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Geoteknisk kategori

Konsekvens-/
pålitelighetsklasse

Geoteknisk kategori 1

CC1/RC1

Geoteknisk kategori 2

CC2/RC2

Geoteknisk kategori 3

CC3/RC3 ev RC4

Konsekvensklasse

Beskrivelse
Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv,
og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale
eller miljømessige konsekvenser
Middels stor konsekvens i form av tap av
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv,
eller svært store økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser

CC1
✔

CC2
CC3

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av
Enhet/navn
Signatur
Monika Rødin Lund
Monika Rødin

Geoteknisk
prosjekterende

Dato
Digitalt signert av Monika Rødin Lund
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2016-04-13
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Oppdragsgiver

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse (pålitelighetsklasse)
Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2 på grunn av sandig grusig materiale og middels konsekvens ved eventuelle
brudd.

PROSJEKTKONTROLL
Grunnleggende
kontroll

Enhet/Navn

Signatur

Monika Rødin Lund

Monika Rødin
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Digitalt signert av Monika Rødin Lund
DN: cn=Monika Rødin Lund, o=Statens vegvesen,
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2016-04-13
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Digitalt signert av svenerik.olsen@vegvesen.no
DN: cn=sven-erik.olsen@vegvesen.no
Dato: 2016.04.13 10:34:45 +02'00'

2016-04-13

Dato

Kollegakontroll

Utvidet kontroll

Sven-Erik Olsen

Uavhengig kontroll

Godkjent
Kontrollform
Prosjektering
Kontrollklasse

B (begrenset)

Grunnleggende
kontroll
kreves

N (normal)
U (utvidet)

kreves

Utførelse
Intern
systematisk
kontroll
kreves ikke

kreves ikke

kreves ikke

kreves

kreves

kreves ikke

kreves

kreves

kreves

kreves

Kollegakontroll

Uavh. eller
utvidet
kontroll

Basis
kontroll

kreves ikke

kreves ikke

kreves

kreves

kreves

kreves
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INNLEDNING/ORIENTERING
Etter oppdrag fra Plan og prosjektering ved Nils Brandt har Vegteknisk seksjon
i Region sør utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for
reguleringsplanen for prosjektet E134 Strømsåstunnelen. Rapportserien deles
i fire, 2 datarapporter og 2 vurderingsrapporter. Inndelingen er etter øst- og
vestenden av tunnelen. Dette er vurderingsrapporten for vestenden av
tunnelen, Bjørkelia.
Bilag 2 viser er oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. Bilag 1 viser
tegningsforklaring for geotekniske kart og profiler.
Senterlinje 12600 alt. 2F er tunneltraseen mens senterlinje 60000 er
nødrampen på vestenden av tunnelen. Oversiktskart og tverrprofiler som
refereres til er tegnet opp i datarapporten Fd854A-2. Tverrprofiler med
beregninger er med i denne rapporten. Diverse tegninger som viser planlagte
tiltak ved Bjørkelia er lagt ved i bilag 3.

1 TIDLIGERE UNDERSØKELSER
Det er fra tidligere funnet undersøkelser utført i forbindelse med
Konnerudnedføringen. Disse er i for stor avstand til nytt tunnelpåhugg og er
derfor ikke relevante, se rapport F-275F-7 Rv 11: Strømsåstunnelen,

fjellkontrollboringer ved Fabrikk utsalget, Bjørkelia.
Undersøkelsene utført i forbindelse med eksisterende tunnel er ikke funnet.

2 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 36 totalsonderinger, 30 enkelsonderinger
og opptak av 1 representativ prøveserie. Undersøkelsene er utført i perioden
mellom 07.09 og 06.11.2015.
Alle boringer er målt inn med GPS. Grunnrissystemet (x,y) er Euref 89 NTM

sone 10 og høydereferansesystemet (z) er NN2000. Dette er prosjektets
koordinatsystem, koordinatsystemet på side to henviser til koordinatfestingen
av rapporten i arkivsystemet.
Alle undersøkelsene er rapportert i datarapporten, nr. Fd854A-2.
Region sør - Ressursavdelingen - Vegteknisk seksjon
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3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
3.1 Geoteknisk kategori
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008” Eurocode 7: Geoteknisk

prosjektering, Del 1: Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008” Eurocode 7:
Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og
laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.
Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk kategori for
dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til grunnleggende (N) kontroll.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse
er vist på side 2 i rapporten.
Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanisme (seigt, dilatant brudd) er
nødvendige materialkoeffisienter, γm, satt til 1,3 effektivspenningsanalyse (aφ)
og for 1,4 for totalspenningsanalyse (su) se figur 0.3 i Hb V220.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter
valgt geoteknisk kategori og tabell 1.
Tabell 1. Krav til kontroll relatert til geoteknisk kategori (HB V220).
Geoteknisk kategori

Kontroll av

1

2

3
Tilleggsmålinger der det er
aktuelt:
- av grunn og grunnvann,

Utførelse

Inspeksjon, enkle

Grunnens egenskaper,

kvalitetskontroller, kvalitativ

arbeidsrekkefølge,

bedømmelse

konstruksjonens oppførsel

- arbeidsrekkefølgen,
- materialenes kvalitet,
- tegninger,
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger,
- observasj. av miljøforh.
- uforutsette hendelser

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord

Kontroll av egenskap til

Ekstra undersøkelser av jord og

og berg som avdekkes ved

jord og berg i

berg som kan være viktige for

graving

fundamentnivå

konstruksjonen

Grunnvann

Dokumentert erfaring

Byggeplass

Ikke krav til tidsplan

Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport

Enkel, kvalitativ kontroll

Måling av bevegelser på

Måling av bevegelser og

utvalgte punkter

analyser av konstruksjon

Overvåkning

Observasjoner/målinger
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3.2 CL 12600 2F profil 4600-5500
Oversiktskart

tegn. A02-A04

Tverrprofiler

tegn. C08 og C09

3.2.1 Grunnforhold
Det er utført 16 enkelsonderinger og 2 totalsonderinger på strekningen. Den
dypeste enkelsonderingen går ned til 4,9 meter under terreng før berg
påtreffes. Totalsonderingene viser et løsere lag i toppen, 0,5-1 meter tykt,
antatt matjord. Deretter er det fastere masser, antatt sand og grus, til stopp
ved berg.

3.2.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.2.3 Stabilitetsforhold
Det er ikke utført stabilitetsberegninger på grunn av liten dybde til berg. Det
vil i hovedsak være bergskjæringer på denne strekningen. Det er antatt sand
og grus over berg, løsmasseskjæringer på topp av bergskjæring legges derfor
med en helning på 1:2.
Som en sikkerhetssone burde berget på topp bergskjæring avdekkes/renskes i
en sone på 2,0 meter fra skjæringskant.
Ved profil 4780 er det planlagt en ny bru. På grunn av liten dybde til berg i
området samt at det er observert berg i dagen under eksisterende bru kan
brua fundamenteres på berg.

3.2.4 Setningsforhold
Det er antatt liten dybde til berg på hele strekningen. Det vurderes derfor ikke
å være noen setningsproblemer på strekningen.

3.3 CL60000 profil 0-400 og CL12600 2F profil 4200-4600
Oversiktskart

tegn. A01 og A02

Tverrprofiler

tegn. C05-C08 og D01-D02
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3.3.1 Grunnforhold
Det er utført 8 enkelsonderinger og 4 totalsonderinger på denne strekningen.
Det er boret opp til 1,5 meter før berg er påtruffet. Totalsonderingene viser
masser som er løst lagret i toppen, ca. 0,5-1 meter i tykkelse, antatt matjord.
Deretter er det fastere lagret materiale over berg, antatt sand og grus.

3.3.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.3.3 Stabilitetsforhold
Det er ikke utført stabilitetsberegninger på grunn av liten dybde til berg. Det
vil i hovedsak være bergskjæringer på denne strekningen. Det er antatt sand
og grus over berg, løsmasseskjæringer på topp av bergskjæring legges derfor
med en helning på 1:2 eller slakere.
Vi har blitt opplyst om at dagens tilsynelatende løsmasseskjæringer langs
eksisterende E134 egentlig er bergskjæringer som ble sprengt ut med en
helning på 1:1,5 og kledd med jord. Denne opplysningen samsvarer med
resultatene fra grunnundersøkelsene og terrengmodellen kan derfor
oppdateres slik at de fleste løsmasseskjæringer legges inn som
bergskjæringer.
Som en sikkerhetssone burde berget på topp bergskjæring avdekkes/renskes i
en sone på 2,0 meter fra skjæringskant.

3.3.4 Setningsforhold
Det er vurdert å ikke være noen setningsproblemer på strekningen da vegene
vil ligge på berg.

3.4 CL 60000 profil 400-530 og CL 12600 2F profil 4070-4200
Oversiktskart

tegn. A01

Tverrprofiler

tegn. C03-C05 og D02-D05

3.4.1 Grunnforhold
Det er utført 11 totalsonderinger og 5 enkelsonderinger på denne
strekningen. Det er boret inntil 4,7 meter før berg er påtruffet.
Region sør - Ressursavdelingen - Vegteknisk seksjon
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Totalsonderingene viser løst lagret materiale i toppen, fra 0,5-1,0 meter i
tykkelse. Deretter er det fast lagrede masser før berg, antatt stein og grus.

3.4.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.4.3 Stabilitetsforhold
Det er ikke utført stabilitetsberegninger på grunn av liten dybde til berg. Det
vil i hovedsak være bergskjæringer på denne strekningen. Det er antatt sand
og grus i området, løsmasseskjæringer på topp av bergskjæringer legges
derfor med en helning på 1:2.
Vi har blitt opplyst om at dagens tilsynelatende løsmasseskjæringer langs
eksisterende E134 egentlig er bergskjæringer som ble sprengt ut med en
helning på 1:1,5 og kledd med jord. Denne opplysningen samsvarer med
resultatene fra grunnundersøkelsene og terrengmodellen kan derfor
oppdateres slik at de fleste løsmasseskjæringer legges inn som
bergskjæringer.
Som en sikkerhetssone burde berget på topp bergskjæring avdekkes i en sone
på 2,0 meter utenfor teoretisk skjæringskant.
Fra CL 6000 og ned til CL 12600 2F vil det være en bærskjæring. Helning og
utforming av denne må vurderes i samråd med geolog.

3.4.4 Setningsforhold
Det vil ikke være setningsproblemer på strekningen da vegene vil ligge på
berg.

3.5 CL 12600 2F profil 3950-4070, tunnelpåhuggsområdet
Oversiktskart

tegn. A01

Tverrprofiler

tegn. C01-C02

3.5.1 Grunnforhold
Det er utført 5 totalsonderinger langs senterlinjen. Samtlige totalsonderinger
er boret ned til og avsluttet etter maks 3,7 meter innboring i berg. Den
Region sør - Ressursavdelingen - Vegteknisk seksjon
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dypeste sonderingen er boret 3,8 meter i løsmasser. 3058-3063 viser løst
lagret materiale i en dybde av 0,5-0,7 meter under terreng, antatt matjord.
Deretter fastere lagret materiale antatt sand og grus til berg.

3.5.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.5.3 Stabilitetsforhold/overdekning
Fram til profil 4015 er det omtrent 5-6 meter overdekning (antatt høyde
tunnel er 9 meter). Fra profil 4015 og utover avtar overdekningen. I følge
ingeniørgeologisk rapport er anbefalt bergoverdekning for fjelltunnel 15
meter og de har antatt løsmassetunnel/kulvert fra profil 4000. Hvor denne
skal starte må avklares i samråd med geolog.
Løsmasseskjæringer ved en eventuell åpen byggegrop legges med en helning
på 1:2.
Det har blitt oppgitt at det er en bekk som renner et sted mellom profil 4000
og 4050. Denne kan høres i eksisterende Strømsåstunnel. Plasseringen av
denne burde bekreftes da den kan føre til problemer under utgraving og ved
vanntetting av tunnel.

3.5.4 Setningsforhold
Det vil ikke være noen setningsproblemer forbundet med påhugget da det vil
ligge på berg.

3.6 CL 60000 profil 530-600
Oversiktskart:

tegn. A01

Tverrprofiler:

tegn. D05 og D06

3.6.1 Grunnforhold
Det er utført 10 totalsonderinger og 4 enkelsonderinger på denne
strekningen. Største borede dybde før berg er påtruffet er 3,8 meter. De fleste
totalsonderingene er boret med fjellkontroll, minst 3 meter i berg.
Sonderingene viser et øvre løst lagret lag med en tykkelse på 0,5-1,0 meter,
antatt jord/matjord. Deretter er det fast lagrede masser før berg, antatt sand
og grus.
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En nærliggende prøve i profil 650, 3047P, viser sandig grusig materiale.
Massene har telefarlighet T2, det vil si litt telefarlig.

3.6.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.6.3 Stabilitetsforhold
Det vil i hovedsak være bergskjæringer med løsmasseskjæringer på toppen
fram mot profil 600. Det vil derfor ikke være noen stabilitetsproblemer.
Løsmasseskjæringer legges med en helning på 1:2 eller slakere.
Som en sikkerhetssone burde berget på toppen av bergskjæringen avdekkes i
en sone på 2,0 meter utenfor teoretisk skjæringskant.
Ved profil 600 er det ikke lenger skjæring og vegen ligger i nivå med dagens
terreng.

3.6.4 Setningsforhold
Det vurderes å ikke være noen setningsproblemer på strekningen da
løsmassetykkelsen er liten og vegen vil i hovedsak ligge på berg.

3.7 CL 60000 profil 600-1370
Oversiktskart

tegn. A01 og A02

Tverrprofiler

tegn. D07-D09

Beregninger

tegn. E01 og E02

3.7.1 Grunnforhold
Det er utført 10 totalsonderinger og tatt opp en prøve langs denne
profilstrekningen. Største løsmassetykkelse er 5,2 meter, hull 3047.
Sonderingene viser løst lagret materiale i toppen for samtlige sonderinger,
tykkelsen varierer fra 0,5-1 meter. Antatt jord. Deretter er det fast lagrede
masser til brerg, antatt sand og grus.
Det er foretatt korngraderinger for hull 3047P. Fra 0,2-3 meter er det sandig
grusig materiale. Massene har et vanninnhold mellom 6 og 10%. Massene har
telefarlighet T2, det vil si litt telefarlige.
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3.7.2 Valg av geotekniske parametere
Geotekniske parametere for strekningen er basert på korngraderinger av
prøve 3047P, en sammenligning med totalsonderinger i området, og på
erfaringsverdier for lignende jordarter hentet fra HB V220. Parameterne er vist
i tabell 2.
Det er antatt at støyvollen bygges opp av steinmateriale fra tunnelen.
Massene består av sand og grus, det er derfor kun utledet parametere for en
effektivspenningsanalyse.
Grunnvannstand er antatt å ligge like under terreng for å simulere verst
tenkelige forhold.
Geosuite stabilitet med sammensatte glideflater er brukt i beregningene. Det
er brukt beregningsmetoden Beast 2003 og optimize funksjonen.
Tabell 2. Geotekniske parametere brukt i stabilitetsberegninger langs profil 600-1150.
Materiale

Densitet,

Vann-

Udrenert

Attraksjon,

Friksjonsvinkel,

γ

innhold, W

skjærstyrke,

a

Φ

kN/m3

%

su

kPa

°

kPa
Vegfylling/voll
Stedlige
masser

19*

-

-

0*

40*

18

8

-

5*

35

* Parametere er basert på erfaringsverdier fra HB V220.

3.7.3 Stabilitetsforhold
Fra profil 600 vil vegen (nødrampa) ligge på fylling fram til profil 730 hvor
vegen vil ligge i nivå med eksisterende terreng eller lavere. Det skal i tillegg
bygges en støyvoll langs hele strekningen. Største høyde på støyvollen er opp
mot 12 meter. Det er utført stabilitetsberegninger i profil 660 hvor både
fyllingshøyde og utstrekning er størst og i profil 910 hvor det vil ligge en
serviceveg på utsiden av støyvollen. Her er fyllingshøyden mellom nødrampa
og servicevegen ca. 4 meter. Servicevegen slutter ved profil 1370. Det vil i
tillegg ligge en gabionmur, med størrelse 1x1 meter, på toppen av støyvollen.
I bilag 3 er det lagt ved en prinsippskisse for støyvollen.
Resultatene fra beregningene i profil 660 er vist i tegning E01. Kravet til
sikkerhetsfaktor er 1,3. Våre beregninger viser at sikkerhetsfaktoren er 1,7.
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Dersom vegetasjonsdekke og matjord fjernes, samt at det etableres en god fot
i bunnen av fyllingen og fortanning kan fyllingen/støyvollen legges som
planlagt. Se figur 1 for prinsippskisse. Fortanning og etablering av fot
benyttes kun der terrenget heller 1:3 eller brattere.

Figur 1. Prinsippskisse for løsning med fyllingsfot og fortanning (HB V221).

Resultatene fra beregningene i profil 910 er vist i tegning E02. Kravet til
sikkerhetsfaktor er 1,3, og våre beregninger viser at sikkerhetsfaktoren er 1,9.
Dersom vegetasjonsdekke og matjord fjernes, samt at det etableres en god fot
i bunnen av fyllingen og fortanning kan fyllingen og støyvollen legges som
planlagt. Se figur 1 for prinsippskisse. Fortanning og etablering av fot
benyttes kun der terrenget heller 1:3 eller brattere.
Det har tidligere blitt sagt at det er antatt at fyllingen bygges opp av masser
fra tunnelen. En må være sikker på at masser som brukes i tilknytning til
vegen er telesikre ned til frostfri dybde.

3.7.4 Setningsforhold
På grunn av moderat fyllingshøyde på veg, 4-5 meter i profil 600-650, i
kombinasjon med fast lagrede masser av liten mektighet vurderes
setningspotensialet som minimalt. Etter fjerning av vegetasjonsdekket (0,51,0 meter) kan fyllingen for vegen legges som planlagt uten
setningsreduserende tiltak.
Planlagt støyvoll har en høyde på opptil 11-12 meter, ca. profil 650. På grunn
av fast lagrede masser av liten mektighet vurderes setningspotensialet som
minimalt. Vollen kan legges som planlagt etter fjerning av vegetasjonsdekket
og matjord (0,5-1,0 meter). Eventuelle setninger vil inntreffe raskt etter
oppfylling så fremt massene komprimeres riktig. Eventuelle setninger er
vurdert å være så små at de ikke vil være skadelige for vegkonstruksjonen.
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3.8 CL6000 profil 1370-1900
Oversiktskart

Tegn. A03 og A04

Tverrprofiler

Tegn. D10 og D11

3.8.1 Grunnforhold
Det er totalt utført 15 enkelsonderinger på denne strekningen. Største
løsmassetykkelse er 4,9 meter, hull 3008. Ved hull 3006 og 3007 er ikke berg
påtruffet og grunnborere har registrert mye blokk på disse lokalitetene, men
det er berg i dagen like i nærheten av sonderingene.
Siden det ikke er utført totalsonderinger langs strekningen er det antatt
samme grunnforhold som i resten av området. Et løst topplag, 0,5-1 meter
tykt matjord/torvalg, og et fastere lag av antatt sand og grus til berg.

3.8.2 Valg av geotekniske parametere
Det er ikke utført noen beregninger, geotekniske parametere er derfor ikke
utledet.

3.8.3 Stabilitetsforhold
Det skal bygges en voll langs hele strekningen. Største høyde er ca. 4,5 meter.
Terrenget flater ut i bunn av fylling og dersom det etableres en god fot for
fyllingen kan fyllingen legges som planlagt uten stabiliserende tiltak. Foten
må ha en bredde på ≥2 meter, dette benyttes kun der terrenget har en
helning på 1:3 eller brattere. Se figur 1 for prinsippskisse. Vegetasjonsdekke
og matjord fjernes før fyllingen legges ut.

3.8.4 Setningsforhold
På grunn av moderat fyllingshøyde på veg, i kombinasjon med fast lagrede
masser av liten mektighet vurderes setningspotensialet som minimalt. Etter
fjerning av vegetasjonsdekket (0,5-1,0 meter) kan fyllingen legges som
planlagt uten setningsreduserende tiltak.

4 VIDERE ARBEIDER
Utforming av en eventuell åpen byggegrop ved tunnelpåhugget må
planlegges.
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