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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 Vossebanen fra Arna til Stanghelle. I den forbindelse er denne
vurderingsrapporten utarbeidet der de geotekniske forutsetningene for etablering av jernbanestasjon
og veibane er beskrevet. I Vaksdal skal det reguleres for to separate alternativer B1 og B2. For
alternativ B1 går vei og bane samlet gjennom Vaksdal sentrum. For alternativ B2 er vei og bane skilt
fra hverandre. Jernbanealternativet er her plassert øst for eksisterende E16, mens veialternativet er
flyttet lengre øst i en sidedal som heter Tolåsen.

Det er utført vurderinger for fundamenteringsforhold av stasjonsbygg, brukryssing, portaler og evt.
grunnforstrekningstiltak for både vei og jernbane. For tilkomstveier er det utført vurderinger for
brukryssing samt høye murkonstruksjoner.

Figur 1: Oversiktskart fra 3D-modellen (Kilde: B_SM_E16VB_Vaksdal)

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 [9]

· Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200, Vegbygging [10]
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· BaneNor, Teknisk regelverk. [11]

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). Sikkerhetsklassen for veg bestemmes ut fra ÅDT og omkjøringsmuligheter.

Det er i denne fasen gjort flomberegninger for elv som har påvirket høyder og utforming på ny vei og
bane. Det er vurdert at både bane og vei har tilfredsstillende sikkerhet mot skade og vesentlig ulempe
fra naturpåkjenninger. Skredfare er vurdert og det er planlagt utførelse av sikringstiltak.

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
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  [10] 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».

Det vil det for begge alternativer være behov for omfattende tiltak for utførelse av planlagte tiltak. I
begge alternativer vil det være behov for pelefundamentering av brukonstruksjoner.

Basert på dette er prosjektet klassifisert som følger:

ü Byggegrop, utgraving av løsmasser à Geoteknisk kategori 2

ü Direktefundamentering enten på berg eller faste masser à Geoteknisk kategori 2

ü Pelefundamentering for brukonstruksjoner à Geoteknisk kategori 2

ü Støttekonstruksjon à Geoteknisk kategori 2

ü Forbelastning/Dypkomprimering/grunnforstrekning à Geoteknisk kategori 2
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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

I Statens vegvesen sin håndbok V200 [9] tabell står det beskrevet at prosjekter på vei med ÅDT over
8000 og fundamenteringsarbeider med stor bruddkonsekvens havner i CC3. For geoteknisk
prosjektering er det, ut fra begrunnelsen ovenfor, valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasser:

ü Bygegrop, utgraving av løsmasser à CC/RC 2

ü Fundamentering av veg- og jernbanebru à CC/RC 3

ü Forbelastning /grunnforstrekning à CC/RC 2

ü Støttekonstruksjoner à CC/RC 2

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. Nyttet 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 Byggegrop utgraving av løsmasser:  Tiltaksklasse 1 og 2 (enkel og omfattende)

ü Direktefundamentering: Tiltaksklasse 2

ü Pelefundamentering: Tiltaksklasse 3

ü Støttekonstruksjon: Tiltaksklasse 1 og 2 (små og stor)
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ü Forbelastning/grunnforstrekning: 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
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.
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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 direktefundamenteringen av portaler, pelefundamentering av bruer, støttekonstruksjoner samt
forbelastning og utgraving. Sweco har vurdert følgende:

Geoteknisk
kategori

CC/RC Tiltaksklasse PKK UKK

Pelefundamentering 2 3 3 3 2

Byggegrop,
utgraving av masser

2 2 2 2 2

Støttekonstruksjoner 2 2 2 2 2

Forbelastning 2 2 2 2 2
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3 GRUNNLAG FOR VURDERING
Vurdering av grunnforhold, evt. grunnforsterkningstiltak og fundamenteringstiltak er basert på
geotekniske rapporter som følgende:

· Statens vegvesen 30322-GEOT-4 K5 Arna – Stanghelle - Vaksdal Sentrum [12].

· Statens Vegvesen 30322-GEOT-5 K5 Arna – Stanghelle – Tolåsen [13].

· Rambøll/Sweco UAS-01-A-00020 Geoteknisk datarapport: Vaksdal E16/VB, supplerende
undersøkelser [14].

· Statens vegvesen 30192-GEOT-1 E16 Stanghelle – Arna, kontrollboringer [15].

4 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

4.1 Topografi
Vaksdal er et relativt trangt dalføre som faller ned mot Sørfjorden i sørvestlig retning. I området rundt
eksisterende E16 er terrenget relativt flatt og området rundt Vaksdal senter ligger på rundt kote +38.
Eksisterende E16 ligger på kote + 46 og faller mot nord. Hele området er omkranset av bratte
bergterskler. Elven Vaksdalselva renner gjennom området først fra øst til vest og svinger i sentrum
mot sørvest ut i fjorden.

Tolåsen ligger øst for Vaksdal sentrum og er en trang dal med elv i bunn. Hovedfallet i dalen er mot
vest. Området er dominert av bratte bergvegger med til dels store løsmasseavsetninger i sidene på
Vaksdalselva.

4.2 Berggrunn og løsmasser
Ifølge NGU sine berggrunnskart [6] er dominerende bergart i området Ryolitt og Øygneis/granitt. For
løsmasser er området dominert av fluviale og glasifluviale avsetninger med utgangspunkt i NGU sine
løsmassekart [7]

4.3 Grunnforhold
Det er uført omfattende grunnundersøkelser i området. Undersøkelsene er utført i flere omganger av
Statens vegvesen og supplert av Rambøll/Sweco. For mer utfyllende grunnlagsdata henvises det til
SVV rapport 30322-GEOT-4 [12] og Rambøll/Sweco rapport UAS-01-A-0020 [14]. For utfyllende
datagrunnlag for Tolåsen henvises det til SVV rapport 30322-GEOT-5 [13].

Grunnundersøkelsene utført i Vaksdal viser vekslende løsmassetykkelser. På vestsiden av
eksisterende E16 viser boringene store løsmasseforekomster. Hovedsakelig dominert av siltig sandige
masser. Det forekommer et vekslende topplag av meget faste masser der slag og spyling er benyttet.
Løsmassetykkelsen varierer fra 5 til 35 meter. I området der planlagt jernbane og vegtrase, for
alternativ B1, går inn i tunnel mot nord viser boringene at det ligger en stor fluvial terrasse med en
løsmassetykkelse på opp mot 35 meter.
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Figur 2: Oversiktskart over utførte grunnundersøkelser i Vaksdal [14]

På østsiden av eksisterende E16 viser boringene noe kortere dybder til berg, men en kupert
bergoverflate. Løsmasstykkelsen varierer fra 0,4 – 18 meter. Det er variasjoner av fast lagret siltig
sandig materiale som dominerer området.

I Tolåsen er det utført grunnboringer på moreneavsetning der planlagt veg, alternativ B2, kommer ut i
dagsone. Boringene viser store dybder til berg. Løsmassetykkelsen varierer fra 0,2 – 18,9 meter og
massene er meget faste lagrede, der slag og spyling er benyttet for å trenge gjennom massene.

Nord for Vanskdalselven der vegen er planlagt over brukryssing, er det grunt til berg. Her varierer
løsmassemektighet fra 0,8 m til 3,0 m.

Nord Sør
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Figur 3: Oversiktskart over utførte grunnundersøkelser i Tolåsen[13].

4.4 Grunnvann
Det er antatt at elv som renner gjennom området er gjeldende for grunnvannsnivå. Nord for elven, der
en har store mektigheter av elveavsetning, kan grunnvannstand være noe høyere enn vannstanden i
elven.

5 ALTERNATIV B1
Etter en omfattende silingsprosess ble alternativ B1-4-lokalveg 2A valgt (videre kalt B1) for
sentrumsløsning veg og bane.

I dette alternativet ligger jernbanelinje og veilinje samlet på østsiden av Vaksdal senter. De sørlige
påhuggene ligger på østsiden av eksisterende E16, og krysser området slik at de nordlige påhuggene
ligger på vestsiden av E16. Knutepunkt for lokalveisystem er plassert på østsiden av ny planlagt trase
med en rundkjøring. Tilkobling ned mot Vaksdal vil bli ført over påhuggene/portalene. På- og
avkobling til ny E16 vil skje i berg. Grunnet nærhet mellom jernbane og veilinje, og at begge linjer
møter relativt like grunnforhold vil de videre bli beskrevet samlet.

NordSør
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Figur 4: Oversiktsbilde over alternativ B1

5.1 Sørlig påhuggsområde (K200 og K202)
Eksisterende E16 ligger på kote + 45,3 og planlagt jernbane vil komme ut på kote ca. + 42,5, og
vegen kommer ut på kote +43,4.  Dette medfører en senkning av terrenget på ca. 2,5 m i den sørlige
delen av linjeføringen. Det er foretatt grunnundersøkelser i lokalvei nedenfor eksisterende hus.
Boringene viser at berg ligger mellom 8,1 og 12 meter under terreng. Massene i dette området viser et
middels fast lagret topplag over meget faste masser. Det middels faste lagrede sandig siltlaget
varierer i tykkelse fra 2,5 – 5,0 og øker mot nord. Det er ikke utført grunnundersøkelser i skråning inn
mot bergskjæring, men det kan forventes en del løsmasser i dette området. Massene mot påhuggene
anses fast lagret, men det er usikkerhet på overgang mellom løsmasser og berg vest for eksisterende
lokalvei.

Grunnet usikker overgang mellom berg og løsmasser forventes det at deler av portal må
fundamenteres på løsmasser. Grunnet dybde til berg og innslag av sandige siltige masser, anbefales
det at portaler fundamenteres på peler. Alternativt kan det svake laget masseutskiftes og videre
oppbygges med en komprimert sprengssteinspute. Det må da gjøres vurderinger for stabilitet på
eksisterende E16 ved utgraving i nærhet av eksisterende vei.

For utgraving av masser i skråning er det viktig at det utarbeides en graveplan i byggefasen. Det
anbefales å grave ut massene fra topp. For fundamentering av veg og bane må det graves ut til frostfri
dybde. Dersom T3, T4 masser ligger under forsterkningslag, må disse massene masseutskiftes til
frostfri dybde. Frostfridybden måles fra topp ferdig veg til naturlig undergrunn. Dybden avhenger av
type masser som skal benyttes som frostsikringslag, årsmiddeltemperatur og frostmengde i
timegrader (h0C). Vaksdal kommune er årsmiddeltemperatur 6,4 0C og frostmengde i timegrader (F100)
er 11000 h0C [10]. Disse grunnlagene benyttes ved vurdering av tykkelse på frostsikringslag. Frostfri
dybde er for bane dimensjonert til 1,3 meter.

5.2 Sørlig dagsone
Både bane og veg vil krysse gjennom eksisterende E16 og over nedenforliggende flate mot nord.
Boringene tatt i eksisterende E16 viser meget faste masser. På flate som ligger nedenfor E16 viser

NordSør
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totalsonderingene et 5 – 6 meter tykt lag med meget fast lagrede masser over et middels fast til fast
lagret lag. Tykkelsen på dette laget under planlagt bane varierer fra 4 – 9,2 meter. Ut fra prøver tatt av
lignende masser i området er massene i det middels faste laget tolket til å være sandig siltig materiale.
Med strengt setningskrav for bane anses dette laget setningsømfintlig. Bane vil i dette området ligge
på kote + 41,9. Terrenget legger i området på kote + 40. Dette medfører en oppfylling av området på
ca. 2 meter.

For å unngå to ganger massehåndtering anbefales det først å etablere forstrekningslag med lagvis
komprimering til UK steinballast.  Setningsmålebolter sveiset med stålplate plasseres på ferdig
komprimert lag. Deretter foreslås å legge ut forbelastning med en overhøyde for å konsolidere det
potensielt setningsgivende laget. Forbelastningen kan legges ut som en 3,5 m høy, fylling dvs. til kote
+ 45,5 som svarer til karakteristisk toglast (110/2,4 = 46 kPa) pluss ca. 1 m steinballast.

Overslagsberegning viser at en kan forvente en setning på 32 mm ved en tilleggsbelastning på 66,5
kPa(3,5*20). Det er benyttet erfaringsverdier for parametervalg da det ikke er gjort
laboratorieundersøkelser av prøver. Parametere er gitt i tabell under. Grunnvann er tenkt 4 meter
under terreng. Det er konservativt ikke tatt hensyn til overkonsolidering i overslagsberegningen. For
vurdering av tidsperiode for setning er det benyttet en cv verdi på 100 m2/år og en ensidig drenering.
Dette gir en potensiell periode for setning på 1 år.

Jordart Tyngdetetthet Modultall Mi(mPa) Lagtykkelse (m)

Sprengstein 19 600 60 4

Sand/silt 17 200 10

Setningsutviklingen i fyllingen overvåkes og innmåles i henhold til prinsipp gitt i håndbok V221 [16].
Setningsovervåking fortsetters minst 6 måneder og forlenges til ett år etter vurdering av
setningsutvikling. Det planlegges måleplan som for eksempel en gang i uken i de første tre
månedene, to ganger pr. måned for de neste 3 månedene og en gang i måned etterpå.

Figur 5: Snitt som viser boringer tatt på flate der jernbane og veg skal fundamennteres [12].

5.3 Brukryssing (K205 bane og K207 veg)
I området for fundamentering av brulandkar for bane (K205) i sør viser boringene et meget fast
topplag som varierer i tykkelse fra 5 – 7 meter. Under dette laget viser boringene et tykt lag med
middels fast til fast lagrede masser. Prøver tatt i området viser at det middels faste laget består av
sandig silt med en varierende mektighet på 4-8,2 m. Dette laget er vurdert som setningsgivende.

Vest Øst
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Under brulandkar for ny planlagt E16 (K207) i sør er det meget faste masser fra dagens terreng til
bergnivå. Mektighet av dette laget er funnet 17,4 m.  I midten av dette laget er det funnet et svakt lag
med ca. 2,0 m mektighet.

Figur 6: Snitt som viser grunnforhold for fundamentering av de sørlige brulandkarene [14]

For fundamentering av sørlig og nordlig brulandkar anbefales det å benytte peler til berg. Grunnet
faste og grove masser i topp anbefales det å benytte borede peler, for å få en sikrere etablering av
peler. Type pel og mengder må prosjekteres i byggeplanfasen. Der landkar skal fundamenteneres,
ligger dagens terreng på + 39,5. Gjennomsnitt løsmassemektighet er 17,7 m. Det anslås pelelengde
på 20 m med innboringslengde i berg.

Figur 7: Snitt som viser grunnforhold for fundamentering av de nordlige brulandkarene [14].

Øverst er massene undersøkt med fast lag antatt stein og grus. Videre er mesenene middels fast
lagret bestående av sandig silt. Et tynt lag av morene ligger over berg. Begge landkarene i nord
fundamenteres også på peler. Foreløpig vurderer vi borende stålrørpeler pga. grunn- og

Banelinje Veglinje
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belastningsforhold. Gjennomsnitt løsmassemektighet er undersøkt og er på på 15 m. Det anslås
pelelengde på 18 m med innboringslengde i berg.

5.4 Nordlig dagsone
Mot nord går linjene over en flate der det i dag ligger et hus før de beveger seg inn i en stor
løsmasseavsetning. Grunnboringer på flaten viser den samme strukturen som på sørsiden av elv med
et meget fast lagret topplag over sandig silt, se Figur 9. Mektighet av det sandige siltlaget er 8,5 m
under veglinje og 11,5 m under banelinje. Nord for elven er dagens terreng på ca. kote +38,0. I dette
området vil linjene ligge på kote + 42 noe som medfører ca. en 4 meter høy fylling inkludert ballast.
Det sandige siltlaget er potensielt setningsgivende ved en så stor belastning. Som
setningsreduserende tiltak anbefales det å forbelaste fyllingen med en overhøyde på 3,5 meter,
tilsvarende karakteristisk toglast (110/2,4 = 46 kPa) pluss ca. 1 m steinballast.

Det vurderes gunstig å bygge brulandkar først, deretter etableres fylling bak landkaret med lagvis
komprimering opptil UK ballast. Dette for å reduser fyllingsutslag av utlagt fylling ned mot elv. Over
dette nivå legges forbelasting. De nordlige landkarene dimensjoneres for å ta jordtrykk fra 3,5 m
forbelastning. Setningsutviklingen i fyllingen overvåkes og innmåles i henhold til prinsipp gitt i håndbok
V221 [16]. Dersom landkarene etableres etter oppfylling legges fyllingen mot elven og sideveis med
en helning på 1:1,5.

Videre nord går jernbane og veg inn i en stor løsmasseavsetning bestående av middels fast lagrede
masser. Ut fra boringene er massene tolket til å bestå av ensgradert sandig siltig materiale. For
etablering av jernbanespor må hele denne avsetningen graves ut og transporteres vekk. Linjene ligger
i dette området på kote + 41,3. Det medfører en utgraving av ca. 15 meter med masser.
Løsmasseavsetningen er relativt flat på topp, før terrenget stiger videre mot nord.

Utgraving for veg og bane anbefales utført samtidig slik at en får en lettere utførelse. Her er det også
aktuelt å ta ut masser for en fremtidig tube 2 (4-felts veg) gjennom Vaksdal. Ved sidene etableres
enten en stabil graveskråning på 1:2 helning ellers må det prosjekteres stabiliserende tiltak, for
eksempel jordnagling med sprøytebetong.

Figur 8: Grunnforhold før nordlig påhugg på platå, vist topp av bane- og veglinje [12].

I byggefasen må det utarbeides en detaljer graveplan for å utføre denne utgravingen. Massere i
løsmasseavsetningen er antatt meget ustabile i kontakt med grunnvann eller overflatevann og det
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anbefales derfor en seksjonsvis utgraving der graveskråninger blir erosjonssikret med duk og et lag
med pukk. Ved ustabile forhold kan det vurderes å bruke betongblokk i skråningsfot.

Ved en så stor terrengavlastning vurderes det at linjene kan direktefundamenteres på stedlige masser.
Det gjøres et forbehold grunnet ensgraderte masser og at de kan miste skjærfasthet ved avlasting og i
kontakt med vann. Det må derfor gjøres vurderinger i anleggsfasen om det er behov for
grunnforsterkende tiltak for fundamentering av jernbane og veg.

Det er ikke målt grunnvann i løsmasseavsetningen og det er antatt at grunnvannstanden i området
ligger i nivå med elv. En kan ikke utelukkes at det forekommer vann i avsetningen som følge av vann
fra overliggende terreng.

Grunnet antatt høyt siltinnhold i massene, kan en forvente telefarlige masser. Det innebærer at bane
og veg må frostsikres etter krav satt i Hb N200 [10] og BaneNor sitt tekniske regelverk [11].

5.5 Nordlige portaler (K201 og K203)
De nordlige portalene skal direktefundamenteres på berg. Løsmassene blir gravd ut øverst enten med
en stabil graveskråning eller med sikringstiltak, for eksempel, stagforankring og sprøytebetong. Over
tunnelportal stiger terrenget og en har en del løsmasser. Løsmassetykkelsen er i noen områder
sondert til mellom 5 – 6 meter. Dette er masser som enten må fjernes eller sikres. Ved sikring av
massene kan en enten benytte rørvegg eller sprøytebetong og stag.

Figur 9: Snitt gjennom løsmasseavsetning. Blå stiplet linje er trukket mellom berg og rød linje markerer
nivå for planlagt bane/veg. Portalen er skissert med stabil graveskråning [14]

Nord Sør
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5.6 Omlegging av lokalvei
I alternativ B1 er lokalveisystem og påkoblingssystem for E16 plassert på østsiden av nytt veisystem.
Det er tenkt en rundkjøring der dagens kv. 1049 går over Brualeitet. Lokalvei for påkobling ned til
Vaksdal er plassert helt sør mot berg og skal gå over påhuggene (K200 og K202) for ny E16 og
jernbane. Dette medfører en betydelig heving av lokalveisystem og store murkonstruksjoner. Disse
høye murene er vist i Figur 10.

Figur 10: Snitt som viser planlagt lokalvei med påkobling til og fra Vaksdal sentrum.

Etablering av rundkjøring vil medføre en betydelig heving av terreng samt konstruksjoner mot elv.
Boringene tatt i området viser kort vei til berg eller meget fast lagrede masser. Det er forventet å finne
et humusholdig lag i topp. Dette laget må fjernes før etablering av tørrmur. Det forventes ikke store
geotekniske problemer med etablering av rundkjøring.

5.7 Tørrmurer
Påkoblingen til og fra Vaksdal sentrum vil ligge høyt i terrenget og over tunnelpåhugg for ny jernbane
og E16. Den vil fortsette å ligge høyt i terrenget ned mot avkjørsel til Vaksdal senter. Veien vil bli
støttet opp av mur langs hele strekningen. Mur vil variere i høyde fra 1 – 9 meter.  Boringene tatt i
området der mur skal fundamenteres viser hovedsakelig fast lagrede masser der slag og spyling er
benyttet for å trenge gjennom massene. Det forekommer også et lag med faste masser der slag ikke
er benyttet. Det forventes ikke geotekniske utfordringer med fundamentering av murkonstruksjon. Det
er viktig at mur dimensjoneres riktig i byggefase og at det settes av nok areal for selve konstruksjonen
i reguleringsplanen.

5.8 Omlegging av eksisterende E16
Eksisterende E16 skal omlegges inn i tunnelen. Bogetunnel skal legges frem mot Vaksdal og kobles til
den nye rundkjøringen i sør for Vaksdalselva.

5.8.1 Sørlig portal (K204)
Her finnes ikke grunnboringer. Fra observasjoner av dagens terrengforhold vurderes det at denne
portalen skal direkte fundamenteres på sprengt bergoverflate.
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5.8.2 Brukryssing i Vaksdalsevla (K206)
For nordgående arm er det planlagt en brukonstruksjon fra rundkjøring og over elv mot eksisterende
E16 og Jamnatunnelen. Boringer tatt i området viser at det på sørside av elv er relativt kort til berg.
Sørlig landkar kan derfor direktefundamenteres på berg. Nordlig landkar er plassert på fylling over
eksisterende lokalvei. Boringer tatt på nordsiden av elv viser hovedsakelig meget fast lagrede masser,
men en dybde til berg på over 9 meter. Grunnet stor dybde til berg og innslag av vekselvis svakere lag
anbefales det at nordlig landkar fundamenteres på peler. Grunnet massenes grovhet anbefales det å
benytte borede peler. På nordsiden er det også lagt ut en betydelig fylling ned mot elv. Det er viktig at
fyllingen bygges opp etter krav satt i Hb N200 [2] og flomsikres i henhold til krav satt i
Vassdragshåndboka [17].

5.8.3 Kryssing E16 under Jamnetunnelen (K208 og K209)
Både jernbane og ny E16 skal krysse Jamnetunnel under. Det er lite bergoverdekning ved
tunnelkryssinger.  Grunnet lav bergdekning og risiko for trafikanter i eksisterende E16 skal det bygges
brukryssinger for både banekryssing og E16 kryssing under eksisterende Jamnetunnelen.
Fundamentering av bruene skal være på berg.

6 ALTERNATIV B2
I alternativ B2 er jernbane og ny E16 skilt og ligger separat fra hverandre. Jernbanen er plassert øst
for eksisterende vei i området like nedenfor Brualeitet mens E16 er plassert i sidedalen Tolåsen lengre
øst for Vaksdal sentrum.

6.1 Fundamentering E16 - B2
For E16 i Tolåsen vil vegen i sør krysse en stor løsmasseavsetning før den går over til en
brukonstruksjon over Vaksdalselva og videre inn i ny tunnel i nord.
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Figur 11: Oversiktsbilde over vegalternativ Tolåsen. Hentet fra Novapoint 23.10.2019

Løsmasseavsetningen er relativt flat på topp, før den faller bratt ned mot dalbunn og elv. Flaten ligger
på kote +88 og elv ligger på kote +65. Veglinjen er tenkt å ligge rundt kote + 79 noe som medfører en
senkning av terrenget på over 9 meter. Det er utført grunnundersøkelser på løsmasseavsetningen
som viser meget fast lagrede masser der det er benyttet slag og spyling kontinuerlig for å trenge
gjennom massene. Dybden til berg varierer fra 0,2 – 19 meter. Løsmassetykkelsen øker mot vest.
Prøver tatt i området viser grusig materiale.

Figur 12: Tverrprofil fra midten av platå i Tolåsen [13]

6.1.1 Sørlig portal (K256)
Sørlig tunnelportal i Tolåsen antas å være delvis fundamentert på berg og delvis på løsmasser.
Tunnelportal kommer ut under dagens terreng som medfører at en må fjerne stedlige masser før
etablering av portal. Massene i området er meget faste så en forventer ikke utfordring med setning
eller bæreevne for tunnelportal. Tunnelportal kan direktefundamenteres på en avrettet
sprengssteinspute. Sprengssteinspute skal bygges opp etter krav satt i Håndbok N200 kap. 25 [10].
Mot vest faller terrenget, slik at det kan bli behov for støttekonstruksjon for å støtte opp masser under
tunnelportal. På østside av vegen anbefales det å fjerne løsmasser slik at støttekonstruksjon kan
unngås.

Vest Øst
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Figur 13: Sørlig portal ved Tolåsen

Figur 14: Tverrprofil ved sørlig påhugg i Tolåsen, side bratt terreng, vegen ligger på k. +79 [13]

6.1.2 Dagsone E16 – B2
Med tanke på fastheten i massene forventes det ikke utfordringer knyttet til fundamentering av E16 i
dette området. Vegbanen er plassert ned i terrenget og mot vest på avsetningen, noe som medfører at
den vil komme helt i kanten og ut mot skråning ned mot elv.

k. +80
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Figur 15: Snitt av planlagt E16, hentet fra Navisworks 02.12.2019

Massene er meget faste og det vil være en stor terrengavlastning i området.

Med tanke på helningen ned mot elven, vil det i noen områder være behov for å sikre vegskulderen
samt planlegge erosjonssikringstiltak. Vegskulderen skal sikres ved at det settes opp en
støttekonstruksjon i form av tørrmur. Erosjonssikring må gjøres i skråningen slik at en ikke risikerer at
masser graves ut under vegkroppen, noe som kan medføre setninger og ustabile forhold for vegen.
Massene i området er meget fast lagret og vil kunne gi utfordringer ved utgraving, en kan ikke
utelukke at deler av massene må pigges ut. Det anbefales at hele området gravet ut, også området
øst for ny planlagt E16. Dette for å unngå behov for en høy støttekonstruksjon samt en enklere
etablering av fremtidig E16.

Mot nord kommer berget opp i ny planlagt linje og det vil også bli behov for noe sprengning av berg for
etablering av veg.

Massene er forventet å inneholde både silt- og leirfraksjoner som må anses som telefarlige. Dette
medfører at veg må forstsikres mot frost etter krav satt i Håndbok N200 [10].

6.1.3 Brukonstruksjon (K252)
Sørlig landkar i Tolåsen vil hovedsakelig kunne fundamenteres på berg. Bergoverflaten faller mot vest
slik at deler av landkaret vil ligge på løsmasser. Grunnet den bratte skråningen er det ikke utført
grunnundersøkelser direkte i områder der landkaret er plassert. Massene i området er meget faste,
men grunnet landkarets plassering i forhold til skråning både i lengde- og tverretning må det gjøres
setnings- og bæreevneberegninger for direktefundamentering av landkaret på stedlige masser. Mot
øst vil det bli behov for å sprenge ut berg i deler av området for landkar. Dette avhenger av plassering
av landkaret. Det anbefales at sørlig landkar trekkes inn på flaten og ikke plasseres for nært kanten av
skråningen. Dette for å ha bedre bæreevne og sikre landkaret mot erosjonsskade. Alternativt må det
vurderes at den vestlige delen av landkar må peles til berg.
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Figur 16: Bru over Vaksdalselva, hentet fra Navisworks 02.12.2019

Søyleplassering antas å være ved elvekanter. Det er ikke foretatt totalsonderinger ved
søyleposisjoner, men det er observert berg i området rundt elv og ut ifra tolkning av landskapet
forventes det korte dybder til berg. Søylene er derfor forutsatt direktefundamentert på berg.

Plassering av søylene vurderes nærmere i detaljprosjekteringsfase.

For nordlig landkar vil veglinje gå under eksisterende lokalvei som er planlagt omlagt permanent over
portalen. Det er utført totalsonderinger i lokalvei som viser korte dybder til berg. Det må derfor
sprenges ut en såle for fundamentering av nordlig landkar.

6.1.4 Nordlig portal (K255)
Nordlig tunnportal skal etableres rett etter brulandkar. Det ligger en del løsmasser i terrenget nord for
lokalvei. Dette er masser som må fjernes evt. sikres for å ha en trygg byggegrop. Det graves enten
med stabil graveskråning eller benyttes sprøytebetong på begge sider av byggegrop og fronten ved
påhugget.  Portalen skal fundamenteres på berg med et tynt avretninglag av betong.

Sør
Nord
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Figur 17: Portal og lokalveikobling over
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6.2 Fundamentering jernbane B2
Alternativ B2 for jernbane er plassert øst for eksisterende E16, i området Brualeitet. Bru kommer ut i
sør, rett ved kv.1049, brualeitetvegen, og krysser elv mot nord. Det er valgt alternativ med lang
brukryssing der det ikke er behov for endring av elveløp. Banen vil ligge høyt i terrenget og ligge på
kote ca. +52. Eksisterende lokalvei ligger på kote ca. + 46,5 i området. Grunnundersøkelser i området
viser vekslende grunnforhold. På sørsiden av eksisterende elv viser boringene hovedsakelig faste
masser over berg. På nordsiden av elv er det større løsmassetykkelser og et relativt tykt lag av
middels fast sandig silt.

Figur 18:Snitt av brukonstruksjon hentet fra navisworks 02.12.2019

6.2.1 Sørlig portal (K254)
Sørlig portal er plassert i skråning ovenfor eksisterende lokalvei. Det er skutt seismikk i området.
Seismikken viser små løsmassetykkelser over berg. Sørlig portal skal derfor direktefundamenteres på
berg.

6.2.2 Brukonstruksjon (K251)
På sørsiden av elv viser grunnundersøkelsene tatt i eksisterende kv.1049 Brualeitvegen og på
nedenforliggende innmark, generelt meget fast lagrede masser, der slag og spyling er benyttet
vekselsvis, over berg. Løsmassetykkelsen varierer fra 3,9 – 8,0 meter.  Lengre nord mot elv er det
berg i dagen. På nordsiden av elv viser grunnundersøkelsene løsmassetykkelser som varierer fra 4,8
– 18 meter. Løsmassene i dette området viser en generell trend med et meget fast lagret topplag over
middels fast sandig silt. Det dominerende laget med sandig silt vil gi uakseptable setninger for
brukonstruksjon.

Figur 19: Snitt av boringer tatt på nordsiden av elv

Det anbefales å fundamentere hele brukonstruksjonen på peler. Noen av brusøylene kan
direktefundamenteres på berg. På sørsiden av elv kan det, med bakgrunn i fastheten på massene,
argumenteres for direktefundamentering, men det er ikke ønskelig med tre ulike
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fundamenteringsforhold (pel, direkte på berg og direkte på løsmasser) på samme brukonstruksjon.
Dette vil gi utfordringer knyttet til differensialsetninger på konstruksjonen. Grunnet fastheten i massene
anbefales det å benytte borede peler. Fra nordlig landkar og inn til portal anbefales det å
fundamentere stasjon og spor på peler. Dette grunnet det tykke laget med setningsgivende masser i
området. Det må her peles i et gitt rutemønser og støpes en plate i topp.

6.2.3 Nordlig portal (K253)
Nordlig portal vil hovedsakelig bli fundamentert på berg. Det er ikke gjort grunnundersøkelser eksakt
for portal, men en kan ikke utelukke at deler av portal er plassert på løsmasser. Ut fra nærliggende
grunnundersøkelser er det antatt løsmasser med sandig silt. Ut fra modell er det ikke forventet store
dybder til berg. Det anbefales masseutskiftning ned til berg og oppbygging av lagvis komprimert
sprengsteispute under deler av portal. Alternativt kan en forlenge betongplate og peler til å gjelde også
under den del av portal som kommer på løsmasser. Det anbefales supplerende undersøkelser i dette
området.

6.2.4  Lokalvei under bane.
NavisWorks modellen viser at lokalvei i sør skal bygges under banebru. For begge sider av
eksisterende lokalvei viser undersøkelsen 5,2 m løsmasser. Massene er stort sett veldig fast lagret,
unntatt et borpunkt som viser relativ løs lagret masser fra ca. 3 m under terreng (borpunkt V68). Det
anbefales masseutskifting av dette laget og komprimering de stedlige masser. Vegen etableres på
steinsåle og vurderes direktefundamentert på stedlige masser.

6.2.5 Lokalvei i tilknytning bru.
Det er i forbindelse med jernbanebru på nordsiden av elv planlagt opp til 4 meter høye fyllinger for
tilkomstveier. Området består hovedsakelig av opptil 18 meter med middels fast sandig silt. Dette er
masser som er setningsgivende over tid. Grunnet dybde til berg og løsmassenes sammensetning i
området anbefales det å legge ut fyllingene med overhøyde på 3 meter for å eskalere
setningsforeløpet. Setningsutviklingen i fyllingen overvåkes og innmåles i henhold til prinsipp gitt i
håndbok V221 [16]. For lokalvei som går under bru er det planlagt tørrmur ned mot elv. Det foreligger
ikke grunnboringer ned mot elv, men en kan forvente å finne like grunnforhold med siltig sandige
masser. Det anbefales å redusere murhøyde og heller gå over til en plastret fylling for å redusere
konsentrert last fra mur på setningsgivende masser.

6.3 Bergmodell
Basert på foreliggende grunnunderøkelser, 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 og observert nærliggende berg i dagen. Bergoverflaten speiler
topografien til terrengoverflaten, og er basert på interpolering mellom bergdybden fra utførte
grunnundersøkelser, bergblotninger og antatt bergdybde. I områder med forholdsvis store avstander
mellom borepunktene kan eventuelle variasjoner i bergnivå ikke utelukkes.

7 SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER
Det er i noen områder noen usikkerheter med tanke på tykkelse på løsmasser. Det anbefales å utføre
supplerende grunnundersøkelser i skråning bak portal K200 og K202 og for
tørrmur/søylefundamentering på nordsiden av Vaksdalselva for B2 jernbanebru.
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