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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart, målestokk 1:50000
Bilag 3: Borplan massedeponi
Bilag 4: Borplan fylling og bro
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TEGNINGER
Målestokk
Tegn. Borplan
V00: Borplan massedeponi
V01: Borplan, profil 26850 - 27300

Format

1:1000
1:1000

A1
A1

Enkeltboringer
V02: Enkeltboringer massedeponi

1:1000

A1

Tverrprofil
V03: Tverrprofil, profil 27020
V04: Tverrprofil, profil 26890
V05: Tverrprofil, profil 27020
V06: Tverrprofil, profil 27035
V07: Tverrprofil, profil 27065
V08: Tverrprofil, profil 27085
V09: Tverrprofil, profil 27105 og 27125
V10: Tverrprofil, profil 27145 og 27165
V11: Tverrprofil, profil 27185 og 27205
V12: Tverrprofil, profil 27270 og 27285

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Lengdeprofil
V13: Lengdeprofil, profil 26845 - 26960
V14: Lengdeprofil, profil 26960 - 27090

1:200
1:200

A1
A1
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1 INNLEDNING/ORIENTERING
Etter oppdrag fra Åge Jonn Hillestad, prosjektavdelingen i Leikanger, har vegteknisk seksjon
i Stavanger foretatt grunnundersøkelser for massedeponi, ny bro og for vegfylling på E134
Haukelifjell i Odda kommune.
Markarbeidet er foretatt for å kartlegge grunn- og fundamenteringsforholdene. Foreliggende
rapport presenterer dataene fra undersøkelsen og gir en orientering, samt en vurdering og
anbefaling ut fra registrerte grunnforhold. Markarbeidet for parsellen er foretatt for
reguleringsplan.
Etter at grunnundersøkelsene ble foretatt er det gjort justeringer av veglinjen, for ny
kryssløsning ved bro og det er foreløpig uklart om det blir to eller fire felts veg. Siden
linjeføringen og kryssløsningen ikke er vedtatt og siden det er usikkert hvor fundamentakser
for broen blir plassert må det forventes ytterligere grunnundersøkelser for byggeplan. Valg av
fundamenteringsmetode avhenger av dybden til fjell, fundamentlaster på grunnen og
akseptabel setning. Når fundamentakser er bestemt foretas det supplerende undersøkelser.
Under kapittel 3 vil grunnforholdene beskrives. Beskrivelsen henviser til tegning V00-V14.

Oversiktsfoto av utført borplan, E134 Haukelifjell.
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2 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
Mannskap fra vegteknisk seksjon i Stavanger har foretatt 31 stk. totalsonderinger, 19 stk.
enkelsonderinger og 8 stk. prøveserier med 30mm ramprøvetaker. Feltarbeidet ble foretatt i
oktober 2011. Til feltarbeidet ble det benyttet hydraulisk grunnboringsrigg, Geotech 707.
Det er foretatt grunnundersøkelser for å kartlegge dybden til fjell, massedeponi, fylling og
bro.
Boringene er vist på oversiktskart med terrengkote, boret dybde i jordmasser og fjellkote der
fjell er registrert. Resultatet av boringene er vist i borediagram og tegnet inn på tverrprofil og
lengdeprofil. Prøvene er analysert i vårt laboratorium i Stavanger med hensyn til
kornfordeling og vanninnhold. Resultat fra analysene er vist på kornkurver og stolper tegnet
inn på profiler.

Foto: Grunnboringsrigg, Geotech 707.
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3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
3.1

Geoteknisk kategori

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

Figur 1 Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori. Frå Håndbok 016.
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Massedeponi Liamyrane

Borplan feltarbeid:
Borplan:
Enkeltboringer:

vedlegg 3
tegn. V00
tegn. V02

3.2.1 Grunnforhold
Det er foretatt 10 enkelsonderinger og 7 totalsonderinger for deponiområdet.
Enkeltsonderingene er foretatt på myrområdene der det ikke er tilkomstmuligheter med
grunnboringsrigg. Enkelsonderingene viser torvtykkelser opptil 2,7m. Under torva er det
påtruffet faste masser som antas å bestå hovedsakelig av morene og velgradert sandig siltig
materiale. Boringene er avsluttet i dybde der det er registrert god rekyl ved slagboring og bruk
av slegge. Enkelsonderingene er avsluttet på antatt blokk, stein eller fjell. Totalsonderingene
som er foretatt i deponiområde (hull 10-14 og 16-17) viser hovedsakelig liten
løsmassetykkelse før fjell blir påtruffet. Borepunkt 12 er allikevel avsluttet i seks meters
dybde uten å påtreffe fjell. Løsmasseavsetningen har stor lagringsfasthet i dybden.
Prøveserien i hull 12 viser at massene i grunnen består av grusig sandig siltig materiale (T2)
og av velgradert sandig siltig materiale (T2). Prøveserien i hull 14 viser at massene består av
sandig siltig materiale (T2). Videre ned i grunnen er massene tolket til å bestå av
morenemateriale.

3.2.2 Vurderinger og anbefaling
Det er registrert store områder med myr der massedeponiet skal etableres. Ved utfylling
direkte på myrområde kan dette medføre mindre grunnbrudd i torva som følge av
tilleggslasten ved utfylling. Utfylling på bløt torv kan medføre fare i anleggsfasen. Dersom
det fylles direkte på torva vil fyllingen få setninger.
For at deponiområdet ikke skal få setninger må torva i myrområdene graves bort og erstattes
med fyllmasser. Der fyllmassene legges ut over dyrka mark må matjord og humusholdig
masse i toppen masseutskiftes for å unngå setning. Underliggende løsmasseavsetning av
sandig siltig materiale, grusig sandig siltig materiale og morene har stor lagringsfasthet og vil
ikke meføre betydelig setning som følge av fyllmassene. Setningene er ferdig i løpet av
anleggsperioden.
Siden massene i grunnen har stor lagringsfasthet og hovedsakelig består av friksjonsjord vil
ikke massene i grunnen medføre grunnbrudd som følge av tilleggslasten fra fyllingen. Det
forutsettes at torva er masseutskiftet. For maksimal skråningshelning på fyllmassene og
beskrivelse av utlegging henvises det til håndbok 274 kap.2.3.
Deponiområdet forventes utvidet og supplerende undersøkelser må vurderes i
byggeplanfasen. For å kartlegge myrtykkelsene/masseutskiftningsvolum anbefales myrstaging
i byggeplanfasen. Ved utvidelse i retning mot elven må det også vurderes supplerende
boringer med grunnboringsrigg. I dette området har terrenget brattere helning.
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Profil 26830 - 26910

Borplan:
tegn. V01
Tverrprofil: tegn. V03-V04
Lengdeprofil tegn. V13

3.3.1 Grunnforhold
Det er foretatt 7 totalsonderinger der fundament og brotårn for ny bro skal etableres.
Borepunkt 20-26 viser at massene i grunnen har meget stor lagringsfasthet. Det er brukt
spyling og slagboring for å trenge gjennom løsmassene. Prøveserien i hull 21 viser at massene
består av velgradert grusig sandig materiale (T2) og av velgradert grusig sandig siltig
materiale (T2). Massene har vanninnhold mellom 15,0% og 4,8%. Vanninnholdet avtar med
dybden og dybden til fjell varierer. I borepunkt 21 og 22 er fjellet påtruffet i henholdsvis
13,9m og 5,3m. I resterende borepunkt er boringene avsluttet uten å påtreffe fjell.

3.3.2 Vurderinger og anbefaling
Plassering av fundament, valg av broløsning med tårn og fundamentlaster er ikke kjent. Det
skal etableres fylling, portal, brofundament og tårn som vil medføre stor last på grunnen. Det
er heller ikke kjent om det blir 2 eller 4 felts veg.
Grunnen skal ta opp store laster fra fylling, portal, tårn og fra broen som har langt spenn.
Normalt gir ikke direktefundamentering på morene setninger ved mindre laster. Siden det her
forventes store laster over et lite område på grunnen må setninger vurderes i byggeplanfasen
når valg av broløsning og fundamentplasseringer er kjent. Løsmasseavsetningen vil ikke gi
langtidssetninger. Initialsetninger kan forekomme ved svært store laster (oppstår under
byggeperioden).
Valg av fundamenteringsmetode vurderes i byggeplan. Vi er kjent med lagringsfastheten i
grunnen og hva massene består av i området. Det må vurderes supplerende undersøkelser med
seismiske profil for å kartlegge dybden til fjell i byggeplanfasen.

3.4

G/S-veg, Profil 27020 - 27050

Borplan:
Tverrprofil:

tegn. V01
tegn. V05-V06

3.4.1 Grunnforhold
Det er foretatt 8 totalsonderinger i området. Totalsonderingene viser variert løsmassetykkelse
og lagringsfasthet. Løsmassetykkelsen øker i nordlig retning. Borepunkt 31 og 32 er foretatt
på et lite myrområde. Under torvlaget er det påtruffet et lag med stor lagringsfasthet.
Borepunkt 27, 29 og 30 viser løsmassetykkelser på henholdsvis 5,8m til 7,1m. Massene i
grunnen har stor lagringsfasthet. Prøveserien i hull 27 viser at grunnen består av leirig silt
(T4) med 13,0% vanninnhold fra 1,0m til 1,5m dybde. Videre ned i grunnen øker innholdet av
friksjonsjord.
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3.4.2 Vurderinger og anbefaling
Veglinjen er ikke bestemt og det er uklart om det blir 2 eller 4 felts veg. For landkarsfylling
og brofundament er det mest gunstig å flytte vegen 20m lenger nord der det er fjell i dagen
eller 30-40m lenger sør for å kunne etablere fundamentene eller landkarsfylling direkte på
fjell. Løsmasseavsetningen i hull 27 vil kunne medføre setning ved store laster fra
brokonstruksjonen ved direktefundamentering eller fundamentering på landkarsfylling.
Valg av fundamenteringsmetode bestemmes i byggeplanfasen når broløsning er valgt.

3.5

Profil 27060 - 27200

Borplan:
Tverrprofil:

tegn. V01
tegn. V07-V11

3.5.1 Grunnforhold
Vegen skal ligge på fylling. Borepunkt 33, 34, 35 og 37 er boret gjennom en gammel fylling.
Boringene viser stor lagringsfasthet og det er ikke påtruffet svake lag under fyllingen.
Totalsonderingene på resterende del av strekningen viser et lag med fibertorv (H4) over
masser med stor lagringsfasthet. Torva er registrert med tykkelse på opptil 3,0m.

3.5.2 Vurderinger og anbefaling
Torva må masseutskiftes og erstattes med fyllmasser. Massene under torva består
hovedsakelig av velgradert friksjonsjord med noe innslag av silt. Tilleggslasten fra fyllingen
vil ikke medføre betydelig setning.
Det forventes ikke setning eller stabilitetsproblem på ferdig utlagt fylling med forbehold om
at torv og humusholdig jord er masseutskiftet.
Etter at grunnundersøkelsene ble foretatt er det kommet forslag om ny kryssløsning med
ramper og to rundkjøringer.
Det må vurderes supplerende grunnundersøkelser for byggeplan.

3.6

Profil 27200 - 27480

Borplan:
Tverrprofil:

tegn. V01
tegn. V12

3.6.1 Grunnforhold
Vegen skal ligge på fylling. Etter befaring av området ble det valgt å ikke foreta
grunnundersøkelser på strekningen, foruten et lite myrområde ved profil 27275. Det er
registrert mye blokker i terrengoverflaten. Det forventes et tynt lag med torv som må
masseutskiftes. Under torva forventes det å påtreffe masser med stor lagringsfasthet. Største
torvtykkelsen som er registrert ved profil 27275 er 0,5m. Prøveserien i hull 52 viser at
løsmassene under torva består av sandig grus (T2) og av grusig sandig siltig materiale (T2).
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3.6.2 Vurderinger og anbefaling
Det er ikke forventet geotekniske problem på strekningen. Torva masseutskiftes og erstattes
med fyllmasser. Massene under torva er lite setningsgivende og eventuelle setninger vil være
ferdige i løpet av anleggsperioden.

4 SAMMENDRAG/KONKLUSJON
Det er ikke forventet setnings- eller stabilitetsproblem for massedeponiet med forbehold om at
matjord, torv og humusholdig jord masseutskiftes. Dersom deponiområdet blir utvidet i
byggeplanfasen må supplerende grunnundersøkelser vurderes. Terrenget har større helning
lengre ned mot elven og grunnforholdene her er ikke kjent. For å kartlegge
masseutskiftningsvolumet må supplerende undersøkelser i byggeplanfasen foretas.
Veglinjen er ikke bestemt og det er uklart om det blir to- eller firefelts veg. Det er også uklart
om valg av bruløsning, plassering av fundamenter, brotårn og hvor store laster fundamentene
påfører grunnen. Det forventes at grunnen skal ta opp store laster på østsiden av broen som
følge av at fylling, portal og brotårn skal etableres. Det må i byggeplanfasen vurderes
supplerende undersøkelser for fundamentering av broen.
For vegfyllingene er det ikke forventet setning eller stabilitetsproblem på ferdig utlagt fylling,
med forbehold om at torv og humusholdig jord blir masseutskiftet. Det er stedvis registrert
myrtykkelser opp mot 3m. For å kartlegge masseutskiftningsvolumet må supplerende
grunnundersøkelser vurderes i byggeplanfasen.
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