
Region vest
Ressursavdelinga
Geo- og skredseksjonen
26.03.2015

A
le

xa
nd

er
 Ø

vr
ev

ik
 S

lo
bo

di
ns

ki

Geoteknikk
Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for regulering-
splan. 36040-470

Ingvaldstad Rv.13 HP010 meter 6930-7900, Hjelmeland kommune

2014154913-5Ressursavdelinga



Oppdragsrapport
Nr. Labsysnr.

Antall sider:

Antall vedlegg:

Antall tegninger:

Kontrollert

Oppdragsgiver:

Dato:

Utarbeidet av (navn, sign.)

Seksjonsleder (navn, sign.)

UTM-sone Euref89 Ø-N

Kommune nr. Kommune

Oppdragsnummer

Sammendrag

Emneord

www.vegvesen.no

Postadr.

Telefon

Region vest
Ressursavdelinga

Askedalen 4
6863 LEIKANGER
(+47 915) 02030

Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. 36040-470

33 -4973 - 6594071

1133 Hjelmeland

2014154913-5 Stein Olav Njøs

Alexander Øvrevik Slobodinski

26.03.2015

Simen Auli Staff 12

2

7

Øystein Bueie Holstad

Friksjonsmasser, fylling, skjæring, blokk, stein, støttekonstruksjon

Geo- og skredseksjonen

Geo- og skredseksjonen har fra Simen Auli Staff, Planseksjonen Stavanger, fått i oppdrag å utføre grunnundersøkelser og foreta 
geotekniske vurderinger for reguleringsplan for utbedring av to svinger ved rv. 13 Ingvaldstad, Hjelmeland kommune. Grun-
nundersøkelser inklusive lab-analyser, og vurdering av resultater har i sin helhet blitt utført av Geo- og skredseksjonen.

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 24 totalsonderinger, samt opptak av 2 representative prøveserier.

Sonderingene viser stor til meget stor sondermotstand under et meget tynt topplag før boringene er avslutta i berg eller antatt 
berg. Unntaket er imidlertid sonderingene som er utført i eksisterende veg (6, 8 og 10), som viser løst lagrede masser mellom i 2-3 
meters dybde), men under dette er det meget fast før berg er påtruffet. De løst lagrede massene inneholder grus, sand og silt som 
er stedvis humusholdige. Dette utgjør imidlertid ikke noe problem da vegen skal legges ut på fylling utenfor dette. Generelt er det 
benyttet både spyling og slag for å trenge gjennom massene. Økt rotasjon utover prosedyre er også benyttet. Det er registrert mye 
blokk og stein i massene.

Løsmassekart fra NGU antyder at grunnen i området består av morenemasser. Dette stemmer godt overens med resultatene fra de 
undersøkelsene som er utført.

På det jevne antas grunnen langs trasseen for det meste å bestå av hovedsakelig faste friksjonsmasser (T2) over berg. Generelt for 
vegen må matjord (topplag), humusholdige maser og jord fjernes før fylling etableres. Vegens overbygning anbefales dimensjon-
ert for T2-masser, både på fylling og i skjæring. Fyllinger bør utføres med telefrie masser (T1), sprengstein.

Støttekonstruksjoner kan benyttes for å stramme opp fyllinger og skjæringer. Disse kan fundamenteres enten på meget faste 
løsmasser eller berg.
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Geoteknisk kategori Konsekvens-/ 
pålitelighetsklasse

Konsekvens-
klasse

Beskrivelse

Geoteknisk kategori 1 CC1/RC1 CC1
Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale 
eller miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 2 CC2/RC2 CC2
Middels stor konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 3 CC3/RC3 ev RC4 CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
eller svært store økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av
Enhet/navn Signatur Dato

Geoteknisk 
prosjekterende

Oppdragsgiver

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse (pålitelighetsklasse)

Enhet/Navn Signatur Dato

Grunnleggende 
kontroll

Kollegakontroll

Utvidet kontroll

Uavhengig kontroll

Kontrollform
Prosjektering Utførelse

Grunn-
leggende 
kontroll 

Kollega-
kontroll

Uavh. eller
utvidet
kontroll

Basis 
kontroll

Intern 
systematisk 

kontroll

Uavhengig 
kontroll

B (begrenset) kreves kreves ikke kreves ikke kreves kreves ikke kreves ikke

N (normal) kreves kreves kreves ikke kreves kreves kreves ikke

U (utvidet) kreves kreves kreves kreves kreves kreves

GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENSKLASSE

PROSJEKTKONTROLL

Side 3

Kontrollklasse

✔

Geo- og skredseksjonen / Alexander 
Øvrevik Slobodinski 2015-03-26

Planseksjon Stavanger / Simen Auli Staff
2015-03-26

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 og ut fra vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad havner 
prosjektet generelt i geoteknisk kategori 1.
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VEDLEGGSOVERSIKT 
 
Vedlegg 1: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) 
Vedlegg 2: Borpunktsoversikt 
 
 
 

TEGNINGSLISTE 
Veglinje Målestokk Format 

Tegn.  Borplan 
V01: Borplan, profil 0-300    10000  1:500  A1 
V02: Borplan, profil 0-250    11000  1:500  A1 

 
 Tverrprofil 
 V03: Tverrprofil, profil 60-130   10000  1:200  A1 
 V04: Tverrprofil, profil 145-260   10000  1:200  A1 
 V05: Tverrprofil, profil 110-150   11000  1:200  A1 
 V06: Tverrprofil, profil 160-240   11000  1:200  A1 
 
 Lengdeprofil 
 V07: Tverrprofil, profil 45-350   21000  1:200  A1 
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1 INNLEDNING OG ORIENTERING 
 
Geo- og skredseksjonen har fra Simen Auli Staff, Planseksjonen Stavanger, fått i oppdrag å 
utføre grunnundersøkelser og foreta geotekniske vurderinger for reguleringsplan for utbedring 
av to svinger ved rv. 13 Ingvaldstad, Hjelmeland kommune. Grunnundersøkelser inklusive lab-
analyser, og vurdering av resultater har i sin helhet blitt utført av Geo- og skredseksjonen. 
 

 
Figur 1 Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Prosjektområdet er merka med blå strek. 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er ikke funnet gamle rapporter eller grunnboringsdata for strekningen i arkivet. Det 
konkluderes derfor med at det ikke er utført grunnundersøkelser tidligere ved rv. 13 
Ingvaldstad. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 24 totalsonderinger, samt opptak av 2 representative 
prøveserier. 
 
Det er ikke satt ned grunnvannstandsrør i noen av punktene. 
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Figur 2 Grunnboringsrigg, Geotech 707 
 
Alle boringer er innmålt med Leica GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene 
innenfor  2,0 cm. 
 
En samlet oversikt over plassering, borede dybder og data for identifisering av de forskjellige 
boringene framgår av Vedlegg 2 Borpunktsoversikt. 
 
Plasseringen av alle borpunkt er vist på boreplan, tegning V01 og V02. 
 
De opptatte prøveseriene er analysert ved Staten vegvesens laboratorium i Stavanger med hen-
syn til korngradering og vanninnhold, samt humusinnhold og omvandlingsgrad der det er 
aktuelt. 
 
Resultatene fra sonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene fremgår av tverr- og 
lengdeprofilene i tegn. V03-V07. 
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 
 

4.1 Geoteknisk kategori 
 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 og ut fra vurdering av skadekonsekvens og 
vanskelighetsgrad havner prosjektet generelt i geoteknisk kategori 1. Skjema for valg av 
geoteknisk kategori er å finne på side 2. 
 
Omfang av kontroll under utføring er relatert til geoteknisk kategori, og er vist i Figur 3 
 

 
Figur 3 Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori. Fra Håndbok 016 
 

4.2 Generelt om grunnforhold i planområdet 
 

 
Figur 4 Skjermdump fra Nasjonal Løsmassedatabase, www.ngu.no, NGU (2014). 
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Figur 4 viser et utsnitt av planområdet fra Nasjonal Løsmassedatabase. Løsmassene innenfor 
planområdet antas å bestå av morenemasser. Dette stemmer godt overens med de resultatene 
som senere beskrives i kapitelene 4.3 og 4.4. 
 

4.3 Område 1 Rv. 13, VL 10000, profil 50-280 
 
Oversiktskart:   tegn. V01 
Tverrprofil:  tegn. V03 og V04 
 
På strekningen er det planlagt å utbedre svingen ved å legge vegen på fylling mellom profil 50-
170, men fra profil 170-270 vil vegen ligge i skjæring. Det er primært utført 
grunnundersøkelser for fyllinga i eksisterende veg og på nedsiden av denne. For området med 
planlagt skjæring er det ikke mulig å komme til med grunnboringsrigg for undersøkelser. 
 
Det er på strekningen utført 13 totalsonderinger, samt tatt opp 1 representativ prøveserie. 
 

4.3.1 Grunnforhold 
 
Samtlige totalsonderinger har blitt avslutta i berg på strekningen. Dybden til berg varierer 
mellom 0,7–11,0 meter. 
 
Samtlige sonderinger viser stor til meget stor sondermotstand under et meget tynt topplag før 
boringene er avslutta i berg. Unntaket er imidlertid sonderingene som er utført i vegen (6, 8 og 
10) viser løst lagrede masser mellom i 2-3 meters dybde) 
 
Det er på det jevne benyttet både spyling og slag for å trenge gjennom massene. Økt rotasjon 
utover prosedyre er også benyttet. Det er registrert mye blokk og stein i massene. 
 
Prøveserien i punkt 8 viser at massene som er løst lagret under vegen består av et grusig sandig 
materiale over sandig grusig materiale mellom 0,5-2,5meter. Massene er humusholdige mellom 
1-2,5 meters dybde. Under dette er det funnet siltig sand mellom 3,0-3,5 meters dybde, over 
grusig sandig materiale mellom 3,5-4,0 meters dybde. Samtlige prøver har telefarlighetsgrad 
T2. 
 
På det jevne antas grunnen langs trasseen for det meste å bestå av hovedsakelig faste 
friksjonsmasser (T2) over berg. 
 

4.3.2 Stabilitet og setninger 
 
Det forventes ikke stabilitets- eller setningsproblematikk hvis matjord eller annet organisk 
materiale fjernes før etablering av fyllinga mellom profil 70-170. 
 
Det vises imidlertid til håndbok V221, kap. 2.3.2.3 for utførelse av fylling og interne setninger i 
fylling. Disse kan være i størrelses orden 0,5-1,0 % av total fyllingshøyde avhengig av hvordan 
fyllinga legges ut. 
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4.3.3 Vurderinger og anbefalinger 
 
Mellom profil 175-270 er det ikke mulig å utføre grunnundersøkelser med beltegående rigg på 
grunn av at terrenget er svært bratt, samt delvis vegetasjonskledd. Det er imidlertid synlig berg 
nederst ved eksisterende veg, samt mulig berg/eventuelt blokk, i sideterrenget mellom profil 
80-250. Se Figur 5. 
 
I skjæringa mellom profil 80-250 kan det forventes at berg delvis vil ligge høyere enn traunivå. 
Synlig berg kan med fordel måles inn. Dette vil gi en bedre terrengmodell som grunnlag for 
masseberegninger. 
 
Utsprengning for trau må påregnes på strekningen mellom profil 80-250. 
 
Generelt for vegen må matjord (topplag), humusholdige maser og jord fjernes før fylling 
etableres. Vegens overbygning anbefales dimensjonert for T2-masser, både på fylling og i 
skjæring. Fyllinger bør utføres med telefrie masser (T1), sprengstein. 
 
Det er mulig å stramme opp fylling med støttekonstruksjon i bunnen mellom profil 70-170. 
Mellom profil 175-270 kan det også være aktuelt å etablere støttekonstruksjoner for å stramme 
opp skjæringa. Eventuelt kan støttekonstruksjoner etableres i toppen hvis bunnen av skjæringa 
består av berg. 
 
Støttekonstruksjoner kan fundamenteres både på berg, eller meget faste løsmasser. Eventuelle 
støttekonstruksjoner må detaljprosjekteres på byggeplan. 
 
 

 
Figur 5 Sideterreng ved dagens veg, ca. profil 190-210. Synlig berg nederst ved siden av lav mur, samt 
mulig berg høyere opp i siden. 
 

4.4 Område 2 Rv. 13, VL 11000, profil 60-300 og VL 21000, profil 50-
125 

 
Oversiktskart:   tegn. V02 



Geoteknisk rapport SVEIS-nr. 2014154913-5 
 

Region vest – Ressursavdelinga – Geo– og skredseksjonen 
 

Side 10 av 12 

Tverrprofil:  tegn. V05 og V06 
Lengdeprofil:  tegn. V07 
 
På strekningen er det planlagt å utbedre svingen ved å legge vegen i skjæring mellom profil 
100-260. Det er først og fremst utført grunnundersøkelser for skjæringa, men også for trasee for 
omlagt lokalveg (linje 21000). Linje 21000 etableres for det meste på fylling. 
 
Store deler av området med planlagt skjæring er ikke mulig å komme til med grunnboringsrigg 
for undersøkelser på grunn av store blokker og stein. 
 
Det er i området utført 11 totalsonderinger, samt tatt opp 1 representativ prøveserie. 
 

4.4.1 Grunnforhold 
 
Samtlige totalsonderinger har blitt avslutta i berg eller antatt berg på strekningen. Dybden til 
berg varierer mellom ca. 4–8 meter. 
 
Samtlige sonderinger viser stor til meget stor sondermotstand under et meget tynt topplag (ca. 
0-0,5 meter) før boringene er avslutta i berg.  
 
Det er i de fleste sonderinger benyttet både spyling og slag for å trenge gjennom massene. Økt 
rotasjon utover prosedyre er også benyttet. Det er registrert mye blokk og stein i massene. 
 
Prøveserien i punkt 25 viser sandig grusig og grusig sandig materiale i mellom 1,0-2,5 meters 
dybde. Massene er her telefrie (T1). 
 
Oppsummert antas det at grunnen langs hovedtraseen for det meste består av faste 
friksjonsmasser (T2) over berg, som i område 1. 
 

4.4.2 Stabilitet og setninger 
 
Det forventes ikke stabilitets- eller setningsproblematikk for skjæringa mellom profil 100-260. 
Det samme gjelder for linje 21000, så lenge topplag av jord fjernes før fyllinga etableres. 
 
Det vises imidlertid til håndbok V221, kap. 2.3.2.3 for utførelse av fylling og interne setninger i 
fylling. Disse kan være i størrelses orden 0,5-1,0 % av total fyllingshøyde avhengig av hvordan 
fyllinga legges ut. 
 

4.4.3 Vurderinger og anbefalinger 
 
I skjæringa mellom profil 140-250 kan det forventes at berg delvis vil ligge høyere enn 
traunivå. Dette er tilfelle i profil 160, ved borepunkt 19A. 
 
Utsprengning for trau må påregnes på strekningen mellom profil 80-250. 
 
Det er mulig å stramme opp skjæringa med støttekonstruksjon i bunnen mellom profil 140-250. 
Støttekonstruksjoner kan fundamenteres både på berg, eller meget faste løsmasser. Eventuelle 
støttekonstruksjoner må detaljprosjekteres på byggeplan. 
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For linje 21000 som ligger på fylling, må topplag av jord eller organiske maser fjernes før 
fyllinga etableres. 
 
Hovedvegens (linje 11000) overbygning anbefales generelt dimensjonert for T2-masser i 
skjæring. Fylling for linje 21000 bør utføres med telefrie masser (T1) sprengstein, eventuelt 
stedlige T2-masser tatt ut i skjæring. Overbygning for veg 21000 anbefales dimensjonert for 
T2-masser. 
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5 Kildeliste 
 
Statens vegvesen (2014): Vegbygging. Håndbok N200 
 
Statens vegvesen (2014): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok V220 
 
Statens vegvesen (2014): Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, V221 
 
Statens vegvesen (2014): Geoteknisk felthåndbok. Håndbok V222 
 
Statens vegvesen (2014): Geoteknisk opptegning. Håndbok V223 
 
Statens vegvesen (2014): Laboratorieundersøkelser. Håndbok R210 
 
Statens vegvesen (2014): Feltundersøkelser. Håndbok R211 
 
NGU (2014): Nasjonal Løsmassedatabase, www.ngu.no 

 



Vedlegg 1 Tegningsforklaring 









Vedlegg 2 Borpunktsoversikt 
 

Borhull X Y Z Metode Stopp Løsmasse Berg
1 6563827,503 336743,093 231,4 Total Tolk 94 0,8 3,0 
2 6563833,290 336713,613 228,3 Total Tolk 94 0,7 1,1 
3 6563848,443 336719,089 233,6 Total Tolk 94 3,5 2,3 
4 6563829,710 336690,376 225,4 Total Tolk 94 3,6 2,3 
5 6563841,139 336695,322 227,4 Total Tolk 94 2,5 3,0 
6 6563857,600 336702,353 235,0 Total Tolk 94 5,6 2,2 
7 6563828,636 336665,571 222,8 Total Tolk 94 6,3 3,1 
8 6563864,285 336684,020 236,2 Total Tolk 94 10,4 1,4 
8P 6563864,285 336684,020 236,2 Prøve 90 4,0   
9 6563838,201 336651,649 220,9 Total Tolk 94 3,8 2,0 

10 6563869,012 336669,879 237,2 Total Tolk 94 10,9 0,8 
11 6563890,286 336629,709 241,0 Total Tolk 94 2,7 2,6 
12 6563883,247 336651,840 237,8 Total Tolk 94 4,0 2,9 
13 6563898,357 336724,085 242,4 Total Tolk 94 2,7 3,0 
14 6563848,686 337293,981 283,1 Total Tolk 94 4,2 3,1 
15 6563831,771 337292,621 285,5 Total Tolk 94 8,1 1,7 
16 6563849,214 337314,992 285,5 Total Tolk 93 6,3 1,3 
17 6563836,272 337331,092 286,8 Total Tolk 94 6,0 1,0 
19 6563843,753 337339,593 287,8 Total Tolk 93 5,0 1,3 

19A 6563862,637 337334,037 290,0 Total Tolk 93 6,2 1,2 
21 6563906,826 337287,226 286,0 Total Tolk 94 4,1 3,0 
23 6563919,087 337274,233 287,1 Total Tolk 94 4,6 3,2 
25 6563794,755 337292,570 281,5 Total Tolk 93 6,5 0,0 
25P 6563794,755 337292,570 281,5 Prøve 90 2,5   
26 6563795,976 337323,118 282,0 Total Tolk 94 4,8 3,0 
27 6563811,220 337348,594 287,7 Total Tolk 94 5,0 2,7 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region vest
Ressursavdelinga
Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-vest@vegvesen.no

vegvesen.no
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