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 Sammendrag 

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for ny rv. 5 mellom Erdal og Naustdal i Sunnfjord 

kommune. Denne rapporten tar for seg de geotekniske vurderingene i forbindelse med de ulike veialternativa 

som er vurdert.  

Kommunedelplanen inneholder 5 alternativer i Erdal og 4 alternativer i Naustdal.   

Basert på NGUs løsmassekart består løsmassene i Erdal stort sett av moreneavsetninger, fluviale 

avsetninger (sand og grus), med skredmaterialer ved fjellfoten og noe marine (leire) avsetninger sør for 

Erdøla. I Naustdal er det i stor grad fluviale avsetninger og marin avsetning. De marine avsetningene er 

hovedsakelig sør-øst og nord for Naustdalsfossen.  

Det er utført grunnboringer på land både i Erdal og i Naustdal og på flåte i Erdal ifm. arbeidet med 

kommunedelplan. I Erdal viser grunnundersøkelsene at løsmassene består av leire, silt, sand og grus over 

faste masser og/eller berg. Leire er funnet i enkelte områder sør for Erdøla, mens nord for Erdøla er det 

hovedsakelig mer sand, grus og morene. I Naustdal består grunnforhold ute i sjøen ved Naustdalsneset av 

silt og sand (til dels stor dybde), i tillegg er det synlig berg langs dagens rv. Men videre nordover forekommer 

det mer avsetninger av leire. Resultat fra grunnundersøkelsene omtales i egen rapport [1].  

Hele planområdet i Erdal og i Naustdal ligger under marin grense. Det er påvist kvikkleire ved prøvetaking av 

løsmasser i Erdal gjennom NVEs kvikkleirekartlegging. I Naustdal er det ikke påvist kvikkleire, men det kan 

ikke utelukkes at det kan forekomme.  

De ulike veialternativene medfører både fylling og skjæring på land i varierende grad, samt utfylling i sjø. For 

enkelte delområder i Erdal og Naustdal er det behov for tiltak for å sikre nødvendig stabilitet av veifyllinger 

på land og i sjø. Løsningene kan være å massefortrenge eller masseutskifte bløte stedlige løsmasser med 

kvalitetsmasser, reduksjon av fyllingshøyde eller bruk av lette masser. Anbefalt løsning vil være avhengig av 

grunnforhold og ikke minst dybder til faste masser eller berg. Fyllingsarbeider på sjø må forventes å bli 

gjennomført helt eller delvis fra lekter. Massefortrenging ved anrettet sprenging eller masseutskifting ved 

graving og mudring på sjø, kan være aktuelt.  

Det er i rapporten skilt mellom enkel, middels og vanskelig gjennomførbarhet for geoteknikk. Alle 

alternativene for ny rv. 5 er vurdert til å være gjennomførbare, men løsningene i dagsonene og for 

tunnelpåhugg kan ha ulike utfordringer i de ulike delområdene.  

Alternativene E2, E3, E8 og E9 i Erdal er merket med høy vanskelighetsgrad. For alternativ E2 og E3 er 

dette knyttet til etablering av tunnelpåhugget hvor det vil kreve omfattende midlertidige støttekonstruksjoner 

for etablering av påhugg. For alternativene E8 og E9 er det dagsone med utfylling i sjø i Erdalsvikane til 

store vanndyp, 30 – 40 m, som anses (fra et geoteknisk ståsted) som det mest utfordrende og krevende. 

Avdekte grunnforhold i Erdalsvikane vil medføre behov for massefortrenging eller masseutskifting av stedlige 

løsmasser for å få tilstrekkelig stabilitet av veifylling. Masseutskifting i sjø vil medføre større usikkerhet i 

kostnader, fremdrift og endelig omfang på bakgrunn av grunnforhold og kompleksitet ved utførselen.  

I Naustdal er dagsoner for N11 og N12 merket med middels til høy vanskelighetsgrad pga. dårlige 

grunnforhold (bløt til middels fast leire) hvor det planlegges til dels høye veifyllinger. 

  



Rv. 5 Erdal-Naustdal 

 
Kommunedelplan 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: R09   Versjon: J03 

  

Side 4 av 37 5205074-09 Rv 5 EN Fagrapport - Geoteknikk.docx 

 

Innhald 

1 INNLEDNING ............................................................................................................................................. 6 

1.1 BAKGRUNN ............................................................................................................................................ 6 
1.2 PLANOMRÅDET ...................................................................................................................................... 6 

2 OMTALE AV TILTAKET ............................................................................................................................ 7 

2.1 ALTERNATIV .......................................................................................................................................... 7 
 Siling og antall alternativ .............................................................................................................. 7 
 Alternativ i Erdal ........................................................................................................................... 8 
 Alternativ i Naustdal ................................................................................................................... 10 

3 PROSJEKTFORUTSETNINGER ............................................................................................................. 12 

3.1 GEOTEKNISK KATEGORI ....................................................................................................................... 12 
3.2 KONSEKVENS (CC) OG PÅLITELIGHETSKLASSE (RC) ............................................................................. 12 

 Prosjekteringskontroll og utførelseskontroll ............................................................................... 13 
3.3 SIKKERHETSNIVÅ VED GEOTEKNISK PROSJEKTERING ............................................................................. 13 
3.4 JORDSKJELV ....................................................................................................................................... 13 
3.5 GENERELT OM GRUNNFORHOLD FOR OMRÅDET ..................................................................................... 14 

 Løsmassekart............................................................................................................................. 14 
 Tidligere utførte grunnundersøkelser ......................................................................................... 15 
 Grunnundersøkelser utført for kommunedelplan ....................................................................... 15 

4 GEOTEKNISKE VURDERINGER ............................................................................................................ 16 

4.1 GENERELT FOR BEGGE DELOMRÅDENE ................................................................................................. 16 
 Fyllinger ...................................................................................................................................... 16 
 Løsmasseskjæringer .................................................................................................................. 18 
 Konstruksjoner ........................................................................................................................... 18 
 Stabilitet av dagens rv. under bygging ....................................................................................... 18 

4.2 GEOTEKNISKE MATERIAL PARAMETER ................................................................................................... 18 
4.3 DELOMRÅDE ERDAL ............................................................................................................................. 19 

 Grunnforhold .............................................................................................................................. 19 
 Alternativ E1 ............................................................................................................................... 19 
 Alternativ E2 ............................................................................................................................... 20 
 Alternativ E3 ............................................................................................................................... 21 
 Alternativ E8 ............................................................................................................................... 23 
 Alternativ E9 ............................................................................................................................... 23 
 Eventuell justering av E8 og E9 ved Rotenes............................................................................ 25 

4.4 DELOMRÅDET NAUSTDAL ..................................................................................................................... 26 
 Grunnforhold .............................................................................................................................. 26 
 Alternativ N4............................................................................................................................... 26 
 Lokalvei 21100 ........................................................................................................................... 27 
 Alternativ N5............................................................................................................................... 28 
 Alternativ N11 og N12 ................................................................................................................ 28 

4.5 OMRÅDESTABILITET ............................................................................................................................. 30 
4.6 MULIGE RISIKOOMRÅDER ..................................................................................................................... 31 

5 OPPSUMMERING AV VURDERINGER .................................................................................................. 32 

5.1 ERDAL ................................................................................................................................................ 32 
5.2 NAUSTDAL........................................................................................................................................... 34 

6 VIDERE UNDERSØKELSER .................................................................................................................. 35 

7 REFERANSER ......................................................................................................................................... 36 



Rv. 5 Erdal-Naustdal 

 
Kommunedelplan 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: R09   Versjon: J03 

  

Side 5 av 37 5205074-09 Rv 5 EN Fagrapport - Geoteknikk.docx 

 

 

 

Vedlegg 

   
Innhold Vedlegg nr.  

Tolket trykksondering E101 1 

Tolket trykksondering E124 2 

Tolket trykksondering N115 3 



Rv. 5 Erdal-Naustdal 

 
Kommunedelplan 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: R09   Versjon: J03 

  

Side 6 av 37 5205074-09 Rv 5 EN Fagrapport - Geoteknikk.docx 

 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Rv. 5 er hovedvei mellom Førde og Florø, og via E39 er det i Førde tilknytning sørover mot Bergen, østover 

mot Oslo og nordover mot Trondheim. Rv. 5 knytter sammen viktige nærings- og samfunnsfunksjoner i 

kommunene i Sunnfjordregionen. Strekningen på rv. 5 mellom Erdal og Naustdal er svært skredutsatt med 

mange registrerte skredhendelser. Statens veivesen har derfor satt i gang arbeid med kommunedelplan med 

konsekvensutredning for å fastlegge framtidig veitrase som gir skredsikker, effektiv og trygg vei. Planen skal 

legge grunnlag for videre regulering.  

 
Figur 1-1. Registrerte skred på strekningen. 

1.2 Planområdet 

Planområdet strekker seg fra Erdal ca. 6 km nord for Førde, til Sunnfjordtunnelen like nord for Naustdal. 

Dette er ca. 9 km langs dagens vei.  Dagens vei går 

langs nordsiden av Førdefjorden og krysser 

Naustdalsvassdraget ved Nausta og går videre på 

vestsiden av elva, forbi Naustdal sentrum til 

Sunnfjordtunnelen på vei mot Florø.  

Landskapet langs traseen består av bratte 

skogkledde dalsider som strekker seg til om lag 300 

moh. Landskapet ved Erdal og Naustdal er flatere 

og i større grad preget av jordbruk. Her er det 

småskala jordbrukslandskap med dyrket mark, 

innmarksbeite og husdyrhold.  

Elva Nausta er et nasjonalt laksevassdrag, og 

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Grønøyra 

naturreservat ligger på østsiden av Nausta ved 

utløpet av elva. 

Figur 1-2: Avgrensing av planområde ved oppstart av 
planarbeidet for rv. 5 Erdal – Naustdal. 
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2 Omtale av tiltaket 

2.1 Alternativ 

 Siling og antall alternativ 

Etter en prosess med alternativutvikling og siling, står vi igjen med fem alternativ i Erdal og fire alternativ i 

Naustdal. Mellom dagstrekningene i Erdal og Naustdal går alle alternativ i tunnel, og alle alternativ i Erdal og 

i Naustdal kan kombineres. For mere informasjon rundt dette henvises det til planbeskrivelsen. 

 
Figur 2-1: Alle alternativ i Erdal og Naustdal kan kombineres. Dette gir 20 ulike kombinasjoner. 

 

N4 
N5 

N11/N12 

E9 

E8 

E1 
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 Alternativ i Erdal 

 
Figur 2-2. Alternativ i Erdal. 

Alle alternativ i Erdal er planlagt med H1-standard og 80 km/t.  

Alternativ E1  

Alternativet tar av fra dagens vei rett etter Smedneset 

med en kort strekning i sidebratt terreng før 

tunnelportal med høy forskjæring før den går i tunnel 

bak hele Erdalsbygda. Alternativet har den lengste 

tunnelen i prosjektet på ca. 7 km. Det er kryss til 

lokalveinettet ved Smedneset som medfører noe 

fylling ut i sjøen.  

 

 

Alternativ E2  

Alternativet følger i starten samme trasé som E1, men 

går i åpen dagsone i sidebratt terreng på stigning 

gjennom Erdal til bro over Erdøla og tunnelpåhogg mot 

øst i Erdal. Dette gir en tunnel mot Naustdal på ca. 6 

km. Et bolighus må innløses. Det er kryss til 

lokalveinettet rett etter Smedneset, om lag som for E1, 

som medfører noe fylling i sjøen. Midt i Erdal er 

lokalveien opp i Erdalsdalen lagt i planfri kryssing.  

 

 

 

Figur 2-3: Alternativ E1 i Erdal. 

Figur 2-4: Alternativ E2 i Erdal. 
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Alternativ E3  

Alternativet følger dagens riksvei et stykke inn på 

flatene i Erdal før den tar av mot øst over dyrka mark til 

ei bro over Erdøla til tunnelpåhogg i Bakkane nord i 

Erdal. Dette gir en tunnel mot Naustdal på ca. 6 km. 

Det er avkjøring til Smedneset og elles lokalveitilkobling 

på flatene i Erdal for trafikken fra vest. Lokalveien til 

Erdalsdalen går under ny rv. 5 ved ny bro over Erdøla. 

Kryss og utretting av kurve ved Smedneset, gir stor 

utfylling ut i sjøen. 

 

 

 

Alternativ E8  

Alternativet følger dagens rv. 5 gjennom Erdal, med 

den samme løsningen ved Smedneset som E3, med 

utretting av kurve og stor fylling ut i sjøen. Etter Erdal 

går alternativet fremdeles i dagens rv. 5-trasé gjennom 

Ura. Etter Ura går traseen ut på sjøfylling og deretter 

inn i terrenget på Roteneset, med bro over Roteneselva 

til tunnelpåhogg. Alternativet har tunnel mot Naustdal 

på ca. 4,5 km. Lokalveitilkobling sentralt i Erdal blir 

samlet til et kryss i nord, der det er kryss i dag. Det er 

også kryss til lokalvei opp i Hesjedalen/Klopstad og 

Sunnfjord miljøverk som i dag. På Roteneset er det 

tilkobling til dagens rv. 5, som blir lokalvei for 

bosetningen ut langs fjorden.  

 

Alternativ E9  

Alternativet følger dagens rv. 5 inn mot Erdal i samme 

trase som E3 og E8 ved Smedneset. I Erdal går 

traseen ned til sjøen, med bro over Erdøla og videre 

fram til vei på sjøfylling forbi heile Ura. Forbi Roteneset 

er traseen lik med E8.  Alternativet har tunnel mot 

Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalveitilkoblingen skjer på 

flatene i Erdal der dagens rv. 5 gjennom Ura blir lokal 

vei både for vei fra Hesjedalen og i Erdalsbygda. På 

Roteneset er lokalveitilkoplingen lik med E8.  

 

Figur 2-5: Alternativ E3 i Erdal. 

Figur 2-6: Alternativ E8 i Erdal. 

Figur 2-7: Alternativ E9 i Erdal. 
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 Alternativ i Naustdal 

 
Figur 2-8. Alternativ i Naustdal  

 

Alternativ N4 er utformet etter standard Hø2 (60 km/t). De andre alternativene er utformet etter H1 standard 

(80 km/t). 

Alternativ N4  

Alternativet har tunnelportal øst på Naustdalsneset ved 

rasteplassen og følger dagens rv. 5 gjennom Naustdal 

til Naustdalstunnelen. Alternativet er utformet etter Hø2 

standard (60 km/t) og kan dermed følge kurvaturen i 

dagens rv. 5 forbi Naustdal. Veien må heves 0,5 til 1 

meter på deler av strekningen for å sikre mot 200 års 

flom med klimapåslag. Dagens kryss og avkjørsler kan 

opprettholdes gjennom Naustdal med unntak av kryss 

til Øyraveien på Naustdalsneset. Krysset blir stengt, og 

det må bygges ny bro for lokalveitilknyting mellom 

byggefeltet (Øyra) og Naustdal sentrum, både for bil og 

gange og sykkel.  
Figur 2-9: Alternativ N4 i Naustdal. 
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Alternativ N5  

Alternativet er utformet etter H1 standard (80 km/t) og 

har tunnelportal vest på Naustdalsneset over 

Øyraveien og går i ny bro til kryss med fv. 611. 

Dagens rv. 5 kan dermed brukes som lokalvei til 

sentrum, med påkobling til rv. 5 i krysset med fv. 611. 

Videre går traseen i dagens rv. 5 forbi Naustdal. 

Kryss til Tunaveien (bussholdeplass i sentrum) må 

forskyves nordover. Dagens kryss til Jobakkeveien og 

Lunden Barnehage må stenges. Det blir etablert ny 

kobling til Bervellene, som er den kommunale veien 

forbi skolen til sentrum. Avkjøring til Naustdal 

camping er forskjøvet sørover med ny bro over 

Bærelva. Krysset til fv. 5691 til Naustedalen er trukket 

100 meter sørover for å få tilstrekkelig avstand til 

tunnelen. 

Alternativ N11 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for 

Naustdal sentrum, over Jarane og i bro over Nausta og 

fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdalstunnelen litt 

nord for dagens påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 

langs Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir knyttet til ny rv. 5 med ny lokalveibro 

over Nausta til Jarane. Brua går over Nausta ved 

dagens kryss til fv. 5691, til kryss til ny rv. 5 på Jarane. 

Byggefeltet på østsiden av Nausta blir koblet til rv. 5 

ved å forlenge Øyraveien til ny rv. 5 på Jarane. 

Tilkoblingen gjør at Øyraveien må oppgraderes fram til 

veien til Ospeteigen (til Naustdal aldersheim). 

Alternativ N12 

Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for 

Naustdal sentrum, over Jarane og i bro over Nausta 

og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdalstunnelen 

litt nord for dagens påhogg. Lokaltrafikken fra fv. 611 

langs Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra 

Naustedalen blir koblet til ny rv. 5 med ny lokalveibro 

over Naustdalsfossen rett ved dagens gangbru. Veien 

kjem tett på ungdomshuset Fosshalla som får til 

adkomst fra nord. Tilkobling til Øyraveien og ny 

lokalveibro over Naustdalsfossen gjør at eksisterende 

del av Øyraveien må oppgraderes fram til veien til 

Ospeteigen.  

 

 

 

Figur 2-10: Alternativ N5 i Naustdal. 

Figur 2-11: Alternativ N11 i Naustdal. 

Figur 2-12: Alternativ N12 i Naustdal. 
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3 Prosjektforutsetninger 

Regelverk som gjelder for geoteknisk prosjektering er gitt i: 

• NS-EN 1990-1:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode 0 - Grunnlag for dimensjonering av 

konstruksjoner. Ref. [2] 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne 

regler. Ref. [3] 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning. Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger. Ref. [4] 

• NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning. Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold. Ref. [5] 

• Håndbok N200 – Veibygging. Statens veivesen 2018, ref. [6]  

• Håndbok V220 – Geoteknikk i veibygging. Statens veivesen 2018, ref. [7] 

I de påfølgende kapitlene presenteres prosjekteringsforutsetninger lagt til grunn for geotekniske vurderinger 

for kommunedelplan. I senere planfase kan nye vurderinger, endringer i prosjektet eller endringer i 

håndbøker og standarder føre til endringer av valgte prosjekteringsforutsetninger. 

3.1 Geoteknisk kategori 

For oppdraget vil det både være fyllinger på land og i vann/sjø i tillegg til løsmasseskjæringer.  

Veiprosjekt som kommer i områder hvor det er kvikkleire, skal plasseres i geoteknisk kategori 3 i henhold til 

Håndbok N200 avsnitt 202.1. Fylling i sjø med skrående sjøbunn, stor fyllingshøyde eller utfylling ved 

massefortrenging skal i henhold til Håndbok N200 avsnitt 202.1 plasseres i geoteknisk kategori 3.  

NVE har utført kvikkleirekartlegging både i Erdal og i Naustdal [8]. I forbindelse med dette arbeidet ble det 

avdekt kvikkleire i Erdal (gnr/bnr 17/3) gjennom prøvetaking av løsmassene, mens i Naustdal ble det ikke 

påvist kvikkleire men bløt leire gjennom grunnundersøkelsene for kommunedelplanen.  

Ny rv.5 ligger på fylling i sjø for de fleste alternativene i Erdal og noen i Naustdal. Men det er i Erdal for 

alternativ E8 og E9, hvor det er store fyllinger i sjø og hvor fyllingsfoten kommer ned mot kote -28 til -34. 

Ellers ligger de ulike alternativene i skjæring og på fylling på land. Basert på dette velges følgende 

geoteknisk kategori. 

Geoteknisk kategori 3: 

• Sjøfylling  

o alternativ E1 – E3, nord for Smedneset (badevika), alternativ E8 – E9 i Erdalsvikane og alternativ 

N4 

• Veifylling på land  

o ved Jarane for alternativ N11 og N12 og lokalveier i Erdal for alternativ E3 på kvikkleire 

Geoteknisk kategori 2:  

• Resten av veistrekninger, inkludert lokalveier og kryssområder 

• Fundamentering av konstruksjoner som kulvert og bruer 

3.2 Konsekvens (CC) og pålitelighetsklasse (RC) 

Konsekvens og pålitelighetsklasse er valgt iht. Eurokode 0.   

For denne planfasen er det valgt å plassere det som kommer under geoteknisk kategori 2 til konsekvens og 

pålitelighetsklasse CC/RC 2. Det som kommer i geoteknisk kategori 3 plasseres i CC/RC 3.  
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 Prosjekteringskontroll og utførelseskontroll 

Iht. Tabell 203.1 og 203.3 i Håndbok N200 er det krav til prosjekteringskontroll etter PKK3 og 

utførelseskontroll etter UKK3 når prosjektet er klassifisert i geoteknisk kategori 3. For prosjekt i geoteknisk 

kategori 2 er det ikke krav om å utføre en faglig kontroll av innholdet, men en kontroll av egen- og intern 

systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert.  

Fordi kommunedelplanene blir gjennomført på relativ kort tid, og det har pågått grunnundersøkelser seint i 

planfasen er det ikke mulig å få gjennomført en prosjekteringskontroll etter PKK3. Det er avklart med 

oppdragsgiver at det nå i denne planfasen kun uføres en kontroll etter PKK2 (med kollega kontroll).  

 

3.3 Sikkerhetsnivå ved geoteknisk prosjektering 

Hb. N200 tabell 205.1 og 205.2 angir partialfaktorer for materiale. Følgende er lagt til grunne for de 

geotekniske beregningene i denne fagrapporten. 

Tabell 3-1: Sikkerhetsnivå, geoteknisk prosjektering 

Beregning Konsekvens- 

klasse 

Bruddmekanisme Partialfaktor for materiale, γM 

   totalspenning effektivspenning 

Alternativ E1  

# Sjøfylling nord for Smedneset 

(badevika) 

3 Nøytralt - 1,5 

Alternativ E3 

# Veifylling på land, lokalvei 2000 

2 Sprøtt 1,5 - 

Alternativ E9  

# Sjøfylling i Erdalsvikane 

3 Sprøtt - 1,6 

Alternativ N4 

# Sjøfylling ved Naustdalsneset 

3 Nøytralt - 1,5 

Alternativ N11 og N12 

# Veifylling på Jarane 

3 Sprøtt 1,6 - 

 

3.4 Jordskjelv 

Håndbok N200 avsnitt 205.7 beskriver at for vei mellom konstruksjoner skal det i forbindelse med ROS-

analyse av plan jf. plan- og bygningsloven gjøres en vurdering om jordskjelv er en aktuell problemstilling for 

den planlagte veistrekningen.  

I Naustdal skal det for alternativ N4 og N5 prosjekteres ny bru. Foreløpig er ikke dybde til berg kjent i dette 

området. Løsmassene antas å bestå av løst lagret sand til siltig sand basert på tidligere grunnundersøkelser 

ved Naustdalsneset. Basert på dette og en antatt dybde til berg på rundt 30 m gir dette en grunntype D. I 
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henhold til figur NA.3(901) i [4] ligger planområdet innenfor ag40Hz lik 0,95 m/s2. Brukonstruktør har ikke gjort 

noen vurderinger av seismisk påkjenning for denne planfasen.  

Støttemurer som er høyere enn 3 meter må også dimensjoneres for seismisk påkjenning. 

3.5 Generelt om grunnforhold for området 

 Løsmassekart 

Løsmasseoverdekning i Erdal er preget av fluviale- og moreneavsetninger, med skredmaterialer langs 

fjellfoten (se Figur 3-1). Det er og noe marin avsetning lengst sør i Erdal. Marin grense ligger omtrent ved 

kote +60 i Erdal. 

I Naustdal er det i stor grad fluviale avsetninger og marin avsetning sør-øst og nord for Naustdalsfossen. 

Marin grense ligger mellom kote +50 og +60 i Naustdal. 

 
Figur 3-1: Løsmassekart [9] 
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 Tidligere utførte grunnundersøkelser 

I forbindelse med planlegging av grunnundersøkelser for kommunedelplanen så har vi hatt tilgang til 

følgende gamle grunnundersøkelser som anses som relevante. 

• NVEs kvikkleirekartlegging. Ref. [8]. 

• Gangbro over Nausta. Geoteknisk rapport 20130392-01-R.09.08.2013. Ref. [10]. 

• Rv5 Førde-Naustdal, fylling Naustdalsneset. Ref. [11] 

• Badeanlegg og småbåthavn i sentrum. Ref. [12].  

• SD 529 Rv 005 HP 19. Naustdal X611 – Storebro X615. Sunnfjordtunnelen 

grunnundersøkelser. Ref.  [13]  

• SD 529-2 Rv 005 HP 19. Naustdal X611 – Storebro X615. Vurdering av tippområdet for 

Naustdal kommune. Ref. [14]. 

• Grunnundersøkelser for Naustdal bru. Ref. [15] 

 Grunnundersøkelser utført for kommunedelplan 

Det ble utført grunnundersøkelser både på land i både Erdal og i Naustdal, samt flåte i Erdal. Omfang av 

borprogram som ble utført for kommunedelplan er gitt i Tabell 3-2. 

Det henvis til rapport R010 Geoteknisk datarapport KDP Rv.5 Erdal-Naustdal [1] for ytterlige informasjon og 

resultat fra grunnundersøkelsene.   

Grunnforhold for de ulike delområde omtales i kapitlene hvor delområdene omtales.  

 

Tabell 3-2: Utført borprogram for kommunedelplan 

 Land- og sjøboringer 

Erdal • 50 totalsonderinger 

• 2 trykksoneringer (CPTU) 

• 1 prøvetaking av løsmasser 

Naustdal • 16 totalsonderinger 

• 1 trykksoneringer (CPTU)  

• 1 prøvetaking av løsmasser 
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4 Geotekniske vurderinger 

4.1 Generelt for begge delområdene 

Beskrivelse av fylling- og skjæringshøyden gjøres med utgangspunkt i lengdeprofil som er presentert på C-

tegninger for de ulike veialternativene. 

 Fyllinger 

Veifyllingene er tegnet ut med helning 1:2. Hb. N200 tillater å legge stein i brattere helning (inntil 1:1,5), men 

det er valgt helning 1:2 av veiplanlegger for å sikre plass til skråningsutslag i reguleringsplan. Det planlegges 

å bruke stein fra tunneldrivingen.  

Grunnforholdene er ikke avklart alle steder hvor det planlegges fyllinger, dette gjelder spesielt for lokalveier. 

Veifyllinger som er planlagt i områder der det er bløte løsmasser kan medføre geotekniske tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende stabilitet. Stabiliserende tiltak kan være masseutskifting, reduksjon av fyllingshøyde eller bruk 

av lette fyllmasser. 

Masseutskifting under fylling 

Omfang av masseutskifting vil være avhengig av fyllingshøyden. Det forutsettes at det brukes egnet stein fra 

tunneldrivingen. Områder innenfor helning 1:1 fra ytterkant topp fylling og ned til faste masser og/eller berg 

må masseutskiftes der stedlige løsmasser ikke gir tilstrekkelig stabilitet. På bakgrunn av 

stabilitetsvurderinger kan det i tillegg være aktuelt/behov for å masseutskifte i området utenfor angitt skåning 

1:1.  Dersom det ikke skal brukes sprengstein i skråningene utenfor helning 1:1 (kjernefyllingen), kan det 

medføre behov for en utslaking av skråningshelningen. Alt dette må avklares i videre detaljprosjektering. 

 

 

Figur 4-1 Prinsipp for masseutskiftingsomfang, ref. [16] 

Fyllingssåle 

I henhold til Hb. N200 avsnitt 254 skal fyllinger i løsmasse- eller i bergterreng med helning lik 1:3 eller 

brattere i veiens tverretning prosjekteres med en såle i foten av fyllingen som skal sprenges ut, se Figur 4-2. 

Sålen skal dreneres. For fyllinger i vann skal det også sprenges fortanning når det er glatt bergoverflate.  
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Figur 4-2 Prinsippskisse for fyllingssåle med terreng på 1:3 eller brattere, ref. [6] 

Fylling i sjø 

Etablering av fylling i sjø kan enten gjøres ved utfylling fra tipp på land eller fylling fra lekter på sjø. Dersom 

det er lite mektighet av bløte løsmasser over faste masser og/eller berg, kan fyllingen trolig etableres fra tipp 

på land der det ved utskyving av løsmasser skjer en naturlig massefortrenging av bløte lag i 

fyllingsskråningen. Ev. kan massefortrenging forsterkes ved sprenging foran og under fyllingsfoten.  I Hb. 

V221 er det angitt for fylling i vann må det benyttes fyllmasser av sprengstein. Ved fortrenging av bløte 

masser er det en fordel at det fylles med stor stein (ugunstig med høyt finstoff og subbus innhold) for å sikre 

fortrenging og unngå glidning i løsmassene. I Hb. V221 er det er ikke nevnt konkrete størrelser på hvor store 

vanndyp og tykkelse på evt. bløte løsmasser som lar seg massefortrenge.    

Kombinasjon av stor vanndybde (30 – 40 m) og avdekt løsmassemektighet opptil 5 m i Erdalsviaken gjør at v 

er skeptisk til om man får fjernet de bløte løsmassene tilstrekkelig med massefortrenging ved tipp fra land 

eller lekter. Da vil mudring gi en bedre kontroll, i forhold til om de bløte løsmassene er tilstrekkelig fjernet 

eller ikke. Mektighet på bløte løsmasser vil gi føringer og begrensinger for type av utstyr for mudring. Arbeid 

med mudring krever gode kontrollrutiner under bygging for å sikre at nødvendige bløte løsmasser blir fjernet. 

Det er ikke utført miljøundersøkelser av løsmassene som kan si om det er forurenset løsmasser. Dette må 

avklares i forbindelse med deponering av løsmasser dersom dette alternativet blir valgt videre. 

Utfordringen under bygging kan være problem med bratte partier / overheng i forbindelse med utfyllingen i 

vann. Dette krever at man lodder eller skanner utfyllingen kontinuerlig, for å avdekke eventuelle avvik i 

forhold til prosjektert fyllingsskråning under vann. Dersom man må rette ut fyllingsskråningen på grunn av 

bratte partier, kan dette gjøres med sprenging eller graving fra lekter.   

Tunnelstein 

Ved bruk av tunnelstein fra tunneldriving skal tunnelstein sorteres, slik at man benytter mest mulig stein med 

kubisk form og jevn steinstørrelse for fylling i sjø. For fyllinger på land kan det benyttes tunnelstein som 

inneholder mer subbus ref. [16]. Det er ikke mistanker om forurensede bergarter i prosjektområdet.  

Setninger 

Det forventes lite setninger i forbindelse med fyllinger som bygges av utfylt sprengstein på faste stedlige 

løsmasser. Ved lagvis oppbygging og normal komprimering antas det at egensetninger vil være i 

størrelsesorden 0,5 – 1% av fyllingshøyden og vil være unnagjort i løpet av 3-6 mnd. Langtidssetninger vil 

normalt være ubetydelige. 

Tilløpsfyllingene for bruer bør etableres tidlig, slik at setningene er unnagjort før man bygger landkarene. 

Behov for forbelastning der fyllingen legges opp med en overhøyde må vurderes.  
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 Løsmasseskjæringer 

Nødvendig skråningshelning vil avhenge av type løsmasser i det aktuelle området. Basert på 

grunnforholdene forventes det å kunne etablerer en skråningshelning mellom 1:2 eller 1:3 for 

løsmasseskjæringer.  

 Konstruksjoner 

Bruer og kulverter 

Der det er små dybder til faste masser g/eller berg, kan fundamentering på masseutskiftet sprengstein være 

en aktuell løsning for både bruer og kulverter.  

Bro over elva Nausta for alternativ N4, N5, N11 og N12 antas fundamentert på peler til berg. Dagens bro i 

sør er fundamentert med trepeler som har bæring på friksjon. Dybder til berg ved planlagt ny bro i sør i 

Naustdal og i nord er ukjent. Øst og vest for dagens bro foreligger det grunnundersøkelser fra tidligere ref. 

[11] og [12] som omtales under kapitel 4.4.1. 

 Stabilitet av dagens rv. under bygging 

Eksisterende rv. skal være åpen for trafikk under bygging. Stabilitet for eksisterende rv. er ikke undersøkt i 

denne planfasen, dette må avklares i neste planfase. Basert på foreløpige grunnundersøkelser, så forventes 

det ikke noe spesielle utfordringer. Men ved for eksempel alternativ E8, E9 og N4 hvor det må 

masseutskiftes for ny rv., kommer dagens rv. tett anleggsarbeider. Dersom det i enkelte områder er større 

mektighet av løsmasser hvor det skal masseutskifte i strandsonen, så kan dette løses med seksjonsvis 

utgraving og masseutskifting mot dagens rv. 

4.2 Geotekniske material parameter 

Det er brukt erfaringstall oppgitt i Hb. V220 figur 2.39 der hvor det ikke er tatt opp prøver av løsmassene eller 

utført trykksondering.  Trykksonderinger er tolket med Statens veivesens – CPTu regneark versjon 

v.2019.03. 

For trykksondering E101, utført nord for Smedneset (badevika) er det tolket kun friksjonsvinkel, se vedlegg 

1 for mer informasjon. Anbefalt kurve for friksjonsvinkel er brukt i beregning av stabilitet for veifylling i sjø.  

For trykksondering E124, utført i Erdalsvikane, er både friksjonsvinkel og en udrenert skjærfasthet tolket, 

se vedlegg 2 for mer informasjon.   

For tolkning av friksjonsvinkel er det valgt en gjennomsnittlig verdi, selv om det er registrert et lag på ca. 1 m 

med sand mellom silt-lagene. Utførte grunnundersøkelser i Erdalsvikane gir kun en grov kartlegging, og ut 

ifra det som er avdekket er det ikke noe grunnlag for å velge en høyere friksjonsvinkel enn 20⁰ hvor 

totalsonderingene viser tilnærmet ingen bormotstand. For tolkning av skjærfasthet for silt-laget er det valgt å 

legge seg litt over tolket normalkonsolidert-linje, og ta hensyn til sandlaget imellom. Jordklassifisering etter 

NIFS 2015 indikerer mulig sprøbruddmateriale i ulike sjikt fra ca. 2 - 4 m under sjøbunn.  

For trykksondering N115, ved Jarane i Naustdal, er det tolket friksjonsvinkel og udrenert skjærfasthet, se 

vedlegg 3. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale på prøver av løsmassene, siden omrørt skjærstyrke ligger 

mellom 2,1 - 3,7 kPa. Basert på konus defineres leira som bløt til middels fast. Sammenligning av 

vanninnhold og plastisitetsindeksen (Ip) tyder på at løsmassene er meget bløt.  
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4.3 Delområde Erdal 

 Grunnforhold 

I denne planfasen ble det utført grunnboringer på flåte nord for Smedneset (i badevika) og i Erdalsvikane 

nord for Erdøla. På land ble det utført boringer i forbindelse med de ulike tunnelpåhuggene øst for dagens rv. 

5, samt en del andre steder for dagsonen.  

Ved Smedneset (badevika) er det registrert mellom 5,5 til 16,7 m ned til berg, størst dybde er det i 

grunnboringsposisjon i sør (E101). Totalsonderingen viser liten bormotstand de første 6 m, deretter er det 

meget faste masser (trolig morene) ned til berg. Tolket CPTU angir noe fastere løsmasser de øvre 4 m (trolig 

sand til siltig sand) og mellom 5,5 – 6 m. Mellom 4 – 5,5 m er noe mindre fast løsmasser, trolig mer siltig 

sand.  

Flere steder på land viser de fleste grunnboringer bløte løsmasser i toppen over fastere løsmasser (trolig 

morene) før det er påvist berg. I totalsondering E107 - utført i sjø nord for NVEs kvikkleirepunkt 13-2 - er det 

et 4-5 m bløtt lag over faste masser. I totalsondering E108 – utført på land sør for NVEs kvikkleirepunkt 13-2 

- er det trolig leire ned mot berg, med mulig sprøbruddegenskaper. Størst dybde til berg er påvist ved mulig 

påhuggsområder nord for Erdøla. Her viser grunnboringer i terrasseavsetningene inntil 21 m løsmasser over 

berg. Løsmassene består hovedsakelig av sand over morene.  

Det er tatt opp poseprøver av løsmassene i grunnboring E115 som har påvist sandig silt til siltig sand i dybde 

1 – 5 m. I den øvre meteren er det registrert et høyt organisk innhold.  

De nordligste grunnboringene, for påhugg til E8 og E9 viser mellom 3 – 14 m løsmasser over berg. Dypest 

er påvist i grunnboring E157. Ifølge grunnborere var det vanskelig å si om det var morene eller dårlig berg i 

denne posisjonen. De supplerende grunnboringer E157B og -C viser mellom 2,7 – 4,7 m ned til berg. På 

bakgrunn av dette så antas berget å ligge høyere enn det som er angitt i posisjon E157.  

Grunnboringer på flåte utført i Erdalsvikane viser mellom 1,4 – 7,8 m ned til berg langs strandsonen (E122, 

E125, E127 og E129) og det er registrert inntil 4 m løsmasse med lav bormotstand.  Videre ut i fjorden øker 

dybden til berg, og det er registrert mellom 3,5 – 18,3 m ned til berg i de utførte posisjonene (E123, E124, 

E126 og E128), og det er avdekt inntil 5 m med svært lav bormotstand. Kun E128 viser enkelte tynne lag 

med økt bormotstand, her har grunnborer rapportert om enkelte steinlag. Basert på tolket trykksonderinger i 

posisjon E124 består løsmassene av løs lagret siltig leire og sand. 

 

 Alternativ E1 

Det henvises til tegning C001_E1. 

Ny rv. 5 ligger i skjæring (trolig berg) frem til tunnelpåhugget rundt pr. 400. Tunnelen går videre nordover til 

Naustdal. Lokalveiene som går ned til tankanlegget på Smedneset (og videre påkobling mot eksisterende rv. 

5) kommer på fylling i badevika (ca. 20 m høy).  

Beregnet stabilitet av utfylling i badevika viser tilstrekkelig sikkerhet for stabilitet med direkte utfylling på 

stedlige løsmasser. Organiske og bløte løsmasser i topp bør fjernes for å redusere faren for setninger. 

Fyllingen antas å kunne gjennomføres ved utfylling fra tipp på land.  
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Figur 4-3: Stabilitetsberegning, E1 pr. 240 

Det er ikke utført grunnboringer ved tunnelpåhugget pga. vanskelig tilkomst. Grunnboringer utført 70 - 100 m 

lenger inn fra tunnelpåhugget viser mellom 3,4 – 5 m løsmasser over berg. Løsmassene består av matjord i 

toppen over faste masser, trolig morene, over berg. Øst for påhugget er det registrert berg i dagen. Det 

forventes lite løsmassemektighet over berg ved tunnelpåhugget. Dybde til berg bør kartlegges / avklares 

nærmere i neste planfase. 

 Alternativ E2 

Det henvises til tegning C001_E2. 

Ny rv. 5 ligger i skjæring (trolig berg) frem til ca. pr. 600. Lokalveiene som går ned til tankanlegget på 

Smedneset (og videre påkobling mot eksisterende rv. 5) kommer på fylling i badevika. Fyllingene strekker 

seg noe lengre ut enn for alternativ E1.  

Mellom ca. pr. 600 - 700 kommer ny rv. 5 på en mindre fylling (ca. 3,5 m høy) før den ligger i skjæring frem til 

pr. 800. Grunnboringer mellom pr. 600 - 700 angir mellom 3 – 5 m til berg, og det for det meste faste masser 

over berg.  

I pr. 910 ligger ny rv. 5 på en større fylling (ca. 21,5 m). Lokalvei (21000) krysser under ny rv. i ca. pr. 980. 

Grunnforhold består for det meste av sand over morene før berg. Det forventes ikke problem med stabilitet 

av veifylling.  

Videre nordover ligger ny rv. 5 dels i skjæring og på fylling før kryssing av Erdøla på bru.  Tunnelpåhugget er 

ved rundt pr. 1170. Utførte totalsonderinger vest for tunnelpåhugget viser mellom 3 – 8,6 m til berg. På grunn 

av dårlig tilstand av privat bro måtte grunnboringer øst for ny rv. ved påhugget utgå. Basert på grunnboringer 

ved påhugg vil det bli behov for omfattende midlertidige støttekonstruksjoner i løsmasser for å etablere 

påhugg. I tillegg vil det være behov for å sikre nedfall av overliggende ur-masser. Tunnelen går videre nordover 

til Naustdal.  
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 Alternativ E3  

Det henvises til tegning C001_E3. 

Ny rv. 5, og lokalvei ned mot tankanlegg, ligger på fylling nord for Smedneset (badevika). Fyllingen er noe 

mindre enn for alternativ E1 og E2. Tilsvarende løsning for fylling i sjø som gitt for alternativ E1 og E2 vil 

også gjelde her. Videre nord for Smedneset ligger ny rv. delvis i skjæring (trolig berg) og noe på fylling.  

Mellom pr. 600 – 650 ligger ny rv. delvis på en mindre utfylling frem til en litt større fylling.  

Fra ca. pr. 700 kobler lokalvei 20000 seg på ny rv. 5. Videre ligger ny rv. 5 dels i skjæring (trolig berg) og på 

fylling frem til den krysser Erdøla på bro mellom pr. 930 – 1050. Grunnboringer sør og nord for Erdøla viser 

at løsmassene består av sand og morene over berg.  

Etter ny bro over Erdøla ligger ny rv. 5 på fylling frem mot tunnelpåhugg. Grunnboringer i pr. 1050 viser mellom 

9 – 11 m til berg, det er hovedsakelig sand og morene over berg (inntil ca. 1 m med matjord i toppen). Det var 

ikke mulig å få utført grunnboringer vest for tunnelpåhugget pga. vanskelig tilkomst i skråningen. Basert på 

grunnboringer ved påhugg vil det bli behov for omfattende midlertidige støttekonstruksjoner i løsmasser for å 

etablere påhugg. I tillegg vil det være behov for å sikre nedfall av overliggende ur-masser. 

 

Lokalvei 20000 

Fylling inntil ca. 14 m i pr. 50. Grunnboringene på land viser inntil ca. 3 m løsmasser over berg. Løsmassene 

antas å bestå av et noe fastere topplag over leire ned til berg. Resultat av prøver tatt opp av leirlaget i 

posisjon 13-2 i forbindelse med NVEs kvikkleirekartlegging angir en bløt til middels fast leire med påvist 

sprøbruddegenskaper i et 1-2 m sjikt fra dybde 5 m.  Grunnboringene E108 og E107 viser lav bormotstand, 

og det antas at det er bløt leire og mulig sprøbruddegenskaper. 

Stabilitetsberegninger av fylling for lokalvei i pr. 50 (inntil 13,5 m høy) viser for lav sikkerhet (beregnet mindre 

enn 1,4), se Figur 4-4. For å bedre stabiliteten anbefales det å masseutskifte ned til faste masser eller berg 

under veifyllingen. Andre løsninger kan være bruk av lette masser eller redusere fyllingshøyden.  

Videre nordover ligger lokalvei på en ca. 6 m høy fylling ved posisjon 13-2 hvor det er påvist kvikkleire fra 

NVEs kvikkleirekartlegging. Kvikkleirelaget ligger ca. 5 m under fastere masser. Stabilitetsberegninger av 

fylling i pr. 100 viser for lav sikkerhet (mindre enn 1,4), se Figur 4-5. Tilsvarende løsninger som skissert for 

lokalvei i pr. 50 vil også gjelde her. Videre nord ligger lokalvei i skjæring frem til påkobling mot eksisterende 

vei.  
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Figur 4-4: Stabilitetsberegning, E3 fylling for lokalvei 20000 pr. 50 

 

 

Figur 4-5: Stabilitetsberegning, E3 fylling for lokalvei 20000 pr. 100 
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 Alternativ E8 

Det henvises til tegning C001_E8 og C002_E8. 

Ny rv. ligger på fylling ved Smedneset (i badevika) sammen med tilkomstvei ned mot tankanlegget. Nord for 

badevika ligger ny rv. hovedsakelig i terrenget med noe mindre skjæring og fylling frem mot pr. 1450.  

Ny rv. krysser Erdøla på bro mellom pr. 970 – 1000.  Mellom pr. 1000 – 1150 kommer muligens ny rv. 5 i en 

løsmasseskjæring.   

Fra pr. 1450 går deler av veifyllingen for ny rv.  ut i fjorden. Fyllingsfoten strekker seg til ca. kote  

-28), med veien på rundt kote +12 blir det en total fyllingshøyde på 40 m på det meste. Det er ikke utført 

vurdering av stabilitet for alternativ E8 men for alternativ E9. Fyllingen for E8 har noe mindre fotavtrykk, men 

tilsvarende løsninger vil gjelde for alternativ E8 som for E9. Utfordringer med etablering av sjøfylling er omtalt 

under alternativ E9. 

Videre nordover går ny rv. 5 i skjæring (trolig berg) før mindre fylling over Roteneselva og videre i skjæring 

inn mot tunnelpåhugget.  

To lokalveier kobler seg på ny rv. langs linjen. Lokalvei 21000 kobler seg på i pr. 1520 og lokalvei 20000 

kobler seg i pr. 1850.  

Lokalvei 20000 

Lokalvei 20000 som kobler seg på ny rv. i pr. 1850 går på fylling med høyde på inntil ca. 5 m på det meste. 

Det er ikke utført noen grunnundersøkelser i området, men det antas å være mindre dybder til berg her som 

ikke vil medføre noe spesielle tiltak for veifylling. 

 Alternativ E9 

Alternativet er tilsvarende som for alternativ E8 ved Smedneset (i badevika). Ny rv. 5 ligger på en fylling 

(inntil ca. 16 m høy). Nord for Smedneset ligger ny rv. delvis i skjæring (trolig berg) og på mindre fyllinger. 

Mellom pr. 600 – 650 ligger ny fylling noe utover eksisterende veifylling, tilsvarende som for alternativ E3. 

Mellom ca. pr. 720 – 830 går ny rv. på en fylling i fjorden (som er inntil 12 m høy), før den fortsetter på land 

frem mot Erdøla. Det er ikke utført stabilitetsberegninger for fylling i sjø, men det er trolig behov for tiltak 

tilsvarende som foreslått for lokalvei 20000 i alternativ E3 basert på grunnboring E107, og 13-2. 

Totalsondering E107 viser et 4-5 m bløtt lag over faste masser. Resultat av prøver tatt opp av leirlaget i 

posisjon 13-2 i forbindelse med NVEs kvikkleirekartlegging angir en bløt til middels fast leire med påvist 

sprøbruddegenskaper i et 1-2 m sjikt fra dybde 5 m.  For denne planfasen er det ikke utført 

skanning/innmåling av sjøbunnen i dette området. Topografien til sjøbunnen er relevant i mht. stabiliteten 

som oppnås og beregnes for en mulig sjøfylling. Innmålinger må gjennomføres i neste planfase dersom 

dette alternativet går videre. 

Etter kryssing av Erdøla på ny bro i strandsonen går ny rv. 5 på en stor veifylling ut i fjorden, fra pr. 1000 – 

1650. Fyllingsfoten strekker seg ned til kote - 34 på det meste (ca. pr. 1370), med veien på rundt kote +11,6 

blir det en total fyllingshøyde på 45 m.  

Utførte grunnboringer langs strandsonen viser ca. 4 m løst lagret siltig leire og sand over morene. Lenger ut i 

fjorden viser utførte grunnboringer inntil 5 m meget bløte løsmasser over morene i de undersøkte 

posisjonene. De bløte løsmassene ut i fjorden består trolig av en blanding av siltig leire, sand og leirig silt. 

Større mektighet av disse bløte løsmasser kan forekomme mellom de utførte grunnboringene. 

Det er utført stabilitetsberegninger av veifyllingen i pr. 1520, hvor veifyllingen er ca. 40 m høy og sjøbunnen 

ligger med en helning 1:5,5 utenfor fyllingsfoten. Utfylling direkte på stedlige løsmasser gir en beregnet 

sikkerhet på under 1,0 for stabiliteten av veifyllingen.  
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Den dårlige stabiliteten for skissert tiltak vil medføre omfattende tiltak for massefortrenging eller 

masseutskifting. Videre kan det være behov for å benytte lette masser og/eller redusere fyllingshøyder i 

tillegg, uavhengig av valgt utfyllingsmetode.  

Diskusjon gjennomførbarhet massefortrenging: Det bløte laget har en tykkelse på opp mot 5 m og 

massefortrenging ved utrausing av tunnelstein ev. kombinert med målrettet/anrettet sprenging vurderes som 

noe usikkert. Erfaring tilsier at løsmassetykkelsen til laget som må fortrenges er i meste laget, vanligvis 

begrenset oppad til 2-3 m tykkelse. Det kan allikevel tenkes at en ved å fremprovosere et skred i øvre 

løsmasselag ved fylling fra lekter og anrettet sprenging, i området med brattest topografi, kan oppnå 

tilstrekkelig massefortrenging. Fyllingsarbeidene må trolig i sin helhet utføres fra lekter. Allikevel vil metoden 

være forbundet med usikkerhet, og både fremdrift og økonomiske konsekvenser innebære høy grad av 

risiko. Gjennomførbarheten for en slik fremgangsmåte må studeres nærmere i sammenheng med mulige 

justeringer av veilinja dersom alternativet videreføres. 

Diskusjon gjennomførbarhet masseutskifting: For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot utgliding må det høyst 

sannsynlig gjennomføres en tilnærmet komplett masseutskifting av det bløte løsmasselaget. Dette kan 

gjennomføres ved mudring. Fra litteratur og erfaring vurderer vi det som mulig å gjennomføre masse-

utskifting ned til dybdene som er nødvendig for skisserte planer. Dette vil imidlertid medføre omfattende og 

komplekse grave og fyllingsarbeider fra lekter. Tillatelse til å dumpe gravemasser i sjø bør trolig innhentes. 

Norconsult vurderer at metoden vil innebære usikkerheter mht. fremdrift og økonomi. Med dette mener vi at 

gjennomførbarheten for en slik fremgangsmåte må studeres nærmere i sammenheng med mulige justeringer 

av veilinja dersom alternativet videreføres. 

Nødvendig massefortrenging eller masseutskifting er prinsipp vist i Figur 4-6. Generelle aspekt ved fylling og 

masseutskifting er også omtalt i kapittel 4.1.1. 

 

Figur 4-6: Skisse omfang masseutskifting for fylling i sjø 

Etter pr. 1650 ligger ny rv. i skjæring og noe fylling frem mot tunnelpåhugg ved ca. pr. 2000.  

Tunnelpåhugget er tilsvarende som for alternativ E8 og omtales ikke på nytt.  

To lokalveier kobler seg på ny rv. langs linjen. Lokalvei 20000 kobler seg på i pr. 750 og lokalvei 21000 

kobler seg i pr. 1750.  
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 Eventuell justering av E8 og E9 ved Rotenes 

Det er gjort en enkel vurdering av om E8 og E9 kan legges nærmere dagens veglinje ved Rotenes, for å 

redusere omfanget av sjøfylling og dermed redusere grad av usikkerhet knyttet til om dei store sjøfyllingene 

kan gjennomføres.  

 

Ved å forskyve veglinjen nærmere dagens veglinje, kan omfanget av sjøfylling reduseres betydelig. Dette gir 

redusert usikkerhet (omtalt i kap 4.3.6) for gjennomføring av sjøfyllinger fordi det medføre en enklere 

prosjektering og bygging, samt antatt lavere risiko mht. kostnader. Omfanget av nødvendig massefortrenging 

og/eller masseutskifting reduseres. Kommer fyllingen langt nok inn på land kan også mur vurderes. 

Utfordringen er at justeringen gir mindre tilgjengelig areal til skredsikring på oppsiden av vegen og planlagt 

fanggrøft må erstattes av fanggjerde, eventuelt kombinert med fangvoll. Beregninger viser at fanggjerde vil 

kunne sikre vegen innenfor akseptkriteriteriene, men det ligger noe usikkerhet i om terrenget egner seg for 

montering og forankring pga. store blokker i området. En kombinasjon av fanggjerde og fangvoll kan være 

aktuelt, men gjør at tilkobling til kommunal veg til Hesjedalen blir vanskelig pga. lite plass og stor stigning. 

Oppsummert vil justering av veglinje redusere usikkerheten for gjennomføring av fylling i sjøen, men øke 

usikkerheten for gjennomføring av skredsikring på land.  

 

Lokalvei 21000 

Lokalvei 21000 kobler seg i pr. 1750 og fyllingen blir i underkant av 5 m høy i pr. 50. Det er ikke utført noen 

grunnundersøkelser i området, men det antas å være mindre dybder til berg her som ikke vil medføre noe 

spesielle tiltak for veifylling. 

Kommunal veg til Hesjedalen (Sunnfjord miljøverk) 

Justering av veglinje for å redusere sjøfylling 

Forlenging av fanggjerde til erstatning for fanggrøft 
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4.4 Delområdet Naustdal 

  Grunnforhold 

I denne planfasen ble det utført grunnundersøkelser langs eksisterende rv. 5 (Naustdalsveien) mellom 

Bæreelva og Jobakkeveien. Det ble også gjort grunnboringer nord for Naustdalsfossen langs gangvei mot 

Nausta og på eiendommen Naustdalsveien 1320, i tillegg til på Jarane. 

Fra tidligere så er det utført grunnundersøkelser for regulering av gangbro over Nausta, ved krysset 

Tunaveien og rv. 5 (Naustaveien) og på østsiden av Nausta ref. [10]. Det er og foretatt grunnundersøkelser i 

fjorden ved Naustdalsneset (øst for dagens bru) ref. [11] og ved småbåthavnen (vest for dagens bru) ref. 

[12]. Tidligere grunnboringer på sjø viser løs lagret sand til siltig sand. Det er ikke påvist berg i alle utførte 

totalsonderinger. Grunnboringene ved Naustdalsneset som er utført nærmest dagens bro er avsluttet i 

løsmasser i dybde 16 – 20 m. 

Nord for Bæreelva er grunnboring avsluttet i løsmasser i 40 m dybde uten å påtreffe berg. Lenger nord er det 

påtruffet berg i 38 m dybde.  

Langs dagens rv. 5, nord for Nausta, er det registrert mellom 5,5 – 12 m løsmasser over berg langs gangvei. 

Vest for dagens rv. er det registrert mellom 2,8 – 8 m løsmasser over berg.   

NVE utført kvikkleirekartlegging i Naustdal i 3 posisjoner som kommer innenfor planområdet. Det er i nyere 

tid foretatt utgravinger i Nausta nord for Naustdalsfossen og ved Jarane for utbedring av fiskebestanden i 

elva. NORCE Norwegian Research Centre AS har i sin rapport [17] omtalt funn av leire i forbindelse med 

dette arbeidet ved Vidøya. Det er og i rapporten omtalt at elvebunnen i det nordlige løpet rundt Vidøya og 

ved Litleøyane består av grus. På bakgrunn av dette så bør grunnforholdene langs Nausta på Jarene 

kartlegges bedre i en senere planfase, dersom alternativene går videre. 

På Jarane er det registrert mellom ca. 2 - 22 m løsmasser over berg. Løsmassene i området ser ut til å bestå 

av sand - siltig sand over silt og bløt til middels fast leire. Grunnborerne rapporterte om at enkelte steder var 

det vanskelig å belte seg frem pga. nylig gravearbeid i elva. Det ble og registrert høyt grunnvann i hull for 

grunnboring N115. På bakgrunn av dette og nærhet til elva Nausta forventes det høy grunnvannstand på 

enkelte områder på Jarane. 

 Alternativ N4 

Det henvises til tegning C001_N4 – C002_N4. 

Ny rv. 5 kommer ut av tunnel i ca. pr. 7000 og følger dagens terreng frem til pr. 7300. Deretter kommer ny rv. 

5 ut på fylling i fjorden. Fyllingsfoten strekker seg ned på kote –14 på det meste, rett før pr. 7400. Mellom ca. 

pr. 7530 – 7680 går rv. 5 på ny bru. Foreløpig stabilitetsberegninger av utfylling i sjø (før ny bru) gir en 

sikkerhet rundt 1,4 som ikke er tilstrekkelig i forhold til sikkerhetskrav i kapitel 3.3.  
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Figur 4-7: Stabilitetsberegning, N4 pr. 7400 

Fra ca. pr. 7700 ligger ny rv. 5 i stor grad i dagens terreng, med noe utfylling i Nausta mellom pr. 7780 – 

8050. Videre nordover for Bæreelva ligger veien på terreng, med skjæring og noe fylling. Skjæringene er 

trolig bergskjæringer mellom pr. 8800 – 8950, men rundt pr. 9200 er det trolig flere løsmasseskjæringer som 

kan etableres med helning 1:2.  

Ny bro antas pelefundamentert.  

Langs ny rv. kobler følgende lokalveier seg på. Lokalvei 22000 i pr. 8460, lokalvei 21200 i pr. 7845 og 

lokalvei 21300 i pr. 9260.  

 Lokalvei 21100 

Gang og sykkelveien krysser Nausta fra Øyraveien i øst, og kommer nord for dagens kryss Naustdalsveien – 

Tunaveien. Gang- og sykkelveien ligger på fylling frem mot landkarene for brua. Fyllingen blir litt over 7 m 

høy på vestsiden, mens på østsiden inntil ca. 2 m.  

I forbindelse med reguleringsplan for gangbro over Nausta ble det gjennomført grunnundersøkelser. 

Bergnivået ser ut til å falle rask av på østsiden av elva. Grunnboringer ved pr. 20 viser rundt 2 m til berg, 

men i pr. 70 er det ca. 14,5 m til berg. Det er tatt prøver av løsmassene i borpunkt D4 fra 10 - ca. 15 m som 

viser middels fast leire. Omrørt skjærfasthet i dybde 12 er målt til rundt 5 kPa. Fyllingen blir inntil 2 m høy, 

stabiliteten er ikke vurdert.  

På vestsiden av Nausta blir fyllingen inntil 7 m høy og løsmassene består av sand. Basert på løsmassene 

forventes det ikke noen spesielle utfordringer med stabiliteten her. Det er tatt prøver av løsmassene i 

borpunkt D3 fra terreng og ned til ca. 15 m. Borprofilet angir fyllmasser over sand (mellom 2 - 10 m), bløt silt 

(mellom 10 – 14 m) og deretter sand (14 – 15 m). Omrørt skjærfasthet i dybde 12 er målt til 2,8 kPa. 

Stabilitet er ikke vurdert, men det forventes ikke utfordringer med stabilitet for fyllingen på vestsiden. 
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 Alternativ N5 

Det henvises til tegning C001_N4 – C002_N4. 

Ny rv. 5 går ut av tunnel i ca. pr. 7350, deretter går veien over ei ny bro frem til ca. pr. 7620. Fra pr. 7620 

ligger ny rv. 5 på fylling ut i Nausta frem til ca. pr. 7900. Her antas det behov for geoteknisk tiltak i form av 

masseutskifting av bløte løsmasser, for å sikre stabilitet av veifylling. Videre nord ligger rv. 5 på en mindre 

fylling. Basert på grunnboringer utført for gangbro over Nausta og nyere grunnboringer antas veifyllingen 

lengre nord å kunne bli etablert direkte på de stedlige løsmassene.  

Ny rv. 5 krysser Bæreelva i pr. 8460. Nord-øst for brua er det utført en grunnboring til 40 m under terreng 

uten å treffe på berg. Løsmassene antas å bestå av sand, ned til 10 m dybde, deretter sandig silt og silt.   

Ny bro i sør antas pelefundamentert.  

Langs ny rv. kobler følgende lokalveier seg på. Lokalvei 20100 i pr. 7665, lokalvei 20500 i pr. 8165, lokalvei 

60100 i pr. 8380 og lokalvei 20400 i pr. 8900. Det er og andre mindre veier som kobles på ny rv. 5 som ikke 

er nevnt her.  

Lokalvei 20600 

Kommer vest for ny rv. 5 og ligger på fylling før og etter bro over Bæreelva. Fylling på sørsiden blir inntil 4 m 

høy, fyllingen nordsiden blir rundt 2 m høy.  

Basert på grunnboringer N135 ved eksisterende rv. 5, antas fyllingen å kunne etableres på stedlige 

løsmasser uten noen spesielle tiltak, bortsett fra å fjerne organiske lag i toppen. 

Lokalvei 60100 

Ligger på fylling øst for ny rv. 5 mellom pr. 8370 – 8560. Forventes tilsvarende løsning som for ny rv. 5.  

Lokalvei 20400 

Etableres utover dagens gang og sykkelvei nord for Naustdalsfossen ved pr. 8900 for ny rv. 5. Utfyllingen 

medfører utfylling i Nausta som er strammet opp med bruk av mur. Det er ikke utført grunnboringer langs 

Nausta, her forventes det bløte løsmasser. Det må forventes geotekniske tiltak som masseutskifting eller 

bruk av lette masser for deler av lokalvei og støttemur her.  

 

 Alternativ N11 og N12 

Det henvises til tegning C001_N11 og C001_N12. 

For begge alternativ er det lik løsning for ny rv., forskjellen ligger i løsningen for lokalveiene. Ny rv. 5 går ut 

av tunnel på Jarane rundt pr. 7125 og ligger på fylling frem til brua som krysser Nausta. Veifyllingen blir inntil 

10 m høy på det meste. Etter at ny rv. har krysset brua går den rett i ny tunnel. 

På bakgrunn av grunnboringene består løsmassene av rundt 10 m sand - siltig sand over silt og leire. Dybde 

til berg er størst på vestsiden av veifyllingen og grunnere på østsiden mot elva Nausta.   

For en 10 m høy sprengsteinsfylling på disse løsmassene så oppnår man god sikkerhet, men man oppfyller 

ikke nødvendig sikkerhetskrav som presentert i kapitel 3.3. For å nå dette er det behov for en lavere fylling 

eller bruk av lette fyllmasser i deler av fyllingen for å redusere den totale vekten / belastningen på grunnen. I 

denne planfasen er det ikke vurdert setninger av fylling. Dette må vurderes i neste planfase. For å redusere 

setningene kan man vurdere bruk av plastdren for å fremskynde setninger eller bruk av overhøyde på 

veifylling.  
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Figur 4-8: Stabilitetsberegning, pr. 7240 - veifylling av sprengstein 

 

Figur 4-9: Stabilitetsberegninger, pr 7240 - veifylling sprengstein og lette masser 

Det forventes høy grunnvannstand på enkelte områder på Jarane som kan medføre behov for midlertidige 

tiltak under bygging for å gi nødvendig bæring av tunge anleggsmaskiner.  

Langs ny rv. 5 kobler lokalvei 20400 seg på i pr. 7390.  

Lokalvei 20400, alternativ N11 

Lokalvei 20400 ligger i skjæring før den kommer på en fylling før ny bro over Nausta. Veien skjærer seg inn i 

terrenget og det er foreløpig vist en skjæring på ca. 3,5 m i pr. 60. Frem mot landkaret medfører veien en 

total fyllingshøyde på rundt 7 m.  Etter brua går veien på en fylling før den kobler seg på eksisterende rv. 5.  

For å få tilstrekkelig stabilitet i løsmasseskjæring ved pr. 60 må skjæringen etableres med en helning 1:2 

eller 1:3. Veikroppen ser ut til å komme ned mot bløte løsmasser som siltig leire, og det vil være behov for å 

sikre veikroppen mot tele på bakgrunn av dette. Stabilitet av vei er ikke vurdert.  
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Det er ikke undersøkt grunnforhold ved landkar for bro for lokalvei, men forutsatt tilsvarende forhold som 

avdekket ved landkar for ny bro for rv. 5. Her er det avdekket små dybder til faste masser og/eller berg og 

tilløps fylling etableres på masseutskiftet løsmasser ned til faste masser eller berg.  

Fylling på nordsiden av Nausta forventes å kunne etableres med sprengstein på de stedlige løsmassene 

uten spesielle tiltak. 

Lokalvei 20300 kobler seg på 20400 i pr. 70. 

Lokalvei 20300, alternativ N11 

Lokalveien går fra pr. 0 ved Øyraveien og frem til ca. pr. 550 hvor den kobler seg på lokalvei 20400 ved 

Jarane i pr. 70. Lokalveien ligger delvis på fylling og i skjæring. Ved pr. 370 ligger lokalveien på en ca. 3 m 

høy fylling / mur.  Stabilitet er ikke vurdert, men det forventes at man må masseutskifte evt. bløte lag under 

fylling. Evt. vurdere andre tiltak som redusere fyllingshøyden eller bruk av lette masser.  

Lokalvei 60500 kobler seg på 20300 i pr. 380.  

Lokalvei 60500, alternativ N11 

Tilsvarende tiltak for løsmasseskjæringer som nevnt for lokalvei 20300. 

Lokalvei 20100, alternativ N11 

Veien går på nordsiden av Nausta lang eksisterende rv. Veien etableres delvis på fylling og i skjæring, og 

det forventes ikke behov for noen spesielle tiltak her. 

Lokalvei 20400, alternativ N12 

Lokalvei kobler seg på ny rv. 5 ved pr. 7380 og langs Nausta øst over mot ei ny bro ved Naustdalsfossen. 

Lokalveien ligger både i skjæring og fylling frem mot brua. 

I pr. 310 ligger lokalveien på en ca. 7 m høy fylling. Det er ikke utført stabilitetsberegninger, men det 

forventes å måtte gjøres tiltak for etablering av fyllingen, enten med masseutskifting under fylling eller bruk 

av lette masser. 

Fra ca. pr. 390 går lokalveien inn en skjæring frem mot påkobling på ny rv. 5.  For å få tilstrekkelig stabilitet i 

løsmasseskjæring må denne etableres med en helning på 1:2 eller 1:3. Det forventes ikke noe 

stabilitetsproblem nedenfor lokalveien siden skjæringen medfører en avlastning av terrenget. 

Lokalvei 20300, alternativ N12 

Lokalvei kobler seg på lokalvei 20400 ved pr. 250. Lokalveien ligger i fylling og i skjæring. Stabilitet av 

utfylling, inntil ca. 3 m, er ikke undersøkt og må undersøkes i neste planfase. Det forventes å måtte gjøres 

tiltak for etablering av fyllingen, enten med masseutskifting under fylling eller bruk av lette masser. 

 

4.5 Områdestabilitet 

I områder som ligger under marin grense kan det forekomme kvikkleire og sprøbruddmateriale. Det skal i 

denne planfasen vurderes om det er områder hvor det potensielt kan være fare for dette. Disse områdene 

skal avmerkes som hensynssoner i plankart. Utredningen gjøres etter NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred [18]. For en kommunedelplan skal punkt 1 – 5 i veilederens kapittel 4.5 utredes. 

Delområde Erdal og Naustdal befinner seg under marin grense. Ifølge NGUs løsmassekart er det angitt 

marineavsetninger i de ulike delområdene. 
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Det er tidligere utført grunnundersøkelser i forbindelse med NVEs kvikkleirekartlegging [8]. I henhold til NVEs 

Skrednett [19] så pågår det kartlegging av faresoner for kvikkleireskred både i Erdal og i Naustdal. 

Fra NVEs kvikkleirekartlegging så er det påvist sprøbruddmateriale i Erdal ved posisjon (13-2) med 

prøvetaking av løsmassene i dybde 7 m. Grunnboring E124 (utført i Erdalsvikane) gir indikasjon på mulig 

sprøbruddmateriale. I Naustdal er det ikke tatt opp prøver av løsmassene, men totalsondering viser 

avtakende bormotstand som kan indikere sprøbruddmateriale. Resultat fra posisjon N115 

(grunnundersøkelsene utført for kommunedelplan) ble det ikke påvist sprøbruddmateriale, men det kan ikke 

utelukkes at det kan påvises andre steder på Jarene.  

Per nå foreligger det for få grunnboringspunkt for å kunne avgrense en mulig hensynssone i Erdal og i 

Naustdal. 

I Erdal så anbefales at man viser spesielt hensyn til området rundt 13-2, E108 og E107, vest for dagens rv. 

Basert på grunnboringer nord, øst og sør for disse er det ikke mistanke om mulig sprøbruddmateriale.  

I Naustdal er det spesielt i området på Jarane og nord for Naustdalsfossen hvor det må tas hensyn til mulig 

sprøbruddmateriale. Selv om det ikke ble påvist sprøbruddmateriale i prøvene ved posisjon N115 kan det 

forekomme andre steder på Jarane og nord for Naustdalsfossen hvor det ikke er undersøkt. 

For neste planfase vil det være behov for ytterlige kartlegging av grunnforhold basert på valgt veialternativ 

som det skal utarbeides reguleringsplan for. Først da vurderes det som hensiktsmessig å kartlegge områder 

med tanke på områdestabilitet. 

 

4.6 Mulige risikoområder 

I senere planfase, når veialternativ er valgt og eventuelle linjejusteringer er utført, må foreslåtte geotekniske 

tiltak vurderes nærmere og detaljprosjekteres. 

Potensielle risikoområder innenfor geoteknikk er: 

• Etablering av veifyllinger i sjø 

o Størst risiko er knyttet til veifylling for alternativ E8 og E9 i Erdalsvikane hvor det er store 

dybder og det er behov for massefortrenging/masseutskifting til min. 5 m dybde under 

sjøbunn. I tillegg er sjøbunnen skrående hvor fyllingsfoten avsluttes. Løsmassemektighet 

utenfor fyllingsfoten er ikke kjent. I tillegg så vil utfylling i sjø for alternativ N4 og være 

krevende, men i noe mindre grad enn for utfylling i sjø for alternativ E8 og E9. 

o Massefortrenging eller masseutskifting i sjø vil medføre større usikkerheter mht. kostnader, 

fremdrift og endelig omfang på bakgrunn av grunnforhold og kompleksiteter ved utførelsen.  

o Sjøbunn i badevika og området lengre nord for Smedneset er ikke målt inn. Dersom 

innmåling av sjøbunn viser en større helning enn antatt, kan det medføre utfordringer for 

stabiliteten til skisserte veifyllinger.  

 

• Etablering av påhugg for E2 og E3 vil kreve omfattende midlertidige støttekonstruksjoner i løsmasser 

for å ivareta sikkerhet under bygging.  

 

• Grunnforholdene er grovt kartlagt i denne planfasen og dette medfører usikkerhet i valgte 

geotekniske parametere og dermed usikkerhet i f.eks. utførte stabilitetsberegninger. Ytterlige 

grunnundersøkelser kan avdekke både gunstigere og ugunstige grunnforhold.  
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5 Oppsummering av vurderinger 

Dette kapittelet omfatter en oppsummering med vurderinger knyttet til dagsonene og tunnelpåhuggene og en 

klassifisering av gjennomførbarhet. Dette er ment som et sammenligningsgrunnlag for de ulike alternativene. 

Vurderingene er oppsummert i tabeller under. 

 

Vanskelighetsgrad Kriterie 

Høg Komplisert anleggsteknisk. 

Krevende grunnforhold. 

 

Middels Middels komplisert anleggsteknisk. 

Noe krevende grunnforhold. 

Liten Mindre komplisert anleggsteknisk 

Greie grunnforhold. 

 

 

5.1   Erdal 

 Skildring Vanskelighets-
grad 

E1 Dagsoner: 
Inntil 20 m høy fylling ved Smedneset for lokalvei og ny rv. Utfylling er vurdert 
til å kunne etableres direkte på løsmassene med tipp på land. Grunnforhold 
antas som greie. 
 
Tunnelpåhugg: 
Ikke utført grunnboringer ved tunnelpåhugg, men ca. 70 – 100 m lenger nord 
for påhugg. Øst for tunnelpåhugg ble det registrert berg i dagen av 
ingeniørgeolog.  
 

Liten 

E2 Dagsone: 
Tilsvarene utfylling ved Smedneset som E1. Utfylling er vurdert til å kunne 
etableres direkte på løsmassene med tipp på land. Grunnforhold antas som 
greie.  
 
I pr. 910 kommer ny rv. på en 20 m høy fylling, hvor det er gode grunnforhold. 
 

Liten 
 
 

Tunnelpåhugg: 
Ikke avklart dybde til berg øst for påhugg. Basert på grunnboringer ved påhugg 
vil det bli behov for omfattende midlertidige støttekonstruksjoner i løsmasser 
for å etablere påhugg. I tillegg vil det være behov for å sikre nedfall av 
overliggende ur-masser.  
 

Høy 

E3 Dagsone: 
Tilsvarene utfylling ved Smedneset som for E1 og E2. 
 
Lokalvei 20000, vest for ny rv. mellom pr. 700 – 800, ligger i området hvor det 
er påvist sprøbruddmateriale. Veifyllingen har for dårlig stabilitet med fylling av 
sprengstein. Veifylling for lokalvei 20000 har behov for geotekniske tiltak enten 
i form av  
masseutskifting, redusere fyllingshøyden eller bruk av lette masser.  
 

Liten til 
middels 
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 Skildring Vanskelighets-
grad 

Tunnelpåhugg: 
Basert på grunnboringer ved påhugg vil det bli behov for omfattende 
midlertidige støttekonstruksjoner i løsmasser for å etablere påhugg. I tillegg vil 
det være behov for å sikre nedfall av overliggende ur-masser. 
 

Høy 

E8 Dagsone: 
Utfylling ved Smedneset antas det ikke utfordringer med.  
For fylling i fjorden / sjø mellom pr. 1450 – 1750 vil det være svært krevende 
å bygge på inntil 30 m vanndyp og skrående sjøbunn. Avdekt grunnforhold 
krever massefortrenging eller masseutskifting ned til faste masser og/eller 
berg. Det er påvist bløte løsmasser til en dybde på minst 5 m under sjøbunn. 
Større dybder kan forekomme. 
 
Vanskelighetsgraden vurderes som høy. Nødvendig tekniske tiltak for E8 og 
E9 er vurdert som like. Omfanget av utfordrende sjøfyllinger er derimot 
betydelig mindre for alt. E8 enn for E9. 

Høy  

Tunnelpåhugg: 
Forventes ingen spesielle geotekniske tiltak.  Liten 

E9 Dagsone: 
Utfylling ved Smedneset antas ikke utfordringer med.  
 
Mindre utfylling for rv. langs strandsonene mellom pr. 750 – 830 hvor det er 
påvist sprøbruddmateriale på land og nye grunnundersøkelser indikerer lag 
med bløte løsmasser. Det kan være behov for geotekniske tiltak enten i form 
av masseutskifting, redusere fyllingshøyden eller bruk av lette masser.  
 
For fylling i fjorden / sjø mellom pr. 1000 – 1650 vil det være svært krevende å 
bygge på inntil 45 m vanndyp og skrående sjøbunn. Avdekt grunnforhold krever 
massefortrenging eller masseutskifting ned til faste masser og/eller berg. Det 
er påvist bløte løsmasser til en dybde på minst 5 m under sjøbunn. Større 
dybder kan forekomme. 
 
Vanskelighetsgraden vurderes som svært høy. Nødvendig tekniske tiltak for 
E8 og E9 er vurdert som like. Omfanget av utfordrende sjøfyllinger er derimot 
betydelig større for alt. E9 enn for E8. 

Høy 

Tunnelpåhugg: 
Forventes å kunne løses med graveskåninger.  Liten 



Rv. 5 Erdal-Naustdal 

 
Kommunedelplan 
Oppdragsnr.: 5205074   Dokumentnr.: R09   Versjon: J03 

  

Side 34 av 37 5205074-09 Rv 5 EN Fagrapport - Geoteknikk.docx 

 

5.2 Naustdal 

 Skildring Vanskelighets-
grad 

N4 Dagsone: 
Veifylling i sjø / fjord ved Naustdalsneset (før ny bro) vil kreve masseutskifting 
av løsmasse for å bedre stabilitet av veifylling.  
 
Det vil trolig være behov for tiltak i fyllingsfot for ny rv. 5 mellom pr. 7800 – 
8050 hvor den går ut i Nausta. 
 
Tunnelpåhugg: 
Forventes lite løsmassemektighet og ingen geotekniske tiltak. 
 

Middels 

N5 Dagsone: 
Ny veifylling for rv.5 (pr. 7620 - 7900) går ut i Nausta. Her antas det behov 
for geoteknisk tiltak for å sikre stabilitet av veifylling, f.eks. med 
masseutskifting av løsmasser.  
 
Trolig behov for geotekniske tiltak for lokalvei 20400 hvor vei og mur kommer 
nær og ut i Nausta. 
 
Tunnelpåhugg: 
Forventes lite løsmassemektighet og ingen geotekniske tiltak. 
 

Liten til middels 

N11 Dagsone: 
Veifylling for rv. 5 på Jarane har ikke tilstrekkelig stabilitet og det er behov for 
tiltak i form av reduksjon av fyllingshøyde eller bruk av lette masser.  
 
Fylling for lokalveier 20300 på Jarane forventes det behov for tiltak, enten i 
form av masseutskifting, bruk av lette masser eller reduksjon av fyllingshøyde.  
 

Middels til høy 

 Tunnelpåhugg: 
Forventes lite løsmassemektighet og ingen geotekniske tiltak. 

Liten 

N12 Dagsone: 
Veifylling for rv. 5 på Jarane har ikke tilstrekkelig stabilitet og det er behov for 
tiltak i form av reduksjon av fyllingshøyde eller bruk av lette masser.  
 
For lokalvei 20400 og 20300 må det forventes tiltak, enten i form av 
masseutskifting, bruk av lette masser eller reduksjon av fyllingshøyde.  
 

Middels til høy 

 
 

Tunnelpåhugg: 
Forventes lite løsmassemektighet og ingen geotekniske tiltak. 

Liten 
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6 Videre undersøkelser 

Når veitrase er valgt for videre planfase må det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser langs traseen. 

Dette gjelder spesielt i områder hvor ny rv. går ut i sjø og elv, samt i områder hvor det er avdekt eller 

mistanke om sensitiv, kvikk og/eller bløt leire. 

Det er og behov for å kartlegge grunnforhold ved lokalveier på Jarene bedre, dersom alternativ N11 eller 

N12 velges videre. I tillegg bør løsmasseforhold langs elva Nausta på Jarene kartlegges for å avklare 

omfang av kvikkleire mot elva.  

Det er i denne planfasen ikke gjort noen vurderinger av mulige områder for deponi. Dette må ses nærmere 

på og evt. må det utføres grunnboringer for dette i neste planfase.  

I neste planfase må også sjøbunn og elvebunn måles inn og kartlegges der dette ikke allerede er utført da 

dette har betydning for geotekniske vurderinger for stabilitet. 
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