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Prosjektet E39 Bolsønes omhandler området hvor tunell gjennom Molde i storprosjektet E39 Ålesund – Molde kommer ut i øst. 
Det planlegges rundkjøring, og gang- og sykkelvegløsninger i området.
 
Denne rapporten er en geoteknisk vurderingsrapport på reguleringsplannivå for prosjektet. 
Utførte grunnundersøkelser er presentert i geoteknisk datarapport B11796-GEOT-R1. 
 
Ved tunellpåhugget er det opptil 12 m med faste morenemasser. Graveskråninger er lagt med helning 1:2. Det ventes ikke 
stabilitetsproblemer.  Det ventes ikke setninger på ny veg. For husene rundt tunellpåhugget må det gjøres tilstandsvurderinger, 
og dokumentere fundamentering. Det planlegges opptil 11m høye murer rundt tunellportalene. Foreløpige beregninger av utført i 
denne rapporten, men det må gjøres detaljert prosjektering og godkjenning på byggeplansnivå. 
I området langs dagens E39 er det faste masser av sandig siltig materiale over sandig siltig grusig leirig materiale. Gang og 
sykkelvegen og konstruksjonen for rundkjøringen vil bli liggende på faste morenemasser eller komprimerte masser over berg. 
Det vil kunne bli behov for noe sprengning/pigging av berg. Det må påses at det masseutskiftes til telefritt dyp under veg og 
konstruksjon.

Morene, tørrmur, grunnvannstand
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VEDLEGGSOVERSIKT 
Bilag  

1  Oversiktskart 1:50 000 (i A4 format) 

2  Dimensjonering av tørrmur 

 

Tegning  Målestokk 

   V01 Borplankart 1:1000 

V02-V12 Tverrprofil 11610-11780 for linje 10300 1:200 

      V13-V20  Tverrprofil 60 – 430 for linje 71000 1:200 

V21-V22 Tverrprofil 80-150 for linje 20000 1:200 

V23-V26 Tverrprofil 320-600 for linje 10100 1:200 

V27-V28       Tverrprofil 40-70 for linje 71100                         1:200              

   V29 Profil gjennom borpunkt X4 – X7                          1:200 

           V30          Sonderinger utenfor profil                                  1:200              
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1 Innledning 
Etter oppdrag fra divisjon Utbygging, E39 Molde – Ålesund, har fagressurs geofag fra divisjon 
drift og vedlikehold foretatt geotekniske vurderinger for prosjektet E39 Bolsønes. Prosjektet 
omhandler kryssløsning for området på Fuglset, hvor tunell gjennom Molde i storprosjektet E39 
Ålesund – Molde vil komme ut i øst.    

Denne rapporten er en vurderingsrapport og er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen 
for prosjektet. Geotekniske undersøkelser er presentert i datarapport B11796-GEOT-R1. 

Bilag 1 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 

2 Regelverk og krav til partialfaktor 

2.1 Myndighetskrav og kontrollform 
Med bakgrunn i tabell NA.A1(901) i Eurocode 0 er konsekvens-/pålitelighetsklasse satt til CC2 
og RC2. Grunnundersøkelsene viser løsmasser med begrenset bruddkonsekvens, og god evne 
til å tåle deformasjoner. Dagens E39 har i dette området en ÅDT på 15000. Det vil være mulig 
å finne omkjøringsmuligheter ved et eventuelt brudd.      

Med bakgrunn i kap. 2.1 i Eurokode 7 plasseres prosjektet i geoteknisk kategori 2. Det er ikke 
funnet kvikkleire i området, og det skal ikke fylles i sjø. 

I henhold til Tabell 1.3 og 1.5 i Hb N200 havner prosjektet i prosjekterings- og 
utførelseskontrollklasse PKK2 og UKK2. Dette medfører at det skal utføres 

• egenkontroll 
• utvidet kontroll (intern, systematisk kontroll - kollegakontroll) 
• utvidet kontroll iht. PKK2 (verifisering av at egen- og kollegakontroll er utført) 

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

2.2 Krav til lokalstabilitet 
Med bakgrunn i valgt konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og bestemmelse av forventet 
bruddmekanisme (nøytralt brudd) er partialfaktorer for lokalstabilitet valgt etter Tabell 1,8 og 
1,9 i Hb N200. 

Dette utgjør γM=1,4 for effektivspenningsanalyse og γM=1,4 for totalspenningsanalyser. 

2.3 Krav til kontroll av murer 
Prosjektet medfører behov for murer der den totale høyden er på inntil 11 m (ved 
tunellportalen). Murer med konstruksjonshøyde ≥ 5,0 m skal godkjennes i henhold til 
godkjenningsordningen i Statens vegvesen. Krav til dokumentasjon for kontrollen finnes i 
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kapittel 2 i Hb N400. 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. 

Murer må prosjekteres på byggeplansnivå, og det må settes av tid til godkjenningskontroll for 
murer over 5 meter. 

2.4 Frostsikring 
Ved humusholdige eller siltige masser skal det masseutskiftes til frostfri dyp under og bak 
murer og konstruksjoner. Man kan eventuelt bruke frostisolasjon. Frostdybde er estimert ut fra 
følgende formel gitt i HB V220 kap. 13.4: 

ZF = KF*√F 

ZF: Frostfritt dyp i cm 

KF: Frostdybdefaktor avh. av jordart. For stein/pukk er denne 1,4.  

F: frostdybde i hºC, i Molde er F100 =4000 (N200, vedlegg 1). 

Dette gir for stein/pukkmasser et frostfritt dyp på 89 cm. 

3 Mark- og laboratorieundersøkelser 
Grunnundersøkelser er presentert i geoteknisk datarapport B11796-GEOT-R1.  

4 Grunn og fundamenteringsforhold 

4.1 Fra tunellpåhugg til rundkjøring, veglinje 10300 (profil 11600 til 
11810) 

Oversiktskart: tegn. V01 
Tverrprofil: tegn. V02-V12 

4.1.1 Grunnforhold 
Grunnundersøkelsene i området ved tunellpåhugget viser opptil 12 meter med fast lagrede 
morenemasser. Laveste bergregistrering i området er på kote +14,8. Veglinja ved 
tunellpåhugget vil ligge ca. i kote +2. Prøve av løsmassene viser sandig siltig grusig leirig 
materiale i telefarlighetsklasse T3 og T4.  

Videre inn mot planlagt rundkjøring viser totalsonderingene en løsmassemektighet på mellom 
2 og 6 m. Fram til profil 11710 ser dette ut til å være faste, tette morenemasser. Fra profil 
11710 og sørover til planlagt rundkjøring ligger det noe løsere lagret masse under et fast 



Geoteknisk rapport nr. B11796-GEOT-R2 
 

Drift og vedlikehold – Fagressurs geofag 

Side 7 av 14 

topplag. Det faste topplaget er grusig sandig materiale. Det løse laget er humusholdig sandig 
grusig siltig leirig materiale (med humusinnhold opp mot 5 %). Grunnvannstanden er målt 3 m 
under terreng oppe i skråninga ved tunellpåhugget, og 1 m under terreng ca. 50 meter sør for 
påhugget.  

4.1.2 Stabilitetsforhold  
Det er faste morenemasser i området ved tunellpåhugget. Graveskråninger er lagt med helning 
1:2 i Novapointmodellen. Det oppnås god stabilitet med slike graveskråninger. Det er ikke utført 
grunnundersøkelser i selve skråninga over planlagt tunellpåhugg på grunn av vanskelig tilkomst 
for brunnboringsriggen.  Det er en tydelig overgang til berg i de fleste av totalsonderingene, og 
det er boret 3-5m ned i berg (fjellkontroll). Skåningsutslaget for utgraving til tunellpåhugg vil 
ut fra sonderingene havne midt i dagens kryss for Fuglsetvegen, Rypevegen og Tostenbakken. 
Høyt finstoffinnhold gjør morenen tett og telefarlig. Massene kan bli flytende ved transport, og 
siltige masser er ømfintlige for erosjon.  Det kan derfor bli nødvendig med overflatesikring i 
skjæringer.  

4.1.3 Setningsforhold 
Det ventes ikke setninger på ny veg da denne blir liggende under/rett over dagens bergnivå, 
og vil ligge på komprimerte tilførte masser over berg. Utgraving og sprengning i berg vil kunne 
føre til senkning av grunnvannstanden i området. En grunnvannssenkning kan generelt føre til 
setninger på områder i nærheten. For husene rundt tunellpåhugget må det gjøres 
tilstandsvurderinger, og dokumenteres hvordan disse er fundamentert. Dette er forhold som 
må vurderes på byggeplanstadiet. Det er satt innlekkasjekrav for tunellpåhugget som tar høyde 
for å hindre setninger i sensitiv leire ved Glamox (se geologisk rapport 40053-GEOL-R01 og 
rapport Rv 62 Omlegging av gangbru ved Glamox 1978).  

4.1.4 Brukbarhet av skjæringsmasser 
Morenemasser kan være veldig faste å grave i, men problematiske å legge ut og komprimere. 
De er også svært vannømfintlige. Ved vurdering av brukbarhet bør de vurderes som leire, og 
behandles deretter. Det kan være nødvendig å utføre komprimeringsforsøk for å etablere 
kriterier for utlegging og komprimeringsarbeid (Hb V221, kap 2.2.2.3). Fra profil 11710 og 
sørover til rundkjøringen tyder prøver på at løsmassene har for høyt humusinnhold (over 3%) til 
å kunne brukes i vegfylling.  

4.1.5 Tørrmurer 
Det er planlagt en 11 m høy tørrmur i området rundt tunellportalene (vinkelrett på veglinja). 
Det er også planlagt mur på østsiden av tunellportalen opp mot gs-veg 71210, som skal gå 
over tunellportalen (se plankart V01, og figur 1). Denne muren vil bli opptil 9 m høy.   

Det vil også bli murer på opptil 2 meter i området nord for gs-veg 71210 (i området over 
tunellportalen). Her blir det 1:2 skråning i bakkant mur. Figur 1 viser skisser av området hentet 
fra Novapointmodellen. Lysegrønn «vegg» foran tunellportalene viser planlagt 11m høy mur.  
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Figur 1: Figuren viser utklipp fra Novapointmodellen til prosjektet i området ved tunellportalen. 
Det er planlagt 11 m høye murer i området rundt portalen, og opptil 9m høy mur øst for portal, 
parallelt med E39 fra tunellportalen og ut.   

Murer med konstruksjonshøyde ≥ 5,0 m skal godkjennes i henhold til godkjenningsordningen 
i Statens vegvesen. Murer må prosjekteres og sendes inn til godkjenning på byggeplansnivå. 
For å få et inntrykk av nødvendige steinstørrelser på topp og bunnblokk er det gjort en foreløpig 
beregning av en 11 m, og en 9 m høy mur. Det er ikke sett på rekkverk og påkjørsellast på 
toppen.  

Benyttede parametere for beregning av tørrmur er vist i følgende tabell:  

Tabell 1 - Jordparametere for murdimensjonering 

Materiale Tyngde-tetthet 

γ (kN/m3) 

Attraksjon 

a  (kPa) 

Friksjons-vinkel 

φ  (°) 

Bak mur 

(sprengstein/pukk) 

19,0  10 42 

Foran mur 

(grus/sprengstein) 

19,0 0 35 

Under mur 
(Avretting og fyllmasse under 
såle (maskinkult 22-120mm) 

19,0 10 42 

Mur 22,0 - - 
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Beregningene er gjort med programmet Tørrmur versjon 22.01 fra Profinova, og lagt i bilag 4. 
Murene er dimensjonert med flatt terreng foran og bak. Det er lagt inn en fronthelning på 3:1. 
Det er lagt inn jevnt fordelt last på 5 kPa bak mur med lastfaktor 1,35. Det er også lagt inn en 
boggiekvivalent last på 25 kPa (med lastfaktor 1,35) fra gs vegen som ligger bak. Det er 
konservativt ikke lagt inn fotdybde.  

Bunnfugeruhet rb 

Krav til maksimalverdi for ruhet rb maks ut fra figur 6.3 i HB V220 ville vært 0.9 ved horisontalt 
terreng foran, og grus under såle. Det står videre i Hb V220 at en bør vurdere en lavere ruhet 
hvis murhøyde overstiger 5m. I beregningen settes rb maks= 0,7.  

Jordtrykksruhet rv 

I Profinova sitt regneprogram «TØRRMUR» kan ruhet itereres fram for å unngå negativ 
eksentrisitet (mur lener seg mot bakfyll). Figur 2 viser utklipp med forklaring ved beregning av 
den 11m høye tørrmuren. Jordtrykksruheten er her iterert ned til 0,12. Eksentrisiteten er da satt 
lik null.    

 

Figur 2: Utklipp fra beregning med programmet Tørrmur hos Profinova. Jordtrykksruheten er 
iterert ned til 0,12. 

 

 

Tabell 2 viser foreløpig beregnede dimensjoner for en 11m og en 9m høy tørrmur.  
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Tabell 2 – foreløpige murdimensjoner 
Murhøyde 
inkl. fot 

H[m] 

Min. fotdybde 

D [m] 

Min. bredde bunn 
[m] 

Min. bredde topp 

[m] 

Fronthelning mur 

11 0,5 4,5 2 3:1 

9 0,5 3,2 1,7 3:1 

 

4.2 Gang- og sykkelveg øst-vest, veglinje 71000  

Inkl. kulverter øst-vest i rundkjøring (profil 60 til 430) 
Tverrprofil: V13-V20 

4.2.1 Grunnforhold 
Totalsonderingene i området langs dagens E39 viser faste masser, og en løsmassetykkelse på 
mellom 1,1 og 5,8 m (kortest til berg i øst, ved dagens kryss). Prøve viser sandig siltig materiale 
over sandig grusig siltig leirig materiale.  Grunnvannstanden på nordsiden av dagens E39, vest 
for dagens kryss (i hull P1) ligger 0,5-1 m under terreng, i kote +4.  

Gang og sykkelvegen skal gå under ny rundkjøring for E39 i dagens kryssområde i 3 kulverter 
formet i en Y-løsning. Midten av rundkjøringen vil være åpen, og støttes opp av en betongring.  
Figur 3 og 4 viser utklipp av Novapointmodellen for krysset.  
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Figur 3: Figuren viser utklipp fra Novapointmodellen i området ved rundkjøringen. Gang og 
sykkelveg ligger under rundkjøringen.  

 

Figur 4: Figuren viser utklipp av betongkonstruksjonen i rundkjøringa hentet fra 
Novapointmodellen. Den viser de tre kulvertene for gang og sykkelveg under rundkjøringa.  

 

 P1 

 P2 
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4.2.2 Stabilitetsforhold 
Det ventes ikke å oppstå stabilitetsproblemer med graveskråninger på 1:2. 

4.2.3 Setningsforhold 
Gang og sykkelvegen og konstruksjonen for rundkjøringen vil bli liggende på faste 
morenemasser eller komprimerte masser over berg. Det ventes derfor ikke setninger for disse. 
Det vil kunne bli behov for noe sprengning/pigging av berg. Det må påses at det masseutskiftes 
til telefritt dyp (89 cm ved bruk av pukk) under veg og konstruksjoner i område hvor det blir 
liggende igjen morenemasser.  

Deler av gang og sykkelvegen, og konstruksjonen til rundkjøringa vil ligge under målt 
grunnvannsnivå i området ved grunnvannsrør P1 (kulvert mot nordvest, se figur 4). Grunnvannet 
er her målt i kote +4. Laveste punkt i gang og sykkelvegen er rett utenfor kulvert mot nordvest 
(topp asfalt i kote +2,55). Det planlegges drenert konstruksjon. Dimensjonering av drenering 
blir utført av konsulent Rambøll. De ser også på forhold ved stormflo og utfordringer knyttet til 
at kulverter ligger nært sjø på lave høyder.      

Det har også vært tørt ned til berg i hull P2 i kote +3,8 (ved østlig kulvert). Gang og sykkelvegen 
ligger her i kote +3,5.   

Da det er faste masser i området, og løsmasseoverdekningen er liten ventes det ikke setninger 
på nabobygg som følge av grunnvannssenkning. På byggeplansnivå må det likevel gjøres 
tilstandsvurderinger av nabobygg, og dokumenteres hvordan disse er fundamentert for å 
utelukke setningsskader.  

4.3 Arm mot Enenvegen, Veglinje 20000 (profil 40 til 150) 
Tverrprofil: V21-V22 

Grunnundersøkelsene viser faste masser i området. Planlagte tiltak er små. Det ventes ikke 
utfordringer med stabilitet eller setninger. 

4.4 Øst for kryss, veglinje 10100 (profil 320 til 600 
Tverrprofil: V23-V26 

4.4.1 Grunnforhold 
Grunnundersøkelser øst for planalgt kryss viser mellom 1,3 og 15,6 m til berg (berget ligger 
høyest i området ved krysset). Totalsonderingene viser stort sett faste masser under løsere 
topplag på 0.5 til 1m. Prøve viser grusig sand (humusholdig) over sandig grusig siltig leirig 
materiale, over sandig leirig silt. 

Ny E39 vil ligge ca 2 meter høyere enn dagens E39 i området rett øst for rundkjøringen, og gå 
gradvis ned til dagens terreng.  Det planlegges en ca 2 m høy mur på sørsiden av gang-og 
sykklevegen i området inn mot rundkjøringa. Det planlegges også lave murer på nordsiden av  
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gang og sykkelvegen. Figur 4 viser utklipp fra Novapointmodellen for veglinje øst for 
rundkjøringen.  

 

Figur 4: Figuren viser utklipp fra Novapointmodellen av veglinjen øst for krysset.  

4.4.2 Stabilitet- og setningsforhold 
Det ventes ikke å oppnå stabilitetsproblemer for løsningen med graveskråninger på 1:2. Det 
må påses at det masseutskiftes til telefritt dyp for murer. Murene prosjekteres på 
byggeplansnivå.  

4.5 Undergang sørlig arm, veglinje 71100 (profil 40-90) 
Tverrprofil: V27-V28 

4.5.1 Grunnforhold 
Sonderingene sør for krysset viser stort sett faste masser, og 1 til 3 meter til berg. Prøve viser 
at løsmassene fra 0-1m dyp består av grusig sandig materiale, og er humusholdige. Det er satt 
ned 3 grunnvannstandsrør i området (P3, P4 og J32). Det har ikke vært vann i disse rørene. Bunn 
rør i brønn P4 ligger på kote -1.  

4.5.2 Stabilitet- og setningsforhold 
Det ventes ikke å oppstå problemer med stabilitet eller setninger i området. Høyde for planlagt 
gang og sykkelveg ligger her i kote +2,7.  Området ligger nært sjø, og på lave høyder. Planlagt 
overvannssystem (se notat E39 Julbøen – Molde 1350047552 fra Rambøll ang drens- og 
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overvannssystem) legger til grunne at det kan stå vann i gang og sykkelvegen ved større 
hendelser.   

5 Videre arbeider 
Murer med konstruksjonshøyde ≥ 5,0 m skal godkjennes i henhold til godkjenningsordningen 
i Statens vegvesen. Murer må prosjekteres og sendes inn til godkjenning på byggeplansnivå.  

På byggeplansnivå må det gjøres tilstandsvurderinger av nabobygg ved tunellpåhugg og 
rundkjøringen. Det må dokumenteres hvordan disse er fundamentert for å utelukke 
setningsskader. 

Det må tappes data fra loggere i grunnvannstandsrør og poretrykksmåler etter at disse har stått 
en tid. Under bygging kan disse være med å dokumentere eventuelle endringer i 
grunnvannstanden.  

6 Referanser 
Standard Norge (2016), NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016. Eurokode 7: Geoteknisk 
prosjektering. Del 1: Allmenne regler. 

Statens vegvesen (2021), Vegbygging. Håndbok N200. 

Statens vegvesen (2018), Geoteknikk i vegbygging. Håndbok V220. 

Statens vegvesen (2016), Laboratorieundersøkelser. Håndbok R210. 

Statens vegvesen (2014), Feltundersøkelser. Håndbok R211. 

Statens vegvesen (2014), Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok V221. 

Statens vegvesen (2014), Geoteknisk opptegning. Håndbok V223. 

Statens vegvesen (2008), Miljøtunell Fuglset rapport nr 2008222075-1. 

Statens vegvesen (1978), Omlegging av gangbru ved Glamox.  

 

Rådatafiler og annen brukt informasjon finns lagret internt hos SVV på Molde-prof: 

\\vegvesen.no\data\felles\PROF\Molde\_Berg og geoteknikk\E 39\E39 40145 Fuglset-Kviltorp 
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Tørrmur på løsmasser

Beregnet 03.02.2022 Kl.13:15:05
(Programversjon 22.01)

Inndata
(mål i mm)

1

d=
3,

0

bb=4500

bt=2000

H
=

11
00

0



Kritisk
skjærflate

v

Tyngdetetthet for mur: mur = 22,0 kN/m³

Tyngdetetthet for masser bak mur:  = 19,0 kN/m³

Konsekvensklasse: CC2 Alvorlig
Bruddmekanisme : Nøytralt brudd
m = 1,4 (iht. Fig. 0.3 i Håndbok V220)

Ruhet for bakkant mur: rv = 0,12

Helning av kritisk skjærflate settes lik: 

v = 45 +






4

= 45 + 42,0
2

- 0,0
4

 = 66,0°

Bæreevnen beregnes for antatt homogen undergrunn.

Bæreevnen regnes dykket, dvs. kritisk skjærflate antas å
gå gjennom masser som ligger under grunnvannsstanden.

 = 19,0 kN/m³ tan = 0,90

a = 10,0 kPa 
m

 = 1,4

Tyngdetetthet for masser
foran mur:  = 19,0 kN/m³

=42,0°

a=10,0 kPa

r
bmax

= 0,70 (Maks. tillatt ruhet)

qk

qQk

Laster i bakkant Lastfaktor
(Bruddgrense)

qk = 5,0 kPa 1,35

qQk = 25,0 kPa 1,35

Boggiekvivalentlasten qQk blir
tatt med i beregningene.
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(mål i mm)
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rv = 0,12 (ruhet for beregning av jordtrykk)

tand = tan/m = 0,90/1,4 = 0,64 ,  d = arctan(0,64) = 32,7°

Ved horisontalt terreng er jordtrykket for aktiv tilstand gitt ved:

pA' + a = KA·(pv' + a) ( 1 )

KA = 0,286 (iht. figur 5.4 i V220)

Murhelning bakkant: db =
H
d +bt-bb

H  = 
11,000

3,0
+2,000-4,500

11,000  = 9,4

tan = 1/db = arctan(1/db) = 6,1°

K = 
cos³·cos²d

cos²(d)
 = 

cos³(6,1° )·cos²(32,7° )
cos²(6,1°+32,7° )

 = 0,873

Korrigert jordtrykksfaktor: KA,korr=K·KA=0,873·0,286 = 0,250

Resulterende effektivt trykk i bakkant beregnes iht. ligning (1)
ovenfor. Ved beregningsmessig negativt trykk (dvs. strekk),
neglisjeres dette, og trykket settes lik 0.

Nivå A (topp mur)

Vertikaltrykk: p'Av = qk·q1+qQk·q2

p'Av = 5,0·1,35+25·1,35 = 40,5 kPa

KA,korr·(p'Av+a)-a = 0,250·(40,5+10,0)-10,0 = 2,6 kPa, dvs. > 0

Horisontaltrykk: p'Ah = 2,6 kPa

Nivå B : 5,000 m under topp mur (bunn boggiekvivalentlast)

Vertikaltrykk: p'Bv = 5·+qk·q1

p'Bv = 5·19,0+5,0·1,35 = 101,8 kPa

KA,korr·(p'Bv+a)-a = 0,250·(101,8+10,0)-10,0 = 18,0 kPa , dvs. > 0

Horisontaltrykk: p'Bh = 18,0 kPa

Nivå C (bunn mur)

Vertikaltrykk: p'Cv = 11,000·+qk·q1

p'Cv = 11,000·19,0 + 5,0·1,35 = 215,8 kPa

Horisontaltrykk: p'Ch = KA,korr·(p'Cv+a)-a

p'Ch = 0,250·(215,8+10,0)-10,0 = 46,5 kPa



Tørrmur på løsmasser

Resultater - Bæreevne (mål i mm)

0

Gv

c3

EA

c1

c2

TA

b0

qv

10786

38
26

Kritisk skjærflate

Rv c4

Rh

Rh = EA = 245 kN/m

Gv = 0,5·(bb+bt)·H·mur = 0,5·(4,500+2,000)·11,000·22,0 = 787 kN/m

c3 = 1
Gv

·[H
6

·(bb-bt)·mur·(bb-bt-
H
db

)+H·bt·mur·(bb- 1
2

·bt-
1
2

·H
d

)]

c3 = 1
787

·[11,000
6

·(4,500-2,000)·22,0·(4,500-2,000-11,000
9,4

)

+11,000·2,000·22,0·(4,500- 1
2

·2,000- 1
2

·11,000
3,0

)] = 1,197 m

TA = rv·tand·(
EA
H

+a)·H = 0,12·0,64·( 245
11,000

+10,0)·11,000 = 27 kN/m

c2 = 
c1

db
 = 

3,677
9,4

 = 0,390 m

Rv = Gv + TA = 787+27 = 813 kN/m

Moment om pkt. 0:

M0 = EA·c1-TA·c2+Gv·c3

M0 = 245·3,677-27·0,390+787·1,197 = 1830 kNm/m

c4 = M0/Rv = 1830/813 = 2,250 m

e = c4-0,5·bb = 2,250-0,5·4,500 = 0,000 m

Antatt ruhet i bakkant mur basert på standardverdier iht. V220, resulterte i

beregningsmessig negativ eksentrisitet, dvs. at muren hadde en tendens til

å lene seg mot fyllmassene i bakkant. På denne bakgrunn ble det valgt å la

programmet beregne en ruhet i bakkant som gir eksentrisitet e lik null.

Beregnet ruhet for bakkant mur: rv = 0,12. Det må vurderes på et faglig

grunnlag om beregnet ruhetsverdi er realistisk for aktuelle masser i bakkant.

b0 = 0,9·bb-2·e = 0,9·4,500-2·0,000 = 4,050 m

qv = Rv/b0 = 813/4,050 = 201 kN/m²

Beregning av bæreevne (effektivspenningsanalyse) :

Krav 1 : rbrbmax = 0,70 ,  rb = 
Rh

b0·(qv+a)·tand
 , a = 10 kPa

tand=tan/m=0,90/1,4 = 0,64rb = 245
4,050·(201+10)·0,64

rb = 0,45 < rbmax krav 1 er OK !

Krav 2 : qvv = Nq·(p'+a)+½N· '·b0-a

p' = 19,0·0,00 = 9,0·0,00 = 0,0 kN/m²

Nq = 13,3 ,  N = 10,6 ,   ' = 19,0-10 = 9,0 kN/m³ (dykket)

v = 317 kN/m² > qv krav 2 er OK !

qv / v = 0,63
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Beregnet 07.02.2022 Kl.13:11:48
(Programversjon 22.01)

Side 1

Inndata
(mål i mm)

1

d=
3,

0

bb=3200

bt=1700

H
=

90
00



Kritisk
skjærflate

v

Tyngdetetthet for mur: mur = 22,0 kN/m³

Tyngdetetthet for masser bak mur:  = 19,0 kN/m³

Konsekvensklasse: CC2 Alvorlig
Bruddmekanisme : Nøytralt brudd
m = 1,4 (iht. Fig. 0.3 i Håndbok V220)

Ruhet for bakkant mur: rv = 0,09

Helning av kritisk skjærflate settes lik: 

v = 45 +






4

 = 45 + 40,0
2

 - 0,0
4

 = 65,0°

Bæreevnen beregnes for antatt homogen undergrunn.

Bæreevnen regnes dykket, dvs. kritisk skjærflate antas å
gå gjennom masser som ligger under grunnvannsstanden.

 = 19,0 kN/m³ tan = 0,84

a = 10,0 kPa 
m

 = 1,4

Tyngdetetthet for masser
foran mur:  = 19,0 kN/m³

=40,0°

a=10,0 kPa

r
bmax

= 0,70 (Maks. tillatt ruhet)

qk

qQk

Laster i bakkant Lastfaktor
(Bruddgrense)

qk = 5,0 kPa 1,35

qQk = 25,0 kPa 1,35

Boggiekvivalentlasten qQk blir
tatt med i beregningene.
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Jordtrykk
(mål i mm)
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p'Ch=38,1 kPa

EA=167 kN/m
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rv = 0,09 (ruhet for beregning av jordtrykk)

tand = tan/m = 0,84/1,4 = 0,60 ,  d = arctan(0,60) = 30,9°

Ved horisontalt terreng er jordtrykket for aktiv tilstand gitt ved:

pA' + a = KA·(pv' + a) ( 1 )

KA = 0,312 (iht. figur 5.4 i V220)

Murhelning bakkant: db =
H
d +bt-bb

H  = 
9,000

3,0
+1,700-3,200

9,000  = 6,0

tan = 1/db = arctan(1/db) = 9,5°

K = 
cos³·cos²d

cos²(d)
 = 

cos³(9,5° )·cos²(30,9° )
cos²(9,5°+30,9° )

 = 0,821

Korrigert jordtrykksfaktor: KA,korr=K·KA=0,821·0,312 = 0,256

Resulterende effektivt trykk i bakkant beregnes iht. ligning (1)
ovenfor. Ved beregningsmessig negativt trykk (dvs. strekk),
neglisjeres dette, og trykket settes lik 0.

Nivå A (topp mur)

Vertikaltrykk: p'Av = qk·q1+qQk·q2

p'Av = 5,0·1,35+25·1,35 = 40,5 kPa

KA,korr·(p'Av+a)-a = 0,256·(40,5+10,0)-10,0 = 2,9 kPa, dvs. > 0

Horisontaltrykk: p'Ah = 2,9 kPa

Nivå B : 5,000 m under topp mur (bunn boggiekvivalentlast)

Vertikaltrykk: p'Bv = 5·+qk·q1

p'Bv = 5·19,0+5,0·1,35 = 101,8 kPa

KA,korr·(p'Bv+a)-a = 0,256·(101,8+10,0)-10,0 = 18,6 kPa , dvs. > 0

Horisontaltrykk: p'Bh = 18,6 kPa

Nivå C (bunn mur)

Vertikaltrykk: p'Cv = 9,000·+qk·q1

p'Cv = 9,000·19,0 + 5,0·1,35 = 177,8 kPa

Horisontaltrykk: p'Ch = KA,korr·(p'Cv+a)-a

p'Ch = 0,256·(177,8+10,0)-10,0 = 38,1 kPa
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Side 3

Resultater - Bæreevne (mål i mm)

0

Gv

c3

EA

c1

c2

TA

b0

qv

6123

22
73

Kritisk skjærflate

Rv c4

Rh

Rh = EA = 167 kN/m

Gv = 0,5·(bb+bt)·H·mur = 0,5·(3,200+1,700)·9,000·22,0 = 485 kN/m

c3 = 1
Gv

·[H
6

·(bb-bt)·mur·(bb-bt-
H
db

)+H·bt·mur·(bb- 1
2

·bt-
1
2

·H
d

)]

c3 = 1
485

·[9,000
6

·(3,200-1,700)·22,0·(3,200-1,700-9,000
6,0

)

+9,000·1,700·22,0·(3,200- 1
2

·1,700- 1
2

·9,000
3,0

)] = 0,590 m

TA = rv·tand·(
EA
H

+a)·H = 0,09·0,60·( 167
9,000

+10,0)·9,000 = 14 kN/m

c2 = 
c1

db
 = 

3,099
6,0

 = 0,517 m

Rv = Gv + TA = 485+14 = 499 kN/m

Moment om pkt. 0:

M0 = EA·c1-TA·c2+Gv·c3

M0 = 167·3,099-14·0,517+485·0,590 = 798 kNm/m

c4 = M0/Rv = 798/499 = 1,600 m

e = c4-0,5·bb = 1,600-0,5·3,200 = 0,000 m

e  < bb/6 = 3,200/6 = 0,533 m  (anbefalt maksimalverdi)

Beregnet eksentrisitet e er mindre enn anbefalt maksimalverdi

iht. Håndbok V220 pkt. 9.3.2 i), dvs. OK

b0 = 0,9·bb-2·e = 0,9·3,200-2·0,000 = 2,880 m

qv = Rv/b0 = 499/2,880 = 173 kN/m²

Beregning av bæreevne (effektivspenningsanalyse) :

Krav 1 : rbrbmax = 0,70 ,  rb = 
Rh

b0·(qv+a)·tand
 , a = 10 kPa

tand=tan/m=0,84/1,4 = 0,60rb = 167
2,880·(173+10)·0,60

rb = 0,53 < rbmax krav 1 er OK !

Krav 2 : qvv = Nq·(p'+a)+½N· '·b0-a

p' = 19,0·0,00 = 9,0·0,00 = 0,0 kN/m²

Nq = 10,1 ,  N = 6,4 ,   ' = 19,0-10 = 9,0 kN/m³ (dykket)

v = 175 kN/m² > qv krav 2 er OK !

qv / v = 0,99































































Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
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Tlf: (+47) 22 07 30 00
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