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1 INNLEDNING
Rambøll/Sweco er engasjert av Statens vegvesen og Bane Nor for å utarbeide reguleringsplan for ny
E16 mellom Arna og Helle og ny Vossabane fra Arna til Stanghelle. I denne forbindelse er denne
geotekniske vurderingsrapporten utarbeidet hvor det er foretatt vurderinger for aktuelle
deponiområder. Rapporten innbefatter potensielle deponiområder både på land og i sjø.
Geotekniske vurderinger på land er basert på befaring samt grunnundersøkelser for utvalgte områder.
Vurderinger i sjø er basert på multistråledata av topografien i Sørfjorden. Det er ut fra dette gjort en
teoretisk vurdering for hvordan massene vil legge seg ved deponering fra gitte fastpunkt, for eksempel
tipping fra lekter.

2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING
2.1 Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:
ü NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [2]
ü NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7) [3]
ü TEK 17 [1]
ü SAK 10 [4]
I tillegg benyttes følgende veiledninger og håndbøker dersom relevant:
•

Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging [7]

•

Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200, Vegbygging [8]

2.2 TEK 17 §7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger
I henhold til TEK 17 §7 skal byggverk plasseres, prosjekters og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred).
For arbeid i nærheten av bratte bergterskler og skredutsatt områder er det vurdert å utføre
skredsikringstiltak. Dette er utarbeidet i skredfarevurderingsrapport.

2.3 TEK 17 §10, Konstruksjonssikkerhet
I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder).
TEK 17 §10.2 angir at:
«Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold
og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner
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etter NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende
standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.»
Veiledningen til TEK 17 angir videre at:
«Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt
bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er
akseptert av myndighetene.»
Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i punkt 1, vil TEK
17 §10 være ivaretatt.

2.4 Geoteknisk kategori
Geoteknisk kategori velges i henhold til håndbok N200 [8] og Eurokode 7 – del 1 [3] som stiller krav til
prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt
2.1 «Krav til prosjektering».
For deponi i Sædalen er det påvist sprøbruddmateriale. Dette er vurdert i separat rapport [12]. For
deponering av masser i sjø er det bratt sjøbunn. Det er ikke planlagt å etablere nytt landareal av
massene, men en ren deponering av masser på stort dyp.
Basert på dette er prosjektet klassifisert som følger:
ü Deponier på land

à Geoteknisk kategori 2

ü Deponi i Sædalen

à Geoteknisk kategori 3

ü Deponier sjø fra flåte

à Geoteknisk kategori 2

Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at
de grunnleggende kravene blir oppfylt.

2.5 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 [2] definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse
(CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens
veiledende eksempler på klassifisering er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA. A1 (901).
I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:
ü Kompliserte tilfeller
ü Enkle og oversiktlige grunnforhold
For geoteknisk prosjektering er det, ut fra begrunnelsen ovenfor, valgt følgende konsekvens/pålitelighetsklasser:
ü Deponier både på land og i sjø fra lekter

à CC/RC 2

ü Deponi i Sædalen

à CC/RC 3
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2.6 Kvalitetssystem
Eurokode 0 [2] krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et
kvalitetssystem være tilgjengelig. Dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for
konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Swecos kvalitetssystem tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er
derfor ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2.

2.7 Tiltaksklasse i henhold til Lov om planlegging og
byggesaksbehandling
I veiledningen om byggesak kap. 9 [4] er det i tabell 2 og 3 gitt kriterier for tiltaksklasseplassering for
prosjektering og utførelse. I tabell 2 i veiledningen oppgis det at fundamentering for anlegg og
konstruksjoner, som etter Eurokode 0 er plassert i pålitelighetsklasse 2, havner i tiltaksklasse 2 for
prosjektering. Tilsvarende havner prosjektering for pålitelighetsklasse 1 i tiltaksklasse 1. På bakgrunn
av dette vurderes geoteknisk prosjektering som følger:
Geoteknisk prosjektering:
ü Deponi på land: Tiltaksklasse 2
ü Deponi Sædalen: Tiltaksklasse 3
ü Deponi sjø fra lekter: Tiltaksklasse 2

2.8 Prosjekterings- og utførelseskontroll
Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner[2] gir videre føringer for krav til omfang av
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold
til tabell NA. A1 (902) at det for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes en
prosjekteringskontrollklasse PKK1 for byggegroparbeidene, og PKK2 og PKK3 for
fundamenteringsarbeidene der det er aktuelle.

Krav for prosjektering av fundamenteringen er at det utføres egenkontroll (DSL 1), intern systematisk
kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3). I henhold til standarden kan utvidet kontroll for
prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket. Mens for PKK3 skal det

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Geoteknisk vurderingsrapport for alle
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 34
UAS-01-A-00027
00B
24.02.2020

utføres utvidet kontroll av annet foretak enn det som har utført prosjekteringen. Den prosjekterende
bør forvise seg om at den utvidede kontrollen er gjennomført, tilbakemelding er mottatt og eventuelle
beregninger er avklart. Den utvidede kontrollen skal utføres i byggherrens regi enten av byggherrens
egen organisasjon eller et annet foretak som er uavhengig av foretaket som utførte
prosjekteringsarbeidene.
For utførelsen i pålitelighetsklasse 2 skal det utføres egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL
2) og i tillegg utvidet kontroll (IL 3) i henhold til NA. A1 (903). For utførelseskontrollklasse UKK3 må
det bekreftes at egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll er gjennomført og
dokumentert av det utførende tiltaket.

Egen kontroll skal utføres og dokumenteres av den eller de som utførte arbeidet. Intern systematisk
kontroll er en intern, systematisk og regelmessig kvalitetskontroll av utført arbeid med faste rutiner i
foretaket. Kontrollen utføres og dokumenteres parallelt med utførelsen der dette er hensiktsmessig.
Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK2 skal bekrefte at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført av det utførende foretaket.
Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK3 innebærer en kontroll som bekrefter at egenkontroll og
intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket. Det utførte
arbeidet skal i tillegg kontrolleres tilstrekkelig til å gi tillitt til at arbeidet er tilfredsstillende. Utvidet
kontrolleren kan være basert på stikkprøver. Spesielt viktige og kritiske områder av betydning for
byggverkets sikkerhet skal kontrolleres. Den utvidede kontrollen skal utføres parallelt med utførelsen
der dette er hensiktsmessig, og det skal legges til rette for gjennomføringen.

2.9 Oppsummering
Geoteknisk kategori, konsekvens-/pålitelighetsklasse, prosjekterings- og utførelseskontroll er vurdert
for deponering av overskuddsmasser. Sweco har vurdert følgende:

Geoteknisk kategori

CC/RC

Tiltaksklasse

PKK

UKK

Deponier på land

2

2

2

2

2

Deponi i Sædalen

3

3

3

3

3
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2

2

3 GRUNNLAG FOR VURDERING
Vurdering av grunnforhold er basert på geotekniske data- og vurderingsrapporter som følgende:
•

Deponi Dalehagen: Geoteknisk datarapport [13]

•

Deponi Sædalen: Geoteknisk data- og vurderingsrapporter [12]

•

Deponi Espelandsmarka: Geoteknisk datarapport [6]

•

Trengereid VB, supplerende undersøkelser: Geoteknisk datarapport [14]

4 LANDDEPONI
Det er utført geotekniske vurderinger for til sammen åtte deponiområder på land. Grunnundersøkelser
er utført for 3 av disse deponiområdene, mens øvrige deponiområder er vurdert basert på befaringer.
Noen av deponiområdene er dominert av et antatt tynt løsmassedekke og synlig berg. På områder
som er grunnundersøkt, er vurderingen basert på potensielle løsmassetykkelser samt
løsmasseegenskaper.

4.1 Dalehagen
4.1.1 Beskrivelse
Deponi på Dalehagen ligger rett nord for Dalevågtunnelen på østsiden av vegen. Området er i dag
brukt som dyrket mark og er relativt flatt. Dette området er avgrenset av berg i øst og E16 i vest.
Dyrket mark er estimert til å ha et areal på 40 daa. Det ble i 2018 utført grunnundersøkelser i området
i regi av Statens vegvesen[13].
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Figur 1:Oversiktsbilde over utførte grunnundersøkelser for deponi på Dalehagen [13]

Grunnundersøkelsene i området viser at det er meget dypt til berg. For de fleste boringene er det
boret mellom 20 – 30 meter i løsmasser uten at berg er påtruffet. Ifølge NGU sine løsmassekart er
løsmassene i området klassifisert som elveavsetninger. Boringene viser generelt like løsmasser i hele
området med et opp til 2 meter tykt lag med meget fast masser over middels faste masser. Prøver tatt
av massene viser at det middels faste laget hovedsakelig består av sandig grusig materiale. Helt nord
i området, ved bolig, viser boringene innslag av løst lagrede masser.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Geoteknisk vurderingsrapport for alle
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

12 av 34
UAS-01-A-00027
00B
24.02.2020

Figur 2:Modellering av deponi Dalehagen

4.1.2 Anbefaling
For etablering av deponi på Dalehagen anbefales det å fjerne humusholdige masser eller matjord og
midlertidig deponere massene for senere bruk. Det forventes ikke store dybder med matjord før en
kommer ned på sandig grusig materiale. Med tanke på topografien og løsmassene i området
forventes det ikke utfordringer knyttet til stabilitet/bæreevne for utlegging av masser. Det er foretatt
stabilitetsberegning for utlegging av masser, som gir tilfredsstillende sikkerhetsfaktor. Grunnet
tykkelsen på løsmasselaget og at det er middels faste masser, forventes det at området vil sette seg
noe under utlegging og i ettertid. Massene består hovedsakelig av sandig grusige materialer så det
forventes at setningen vil skjer fortløpende under pålastning av området og at noen gjenstående
setninger vil komme ettertid.

4.2 Sædalen
4.2.1 Beskrivelse
Sædalen ligger på Helle, i Vaksdal kommune. Området ligger sør for eksisterende E16. Sædalen er
omkranset av berg i alle retninger foruten om i nord. Området er relativt flatt og faller mot nord. I sør
ligger det en stor rasvifte mellom flate og berg. Det renner ulike bekker i området som samles til en
meandrerende elv i bunn av dalen. Det er gjort omfattende grunnundersøkelser i Sædalen og foretatt
en geoteknisk vurdering.
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Figur 3: Oversiktskart over utførte grunnundersøkelser i Sædalen

Grunnundersøkelsene viser at området har stor løsmassetykkelse av løst lagrede masser bestående
av leir og silt. Berg er på det dypeste påvist over 26 meter under terreng. Massene har liten styrke mot
belastning. Det er påvist artesisk trykk i området, det vil si at det er et poreovertrykk i massene i
området.

4.2.2 Anbefaling
Området er relativt flatt og er omkranset av berg. Ut fra geotekniske forhold kan området benyttes til
deponi og riggområde med en rekke tiltak. Det er viktig at det utarbeides et god plan for dette arbeidet.
Det anbefales at det etableres fiberduk og geonett mot eksisterende terreng før etablering av deponi.
Det er viktig at en følger opp poretrykket under oppfylling. Det anbefales å starte utfyllingen i området
ved eksisterende E16 og videre fylles opp til et gitt nivå i sørlig retning. Deponiet må etableres lagvis i
flere etapper, men maks oppfyllingshøyde på 2,5 meter pr. omgang. Det er utarbeidet en utfyllende
geoteknisk rapport for etablering av deponi i dette området med kontrollert utfylling og overvåking av
poretrykk under oppbygging. For utdypende detaljer henvises det til rapport UAS-02-A-00025[12].
Det er viktig at elven i området legges om. Som en grunntanke er det tenkt at en må ha to side
nedføringer for vann i området. En langs vestre bergterskel og en langs østre bergterskel. Det er gjort
vurderinger på totalstabilitet i området som gir tilfredsstillende sikkerhetsfaktor. Det er ikke utført
beregninger for setning i området, men en må påberegne at området vil sette seg over en lengre
periode etter pålastning. Det er viktig at massene blir lagt med slake skråninger. Det er anbefalt
fyllingsskråninger på 1:4 ved utløpet og 1:20 ved oppside av dalen.
Det er gjort vurderinger på om leir og silt partikler kan påvirke det biologiske mangfoldet i området.
Ved belastning av området vil partikler følge vannstrømning i grunnen og komme opp i terreng grunnet
økt poretrykk. Det er anbefalt fiberduk mot eksisterende terreng for å fange opp disse partiklene.
Funksjonalitet og langtidsvirkning av duk er usikker. Det ansees som meget sannsynlig at bekk og
elvesystem vil bli sterkt påvirket i anleggsfasen.
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4.3 Skulestad
4.3.1 Beskrivelse
Deponi på Skulstad ligger over boligområdet på Trengereid. Området er omkranset av berg. Det er
utført noe enkeltsonderinger i området som viser at det er et tynt løsmassedekke over berg.

Figur 4: Skisse over planlagt deponi på Skulestad.

4.3.2 Anbefaling
Det er mye berg i området, og en tar utgangspunkt i etablering av deponi på berg. Det forventes ikke
geotekniske utfordringer knyttet til etablering av deponi.

4.4 Ardalen
4.4.1 Beskrivelse
Ardalen ligger i tilknytning til ny planlagt E16 alternativ i Tolåsen, Vaksdal kommune. Ardalen har
meget sidebratte bergskråninger og har en elv som renner i bunn av dalen.

Figur 5: Skisse over deponi i Ardalen
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4.4.2 Anbefaling
Det forventes ikke geotekniske utfordringer knyttet til etablering av deponi, men området er meget
skredutsatt og har dårlig tilkomst.

4.5 Trengereidsdalen
4.5.1 Beskrivelse
Trengereiddsdalen er et dalføre som går langs eksisterende fv.49 sør for Trengereid. Planlagt deponi
er tenkt på sørsiden av ny planlagt tunnelportal mot Vaksdal og sørover i en ca. 700 meter lang
strekning. Terrenget stiger mot sør. Det renner en elv i bunnen av dalen. Deponi muliggjør utvidelse
av veibane og etablering av gang og sykkelvei. Det er gjort grunnundersøkelser i bunn av
deponiområdet i form av totalsonderinger og seismikk[14]. Grunnundersøkelsene viser kort dybde til
berg.

Figur 6: Modell av planlagt deponi i Trengereidsdalen

4.5.2 Anbefaling
Det forventes ikke geotekniske utfordringer knyttet til etablering av deponi i Trengereidddalen.
Grunnundersøkelser viser kort dybde til berg og det er mye berg i dagen i sideterrenget. Det må
påberegnes at det ligger noe humusholdige masser i topp terreng. Ved store forekomster av
humusholdige masser anbefales fjerning av dette laget. Ellers er det observert en del sandige masser
i området.
Det anbefales å etablere fyllingen i bunn (mot Trengereid), med gradvis oppbygging mot sør. Deponi
må ikke komme i konflikt med ny planlagt E16. Det anbefales at fylling ned mot ny planlagt E16 legges
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med en fyllingshelning på 1:1,5. Hvis fyllmassene skal benyttes til vegformål må utleggingen av
massene utføres i tråd med krav satt i håndbok N200 kap. 25[8].
Det er viktig at elv blir håndtert ved etablering av deponi. Dette kan gjøres ved enten å legge elv i rør,
eller omlegging/heving ev elveløp. Hvis elv skal legges i rør er det viktig at rør dimensjoneres for
mengde vann og last/vekt disse blir utsatt for.

4.6 Vestredalen
4.6.1 Beskrivelse
Vestredalen ligger på Trengereid og går relativt parallelt med Trengereidddalen fra sør til nord. Dalen
faller relativt bratt i nordlig retning ned mot krysset på Trengereid. Det er relativt bratte bergskråninger
på begge sider av dalen. Det er ikke utført grunnundersøkelser i dalen, men området er befart. Det er
antatt et tynt løsmassedekke i området. Det renner en elv i bunnen av dalen.

Figur 7: Modell av deponi Vestredalen

4.6.2 Anbefaling
Det er en utfordring med tilkomst til Vestredalen. Det er i dag planlagt å etablere en anleggsvei fra
fv.49 for å komme inn i toppen av Vestredalen. Det forventes ikke geotekniske utfordringer med
etablering av deponi her, men anleggsmessig kan dette området være krevende med tanke på
utfordringer knyttet til bratt terreng. Grunnet den bratte nordgående topografien i området, anbefales
det først å etablere en flate i bunn av dalen, nede ved eksisterende vegsystem. En kan videre fylle
ned mot denne flaten. Det anbefales at fylling/deponi ned mot ny E16 legges med en fyllingshelning
på 1:1,5.
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Det er viktig at elv/bekk blir håndtert ved etablering av deponi. Dette kan gjøres ved enten å legge elv i
rør, eller omlegging/heving ev elveløp. Hvis elv skal legges i rør er det viktig at rør dimensjoneres for
mengde vann og last/vekt den blir utsatt for.

4.7 Espelandsmarka
4.7.1 Beskrivelse
Espelandsmarka ligger i Arna, Bergen kommune. Området er relativt flatt og er avgrenset av fv.587
øst og Storelva i vest. Området brukes i dag som jordbruksareal. Arealet som er planlagt benyttet som
deponi/riggplass er estimert til 40/50 daa.
Det ble i 2018 utført grunnundersøkelser på Espelandsmarka i regi av Statens vegvesen[6].

Figur 8: Oversiktskart over utførte grunnundersøkelser på Espelandsmarka[6]

Grunnundersøkelsene viser at det i den sørlige delen av det aktuelle området, hovedsakelig er et tynt
løsmassedekke over berg. Mot nord, der området åpner seg opp og en har størst bredde mellom veg
og elv, viser boringene at løsmassetykkelsen øker og en har opptil 11 meter med løsmasser før berg
er påtruffet. Boringene i området viser vekslende fasthet på massene, fra meget faste masser til
løsere lagrede lag. Prøver tatt av de løsere lagrede lagene viser at massene i området hovedsakelig
består av siltig, sandig, grusig materiale. I nesten samtlige boringer finner en ett innslag av et løst
lagret topplag tolket til å være matjord. Dette laget varierer i tykkelse fra 0,5 – 2,5 meter.

4.7.2 Anbefaling
For etablering av deponi på Espelandsmarka anbefales det fjerning av humusholdige masser før
utlegging av sprengstein. Med bakgrunn i områdets flate topografi og grunnforholdene i området
forventes det ikke utfordringer knyttet til bæreevne for utlagt deponi. I området der en har påtruffet
relativt store forekomster av løsmasser kan en ha utfordring knyttet til setninger. Det forventes at
hoveddel av setninger i massene under deponi er unnagjort i løpet av riggperioden. Avhengig av
videre bruk av arealet etter byggeperioden, må det gjøres en vurdering av fundamenteringsforhold
knyttet til etablering av nytt industriområde, boligfelt og/eller andre typer infrastruktur.
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Ved store utgravinger i umiddelbar nærhet til eksisterende vei eller bane, må det gjøres en vurdering
på stabilitet for disse.
Det anbefales å legge massene trinnvis, først på hele tomten og deretter heves fyllingen gradvis til
ønsket nivå.

4.8 Tangelandsheiane
4.8.1 Beskrivelse
Tangelandsheiane ligger i Arna, Bergen kommune. Det er ikke utført grunnundersøkelser i området,
men området er befart. Området består hovedsakelig av berg i dagen og et antatt sporadisk tynt
løsmassedekke. Ifølge NGU sine kart kan en forvente å finne et tynt morenedekke i området.

Figur 9: Modell av deponi Tangelandsheiane

4.8.2 Anbefaling
Det forventes ikke geotekniske utfordringer med etablering av deponi i dette området.
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5 SJØDEPONI
Det er gjort geotekniske vurderinger for totalt åtte lokaliteter for potensielle sjødeponier. De
geotekniske vurderingene utført i denne rapporten er basert på bunnkotekart fra multistrålescanning
av området og vurdering av terreng- og grunnforhold på land særlig i strandsonen. Ut fra dette er det
laget modell og profiler av de potensielle deponiområdene. Som prinsipp for modellering av deponiene
er det tenkt at massene tippes fra 1 punkt og legger seg som en kjegle med en ras vinkel, antatt 45
grader (helning 1:1). Ut fra dette prinsippet legger deponiet seg i en kjegleform. Det er gjort ulike
modelleringer av de ulike deponiene avhengig av hvordan massene legger seg i skråningen. I noen
områder viser modelleringen at masser vil akkumulere seg i skråningen og at det dermed ikke er plass
til ønsket mengde. Det er for disse områdene benyttet lekter som kan sideforskyves og en får dermed
et 100 meter bredt droppunkt. Deponeringspunktet kommer da 130 meter ut fra land.

Figur 10: Prinsipp for lekterløsning. Hentet fra modell. 24.02.2020

Det er en forutsetning at massene skal tippes direkte fra lekter. Dette er for å sikre HMS under
arbeidet. Det er viktig at lekterne sikres med gjerder og at det utarbeides SJA rutiner for arbeid på
lekterne.

5.1 Fossmark
5.1.1 Beskrivelse
Fossmark er det nordligste av de aktuelle sjødeponiområdene. Det er i området noe bebyggelse. Det
er observert berg i strandsonen, og det er antatt at hus og veg i området er fundamentert på berg.
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Figur 11: Bilde av området Fossmark.

Snitt av topografien i vannet viser en relativt slak helning de første 300 meterne før terrenget blir
brattere. Helningen de første meterne er på under 20˚. Etter 300 meter ut fra land blir skråningen ned
til fjordbunnen på ca. 50˚

Figur 12: Snitt av topografi ved Fossmark

5.1.2 Anbefaling
Deponering av masser fra lekter på flaten som strekker seg 100 meter ut fra land, vil medføre at
masser vil bli liggende på flaten og komme opp over vannivå. Det kan forventes å finne lite løsmasser
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på denne flaten. Volumestimat på deponerte masser før massene stiger over kote 0 er på 53 000 m3.
For å sikre at en kan deponere ønsket volum på Fossmark, er det en forutsetning at massene
deponeres minimum 300 meter fra land. Fra det punktet vil massene gå ned til fjordbunn som vist i
Figur 12Snitt av topografi ved Fossmark.
Med bakgrunn i observasjoner av svaberg på land og den generelle topografien i sjø er det tolket at
flaten som strekker seg ut fra land hovedsakelig består av berg. Det forventes et tynt løsmassedekke
over berg. I dette området kan en etablere nytt areal på land om ønskelig. Det anbefales at det utføres
grunnundersøkelser i dette området om dette alternativet velges.

5.2 Linnebakkane
5.2.1 Beskrivelse
Linnebakkane ligger rett sør for Fossmark. Tverrslag må her krysse under eksisterende jernbane som
i området går i tunnel, for å komme ut ved fjord. På land er det berg i dagen i hele påhuggsområdet.

Figur 13: Foto av område for tverrslag på Linnebakkane.

5.2.2 Anbefaling
Tverrprofil av sjøbunn viser at skråningen har en generell helning fra topp til bunnflate på ca. 37˚ hvis
en trekker en rett linje. Det kan ses fra profilet er at det er en relativt slak helning de første 250
meterne fra land. Helningen i dette området er ca. 26˚. Etter ca. 250 meter ut fra land faller terrenget
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med ca. 42˚. Med tanke på helning de første 250 meterne kan en ikke utelukke at det ligger løsmasser
i dette området. En annen utfordring med denne helningen er at det vil akkumulere seg fyllmasser her,
ved deponering nærme land. Dette medfører at massene vil bygge seg opp til over vannoverflaten.
Modell av deponerte av masser 100 meter fra land viser at en ikke får plass til ønsket volum, før
massene stiger opp til kote 0. For å få deponert ønsket mengde ved Linnebakkane er en avhengig av
å benytte lekter som sideforskyves slik at en får et 100 meter bredt droppunkt. Massene vil da
deponeres 130 meter fra land. Volumestimat av denne fyllingen er på ca. 2 000 000 m3.

Figur 14: Tverrprofil av sjøbunn ved Linnebakkane og modellert sjødeponi.

Med tanke på at det er berg i dagen i tverrslagsområdet vurderes det som trygt for infrastruktur på
land om det skal går et undersjøisk skred.
Hvis område skal benyttes, ved utfylling 130 m fra land, anbefales det verifisering av grunnforhold i
sjøbunn av dykkerinspeksjon eller seismiske undersøkelser.

5.3 Gamle fossen
5.3.1 Beskrivelse
Alternativ for gamle fossen ligger rett nord for Svabakken. Det foreligger kun ett alternativ for tverrslag
i dette området. Tverrslagget vil komme ut på et nes med tydelig berg i dagen under eksisterende
E16.
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Figur 15: Oversiktskart og bilde over alternativ Gamle fossen

Profil over området viser en relativt bratt helning fra overflaten helt til fjordbunn. Helningen på
terrenget ligger på ca. 50˚. Dette indikerer at bergmassen i strandsonen og strekker seg ut i sjøben.

5.3.2 Anbefaling
Med tanke på helningen på terrenget forventes det ikke at det ligger løsmasser i sidene. Det forventes
derfor ikke geotekniske utfordringer knyttet til deponering av masser i dette området. Det forventes at
steinmasser som blir tippet i sjøen fra lekter, vil rase ned til bunn av fjord ca. 300 m ut fra strandsonen.
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Dette alternativet er egnet for deponering av masser med både 30 m og 100 m lang lekter.

Figur 16: Tverrprofil av sjøbunn ved gamle Fossen, og modellering av deponi.

5.4 Svabakken
5.4.1 Beskrivelse
For alternativ på Svabakken finnes det to alternativer for tverrslag. Ett sørlig alternativ (Svabakken 2)
og ett nordlig alternativ (Svabakken 1). Det er for begge alternativer berg i dagen i påhuggsområdet.
Eksisterende E16 går rett i bakkant påhuggsområdet og er i nærliggende området støttet opp av
tørrsteinsmurer.
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Figur 17: Oversiktsbilde over alternativer på Svabakken samt bilde fra befaring.

Snitt fra de to alternativene viser at terrenget i området faller relativt bratt og har en gjennomsnittlig
helning fra topp til bunn på 45˚. Det forventes ikke store løsmassertykkelser i skråningen. Det er på
begge alternativer en antydning til en hylle i terrenget ca. 120 meter ut fra land. Denne har en noe
lengre tendens i Svabakken 2, det sørlige alternativet.

5.4.2 Anbefaling
Grunnet den generelt bratte helningen i området forventes det ikke geotekniske utfordringer i dette
området. Det sørlige alternativet har et lengre strekk med en slakere helning, noe som medfører at en
kan forvente at noe av massene vil legge seg i siden og ikke falle helt ned til fjordbunn. Begge
alternativene er egnet for deponering av masser med både med 30 m og 100 m lang lekter.
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Figur 18: Snitt ad de to alternativene for Svabakken. til høyre er det nordlige alternativet og til venstre er det
sørlige

Det er viktig at det gjøres en vurdering av tørrmur som støtter eksisterende E16 før etablering av
tverrslag, slik at en kan gjøre nødvendige tiltak for å sikre mur i anleggsfasen.

5.5 Boge
5.5.1 Beskrivelse
Tverrslag på Boge ligger sør for Vaksdal sentrum. Nede ved fjord ligger det noen bygninger, som i dag
ikke er i bruk. Det er observert berg i bakkant av disse bygningene og det er antatt at tomten er
sprengt ut for etablering av næringsbygg/kaiområde. Ned mot fjord er det etablert en mur, det er
stedvis bergblotninger i området ved mur.
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Figur 19: Bilde og snitt for Boge.

5.5.2 Anbefaling
Sjøbunntopografien viser at terrenget, de første 220 meterne fra land, faller med en helning på ca.
45˚. Etter dette flater terrenget noe ut og har en helningsgrad på ca. 30˚ fra 250 til 680 meter fra land.
Det forventes ikke å finne løsmasser i de første 220 meterne fra land, men etter dette kan en forvente
å finne løsmasser i skråningen. Ved deponering av masser fra 100 meter lang lekter vil massene
akkumulere seg i siden og bygge seg opp mot vannoverflaten. Det er gjort et volumestimat for utfylte
masser, deponert fra 100 meter, som legger seg i siden og bygger seg opp til kote 0, på 1 400 000m3.
Ved deponering nærmere land vil dette volumet reduseres betraktelig.
For å få deponert ønsket volum er en avhengig av å benytte lekter som kan sideforskyves. En får da
et 100 m bredt droppunkt, og massene deponeres 130 meter fra land. Estimert volum på deponi er
1 800 000 m3.
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Figur 20: Modell av utfylte masser på Boge

Hvis dette alternativet velges anbefales det å utføre undersøkelser i området for å kartlegge
løsmasser i skråningen.
Det antas at det ikke vil generere problemer på land ved en utglidning i sjø grunnet berg i dagen flere
steder. Det anbefales å gjøre en egen vurdering på fundamenteringsforholdene til bygg som står helt
nede ved fjordkanten.

5.6 Langhelleneset
5.6.1 Beskrivelse
For Langhelleneset er det 2 alternativer for deponering av masser. Ett sørlig alternativ (Langhelleneset
2) og ett nordlig alternativ (Langhelleneset 1). Ved Langhelleneset er det tydelig berg i dagen og det er
flere utsprengte bergskjæringer i området.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

Geoteknisk vurderingsrapport for alle
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 34
UAS-01-A-00027
00B
24.02.2020

Figur 21: Oversikt over alternativer for tverrslag Langhelleneset.

Figur 22: Bilde av området ved Langhelleneset.

Tverrprofil av sjøbunn viser at bergoverflaten for begge alternativ stuper meget bratt fra land om ned til
fjordbunn. Det er en liten flate i bunn av bergskråning før det flater helt ut.
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Figur 23: Snitt av sjøbunn ved Langhelleneset.

5.6.2 Anbefaling
Berget i området faller veldig bratt ned til 250. Det forventes ikke geotekniske utfordringer ved
deponering av masser i dette området. Det kan i dette området vurderes dumping av masser nærmere
land. Modellert deponi har et volum på 2 430 000 m3.

5.7 Romslo
5.7.1 Beskrivelse
På Romslo er det to ulike alternativer for hvor et potensielt tverrslag kan komme ut i dagen. Et sørlig
(Romslo 2) og ett nordlig (Romslo 1). For begge tverrslagene på Romslo er det tydelig berg i dagen.
Det ligger noe løsmasser i skråningen over portalområdet, som må vurderes sikret i anleggsfasen.
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Figur 24: Oversiktsbilde over de potensielle tverrslagsområdene samt bilde fra befaring.

Tverrprofil av sjøbunn for det sørlige alternativet (Romslo 2) viser at en de første 100 meterne ut fra
land har en helning på terrenget på ca. 45˚. Etter dette flater terrenget og en har en helning på ca. 27˚.
Dette er en helning som tilsier at det kan antagelig ligge løsmasser i skråningen.
For det nordlige alternativet (Romslo 1) viser bunnkoten relativt lik topografi de første 100 meterne ut,
der en har en helning på ca. 45˚. Etter dette blir terrenget slakere og en har en tydelig hylle som
strekker seg ca.320 meter ut fra land. Etter dette faller terrenget relativt bratt ned mot fjordbunn.
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Figur 25: Snitt av sjøbunn for alternativ Romslo

5.7.2 Anbefaling
Det forventes ikke løsmasser i skråningen de første 100 meterne ut fra land, på noen av alternativene.
For alternativ Romslo 2 (sørlig alternativ) viser tverrprofilene at skråningen blir slakere og en kan ikke
utelukke at det forekommer løsmasser i dette området. Det er en relativt jevn topografi fra 100 meter
ut og ned til bunn. Ved deponering av masser 100 meter fra land kan en ikke utelukke at masser vil
legge seg i skråningen og begynne å bygge seg opp mot land. Dette kan vi også se i modellen der
massene legger seg i skråningen.
For alternativ Romslo 1 viser tverrprofilene en tydelig hylle som strekker seg 320 meter ut fra land.
Ved deponering av masser i dette området antas det at masser vil samle seg på denne hyllen og ikke
falle ned til fjordbunn. Dette kan en også se i modellen der massene samler seg her og bygger seg
opp til kote 0. Hvis deponiet bygges opp 100 meter fra land og helt opp til kote 0 er deponiet
volumestimert til 1,1 mill.m3. Ved deponering av masser nærmere land dvs. med 30 m lang lekter vil
volumet bli betydelig mindre.
For begge alternativ anbefales det å deponere massene 130 meter fra land og at en benytter 100
meter bredt droppunkt.
Det anbefales at det utføres undersøkelser for å kartlegge løsmasser i skråningen i dette området,
hvis alternativet blir valgt. Dette kan gjøres med seismiske undersøkelser eller videoinspeksjon av
dykker.

5.8 Takvam
5.8.1 Beskrivelse
På Takvam er det ikke planlagt deponering av masser, men det vurderes å benytte området som et
tverrslag. Området der tverrslag er tiltenkt er sidebratt og har en helning på ca.20˚. Påhugg er tiltenkt
mellom eksisterende E16 og lokalvei kv.4566.
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Figur 26: Bilde av påhuggsområdet på Takvam.

Det er utført grunnundersøkelser i lokalvei og noen punkter i skråningen[15]. Boringene viser
hovedsakelig faste masser og varierende dybde til berg. Løsmassetykkelsen i området varierer fra 1,2
til 9,8 meter.
For trafikkavvikling blir det også vurdert å utvide eksisterende E16 mot nord. Terrenget utenfor
eksisterende E16 er meget bratt og har en helning på ca. 33˚. Under dette ligger kv. 5092. Det ansees
som meget utfordrende og kostnadsdrivende å utvide eksisterende veg.

5.8.2 Anbefaling
Løsmassemektigheten i skråningen medfører at en vil å få en betydelig utgraving av masser i området
for etablering av tverrslag. Eksisterende kommunal vei er fundamentert på løsmasser. For å sikre
kontinuerlig ferdsel på eksisterende kommunal vei i anleggsfasen, og å begrense terrenginngrepet
mot sør, anbefales det at det etableres en rørvegg langs eksisterende kommunal vei. På sidene av
tverrslaget kan en benytte enten bratt graveskråning og sprøytebetong og jordnagling eller stabile
graveskråninger som legges med en helning på 1:1,5 og sprøytebetong.
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