utført nå gir til dels dårlig samsvar med 
løsmassene vist på kartet.  

 

Figur 1  Kvartærgeologisk kart på Julbøen (ref: ngu.no) 

5.2 Grunnforhold 
Vest for ca profil 29200, der landkar og fundament for hengebrua kommer, er det lite løsmasser 
over berg de fleste steder. Videre framover mot krysset omkring profil 29750 er det først mye 
bart berg på nordsiden med noen mindre områder med litt løsmasser på sørsiden, før det også 
på sørsiden stikker opp markerte bergknauser med lite løsmasseoverdekning. Området 
beskrives som bergkuppert terreng med løsmasser i de mellomliggende lavbrekkene. 

Til bergkotekartene på tegning V003 og V005 er terrengkart der det er antatt lite 
bergoverdekning tillagt hovedvekt, mens imellom bergknausene er det antatt lineær overgang 
til registrert bergdybde ved utførte boringer. Således er det 50-200m nord for krysset 20-30m 
dypt til berg, se Figur 2. I påhoggsområdet er også utført seismikk lagt til grunn ved generering 
av bergkotekart. 

Området utenom bergblottinger, eksisterende veger og opparbeidet areal framstår som 
myrlendt, med over 3m myrtykkelse langs E39-linja, og trolig over 4m for et område sør for ny 
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E39. Vest for eksisterende fv. 662 er myra i stor grad oppdyrka mark. Basert på boringer, 
prøvetaking og observasjoner i felt er det generert 3D-modell også for humus-/myrdybde som 
vist i Figur 3. I laboratoriet er von Post gradering fra H5 til H8 og H9 rapportert for en rekke 
prøver. Dette svarer til fra Mellomtorv til Svarttorv, stort sett med økende omvandling med 
dybden, [12]. 

Under myra ligger det lagdelte masser helt ned til berg, med betydelige innslag av relativt faste 
masser dominert av sand, silt og grus. Noen steder ligger det faste masser, muligens 
bunnmorene, fra under topplaget og ned til berg.  

Men andre steder, som ved boring 126, er det vekselvis ned til 12-13 meters dybde også funnet 
betydelige lag av middels fast, siltig leire med vanninnhold opp mot 30 %. Videre ned til berg 
er det også blanda masser, kanskje dominert av sand noen steder. Bestemmelse av skjærfasthet 
og setningsegenskaper basert på tilgjengelige resultater er usikker, men samla som totalpakke 
anses massene som relativt faste. 

Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 1 meter under terrengoverflaten der terrenget er 
flatt, grunnere der det er bløtest myr sør og øst for krysset. 

Ved påhoggsområdet er det lite bergoverdekning. Bergoverflaten er kupert. Omkring 7m dyp 
innboring i berg har indikert noenlunde jevn bergkvalitet. Det henvises også til utført seismikk 
for påhogget. 

 

 

Figur 2  Modellert dybde til antatt berg på Julbøen 
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Figur 3  Modellert dybde av myr/humuslag/masseutskifting på Julbøen 
 

5.3 Vurderinger 

5.3.1 Masseutskifting 
Der hvor det skal anlegges hovedveier inklusive ramper opp til kryss må alle humusmasser 
fjernes før fylling legges ut. På det meste kan dette bli omkring 3m dypt omkring krysset og 
østover, men for det meste mindre enn 1m. 

Fundamenteringen av kulverten kommer da på masseutskiftet sprengstein, og 
direktefundamentering får da god bæreevne. 

De humusholdige massene må fjernes med en bredde ut til hvor en linje med helling 1:1 fra 
vegskulder treffer trauet, se Figur 4. Er det telefarlige masser i trauet må det ev masseutskiftes 
videre til frostfri dybde, se [13]. Men der det for eksempel skal legges ut fyllinger som vil 
forhindre frostnedtrengning, er det ingen grunn til å masseutskifte slike faste masser selv om 
det er telefarlige. 

I området mot sør og øst hvor myrdybden er størst skal det plasseres et parkeringsområde. En 
del boringer er utført like ved vegskulder av eksisterende veg omkring søndre rundkjøring. 
Disse tyder på at humuslaget ikke har vært masseutskiftet til full dybde når eksisterende veg 
ble bygget. Vegen framstår i dag likevel å være i bra stand. 
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For å unngå unødig oppgraving av myr må det under prosjekteringen vurderes om 
parkeringsanlegget kan legges ut oppå et armeringsnett og duk på myra, kanskje med lette 
fyllmasser der som det må fylles opp vesentlig. Tilsvarende løsning kan trolig brukes for en del 
planlagte adkomstveger og turveger planlagt over hele området. For disse vegarealene er det 
mindre kritisk om moderate setninger oppstår. Muligens kan asfaltering av arealer vente til en 
har erfaring med setningsutviklingen. 

5.3.2 Stabilitetsforhold og fundamentering 
Planlagt toplanskryss krever opptil 10m høye fyllinger fram mot kulverten. Disse kommer i et 
område der det er fast grunn under utskiftingslaget. 

Det blir ingen stabilitetsproblemer for fyllingene. 

5.3.3 Setningsforhold 
Med tidligere kryssløsning var de høye fyllingene plassert i områder hvor det ligger 
setningsgivende masser med betydelig mektighet. Med gjeldende plan er det nå kun 
ubetydelige fyllinger i disse områdene. De høye fyllingene inklusive de høyere delene av 
rampene ligger nå i områder der det bare er relativt fast grunn ned til berg under 
utskiftingslaget.  

Med grundig utført masseutskifting under fyllingene, lagvis oppfylling med god komprimering 
av fyllingene, ventes det å bli bare ubetydelige setninger. 

Som nevnt ovenfor bør det vurderes om mye masseutskifting kan unngås i områder der de 
opparbeidede arealene er mindre sårbare for setninger. 

5.3.4 Bruk av humusmasser 
Kjernemassene i fyllingene forventes å bli bygget opp med tunnelstein. Fyllingsskråningene kan 
legges med helling 1:1,5, og eventuelt brattere ved kontrollert utlegging i front. Men ofte vil en 
ut fra andre hensyn ønske slakere helling på permanente skråninger. Til slik utslaking av 
skråninger plasseres gjerne dårlige humusrike masser. En kan derved få plassert en del 
vrakmasser som ellers ville måtte plasseres i deponi.  

 

Figur 4  Geometri av masseutskifting ned til fast grunn (fra HB V221) 
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6 Mordalen, profil 31200-32400 
Følgende tegninger er knyttet til strekningen: 

Boreplankart vist på terrengkotekart: V006, V008 
Boreplankart vist med bergkotekart: V007 V009 
Lengdeprofil: V071 
Tverrprofil: V029-V041 
Tegneprofil (profil utenfor veglinje): - 

 

6.1 Innledning 
 I Mordalen blir det en ca 1 km lang dagsone mellom Julakslatunnelen i vest og 
Kringstadnakktunnelen i øst.  

På strekningen må vegen krysse adkomst-/lokalvegen Julsundvegen og Mordalselva. 
Morsdalselva har en sideelv Tverrelva som renner sammen om lag der E39 krysser. Elvene og 
lokalvegen må legges om en del for å få til en effektiv kryssing. 

De siste 400 meterne framover mot det østre påhogget blir det en dyp tosidig forskjæring.   

6.2 Kvartærgeologi 
Hele delstrekningen ligger over marin grense. Dvs at det geologisk sett ikke er marine 
avsetninger i området. Kvartærgeologisk kart over delområdet hentet fra NGU sin kartportal er 
vist i Figur 5. Kartet skal i utgangspunktet vise jordart for den øverste halvmeteren av 
løsmassene.  

Den mørkeste grønne fargen illustrerer likevel tykk morene. Man kan se for seg at slike masser 
ligger under topplagene ned mot berg på hele området nede i Mordalen. Mot nord går dette 
over i tynn flekkvis morene (lys grønn) før kartet angir mer enn 50% bart fjell oppover lia (rosa). 
Også på sørsiden angir kartet mye bart fjell og et lite område med myr (brunt). 

Det kan være riktig å påpeke at mesteparten av arealene er bevokst med til dels storvokst 
barskog med hogstfelter, og en del løvskog, også der det er angitt bart fjell. 
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Figur 5  Kvartærgeologisk kart i Mordalen (ref: ngu.no) 

6.3 Grunnforhold 
For det vestre påhogget er det utført fjellkontrollboringer langs en skogsvei som ca følger øvre 
kant av forskjæringen til fram forbi påhogget. Det ble ikke opparbeidet adkomst for å komme 
til med boringer andre steder ved påhogget. Men som tegning V006 viser er det utført 
refraksjonsseismikk både for en tidligere og nå aktuell plassering av påhogget. 

Det er sidebratt terreng, og løsmassemektigheten ovenfor forskjæringen varierer mellom 1,5 
og 4m. På tegning V029 er boring 30 tegnet med kote ca 4m over skogsvegens høyde tatt ut 
fra kartgrunnlaget. Erfaringsmessig skyldes slikt at det har vært dårlig GPS-dekning ved 
innmåling, og høyde fra kartgrunnlaget er derfor vektlagt når modell for bergoverflaten ble 
laget. 

Bergmodellen bygger både på boringene og seismikken, og modellen antyder som 
tverrprofilene viser ganske jevntykk bergoverdekning i området. Prøver av løsmassene viser 
sanddominert friksjonsmasser med varierende innhold av silt og grus. Det har vært skogsdrift 
med tungt utstyr i området, og i dype spor etter dette er det visuelt observert slike sandige, 
siltige masser over større areal. Det er sporadisk også observert bergblottinger, så 
løsmassemektigheten i påhoggsområdet er stedvis liten. 

Lenger ned mot Julsundvegen og Mordalselva øker løsmassemektigheten til 4 til 8 meter, og 
mer enn 10m rett øst for elva. Løsmassene har fra middels fast til fast lagring. Prøvetaking ned 
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inntil 4,2m dybde i posisjon 6 har også her indikert sanddominerte masser med innslag av silt, 
grus og leire. Men det er også lag med mer leire, ved boring 48 ligger det ved 0,2-2,0m dybde 
siltig sandig leire med 15% vanninnhold. 

Disse øverste lagpakkene med varierende masser har for det meste tykkelse 1-3 meter, enkelte 
områder ned mot elvene 4-5m og kanskje lokalt over 5m. Massene må for det meste 
karakteriseres som middels til fast lagret. 

Videre ned mot berg er det fastere masser, trolig mest friksjonsmasse, muligens 
overkonsolidert bunnmorene en del steder. 

Stort sett tilhører alle løsmassene telegruppe T3 og T4. 

Det er kjente forekomster av bløt marin leire litt lenger ned i Mordalen, men slike masser er 
ikke påtruffet ved noen av boringene, som ligger like over marin grense.  

Tykkelsen av topplag/vegetasjonsdekke/torv antas fram til profil 32100 å ligge mellom 0,2 og 
0,6 m, lokalt på små områder opptil 1 meter. 

Videre framover fra profil 32100 til 32250 krysser veglinja et markant myrområde, dog med 
relativt tørr/fast overflate. Boringer og prøvetaking tyder på at myra på det dypeste er 1,5-2 m 
dyp, med humusholdige sandige siltige masser videre ned til 4m enkelte steder. Under disse 
massene ligger det middels faste til faste antatte friksjonsmasser ned til berg.  

Berg ligger grunt først på denne strekningen, med bart berg i skrenter på begge sider, før 
bergdybden stiger til over 8m lokalt omkring profil 32270. Ved påhogget går vegen inn i en 
smal rygg med bart berg. Det bemerkes at seismikken avdekte et parti øst for den siste boringen 
(nr. 64) hvor dybden til berg er litt større. Dette framkommer på tegning V041. Bergblottinger 
i området bør innmåles for å få mer detaljert oversikt og grunnlag for forbedret bergmodell. 

6.4 Vurderinger 
Det er sidebratt terreng ved vestre påhogg, så dersom det skal bygges to parallelle løp må 
antakelig påhoggene forskyves mellom linjene. 

Løsmassene i området består under vegetasjonsdekket hovedsakelig av sandige masser. Ved 
befaring opp mot påhoggsområdet ble det observert at massene kan bli bløte og vanskelige 
ved direkte belastning fra skogsmaskiner. Antakelig har skogsarbeid pågått under våte 
værforhold. Under disse massene er det mange steder morenemasse ned mot berg. 

Løsmassene har dårlig motstand mot overflateerosjon. I samsvar med tabell 1.17 i HB N200 
[10] anbefales skjæringer planlagt med helling 1:2,5. 

Før og etter kryssing av Mordalselva blir det opptil 10m høye fyllinger nede ved elva. Her er det 
mange små elveskrenter og forsenkninger i terrenget. Løsmassene i disse områdene er lagdelte 
og varierende, men de dårligste massene ligger øverst, over faste masser. Det vurderes derfor 
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som en relativt grei operasjon å grave bort alle de dårlige massene der det skal legges høye 
fyllinger, og bygge opp fyllingene med tunnelstein og lagvis komprimering.  

For det meste ventes nødvendig dybde av masseutskifting å bli mindre enn 1-2 meter, men 
lokalt i mindre områder omkring elva kan masseutskifting så dypt som over 5 meter bli 
nødvendig. Masseutskifting er derimot ikke nødvendig å utføre under hele fyllingene, bare til 
bredde etter prinsipp vist i Figur 4. 

Med slik løsning blir det gode forhold for direktefundamentering av brukonstruksjoner.  

God erosjonsbeskyttelse langs de omlagt elveleiene er selvsagt påkrevd. 

Sør for veglinja, omkring profil 32000-32500, ligger det ei litt større og dypere myr, og noen 
arealer med fast myr, se Figur 6. Forbi her kommer vegen i relativt dyp forskjæring. Selv om 
myrene allerede fra tidligere er forsøkt grøftet ut, må det prosjekters en tett terskeldemning 
mellom bergknausene sør for vegskjæringen slik at ytterligere drenering av myra unngås.  

Ventelig kan en demning etableres alternativt ved plassering 1, 2 eller 3 på Figur 6. Alternativ 
3 er den korteste og antatt enkleste, men demmer bare opp den store dypere myra. For å unngå 
mest mulig utdrenering bør kanskje alternativ 1 velges. Myra mellom strek 1 og 2 på figuren 
dreneres i dag hovedsakelig mot vest ned mot vegen ved boring 53.  

Vegskjæringa nedenfor myrområdet ligger langt ned, og terrenget opp til myra er en bratt 
skogsbakke, så trolig blir det lite ny drenering oppe på myra som følge av vegskjæringa i dette 
området. For øvrige strekninger langs forskjæringa er det lite løsmasser over berg på 
skjæringstoppene. Mer nøye befaring og vurdering av disse forholdene vil gi bedre grunnlag for 
å bestemme beste plassering av terskeldemningen. 

Antakelig finnes det nok leire eller morenemasser langs forskjæringa eller fra under fyllingene 
nede ved Mordalselva til å kunne etablere ovennevnte terskeldemning. Ved god planlegging og 
prosjektering bør dette være mulig å få til med bruk av stedlige masser. 

6.5 Stabilitetsforhold 
Det er god områdestabilitet på hele strekningen.  

Med anbefalt masseutskifting ned til fast grunn i alle områder der det skal fylles, vil bæreevne 
og stabilitet av fyllinger bli god. Muligens vil det være mulig å redusere masseutskiftingen en 
del dersom det velges slakere skråninger. Dette må i så fall baseres på konkrete 
stabilitetsberegninger. Ventelig må det i alle fall masseutskiftes ned til skikkelig fast grunn 
lokalt der fyllingen slår inn til elveomlegginger og brufundament. Dette kan da lokalt bety over 
5m dyp masseutskifting. 

Lokal bæreevne og stabilitet av konstruksjoner etc. blir med slik utførelse meget god.  
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6.6 Setningsforhold 
Med anbefalt masseutskifting ned til fast grunn vil det ikke bli setninger av betydning. 
Setningsberegning ved prosjektering av brufundamenter må likevel gjøres.  

 

 

Figur 6  Alternative demninger for å unngå drenering av myr sør for østre forskjæring 
 

7 Haukabøelva, profil 33000-33600 
Følgende tegninger er knyttet til strekningen: 

Boreplankart vist på terrengkotekart: V010 
Boreplankart vist med bergkotekart: - 
Lengdeprofil: - 
Tverrprofil: V042-V048 
Tegneprofil (profil utenfor veglinje): - 

 

7.1 Registreringer 
Ved befaring er det mange steder langs begge sider av Haukabøelva observert synlig berg og 
bratte bergskrenter. Også noen titalls meter østover fra elvekanten observeres det enkelte bare 
fjellrygger.  

Det er utført seismikk for to tidligere vurderte påhoggsområder som vist på V010. Her var det 
få meter (for det meste <5m) med løsmasser over berg.  
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Det er nå besluttet at Kringstadnakktunnelen skal forlenges vestover slik at ny E39 krysser 
under Haukabøelva. For å være sikker på bergoverdekningen over tunnelen er det nå utført 
både refraksjonsseismikk og resistivitetsmålinger over og vest for elva.  

Vest for elva er det også utført fjellkontrollboringer langs stedlig traktorveg, samt ved en 
inntaksdam. Ikke alle boringer er helt relevante for aktuell veglinje, men de gir likevel nyttig 
informasjon for etablering av bergmodellen i området. Boringene er presentert på tverrprofil og 
lengdeprofil. Profilene viser også bergnivået som ligger inne i den tredimensjonale 
bergmodellen som bygger på observert bergblotting, boringer og seismikkresultater. Dybden 
til berg varierer ved boringene mellom 8 og 13 meter. Over berg ligger det fast antatt 
bunnmorene vest for elva. 

8 Kryssing under Moldeelva, profil 39000-39300 
Følgende tegninger er knyttet til strekningen: 

Boreplankart vist på terrengkotekart: V011 
Boreplankart vist med bergkotekart: - 
Lengdeprofil: - 
Tverrprofil: V049-V050 
Tegneprofil (profil utenfor veglinje): - 

 

8.1 Registreringer 
Det er utført 4 boringer for å sjekke om det kan være liten bergoverdekning over tunnel der 
denne krysser under Moldeelva. Boringene ble plassert ut fra tidligere valgt senterlinje, og har 
derfor avvik ift. gjeldende senterlinje. Dette må tas hensyn til ved vurdering av resultatene. 
Behov for supplerende bedre plasserte boringer for å kontrollere bergoverdekningen må 
vurderes. Tegning V011 viserer også ny utført seismikk som dekker det siste linjealternativet, 
[3]. 

Ved boringene er det registrert 4 til 7,3 meter løsmasseoverdekning i de undersøkte posisjoner. 
Berg ligger ved kote +52 til +58 ved boringene. 

9 Brukbarhet av skjæringsmasser 
Det blir betydelige mengder av vrakmasser fra topplag av torv, myr og humusholdige masser 
langs linjen. Spesielt gjelder dette på Julbøen. I størst mulig grad bør slike masser plasseres 
som tildekkingsmasser på fyllingsskråninger.  

Velges det slake fyllingsskråninger vil mye masse kunne plasseres utenpå en kjernefylling som 
har sidehellinger 1:1,3 til 1:1,5. Dersom arealene senere skal brukes som dyrka mark må faren 
for ujevn setning i mange år framover med slik utførelse nøye vurderes. 
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Under humusmassene ligger det mange steder et lag av silt, sand eller grus. Slike masse er i 
prinsipp egnet til bruk i fyllinger for vegformål. Men mengden av slike masser ventes å bli så 
sporadisk at vesentlig planlegging for bruk av disse massene ikke er hensiktsmessig. 

Prosjektet omfatter lite dype skjæringer i løsmasser. På korte partier kommer skjæringene ned 
i masser av leirig/siltig bunnmorene over berg. Slike masser er faste der de ligger. Men ved 
oppgraving vil de, dersom det er tilgang til vann eller mye regn, bli oppbløtt og vanskelige å 
håndtere. Massetransport kan bli lite effektiv. Etter avrenning er bruk av massene i vegfylling 
mulig med utlegging og komprimering i moderate lagtykkelser. Men dette anses som mer 
krevende operasjoner og derved mindre aktuelt i og med at det ventes å bli god tilgang på 
bedre fyllmasser i prosjektet.  

For å plassere slike skjæringsmasser i linja kan de lettere plasseres ved utslaking av skråninger 
i kombinasjon med bruk av humusmasser som beskrevet ovenfor.  

Det presiseres at både humusmassene og morenemassene etter transport kan få en så bløt 
konsistens at de ikke kan legges direkte i slike utslakinger. Avrenning før utlegging, og/eller 
trinnvis oppbygging av utslakingene ventes bli påkrevd.  

Øvrig overskudd av vrakmasser må antakelig kjøres til deponi. Også mottak av bløte masser 
ved deponi kan bli krevende og kreve god organisering av tipp osv. for å unngå at massene 
flyter utover og krever store arealer. Demninger i nedkant av deponi for å unngå utilsiktet 
avrenning og utglidninger ventes påkrevd. 

10 Valg av geotekniske parametere 
Det er ikke konkret fastsatt anbefaling av geotekniske parametere noe sted i denne rapporten. 
Utførte undersøkelser omfatter heller ingen målemetoder som gir grunnlag for direkte tolking 
av parametere, da grunnforholdene er lite egnet for bruk av målemetoder som gir grunnlag for 
slik tolking. 

Nødvendig fastsetting av geotekniske parametere til for eksempel bæreevne eller 
setningsberegninger må i hvert enkelt tilfelle bygges på erfaring med tilsvarende grunnforhold, 
da basert på tolking av stedlige totalsonderinger og kornfordelingskurver. 

Det henvises til HB V220 [14] som tabellfører en del erfaringsverdier. 

11 Dimensjonering av murer 
Prosjektet vil medføre behov for murer. Spesielt gjelder dette ved forskjæringene til de tre 
tunnelpåhoggene. Etter anbefalt masseutskifting er det ingen steder bløte masser i grunnen der 
slike murer skal fundamenteres 

Det er foreløpig ikke utført konkret dimensjonering av noen murer. Det anses ikke å bli noen 
spesielt krevende murer på strekningen dekket av denne rapporten. Nødvendig prosjektering 
og kontroll av murer må gjøres i prosjekteringsfasen. 
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12 Videre arbeider 
Det er varierende grunnforhold på strekingen. Alle lommer av diverse masser er neppe avdekt 
i utførte undersøkelser, men det anses ikke som formålstjenlig å utføre ytterligere 
grunnundersøkelser for å gi mer presis oversikt. Det vil uansett gjenstå noe usikkerhet som må 
avdekkes under anleggsarbeidet. 

Usikkerheten ligger hovedsakelig på hvor det er behov for minimal eller noen meter med 
masseutskifting ned til fast grunn. Utførte undersøkelser vurderes de alle fleste steder på 
strekningen som tilstrekkelig for byggeplan.  

Behov for å komplettere med ytterligere undersøkelser kan vurderes på følgende steder: 

• Kartlegge sikrere myrdybder med stikkstang en del steder der areal for sideveger og 
parkering er foreslått lagt ut på duk oppå myra på Julbøen. 

• Kartlegg bedre myr- og dreneringsforholdene sør for østre forskjæring i Mordalen.  
• Måle inn bergblottinger omkring østre påhogg i Mordalen 
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