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1 INNLEDNING
Rambøll/Sweco er engasjert av Statens vegvesen og Bane Nor for å utarbeide reguleringsplan for ny
E16 fra Arna til Helle og ny Vossebane fra Arna til Stanghelle. Den nye E16 skal kobles til dagens E16
etter Lågaskar tunnel på Helle nordøst for Stanghelle. Rambøll/Sweco har utarbeidet geotekniske
vurderingsrapporter for hver dagsone.
Denne geotekniske vurderingsrapporten gjelder den siste delen av E16 på Helle og deponiområde i
Sædalen. Sædalen ligger sørøst for dagens E16 som er vist på oversiktskart i Figur 1. Ny vegtunnel
skal bygges på sørøstsiden av dagens tunnel. Området i Sædalen, utenfor den nye tunnelen, ønskes
brukt som rigg/deponiområde. Geotekniske forhold både for hovedvegkobling, lokalvei og det
planlagte deponiet i Sædalen er vurdert i denne geotekniske vurderingsrapporten.
Geotekniske forutsetninger skal benyttes som grunnlag for videre detaljprosjektering av portal, veg,
kulvert og eventuelt deponiområde i Sædalen. Vurderingene er basert på tilgjengelige grunnlagsdata
fra grunnundersøkelser som er utført av SVV og supplert av Rambøll/Sweco etter tid, samt tegning for
portalkonstruksjon og 3D- modell.

Figur 1: Oversiktskart over Helle /Sædalen [14]

Det er foretatt geotekniske vurderinger av fundamenteringsforhold for tunnelportal, hovedveg og
lokalvei. I tillegg til massedeponi ønskes den utfylte dalen brukt til riggområde. I denne sammenheng
er det utført områdestabilitet og faglig vurdering i Sædalen der det er påvist artesisk vanntrykk.
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2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING
Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen. For geoteknisk prosjektering gjelder dermed:
Ø NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [1]
Ø NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7) [2]
Ø TEK 17 [4]
Ø SAK 10 [6]
I tillegg benyttes følgende veiledninger og håndbøker fra SVV.
•

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

•

Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200, Vegbygging [7]

Sikkerhetsprinsipper i geoteknikk
Geoteknisk prosjektering utføres med basis i Eurokodene, hvor de viktigste referansene er:
• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode:” Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner”,
(heretter kalt Eurokode 0).
• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7:” Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne
regler” (heretter kalt Eurokode 7 - del 1).
• NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7:” Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på
grunnundersøkelser og laboratorieprøver” (engelsk tekst).
• NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold (heretter kalt Eurokode 8 - del 5).

Sikkerhetsklasse for veg mot naturpåkjenninger
For veger påvirket av flom bestemmes sikkerhetsklassen ut fra ÅDT og omkjøringsmuligheter.
Sikkerhetsklassen V3 er vurdert for ÅDT > 4000 og 200 år returperiode for flomhendelse [8]. Ny E16
er vurdert til å ha tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Mange av kravene er knyttet til trafikkmengde (ÅDT) og trafikkens sammensetning. Kravsnivået
regnes å gi en samfunnsøkonomisk optimal balanse mellom investeringskostnad veid opp mot levetid
og kostnad for drift og vedlikehold samt miljøpåvirkning og trafikksikkerhet i alle faser [8]. For eventuell
skredfare ved tunnelmunning, er det eksempelvis vurdert å utføre skredsikringstiltak «forlengelse av
portal».
I Sædalen skal det utføres flomberegninger og utarbeides en flomvurderingsrapport. Basert på
vurderingen skal omlegging av bekken detaljeres i senere planer hvis dette område er valgt for
deponi/riggområde. I område nær bratt fjell skal det vurderes snø- og steinrasfare og utarbeides
nødvendige tiltak i byggefasen.
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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
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, vil TEK 17 §10
være ivaretatt.

Geoteknisk kategori
Geoteknisk kategori velges i henhold til håndbok N200 [8] og Eurokode 7 - del 1 [2] som stiller krav til
prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori må gjøres ut fra standardens
punkt 2.1 «Krav til prosjektering».
Det er i området for hovedvegbygging (E16) funnet at grunnen består av middels fast til løs lagret silt
og sandig silt som krever grunnforsterkningstiltak. På enkelte korte strekninger er det også funnet
faste masser, stedvis berg. Portalkonstruksjonen vil være direktefundamentert delvis på berg og
delvis på stedlige faste masser, morene og tilførte steinmasser. I lokalvegtraséen er det påvist sandig
silt, siltig leire og leire. Det er også påvist kvikkleire i 4,5 m dybde på et sted.
Basert på grunnforhold i denne delen er prosjektet klassifisert som følger:
ü Utgraving av løsmasser, øverst lag

à Geoteknisk kategori 1

ü Direktefundamentering av vegen

à Geoteknisk kategori 1

ü Fundamentering av lokalveg med tiltak

à Geoteknisk kategori 2

ü Fundamentering av E16 med tiltak

à Geoteknisk kategori 2

ü Fylling i Sædalen deponi/riggområde

à Geoteknisk kategori 3

ü Portalkonstruksjon og utvidelse av kulvert

à Geoteknisk kategori 2

Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at
de grunnleggende kravene blir oppfylt for geoteknisk kategori 2 og 3.

Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 [1] 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).
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I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnanlegg splittet i følgende to
alternativer:
ü I kompliserte tilfeller:

àCC/RC 2, 3 eller 4

ü Ved enkle og oversiktlige grunnforhold:

àCC/RC 1 eller 2

Grunnforholdene for hovedvegen vurderes som relativt oversiktlige og enkle. For den planlagte
lokalvegen og i Sædalen er det lokalt påvist kvikkleire og materialer med sprøbruddsegenskaper. På
grunn av kompleksitet og konsekvens av skred skal vegprosjekter i kvikkleireområder alltid i
utgangspunktet vurderes klassifisert i Geoteknisk kategori 3. Avhengig av de forhold som avdekkes i
planleggingsprosessen, kan bruk av annen kategori være aktuell.
For vegprosjekter er det derfor viktig å se både på om området vegen skal gå gjennom kan rase ut og
om potensielle skredmasser fra tilliggende områder kan treffe og skade vegen.
For lokalvegen skal det øverste løsmasselaget skiftes ut uten å berøre kvikkleiren. Stabiliteten vil
heller ikke påvirkes negativt av dette tiltaket. I Statens vegvesen sin håndbok V220 [7] tabell 0-1 står
det beskrevet at vegprosjekter med 1500<ÅDT<8000 og fundamenteringsarbeider eller andre
geotekniske tiltak med begrenset bruddkonsekvens og god evne til å tåle deformasjoner havner i CC2.
For lokalvegen velger vi derfor konsekvens-/pålitelighetsklasse 2.
I Sædalen er det ønsket å foreta en større oppfylling med tunnelstein. Her vurderer vi konsekvensene
som mer alvorlige og velger derfor konsekvens-/pålitelighetsklasse 3.
For geoteknisk prosjektering er det, ut fra begrunnelsen ovenfor, valgt følgende konsekvens/pålitelighetsklasser:
ü Vegbygging med grunnforsterkningstiltak på Helle

àCC/RC 2

ü Direktefundamentering av portal E16

àCC/RC 2

ü Fylling i Sædalen med tiltak for deponi /riggområde

àCC/RC 3

Kvalitetssystem
Eurokode 0 [1] 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. Kvalitetssystem tilfredsstilles av prosjekterende foretak og
kravet vil derfor være ivaretatt.

Tiltaksklasse: Planlegging og byggesaksbehandling
I veiledningen om byggesak kap. 9 [5] 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 Vegbygging med grunnforstreknings tiltak:

Tiltaksklasse 2

ü Direktefundamentering av portal:

Tiltaksklasse 2

ü Fylling i Sædalen for deponi /riggområde:

Tiltaksklasse 3
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Prosjekterings- og utførelseskontroll
Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [1] 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 byggegroparbeider, og PKK2 og PKK3 for
fundamenteringsarbeider der det er aktuelt.

Krav til prosjektering av fundamentering 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
utføres utvidet kontroll av annet foretak enn det som har utført prosjekteringen. Den prosjekterende
bør forvisse 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.
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Egenkontroll 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 tillit til at arbeidet er tilfredsstillende. Utvidet
kontroll 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.

Oppsummering
Geoteknisk kategori, konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC), prosjekterings- og utførelseskontroll er
fastsatt som angitt i Tabell 1 nedenfor.
Tabell 1: Fastsettelse av kontrollformer.

Konstruksjoner

Geoteknisk kategori

CC/RC

Tiltaksklasse

PKK

UKK

Portal skal fundamenteres på
berg og tilførte steinmasser

2

2

2

2

2

Utvidelse av eksisterende kulvert
med grunnforsterkningstiltak

2

2

2

2

2

Utgraving av masser for
vegbygging med tiltak

2

2

2

2

2

Fylling i Sædalen med tiltak

3

3

3

3

3

Under den planlagte lokalveien er det påvist kvikkleire i ett punkt i dybden 4,5 m fra dagens terreng.
Ifølge Hb. V220 avsnitt 1.2.1 skal vegprosjekter i kvikkleireområde alltid i utgangspunktet vurderes
klassifisert i Geoteknisk kategori 3 på grunn av kompleksitet og konsekvens av kvikkleirskred. Det står
også i håndboken at det kan være aktuelt med annen geoteknisk kategori avhengig av de forholdene
som avdekkes i planleggingsfasen [7].
Vi vurderer at forholdene i den planlagte lokalveien er enkle og oversiktlige. Veien ligger nordvest for
eksisterende E16 og sørøst for stigende terreng der det er observert berg i dagen. I enkelte boringer i
eksisterende E16 er det registrert grunt til berg. Nord for den planlagte E16 er det på noen steder
observert berg. Kvikkleire som er påvist i ett borpunkt anses å være helt lokalt. I området der vegen
skal bygges vil sannsynligheten for eventuelt grunnbrudd, utgliding og progressivt brudd av et stort
område være minimal. Med denne begrunnelse har vi valgt geoteknisk kategori 2.
I et borpunkt i Sædalen er det påvist siltig leire i dybde 6-7 m med sprøbruddegenskaper. Sensitivitet
av massene er bestemt til 16-20 noe som betyr middels sensitiv leire. I andre borpunt er det funnet
leire og siltig leire med sensitivitet lik 9-24. I dette området er det ikke funnet kvikkleire. I Sædalen ble
det registrert artesisk vanntrykk i flere punkter under grunnboringer i 2016. Med kompliserte
grunnforhold har vi valgt geoteknisk kategori og tiltaksklasse 3 for prosjektering av deponi og
utnyttelse av området som riggområde i anleggsfasen.
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3 GRUNNLAG FOR VURDERINGER
Geoteknisk vurdering av fundamentering av veg og konstruksjoner og deponi i Sædalen er
gjennomført basert på følgende datarapporter:
•

Geoteknisk datarapport Helle E16, supplerende grunnundersøkelser, utført av RambøllSweco, dokumentnr. UAS-02-A-00022 [10].

•

E16-K5 Arna-Stanghelle, datarapport for grunnboringer samlet laboratorierapport Helle,
30099-GEOT-1, utført av Statens vegvesen, 2016.12.06 [11]

•

Grunnundersøkelser Ev.16 Oppgradering mellom Dale og Stanghelle, Multiconsult [12].

4 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD
Topografi
Ny E16 blir koblet til eksisterende E16 i sørvest for Helletunnelen. Vegen blir lagt mot Sædalen fra
Lågaskartunnelen. Terrenget er relativt flatt. Det er antatt at eksisterende veg er bygget med
jordarmeringsnett/geonett for å øke bæreevnen mellom de to tunnelene. Ved påhugget er det bratte
bergparti. Terrenget faller fra sørvest mot nordøst. Sædalen ligger på sørsiden av vegen. Området er
skogkledd. Eksisterende E16 ligger på ca. kote + 14,6 i sørvest og faller av til påkoblingspunkt på kote
+10,5.
Grunnforhold vil bli beskrevet under hver lokalitet.
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5 NY E16
Ny E16 er planlagt sørøst for eksisterende E16 og kobles sammen like utenfor Helletunnelen. Det er
planlagt et lokalveisystem med tilkobling til eksisterende E16 som nå vil bli ny veg til Stanghelle. Veg
til Helle vil bli tilnærmet som i dag. Ny portal og nytt planlagt vegsystem er vist i Figur 2.

Figur 2: Planlagt ny E16, lokaltilkobling og tilkobling til eksisterende E16 [14]

Figur 3: Oversiktskart over nytt planlagt veisystem på Helle og bekkeløp i Sædalen

Grunnforhold
På begge sider av eksisterende E16 er det tidligere utført grunnundersøkelser i 2 omganger. Statens
vegvesen utførte grunnundersøkelser i september 2016. Det vises til datarapport 30099-GEOT-1 [11].
Det ble tatt 54 mm prøveserier fra et borpunkt H32 som ligger i planlagt lokalveg. Laboratorieresultater
er vedlagt i datarapport og oppsummert i Tabell 2.
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Tabell 2: Borpunkt H32 i lokalveg [11]. Materialegenskaper er tolket av Rambøll/Sweco.

Dybde
[m]

W
[%]

cu
[kPa]

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5

35,1
33,3
31,2
31,4
27,6

27
18
10
18
21

φ
[0 ]

a
[kPa]

28

8

γ
[kN/m3]

St
[-]

18,9
18,7
19,9
19,5
19,8

8,1
44,9
7,7
58,4
9,7

m
[-]
16

Jordart
Leire
Sprøbrudd/ Siltig leire
Siltig leire
Kvikkleire
Leirig sandig silt

Rambøll/Sweco utførte supplerende grunnundersøkelser i 2019 på utvalgte steder langs eksisterende
E16 og i lokalvegtrasé. Det ble tatt poseprøver fra borpunkt S420 som ligger i planlagt lokalvegtrasé.
Det er påvist svakt lagdelt grunn med masser bestående av sandig silt, siltig leire og leire. Massene er
påvist i telegruppe 4 (TG 4), noen som betyr at forsterkningslag skal være fri for telehiv. For
detaljbeskrivelse av grunnforholdene henvises til datarapport UAS-02-A-00022 [10].
Nesten alle boringene i planlagt lokalvegtrasé viser sandig silt, siltig leire og leire med TG 4. Det er
også påvist kvikkleire i 4,5 m dybde (se Tabell 2). Massene er vurdert med hensyn til både
setningspotensiale, telefarlighet og bæredyktighet.
Det ble supplert med flere totalsonderinger langs E16 hvor det er kartlagt stor variasjon i
løsmassetykkelse fra 2 m til 26 m. Grunnforholdene varierer og bergoverflate er kupert. Det er ikke tatt
prøveserier fra området der E16 er planlagt. Totalsonderinger er tolket basert på matekraft. Massene
antas hovedsakelig å være middels fast til løst lagret silt og sandig silt over morene og berg.

Figur 4: Supplerende grunnundersøkelser utført i 2019 i forbindelse med reguleringsplan E16 [10]

I forbindelse med oppgradering av E16 mellom Dale og Stanghelle ble det utført grunnundersøkelser i
2004 [12]. 2 stk. av disse boringene ligger i enden av Sædalen der ny E16 avsluttes, se Figur 5. Det er
antatt bløte lag (silt/leire) med ca. 3 m mektighet, se Figur 6.
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Figur 5: Grunnundersøkelser utført i 2004 i forbindelse med oppgradering av E16 [12]

Figur 6: Grunnundersøkelser utført i 2004 viser siltig leire på nedsiden av eksisterende E16 [12]

Det er utført mer enn 30 stk. boringer i Sædalen, og det er installert 7 stk. elektriske poretrykksmålere
for å måle grunnvannstand /poretrykk. Målerne er programmert til å logge 4 ganger i døgnet.
Plassering av boringer og poretrykksmålere er vist i Figur 7.
Grunnforhold i Sædalen er beskrevet i avsnitt 6.1.

Figur 7: Grunnundersøkelser utført i 2016 i forbindelse med reguleringsplan E16 [10]
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Fundamentering av portal (K101)
Ny portal kommer ut sørøst for eksisterende portal. Ved portalen er det ikke utført
grunnundersøkelser på grunn av vanskelig tilkomst. Plassering av forskjæring og portalens utbredelse
er stipulert. Nøyaktig plassering bestemmes i byggeplanfase. Det anbefales å fjerne løsmasser ned til
berg i påhuggsområdet og deretter bestemme plassering av påhugget der man har sikret minst 5 m
bergoverdekning.
Ved befaring ble det observert urmasser som ligger med rasvinkel. Grunnboring som ligger nærmest
portalen viser faste masser under den planlagte vegen. Etter at urmassene er fjernet, sprenges berg
ned til fundamenteringsnivå. Portallengden bestemmes etter kartlegging av bergoverflate over
påhugget. Det er foreløpig antatt ca. 15-20 m lang portal. Med dette antas portalen å være
fundamentert på utsprengt bergoverflate. Antatt plassering av portal er skissert i Figur 8.
Det er registrert bratt bergoverflate ved påhugget. Med forutsetning om at urmassene blir gravd ut ned
til bergoverflaten vurderes det ikke nødvendig med støttekonstruksjon i fronten. På sidene skal det
enten graves med stabil graveskåning på 1:1,5 eller prosjekteres jordnagling og sprøytebetong i tilfelle
med brattere graveskråning.

Sørvest

Nordøst

Figur 8: Lengdesnitt av portal som fundamenteres på antatt berg [10]

Fundamentering av ny E16
E16 skal i forlengelsen av portalen opparbeides delvis på løsmasser og delvis på berg.
Grunnboringene i området viser relativt svake lag under den planlagte vegen. Basert på boringer som
er vist i Figur 9, er omfanget grovt vurdert til en strekning på ca. 100 m der massene er tolket som silt
og leire. Boringene viser varierende dybde til berg. I tillegg kan det være varierende fasthet av
løsmassene. Videre finnes det en bergrygg og stedvis grunt til berg.
Siden det er påvist løst lagret siltige masser i ulike dybder, anbefaler vi å masseutskifte ca. 2 m under
planlagt vegbane og forsterke grunnen med separasjonsduk (klasse 4) og geonett (Tensar SSLA30)
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eller tilsvarende. Separasjonsduk og geonett legges på stedlige masser. Forsterknings- og bærelag
bygges opp av tilførte tunnelmasser. Massene som skal fylles i forsterknings- og bærelag, skal være
god kvalitetsstein utsortert fra tunnelsprengning. Der det er grunt til berg eller faste masser skal vegen
fundamenteres direkte i stedlige masser. Vegen bygges etter krav til lagvis komprimering som er
beskrevet i håndbok N200 [7].

Figur 9: Lengdesnitt: Profil 28.275 - 28.420 av E16 [10]
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Figur 10: Tverrprofiler av E16 og lokalvei [10]

Figur 11: Lengdeprofil av planlagt lokalvei [10]
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Fundamentering av ny lokalvei
Under lokalveien er grunnen funnet veldig svak og består av sandig silt, siltig leire og leire i ulike
dybder, se Figur 10 og Figur 11. Det er også påvist kvikkleire i 4,5 m dybde. Massene er vurdert
setningsømfintlige og har dårlig bæreevne. Dette gjelder for lokalvei og snuplass/oppstillingsplass. Det
anbefales derfor å prosjektere forsterkningstiltak som omfatter masseutskiftning av de øverste 2 m,
utlegging av separasjonsduk (klasse 4) og geonett (Tensar SSLA30) eller tilsvarende. Det bør
vurderes å fylle ca. 1 m med lette masser (lett klinker eller skumglass) for å redusere forventede
setninger. I forsterkningslaget benyttes utsorterte tunnelmasser som skal være lagvis komprimert etter
krav beskrevet i håndbok N200 [7]. På grunn av påvist kvikkleire på enkelte plasser anbefaler vi
skånsom sprenging av bergparti i området før løsmassene blir berørt. Anleggsmessig anses det som
en fordel å benytte areal etter utsprengning som et utgangspunkt for suksessiv utgravingen av dårlige
masser.

Utvidelse av eksisterende kulvert
Eksisterende kulvert på Helle skal utvides for å tilpasses ny vegbredde. Utvidelsen skal utføres på
begge sider, se Figur 12.

Figur 12: Eksisterende kulvert på Helle skal utvides på begge sider.
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Figur 13: Undersøkte grunnforhold på begge sider av eksisterende kulvert.

Massene på begge sider av kulverten er registrert som silt og leire. Disse grunnforholdene er ikke
egnet for direkte fundamentering. I utgangspunktet anbefales denne fundamentert på peler.Ved peling
i dette området er det en fare for nye artesiske lekkasjer.
Byggetegninger viser at den eksisterende kulverten er fundamentert på lette masser med tykkelse på
25 cm og såle av steinmasser (pukk 8-32). Grunnforhold under eksisterende kulvert anses tilsvarende
som er vist i Figur 13. Det frarådes ulike fundamentløsninger for å unngå skeivsetninger som kan
medføre skade på konstruksjonen samt ujevn kjørebane. Det anbefales derfor å benytte samme
fundamentløsning som er benyttet i den eksisterende kulverten. Det er en risiko for noen
skjevsetninger på konstruksjon ved utvidelse. Det anbefales supplerende undesøkelser med
prøvetagning for å kunne estimere et setningsforeløp. Dette vil være viktig for at en kan dimensjonere
armering i kulvert.
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6 SÆDALEN
Grunnforhold
I Sædalen er det utført mer enn 30 stk. totalsonderinger og CPTU, og tatt opp 2 stk. prøveserier fra
pkt. H21 og H54. I tillegg er det installert 7 stk. poretrykksmålere i 5 ulike punkter. Plassering av
poretrykksmålerne er vist Figur 14. Boringene er boret inn i berg. Dybde til berg er registrert ca. 10 m
til 25 m. Øvre tynt lag består av torv, nedre lag viser stort sett siltig leire og leire. Det nederste laget
over berg består av grovere masser (sand og grus) som anses som vannførende lag. Det er stor
vanntilførsel i dalen fra fjellsiden i sørøst. Det ble registrert vannlekkasjer gjennom borhullene i
forbindelse med grunnboring i juli 2016 og ettertid. Borpunkter hvor det ble registrert vannlekkasje, er
markert med blå sirkel i Figur 14.

Figur 14: Blå sirkel angir punkter med registrert vannlekkasje ved grunnundersøkelse i juli 2016 [10].

Materialegenskaper
Laboratorieundersøkelser av uforstyrrede prøver viser stort sett siltig leire som er middels sensitiv (S t
= 8-30). Resultater viser bløt stilig leire, bortsett fra enkelte prøver som viser middels fast leire.
Udrenert skjærfasthet er bestemt både med enaks, konus og treaksiale forsøk. Gjennomsnittlig
skjærfasthet ligger mellom 13-34 kPa. Materialegenskaper er oppsummert i Tabell 3 og Tabell 4.
Tabell 3: Borpunkt 21 i Sædalen [11], materialegenskaper fra treaksialt forsøk er tolket av Rambøll/Sweco

Dybde
[m]
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5

W
[%]
37,2
41,7
37,9
35,0
32,7
31,0
28,4

cu
[kPa]
26
13
13
15
17
13
24

φ
[0 ]

a
[kPa]

38

0

34

0

34

E16 og Vossebanen

0

γ
3

[kN/m ]
18,8
18,0
18,7
18,8
19,3
19,7
19,6

St
[-]
9,5
8,0
9,8
14,3
11,0
16,1
20,1

m
[-]

17
18

Jordart
Siltig leire
Siltig leire
Siltig leire
Siltig leire
Siltig leire
Leirig silt /sprøbrudd
Siltig leire/sprøbrudd
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Tabell 4: Borpunkt 54 i Sædalen [11], materialegenskaper fra treaksialt forsøk er tolket av Rambøll/Sweco

Dybde
[m]

W
[%]

cu
[kPa]

2,5
6,5
8,5
12,5

36,5
39,6
35,7
32,4

34
19
28
17

φ
0

[]

a
[kPa]

26
27

10
10

γ
3

[kN/m ]
18,7
18,4
18,8
19,5

St
[-]

m
[-]

9,1
23,7
19,5
10,4

15
16

Jordart
Sandig silt
Leire
Siltig leire
Siltig leire

Grunnvannstand
Under grunnundersøkelsene i 2016 ble det registrert artesisk trykk i Sædalen. Vannet fra borhull rant
ut og tok med seg en del silt- og leirpartikler. Dette påvirket vannkvaliteten i Sædalsbekken. Senere
ble det installert 7 stk. poretrykksmålere i 5 ulike målepunkt. De siste poretrykkmålingene ble utført
25.09.19. Måleresultatene er presentert i Tabell 5.
Tabell 5: Poretrykkmålinger utført av Rambøll/Sweco

Poretrykks-

Terrengkote

Installert kote Z1
[m]

Innmålt
stigehøyde,
kote Z2 [m]

Differanse
Z2 - Z0 [m]

Poreovertrykk
[kPa]

måler

Z0 [m]
+7,4

+2,4

+8,8

1,4

14

+7,4

-3,6

+11,7

4,3

43

+7,4

-8,6

+13,9

6,5

65

P401

+4,0

-4,0

+7,7

3,7

37

P402

+6,9

+2,9

+8,8

1,9

19

P403

+6,0

-2,0

+10,2

4,2

42

P404

+7,6

-3,4

+9,9

2,3

23

P10

Poreovertrykk i dalen varierer fra ca. 20 til 65 kPa. Det største trykket er registrert i den dypeste
poretrykksmåleren i punkt P10. I dette punktet er målere installert i tre ulike dybder 5 m, 11 m og 16 m
under terreng. I slutten av november 2019 ble det foretatt ny avlesning av poretrykk. Målingene viser
noenlunde samme tendens som ble målt i slutten av september 2019.
Under grunnboring i juli 2016 og i ettertid ble det registrert grunnvannslekkasje fra 10 stk. borhull på
grunn av artesisk vanntrykk. Lekkasjen ble tettet i 8 borpunktene, men det er fremdeles en mindre
lekkasje fra H10 og H11. Fra hull (H10) var det betydelig lekkasje som vasket ut silt og sand i
grunnen, se Figur 15.
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Figur 15: Artesisk vanntrykk resulterte i transport av finpartikler i grunnen. Dette ble registrert ved hull H10 etter
grunnboring utført i juli 2016. Det er fortsatt mindre lekkasjer fra H10 og H11.

Ved store nedbør- og smelteperioder øker vanntilførselen i dalen og poretrykket går opp. Dette har i
høstmånedene medført en økning i utpressing av grunnvann til terreng med silt- og leirpartikler. Ved
befaring i september ble det observert grunnvann med silt- og leirpartikler fra borpunkt H10 og H11.
Det er ikke observert grunnvann som renner ut fra andre borhull.

Figur 16: Bilde fra september 2019 viser stabil situasjon, og med mindre vannlekkasje fra H10 og H11.

Vurdering av stabilitetsforhold i Sædalen
Sædalen ligger med fjellformasjon både i vest, sør og øst. Terrenget faller i nordlig retning der bekken
har sitt utløp. I dalen er terrenghelningen ca. 1:20 som anses som nesten flatt. Under feltarbeidene
ble det registrert artesisk trykk så snart det tette laget ble punktert. Silt- og leirpartikler presses opp til
terreng og renner ut i bekken. Vannet i bekken ble tilslammet og hadde negativ konsekvens på fisk i
vassdraget. I dalen er det derfor vurdert to problemstillinger:
•
•

Stabilitetsforhold etter tilleggslast /fylling i dalen
Mulig utvasking av fine partikler (silt og leire) og forurensning av bekken
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To representative profiler er valgt for stabilitetsvurdering i Sædalen. Dette er profil 8-8 på langs av
dalen (nord-sør) og profil 11-11 på tvers av dalen (øst-vest).

Figur 17: Parameter benyttet i stabilitetsberegninger

Vurderingen er utført for flere tilfeller:
•
•
•
•

Stabilitetsforhold for dagens situasjon
Stabilitetsforhold etter utlegging av masser til kote +10 og +15 (maksimaloppfylling på 10 m i
det laveste nivå i bekken)
Stabilitetsforhold med terrenglast /parkering av anleggsmaskiner på fyllingen
Poreovertrykksforhold på de ulike lasttilfellene

Beregningsverktøy Plaxis 2D er benyttet i stabilitetsvurderinger. Stabilitetsforhold er
beregningsmessig funnet tilfredsstillende. Med oppfylling vil poreovertrykket i grunnen øke tilsvarende
belastningen. Beregningsresultatene medtatt i vedlegg 1 og tolkning av lagdelt grunnforhold finnes i
vedlegg 2.

Vurdering og anbefaling
Det er faglig vurdert at utlegging av masser på eksisterende terreng i Sædalen kan gjennomføres med
enkle forsterkningstiltak, med tanke på stabilitet av fylling. Utlegging av masser uten tiltak kan gi lokalt
bæreevnebrudd. Økt belasting på grunnen vil også øke poreovertrykk. Det økende poreovertrykket
kan antagelig presse ut mer silt- og leirpartikler gjennom eksisterende borhull. Utvasking av silt- og
leirpartikler er ikke akseptabelt på grunn av mulig skade på biologisk mangfold. Separasjonsduk som
tiltak mot utvasking er vurdert, men det er usikkerhet om funksjonalitet av dukken i lengre perspektiv.
Duken kan sannsynligvis tettes over tid. Dette kan medføre en stor risiko at fine partikler renner under
dukken og gir miljøkonsekvens nedstrøms. I tillegg vurderes det at vannet i bekken vil bli blandet med
fine partikler under arbeid med omlegging av bekkesystem og utlegging av masser. Hvor store
miljøkonsekvenser dette medfører, er ikke vurdert i denne rapport.
Med forbehold at miljøkonsekvenser er akseptert, vurderes faglig at Sædalen kan benyttes som
deponi- og riggområde med utlegging av steinfylling etter at følgende tiltak er gjennomført:
•

•

•

Rydding av skog: Først og fremst fjernes trær fra dalen. Kjøring på dagens terreng er
problematisk på grunn av dårlig grunn. Det etableres en midlertidig anleggsvei. Det legges
separasjonsduk, geonett og fylles opp med om lag 1,5 m mektighet med steinmasser for
anleggsveien.
Steinfylling i grøft og bekk: Der det finnes ujevnt terreng, grøft og bekk, vil det være
vanskelig å legge separasjonsduk uten utgraving. Det bør graves i sidene av bekken og
legges duk. Steinmasser som filterlag legges ut for utjevning av terreng i bekken og
omgivelser rundt. I denne prosessen vil vannet i bekken bli blandet med fine partikler.
Utlegging av duk og nett: Dukken er vurdert som et tiltak for å unngå utvasking av silt- og
leirpartikler fra grunnen og dermed forurensing i bekken. Lokalt vurderes det å fjerne
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vegetasjonsdekket, deretter legges separasjonsduk og geonett seksjonsvis på utjevnet
terreng. Deretter legges steinmasser over nett (se vedlegg 3).
Utlegging av masser: Utlegging av steinmasser utføres først nedstrøms av bekken ved
eksisterende E16 og utvides sørøst over i oppstrøms retning. Utlegging av duk og nett samt
utfyllingen utvides gradvis oppover i terrenget. Fyllingen som blir lagt ut nedstrøms vil fungere
som motfylling i dalens lengderetning. Dette vil bidra til å øke dagens stabilitet.
Trinnvis utlegging: Det foreslås å legge ut massene med begrenset fyllingshøyde, for
eksempel med ca. 2,5 - 3,0m lagtykkelse i hele dalen. Deretter økes fyllingshøyden gradvis til
kote 10 nedstrøms og ca. kote 20 oppstrøms. Dalen er ca. 300 m lang der massene skal
legges ut.
Omlegging av bekken: Bekken i Sædalen meandrerer i midten av området. Det vurderes
omlegging av denne langs eksisterende lokalvei og på andre siden av deponi/riggområde, se
Figur 19. Bekken legges om før utlegging av masser. I alle grøfter bør det legges duk både
over og under masser. Det er i området mange mindre bekker og det vurderes at en ikke vil
klare å føre alt vannet inn i nytt bekkeløp. Dette vil medføre en risiko for vanntransport
gjennom fylling.
Overvåking av poretrykksmålere: Poretrykkmålerne som finnes i grunnen bør opprettholdes
slik at poretrykksutvikling kan følges under utlegging av masser.

Figur 18: Anbefalt fyllingshøyde i Sædalen oppstrøms k. +15,0-20 og nedstrøms k. +10,0 samme nivå som E16
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Figur 19: Forslag til etablering av grøft utenfor riggområde og omlegging av bekken i Sædalen
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7 BERGMODELL
Basert på foreliggende grunnundersøkelser, kartlagt dybde til berg og observert berg i dagen, er det
modellert en bergoverflatemodell for dagsonene. Det er antatt 2 meter til berg i områder hvor det ikke
er utført grunnundersøkelser eller observert nærliggende berg i dagen. Bergoverflaten speiler
topografien til terrengoverflaten, og er basert på interpolering mellom bergdybder fra utførte
grunnundersøkelser, bergblotninger og antatt bergdybde. I områder med forholdsvis store avstander
mellom borepunktene må det påregnes store variasjoner i bergnivå.

8 OPPSUMMERING
E16 og lokalvei
Nord for planlagt ny tunnel er grunnen undersøkt og det er antatt silt og leire i grunnen under planlagt
veg. Dette gjelder både hovedveg og lokalveg. Bruk av separasjonsduk og geonett anbefales for hele
vegområdet og oppstillingsplasser der det finnes bløte masser. På lokalvegen er grunnen dårlig, og
det bør vurderes å legge ca. 1 m med lette masser (lettklinker eller skumglass).

Deponi i Sædalen
I Sædalen er det mange faktorer og usikkerhetsmomenter som må med for å få en helhetlig vurdering
om området er egnet for deponering av masser. I Sædalen er det påvist meget dårlige grunnforhold,
med et tykt lag med leire over sandige siltige masser. Området er relativt flatt og er omkranset av
bergterskler. Sædalen har stor tilførsel av vann både i terreng og i sprekkesystemet i berget under
massene. Dette medfører et meget høyt poreovertrykk i leirlaget. Det har siden 2016 vært utfordringer
knyttet til artesiske lekkasjer fra grunnboringer som ble utført i forbindelse med tidligere veg
alternativer som krysset dalen. Dette har gitt store konsekvenser for gytebekken som drenerer
gjennom området.
Vi vil i første del av denne oppsummeringen omtale de geotekniske vurderingene og forutsetningene
som er gjort i denne rapporten for deponi, før vi summerer opp usikkerhetsmomentene og kommer
med vår konklusjon til slutt.
Stabilitetsvurdering i Sædalen viser at utlegging av fylling kan være geoteknisk gjennomførbar med en
rekke tiltak, for eksempel forsterkningstiltak i form av duk og nett. Ved utlegging av masser vil
poretrykket naturlig øke tilsvarende til belastningen. Konsekvens av poretrykkoppbygging er vurdert
og utlagt tilleggsfylling vil kompensere for det økte poretrykket.
En eventuell oppfylling av Sædalen vil bli utført med sprengstein tilgjengelig fra tunneldriving. Disse
massene vil ha relativt høy permeabilitet. Utlegging av masser vil øke poreovertrykk. Det økte
poretrykket i opprinnelig grunn kan akselerere utvasking av silt- og leirpartikler fra eksisterende borhull
og områdene rundt. Dette vil ha en negativ miljøpåvirkning. Tiltaket med separasjonsduk er vurdert å
være effektiv for å holde fine partikler under fyllingen /duken, men det er knyttet en usikkerhet til
langtidseffekten av dette. Partiklene vil over tid kunne komme ut nedstrøms der dukes slutter.
Det kan være bæreevne- og stabilitets utfordringer knyttet til oppfyllingen (poretrykkoppbyggingen).
Som grunnforsterkningstiltak anbefales geonett som vil forbedre bæreevnen og stabiliteten.
En eventuell oppfylling må starte opp nederst i dalen og det fylles opp trinnvis oppover i dalen.
Massene i det første trinnet må legges på hele området med ca. 2,5 m tykkelse. Ved nedstrøms side
(utløp) avsluttes fyllingen etter at massene er lagt ut til maksimalt 5 m høyde og med 1:4 helning.
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Utlegging av massene må deretter videreføres mot stigende terreng i sørøstlig retning. Fyllingen må
bygges opp lagvis med 2,5 m tykkelse.
Poretrykkoppbygging vil redusere effektivspenningene, men denne reduksjonen er vurdert å være
kompensert av økt vertikalbelastning. Poretrykkmålerne som er installert i bakken og vil installeres ved
anlegget bør opprettholdes for å overvåke poretrykksutvikling ved utlegging av masser og i perioden
etter at fyllingen er avsluttet.
Før eventuell oppfylling anbefales det at bekken legges om i ny trasé langs lokalveg og langs
vestsiden av dalen. Det forutsettes at kommunalvei som går gjennom området stenges i
anleggsperioden. Etter at fyllingen er etablert med duk- og nettforsterkning, kan området ved
tunnelpåhugget benyttes som riggområde. Grunnen vil sette seg over tid. Dette må hensyntas ved
oppsetting av brakkerigg. Dersom en velger å nytte Sædalen vil en anbefale å legge ut massene i en
tidlig fase for å gjøre unna forventede setninger.
Som tiltak mot utvasking er separasjonsduk vurdert, men det er stor usikkerhet om funksjonalitet av
dukken i lengre perspektiv. Duken kan sannsynligvis bli tette over tid. Dette kan medføre en stor risiko
at de fine partiklene i grunnen renner under dukken og gir langvarige miljøkonsekvenser. I tillegg vil
vannet i bekken blir blandet med fine partikler under utførelse. Hvor store miljøkonsekvenser dette
medfører, er ikke vurdert i denne rapporten.
I denne rapporten er det utført en geoteknisk vurdering, med tanke på totalstabilitet og bæreevne, for
å benytte Sædalen som delvis deponi- og riggområde. Som beskrevet ovenfor er det foreslått en
rekke tiltak, men disse tiltakene har mange usikkerhetsmomenter. Det anses som høyt sannsynlig at
en i anleggsfasen, med omlegging av bekkesystem og fjerning av vegetasjon, vil få økt utvasking av
sedimenter fra grunnen. Dette vil kreve omfattende tiltak nedstrøms for å fange opp partikler før det
renner ut i Dalevågen. Partiklene er så finkornet at det vil ta lag tid for å legge seg på bunn, og kan
transporteres vekk. Det er også en usikkerhet knyttet til langtidseffekten av separasjonsduk. En fare
med dette er at duk over tid vil tette seg og vann fra grunnen finner nye veier og kommer ut med økt
trykk. Dette vil gi store miljøkonsekvenser som er vanskelig å rette opp i ettertid.
Et annet usikkerhetsmoment i Sædalen er HMS for de som skal arbeide i området. Lekkasjen i
området oppsto i 2016 og har vasket ut fine masser i varierende grad siden. Det medfører en
usikkerhet for hvordan grunnen vil oppføre seg ved tilleggsbelastning. Det kan medføre
lokalekollapser av grunnen ved tilleggsbelastning.
Med de nevnte usikkerhetene anbefales det ikke å benytte Sædalen som deponi
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10 VEDLEGG
Vedlegg 1: Stabilitetsvurdering
Vedlegg 2: Grunnforhold tolket av Rambøll/Sweco
•

Langs i dalen: Profil 8-8

•

Tvers i dalen: Profil 11-11

•

Punkt H21, H32 og H54

Vedlegg 3: Tegninger for fylling i Sædalen

E16 og Vossebanen

29 av 29
UAS-02-A-00025
02B
01.10.2020

