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SAMMENDRAG
ÅF Engineering er engasjert for å bistå med geoteknisk og ingeniørgeologisk utredning for utarbeidelse
av teknisk plan i forbindelse med utbedring av eksisterende E16 langs strekningen Øylo‐Fagernes.
Hovedtraséen som skal utbedres er den 25 km lange strekningen mellom Hande og Øylo, og i tillegg
skal vegen forbedres i tre punkter som er spesielt utsatt for trafikkulykker, hhv. Ulnes nord, Røn og
Reiesvingen mellom Fagernes og Hande.
Tilgang på tidligere utførte grunnundersøkelser langs strekningen er svært begrenset, og det er derfor
gjennomført supplerende grunnundersøkelser langs hele traseen. Resultater fra disse presenteres i en
separat grunnundersøkelsesrapport. Grunnundersøkelsene som presenteres er planlagt og utført av
Statens vegvesen i perioden august‐september 2019.
Foreliggende rapport sammenfatter geotekniske og ingeniørgeologiske vurderinger/data, vurdering av
planlagte tiltak i berg og grunnforhold med hensyn på stabilitets‐ og setningsforhold. Merk at
rapporten må vurderes som foreløpig, da det anses som nødvendig med flere grunn‐ og
feltundersøkelser.
Generelt består løsmassene av hard sand‐grusmorene men det kan forekomme andre typer av
løsmasser som ikke blitt identifisert fra boringene. Bergartene på strekningen varierer. Overgang
mellom bergarter (gneis‐ kvartsitt ca. ved profil 13000, kvartsitt‐fyllitt ca. ved profil 22700 og fyllitt‐
kvartsitt ca. ved profil 27000) er ganske tydelig, men kvalitet av fjell i ulike lokasjoner er ennå uklar
(avventer [prøvetakning og laboratorium).
Setningsberegninger viser at størrelsen på setninger er lavere enn setningstoleransene. Det forventes
ikke setningsproblemer for ny veg. Generelt forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Stabilitetsberegninger viser at stabiliteten er over 1,4 (kravet er 1,4) i sikkerhetsfaktor men det er også
oppnådd sikkerhetsfaktorer lavere enn 1,4 i et par snitt grunnet bratte terrengforhold og begrenset
informasjon om grunnforholdene. Det anbefales supplerende boringer i neste fase for å
bekrefte/avkrefte behov av geoteknisk tiltak for stabilitetsendemål i de partier der stabilitet ikke er
beregnet som tilfredsstillende.
Etablering av planlagt ny trasé vil medføre etablering/nydannelse av bergskjæringer ved totalt 31
lokaliteter. Majoriteten av skjæringene vil etableres med høyde ≤8 m. 6 skjæringer er planlagt med
høyde >10 m, inntil 35 m.
Bergskjæringer etableres fortrinnsvis med en helning på 10:1 eller brattere. Planlagte bergskjæringer
langs prosjektert ny veg skal så langt som mulig etableres med grøfter langs med skjæringsfot som
tilbakefylles med løsmasser med helning 1:2 for å redusere behov for mengde fjellsikring.
Bergartsprøver fra ulike lokaliteter langs traseen er hentet ut og sendt til analyse for å kontrollere
massenes gjenbrukspotensiale til vegformål. Analyseresultater er ikke mottatt.
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1. INNLEDNING
På oppdrag for Statens Vegvesen, region øst, er ÅF Engineering (ÅFE) engasjert for å utføre en
geoteknisk og ingeniørgeologisk utredning for utarbeidelse av teknisk plan. Oppdraget er en del av
utbygging av E16 Valdres. Denne rapporten omhandler strekning E16 Fagernes – Øylo og
hovedsakelige den 25 km lange strekningen mellom Hande og Øylo.
Formålet med denne samlerapporten er å avklare forutsetninger for geoteknisk og ingeniørgeologisk
detaljprosjektering, samt å vurdere geotekniske grunnforhold og ingeniørgeologiske forhold. I tillegg
presenteres innledende vurderinger basert på foreliggende data.

2. GEOTEKNISK PROSJEKTERING
2.1 REGELVERK
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:
 NS‐EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (EC 0)
 NS‐EN 1997‐1:2004 + A1:2013 + NA:2016 (EC 7)
 NS‐EN 1998‐1:2004 + A1:2013 + NA:2014 (EC 8)
 NS‐EN 1998‐5:2004 + NA:2014 (EC 8)
I tillegg og i den grad de er relevante, benyttes følgende vegledninger:
 Statens vegvesen, Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, 2018
 Statens vegvesen, Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, juni 2014
 Statens vegvesen, Håndbok N200 Vegbygging, juli 2018
 Pelevegledningen 2012, Norsk Geoteknisk forening
 NGF’s meldinger og Staten vegvesen’s håndbøker ved utførsel av evt. grunnundersøkelser

2.2 GEOTEKNISK KATEGORI
NS‐EN 1997‐1:2004 + NA:2008 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg
av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1.
Geoteknisk prosjektering
Det er utført undersøkelser i form av totalsonderinger og prøvetakinger. Kjennskap til grunnforholdene
i området tilsier at prosjektet kan klassifiseres til å falle i geoteknisk kategori 2 (GK2) som normalt
omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige
grunn‐ eller belastningsforhold.
Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre
at de grunnleggende kravene blir oppfylt. Rutinemessige prosedyrer for felt‐ og laboratorieprøving og
for prosjektering og utførelse kan da benyttes for prosjekteringen.
Ingeniørgeologisk prosjektering
Iht. håndbok N200 plasseres vegskjæringer med høyde >10 m i geoteknisk kategori 3, men kan dersom
forholdene er gunstige og oversiktlige bli nedjustert til geoteknisk kategori 2. Middels høye
bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige/uvanlige grunnforhold mht. sprengning og stabilitet
er plassert i geoteknisk kategori 2. Dersom grunnforhold er krevende og medfører risiko for
stabilitetssituasjonen, kan disse bli oppjustert til GK3. Lave skjæringer <5 m er plassert i geoteknisk
kategori 1.
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2.3 KONSEKVENSKLASSEPÅLITELIGHETSKLASSE (CCRC)
NS‐EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til
konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CCRC). Konsekvensklassen er behandlet i standardens tillegg
B (informativt), mens vegledende eksempler på klassifisering av byggverket i pålitelighetsklasser er vist
i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1(901).
Geoteknikk
Geotekniske arbeider i prosjektet er vurdert til å falle i konsekvens – og pålitelighetsklasse CC2RC2
ifølge definisjonene angitt i tabell 0‐1 i håndbok V220 og tabell NA.A.1(901) i nasjonalt tillegg til EC 0.
Da grunnforholdene langs hele parsellen er noenlunde like kan samme konsekvens– og
pålitelighetsklasse benyttes på hele utbyggingsområdet.
Ingeniørgeologi
Deler av prosjektet vil kreve etablering av bergskjæringer med høyde over 10 m. Disse angis
konsekvens‐ og pålitelighetsklasse CC3RC3. Øvrige deler av prosjektet er vurdert til å falle i konsekvens
– og pålitelighetsklasse CC2RC2 ifølge definisjonene angitt i tabell 0‐1 i håndbok V220 og tabell
NA.A.1(901) i nasjonalt tillegg til EC 0.

2.4 KVALITETSSYSTEM
NS‐EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i
pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal
tilfredsstille NS‐EN ISO 9000‐serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4.
Vårt system oppfyller sistnevnte, hvilket gjør at krav for pålitelighetsklasse 2 og 3 er oppfylt.

2.5 PROSJEKTERINGS‐ OG UTFØRELSESKONTROLL
NS‐EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og
utførselskontroll avhengig av pålitelighetsklassen. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1(902) og
NA.A1(903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan
forutsettes kontrollklasse PKK2 og UKK2.
For prosjekteringen gjelder at det utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll) og sidemannskontroll
(kollegakontroll) og utvidet kontroll. Utvidet kontroll i prosjekteringsklasse PKK2 kan begrenses til en
kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført.
For bergskjæringer som er vurdert i geoteknisk kategori 3 forutsettes kontrollklasse PKK3 og UKK3,
som medfører utvidet kontroll av ingeniørgeologisk prosjektering og utførelse. For bergskjæringer
vurdert i geoteknisk kategori 1 og 2 forutsettes hhv. kontrollklasse PKK1 og UKK1, og PKK2 og UKK2
utført etter hhv. detaljprosjektering og utførelse.

2.6 STABILITETSKRAV
Det vurderes at bruddmekanismen er «nøytral» basert på grunnforholdene på sted (generelt
friksjonsmasser). I henhold til Statens Vegvesen sin håndbok N200 tabell 205.1 er da partialfaktor
γM=1,4 for konsekvensklasse CC2. Ut fra dette ønskes det i stabilitetsberegningene sikkerhet i
permanenttilstanden, γM ≥ 1,4.

2.7 SETNINGSKRAV
I håndbok N200; Vegbygging, kapittel 206 er det satt krav til totalsetninger og setningsforskjeller på
langs og tvers av vegbanen. Setningene skal ikke overstige kravene gitt i punktene 206.1, 206.2 og
206.3 i løpet av 40 år etter ferdigstillelse av anlegget.

Side 7 av 41

18849‐GEO‐N‐001

Tabellene sier at for gjeldende tilfelle så skal:
1) totalsetningene ikke overstige 45 cm.
2) setningsforskjell langs vegen ikke overstige 45 cm ved avstand mellom profiler på 60 m eller mer.
3) setningsforskjellen på tvers av vegen skal ikke overstige 1,1% (dimensjonerende fartsgrense 50 – 80
km/h.)

3. GRUNNUNDERSØKELSER
Nye og tidligere utførte grunnundersøkelser framgår i «Grunnundersøkelsesrapport», datert
31.10.2019.
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4. GRUNNFORHOLD, OVERSIKTLIG
Topografi
Strekningen er ca. 25 km lang, og har varierende topografiske forhold som beskrives nærmere for de
enkelte delstrekninger i kapittel 6. Generelt ligger første del av den eksisterende vegen langs elva
Storåne. Fra ca. Hålimoen til Røn ligger vegen på nord‐ og østsiden av Slidrefjorden, og fra Røn ligger
den på østsiden av Strondafjorden. Høydekoten langs dagens vegtrasé varierer mellom ca. +350 – +450
moh.
Kvartærgeologisk kart
Kvartærgeologisk kart for hele vegstrekningen er vist i figur 4.1 under, der dagens E16 er markert.
Kartet indikerer at området i stor grad er preget av morenemateriale og avsmeltingsmorene, med
innslag av berg i dagen. Det er også noe torv og myr i omkringliggende områder, som tyder på at det
kan finnes organiske løsmasser langs vegstrekningen.
Merk at kvartærgeologisk kart kun skal brukes fra et overordnet perspektiv, og følgelig kan
løsmassene i dybden bestå av andre masser.

Figur 4.1: kvartærgeologisk kart over hele vegstrekningen, med E16 markert. (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/)
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Berggrunnskart
Berggrunnskart over området (figur 4.2) viser at tre bergartstyper dominerer langs traseen; gneis,
fyllittkvartsfyllitt og kvartsitt.

Figur 4.2: berggrunnskart over området. (kilde: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/)
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5. GEOTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT VEG
5.1 GENERELT
Planlagt ny veg foreslås på følgende delstrekninger:






Profil km 2730 – km 9550. Fra Øylo til Ryfoss
Profil km 9550 – km 20650. Fra Ryfoss til Hausåker
Profil km 24360 – km 27350. Ulykkespunktet Reiesvingen
Profil km 30270 – km 30980. Ulykkespunktet Røn
Profil km 34400 – km 35400. Ulykkespunktet Ulnes nord

Hele området ligger over marin grense ifølge kvikkleirekart fra NVE. Grunnlagsmateriale gir dermed
ikke grunn til å forvente kvikkleire i området, men dersom grunnundersøkelser viser antydninger til
det vil det bli behov for grundigere utredning.
På generell basis skal overliggende løsmasser fjernes ned til faste, stedlige friksjonsmasser. Slike
løsmasser vil inkludere matjord, organiske masser og eventuell myr.
Beregningsanvisninger
Vei‐traseen er studert i plan og profil og store deler av vegstrekningen vil ligge i samme vegbane som
den gjør i dag med lave fyllinger eller skjæringer. Da vil stabiliteten og setningene primært være god.
Det er også valgt representative snitt langs strekningen for å undersøke disse nærmere med hensyn
på setninger og stabilitet. Snittene valgt er vurdert til å være de mest kritiske snittene. Med det menes
vanskelige terrengforhold, store fyllinger/skjæringer eller en kombinasjon av disse.
Kontroll av setninger er utført med håndberegninger. Kontroll av stabiliteten er utført med
programmet GeoSuite Stability. Kontroll av setninger med avanserte beregningsprogram er ikke
vurdert som nødvendig pga. gunstige setningsforhold (friksjonsmasser og lave dybder til berg.)
Håndberegninger for setninger er beregnet med ligningen:
∑

∆

, der =setning [m] , =skikthøyde [m], ∆ =tilleggslast [kPa] og

=modul

I programmet GeoSuite Stability er det brukt Beast 2003 som beregningsmetode. Beregningsmetoden
Beast 2003 er basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellemetoden som
tilfredsstiller både kraft‐ og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsylindrisk
glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne
glideflater i programmet.
Stabilitetsberegninger er utført for permanent tilstand etter utbygging. Valgte materialparameterer
framgår i resultatene fra beregningene (vedlegg A1‐A11.)
Materialparameterer
Det er ikke utført laboratorieforsøk for å bestemme friksjonsvinkel og deformasjonsmoduler. Det er
utført rutineforsøk og kornfordelingsanalyser for en del poseprøver. Jordparametere er vurdert med
erfaringsverdier ifølge håndbok V220 kapittel 2.9.5. Generelt for sandig grusig materiale morene er
det brukt en friksjonsvinkel på 34 – 36, attraksjon på 5kPa og en deformasjonsmodul på 25 – 35 MPa.
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5.2 PROFIL KM 2730 – KM 3630
Topografi
Strekningen ligger rett sør for elva Storåne. Sør for vegen er det berg, og det er generelt bratte
skråninger på sørsiden av vegen (ifølge bratthetskart fra NVE: opp mot 70 graders helning i berget sør
for Ala camping, ca. profil 2950). Terrenget flater ut på nordsiden av vegen ned mot elva.
Terrengnivå ligger på ca. +470. Stedvis er det åker/dyrket mark langs vegen, og stedvis er det tett
vegetasjon.
Planlagt veg
Generelt skal vegen rettes ut, og det planlegges mindre fyllinger og skjæringer om hverandre. Det skal
legges fyllingsmateriale ca. i profil 3000‐3230 for å slake ut svingen som ligger her. Det planlegges en
liten skjæring omtrent i 3240‐3360, og en litt større fylling, ca. 4 m som mest, skal legges i svingen som
er plassert ca. i profil 3360‐3550. Det skal også skjæres ca. profil 3550‐3630.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det ikke utført noen grunnundersøkelser. Fra kvartærgeologisk kart (figur
6.1 og 6.2) antas det at strekningen preges av tykk morene. Rett nord for vegen (hovedsakelig på
nordsiden av elva Storåne) er det også kartlagt elve‐ og bekkeavsetninger.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblemer grunnet lave fyllinger/jordskjæringer samt gunstige terreng‐
og grunnforhold (flate arealer og sannsynlig faste stedlige løsmasser av friksjonsjord.)
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.

Side 12 av 41

18849‐GEO‐N‐001

5.3 PROFIL KM 3630 – KM 4350
Topografi
Den første delen av strekningen har relativt flatt (kote +467‐468), åpent terreng. Det er dyrket mark
på begge sider av vegen, med noe skogsvegetasjon. Generelt er nordsiden av vegen mer åpen enn
sørsiden. Omtrent ved profil 4000 er det steinhauger dekket av vegetasjon på begge sider av vegen,
det er usikkert om det er berg eller løsmasser under disse. Der skjæringen skal utføres er det bratt
terreng, ifølge bratthetskart fra NVE er det 51 graders helning ved profil 4250 ned mot vegen.
Der skjæringen skal utføres er det nå svært kupert terreng med tett vegetasjon. Terrenget varierer
mellom høydekote ca. +470 og +480 i dette området.
Planlagt veg
Det er planlagt to større inngrep langs strekningen. Det skal fylles ut mot nord mellom profil 3630‐
4060 med ca. 4m fyllingshøyde som mest. En stor skjæring skal utføres omtrent i profil 4060‐4350.
Skjæringen vil ligge sannsynlig i berg.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det ikke utført noen grunnundersøkelser. Kvartærgeologisk kart tyder på
at løsmassene hovedsakelig består av morenemateriale i varierende tykkelse. Langs dagens vegtrasé
er løsmassene kartlagt som tykk morene, men der den nye vegen skal gå (i skjæringen) er det områder
kartlagt som tynn morene (dette beskriver normalt morenemektighet på mindre enn 0,5 m, men kan
også være mer).
Det er behov for flere grunnundersøkelser i området der vegen skal legges i jomfruelig terreng.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblemer grunnet lave fyllinger og skjæringer i berg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.4 PROFIL KM 4350 – KM 5750
Topografi
Den første delen av strekningen, som strekker seg omtrent fra 4350‐4650, er preget av tett vegetasjon
på begge sider av vegen. Det er også forholdsvis bratt, med helning på opp mot 20 grader. Terrengnivå
i denne delen ligger på omtrent +462 til +450.
Strekningen omtrent mellom 4650‐5050 er mer åpen, flatere og lavtliggende. Terrenget ligger omtrent
på +445 omkring profil 4900. Fra profil 5050 til 5750 varierer terrenget mellom kote +445 til +430.
Planlagt veg
Den første delen av strekningen vil ligge på en lav fylling fulgt av en mindre skjæring mot sør mellom
4540‐4660 og på fylling (ca. 6 m som mest) på eksisterende veg eller dyrket mark fra 4660 til 5750.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det utført 2 totalsonderinger (4900‐1 og 5000‐1). I tillegg er det utført
laboratorieforsøk i ett av borpunktene (4900‐1). Dette inkluderer våtsikting på tre prøver i ulik dybde
(0‐1, 1‐2 og 2‐5 m).
Dybden til berg fra totalsonderinger er målt inn til hhv. 10 og 4 m fra terreng i borpunktene.
Løsmassene ser ut til å bestå av et topplag av siltsand med humus liggende på sandgrus.
Vanninnholdet varierer mellom 35,6% i det øverste laget til 12,2% på 2‐5 m dybde. Løsmassene fra 0‐
2 m dybde er klassifisert som telefarlighetsgrense T4, mens løsmassene fra 2‐5 m dybde er klassifisert
som T2.
Resultater fra grunnundersøkelser utført i fm. tidligere prosjekter antyder at dybden til berg på slutten
av delstrekningen varierer mellom ca. 8‐12 m, basert på kunnskap fra de nærmest liggende
borpunktene.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblemer for oppbygging av nye fyllinger grunnet gunstige grunnforhold
og flate arealer.
Setningsforhold
6 m fylling på naturlige originale masser av sandgrus vil gi oppimot 2 – 4 cm setning. Dette er små
setninger som stort sett vil være unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke
setningsproblemer for ny veg.
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5.5 PROFIL KM 5750 – KM 6000
Topografi
Området rundt Tveit er relativt flatt, og ligger på høydekote rundt +430.
Planlagt veg
Det er ikke planlagt noen inngrep langs strekningen, da det ikke inngår i prosjektet.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det ikke utført noen grunnundersøkelser i forbindelse med dette
prosjektet, men det er gjort 12 totalsonderinger i forbindelse med tidligere prosjekter. Resultater fra
disse grunnundersøkelsene viser at dybden til berg fra terrengoverflate varierer mellom 2,5 m og 13,8
m. Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom dybden til berg og plasseringen av punktene,
noe som indikerer varierende løsmassemektigheter.
Stabilitetsforhold
Stabilitetsforhold er ikke relevant for strekningen.
Setningsforhold
Setningsforhold er ikke relevant for strekningen.
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5.6 PROFIL KM 6000 – KM 7200
Topografi
Området der den nye vegen skal legges ligger på en elveslette. Kvartærgeologisk kart tyder på at det
er elveavsetning i området, og observasjoner i felt tilsier at grunnforholdene består av elveavsetning
og morene. Morene er mest fremtredende mot slutten av strekningen.
Generelt er området der vegen skal legges forholdsvis flatt, men det ligger en del lavere enn
nåværende vegstrekning. Enkelte steder er det omtrent 18 graders helning ned fra eksisterende veg
til terrenget der den nye vegen skal legges. Eksisterende veg ligger på +434, mens arealet, der den nye
vegen skal legges på, ligger omtrent på kote +425 – +432.
Planlagt veg
Hele strekningen skal legges ut mot sør for å unngå boligfeltet langs nåværende vegstrekning. Ca. fra
profil 6150 vil den nye vegen avvike helt fra dagens. Den nye vegen vil ligge omtrent på samme
kotenivå som dagens veg, dvs. omtrent +434. Dette medfører en stor fylling. Største fyllingshøyden
oppgår til ca. 9 m.
Rundt profil 7140 møter den nye vegstrekningen den gamle og legger seg på eksisterende vegbane.
Registrerte grunnforhold
Det er utført følgende:
Totalsonderinger: 6190‐1, 6250‐1, 6300‐1, 6400‐1, 6400‐2, 6460‐2, 6540‐1, 6640‐2, 6690‐1, 6690‐2,
6800‐1, 6850‐1, 6950‐1, 6950‐2, og 7060‐1.
Fjellkontrollboring: 7060‐1
Det er også utført laboratorieforsøk på prøver i to borpunkter (6640‐2 og 6850‐1). Her ble det utført
våtsikting på hhv. 2, 4 og 3 prøver.
Dybden til berg varierer mellom ca. 3 og 10 m for boringene. I ett punkt (6690‐1) ble det boret 15 m
uten å treffe berg. Generelt ser løsmassene ut til å bestå av sand og grus med innslag av silt og noe
humus. Noe av totalsonderinger (ned til 1 m) viser på lav boremotstand hvilket indikerer på at massene
kan være bløte.
Løsmassene er klassifisert som telefarlighetsgrense T2 ifølge laboratorieforsøk (fra 1 m og nedover.)
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 6,40 (vedlegg A1) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥2,1).
Det forventes ikke stabilitetsproblemer for ny veg.
Setningsforhold
9 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på 20 m vil gi
oppimot 5 – 10 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være unnagjort i løpet av
anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.7 PROFIL KM 7200 – KM 8300
Topografi
Vegstrekningen er forholdsvis rett. Terrenget heller ned mot elva i sør, med helningsvinkel på ca. 10
grader. Feltobservasjoner tyder på at overflateterrenget består av morenemateriale, og frem til ca.
profil 7500 ser det ut til at vegetasjonen har blitt fjernet forholdsvis nylig. Fra 7500 er det tett
vegetasjon. Ved profil 7200 ligger vegen omtrent på høydekote +430, og nærmere 8300 ligger den på
ca. +420.
Planlagt veg
Strekningen skal legges ut mot sør, men for det meste holdes i samme bane som den eksisterende
vegen. Der vegen utvides mot sør vil det være behov for en fylling.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det utført fjellkontrollboring i ett punkt (profil 8250‐1). Her ble det
registrert dybde til berg på 5 m. Fra kvartærgeologisk kart er strekningen kartlagt som elve‐ og
bekkeavsetning, som tilsier at en kan forvente friksjonsmasser som sand og grus. Nord for strekningen
er det kartlagt tynn morene.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.8 PROFIL KM 8300 – KM 9300
Topografi
Strekningen heller generelt svakt mot elva i sør. Omkring 8350‐8550 er det dyrket mark i sør, og en
blanding av tett vegetasjon og boliger i nord. Mellom 8550‐8900 ligger vegen nesten helt inntil elva i
sør. Ca. ved profil nr. 9000 er det en eksisterende bergskjæring på nordre side, og dette er generelt
den eneste delen av strekningen der terrenget er noe bratt (ca. 30 grader). Resterende strekning har
en helning på 10 grader eller mindre. Vegbanen langs hele strekningen ligger omtrent på kote +420.
Planlagt veg
Svingen som ligger omtrent mellom profil 8340‐8600 skal rettes ut litt, som medfører at det må fylles
mot sør. Resten av vegen holdes for det meste i samme nivå som tidligere veg.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsonderinger i hull 8400‐1, 8480‐1, 8600‐1 og 8760‐1 samt tatt opp en prøveserie i
hull 8400‐1. Det ble utført våtsikting i dybde 0,5‐2,7 m.
Dybde til berg oppgår til 4 – 5m. Løsmassene tyde på å være sand øverst liggende på sand‐ grusmorene.
Laboratorieforsøk viser på telefarlighetsgrense T2.
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 8,75 (vedlegg A2) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,8).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.9 PROFIL KM 9300 – KM 11100
Topografi
Strekningen ligger på nordsiden av elva Storåne. Langs nordre side av vegen er det en del boliger. Fra
observasjoner i felt ser grunnforholdene ut til å bestå av blant annet morene.
Langs de første 50 meterne av strekningen er vegen preget av tett vegetasjon, før det åpner seg mer
opp fra omtrent 9350. Kotenivået på første del av strekningen er omtrent +413. Fra ca. 9600‐10000 er
skråningen mot nord litt bratt (ca. 20 grader) med løsmasser og vegetasjon oppå det. Ryfoss (ca. 10000‐
10350) ligger på omtrent +400, med by på nordsiden og elv på sørsiden. Området ligger forholdsvis
flatt, med en svak helning på omtrent 7 grader. Ved 10350‐10900 er det tettere vegetasjon igjen, og
brattere skråning enn i Ryfoss. Mellom 10900‐11100 blir vegetasjonen mindre tett, og på nordsiden
ved 11100 er det en eksisterende bergskjæring.
Fossen ligger på sørsiden av vegen ved 10400, og vegen ved fossen ligger omtrent på kotenivå +392.
Ved slutten av strekningen er vegen på omtrent +378.
Planlagt veg
Ny veg holdes for det meste i samme plan og profil som eksisterende veg. Den legges ut mot sør i
svingen ca. mellom profil 9300‐9600.
Registrerte grunnforhold
Det er utført 15 totalsonderinger og fjellkontrollboring i to punkter.
Total‐sonderinger: 9540‐1, 9600‐1, 9600‐2, 9650‐1, 9650‐2, 9700‐1, 9700‐2, 9750‐1, 9750‐2, 9800‐1,
9800‐2, 9850‐1, 9850‐2, 9900‐1, 9900‐2 og 9950‐1.
Fjellkontroll: 10200‐1 og 10400‐1.
Dybde til berg oppgår fra 4 til 9 m. I punkt 9800‐1 og 9850‐1 ble det boret til hhv. 9.8 og 9 m uten å
treffe berg. Løsmassene ser ut å være sand‐ og grusmorene; svært hard da det er brukt slag og spyling
i sonderingene.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.

Side 19 av 41

18849‐GEO‐N‐001

5.10

PROFIL KM 11000 – KM 12600

Topografi
Strekningen er preget av tett vegetasjon. Det er også tre eksisterende bergskjæringer langs
strekningen (11250‐11350, 11575‐11800 og 11900‐12100). Bergskjæringene har vegetasjonsdekke på
topp. Omtrent fra 11350 åpner terrenget seg på sørsiden av vegen, og det er noe bebyggelse langs
strekningen. Generelt heller terrenget på nordsiden sørover med ca. 20 grader (litt brattere ved
bergskjæringene – spesielt ved 11900‐12100). Terrenget flater ut ved 12250.
Vegen ligger på ca. kote +380, med laveste punkt omtrent ved 12250 (+375), og den ligger høyere på
slutten (ca. +386).
Planlagt veg
Ny veg er planlagt til å ligge på nivå med eksisterende veg, med generelt noen små skjærings‐ og
fyllingsutslag. Mellom 11580‐11850 og 11880‐12200 er det planlagt to store bergskjæringer. I tillegg
planlegges en mindre skjæring omtrent mellom 12420‐12570.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det ikke utført grunnundersøkelser. Antakelser om grunnforhold i denne
fasen er derfor basert på kvartærgeologisk kart og observasjoner i felt. På kvartærgeologisk kart fra
NGU er strekningen kartlagt som «tynn morene», som vil si at morenelaget typisk er mindre enn 0.5
m i mektighet. Feltobservasjoner tyder også på at det er morene langs strekningen.
De nærmeste utførte grunnundersøkelsene er i profil 9900 og 13450. Her er dybden til berg hhv. 5.8
m og 5.25 m og grunnforholdene av morenemateriale.
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg grunnet lave fyllinger og jordskjæringer.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.11

PROFIL KM 12600 – KM 13460

Topografi
Starten av strekningen har dyrket mark på begge sider av vegen. Omtrent fra profil 12700 til 13200 er
det tettere vegetasjon, og fra feltobservasjoner ser det ut som det er morene under vegetasjonen.
Mellom 12950‐13250 er det svært bratt på sørsiden av vegen (ca. 20 grader), mens nordsiden generelt
er litt flatere. Ved profil 12600 ligger vegen omtrent på kote +386, og høydenivået øker gradvis. På
slutten av strekningen ligger vegen på +400.
Planlagt veg
Strekningen skal rettes ut, og dette medfører flere tiltak. Det skal fylles mot sør i svingen mellom
12600‐12670 med ca. 5 m fylling som mest. Mellom 12680‐12850 og 13030‐13210 skal det skjæres. I
tillegg skal det fylles mellom 12850‐13030 med topp fyllingshøyde på 8 m og 13210‐13440 med
fyllingstopp på ca. 7 m.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsondering i hull 13450‐1 og fjellkontrollboring i hull 12900‐1, 12960‐1 og 13300‐1.
Fjellkontrollboringene ble ikke kjørt til berg grunnet tekniske problemer.
Dybde til berg i den gjennomførte boringen er registrert på 5.3 m. Løsmassene av harde
friksjonsmasser (sand‐grusmorene) med mye blokk.
Strekningen forøvrig må foreløpig beskrives utfra kvartærgeologisk kart. Det er antydet berg i dagen
ca. mellom profil 12600‐13150. Mellom ca. 13150‐13460 tyder kartet på at det er tykk morene tilstede,
som samstemmer med resultatet fra boringen.
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 12,98 (vedlegg A3) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥2,0).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
8 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 10 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 3 – 5 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.12

PROFIL KM 13460 – KM 14300

Topografi
Terrenget langs strekningen er en blanding av dyrket mark, boliger og noe vegetasjon. Generelt er ikke
terrenget langs strekningen spesielt bratt. Vegen ligger på høydekote ca. +400 i starten av strekningen,
og ca. +410 mot slutten.
Planlagt veg
Ny veg er planlagt til å ligge på nivå med eksisterende veg i plan og profil, med generelt noen små
skjærings‐ og fyllingsutslag.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsondering i hull 13480‐1, 13820‐1, 13980‐1 og 14200‐1.
Dybde til berg oppgår til ca. 4 – 6 m. Løsmassene består av hard morene, sannsynlig sand‐ og
grusmorene. Hull 14200‐1, ned til 2m, viser på lav boremotstand.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene langs strekningen kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg grunnet lave fyllinger og jordskjæringer.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.13

PROFIL KM 14300 – KM 15450

Topografi
Strekningen har flere eksisterende bergskjæringer (dobbeltsidig skjæring 14300‐14450, og skjæring på
nordsiden ca. 14750‐14900 og 15040‐15150). Alle disse bergskjæringene har vegetasjonsdekke på
toppen. I tillegg er det en eksisterende støttemur langs nordsiden av vegen, omtrent 15200‐15300.
Mellom 14450‐14600 er det dyrket mark på begge sider av vegen. Resterende vegstrekning (14600‐
14750 og 15300‐15450) har generelt tett vegetasjon på nordsiden av vegen.
Begynnelsen av vegen ligger ca. på kote +413, og synker ned til +407 i 15050, før den øker igjen til ca.
+412 ved 15450. Generelt heller terrenget mest fra ca. 14600 (ca. 20‐25 grader). Før dette punktet er
helningen omtrent 10 grader begge sider av vegen. Generelt heller terrenget mot sør.
Planlagt veg
En større fylling skal legges inn omtrent mellom profil 14430‐14690. I tillegg skal en liten skjæring
utføres mellom profil 14750‐14900, og en større skjæring skal utføres mellom profil 14950‐15220.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsonderinger i hull 14460‐1, 15360‐1, 15510‐1 og 15590‐1 samt fjellkontrollboring i
hull 15380‐1.
Dybde til berg varierer fra berg i dagen til 4 – 7 m. I noen punkt ble det boret til så mye som 16 m uten
at berg ble nådd. Løsmassene består av hard morene med mye bruk av slag og spyling. På
kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.14

PROFIL KM 15450 – KM 16440

Topografi
Generelt er landskapet som omgir vegen preget av dyrket mark. Det er en bergblotning omtrent ved
profil 16400. Helningen på terrenget varierer mellom ca. 10°‐20° (mot sør), og vegens høyde stiger fra
+415 på starten til +427 mot slutten.
Planlagt veg
På den første delen av strekningen, profil 15450 – 16160 skal vegen ligge på eksisterende veg i plan og
profil, med generelt noen små skjærings‐ og fyllingsutslag. Fra 16160 skal vegen rettes ut, og dette
medfører en stor fylling (makshøyde 7.5 m) på dyrket mark før vegen koples igjen med eksisterende
veg i profil 16440.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsonderinger i 15670‐1, 15800‐1, 15850‐1 og 15900‐1 samt fjellkontrollboring i 16300‐
1.
Dybde til berg oppgår fra berg til dagen til 4 – 8 m fra terreng. I hull 15510‐1 ble det boret til 13 m uten
å treffe berg. Løsmassene består av hard morene med mye bruk av slag og spyling.
Fjellkontrollboringene viser på forekomst av blokk i løsmassene.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 15,51 (vedlegg A4) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,6).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
8 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 15 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 5 – 8 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.15

PROFIL KM 16440 – KM 17180

Topografi
Strekningen er preget av tett vegetasjon og høye skjæringer langs eksisterende veg. Skjæringene har
vegetasjonsdekke på topp. Generelt heller terrenget bratt ned mot sør. Dette gjelder spesielt for
strekningen ca. 16800‐17100 (helning på opp mot 60° ved profil 17950). Den eksisterende vegen ligger
på kote +428 i starten av strekningen, med en slak helning nedover fra ca. 16700. Omtrent ved profil
17100 ligger dagens veg på kote +422.
Planlagt veg
En stor skjæring skal utføres omtrent mellom profil 16520‐16830, og en mindre skjæring utføres på
nordsiden, ca. mellom profil 17080‐17180. Det skal utføres fylling på sideskrått terreng på sørsiden
mellom profil 16820‐17090.
Registrerte grunnforhold
På denne delstrekningen er det ikke utført noen grunnundersøkelser. De nærmeste utførte
grunnundersøkelsene er utført i pkt. 15900‐1 og 17270‐1, der berg er nådd i hhv. 3.9 og 1.3 m dybde.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 16,25 (vedlegg A5) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,9).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.16

PROFIL KM 17180 – KM 19000

Topografi
Terrenget er forholdsvis åpent langs denne strekningen, selv om det er noe vegetasjon langs vegen her
også (spesielt rundt 18400‐18500). Generelt er det dyrket mark langs vegen på begge sider av vegen.
Eksisterende bergskjæringer ligger omtrent ved profil 17250‐17300 (nordside av veg) og 18950‐19040
(stor skjæring på nordside og liten skjæring på sørside av veg). Terrenget heller mot sør, dog ikke like
bratt som tidligere (varierer mellom ca. 10°‐20°). Vegen ligger omtrent på kote +420 langs hele
strekningen.
Planlagt veg
Mesteparten av den nye vegen skal ligge langs eksisterende vegbane. En fylling skal legges ca. mellom
17180‐17270, og påfølgende (17270‐17380) skal det utføres en bergskjæring. En mindre skjæring
utføres ca. 18250‐18400, og en fylling legges 18600‐18750, på sideskrått terreng på sørsiden.
Registrerte grunnforhold
Det er utført totalsonderinger i 17270‐1, 17300‐1, 17330‐1, 17360‐1 og fjellkontrollboring i 17420‐1,
17480‐1, 18500‐1.
Dybde til berg oppgår fra 0 til 2m. Noe av fjellkontrollboringene ble boret til 5‐8 m uten å treffe berg.
Løsmassene består av morene. Fjellkontrollboringene tyder på forekomst av blokk i løsmassene.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene», med «tynn morene» de siste ca.
350 m av strekningen (fra profil 18650).
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 17,45 (vedlegg A6) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning ikke
er tilfredsstillende (Fcϕ≥1,3). Terrenget er framfor alt bratt samt begrenset med undersøkelser utført
i dette parti.
Det anbefales nye grunnundersøkelser i neste fase (totalsonderinger og piezometer) for betre
kartlegging av bergdybde og grunnvannstanden for å bekrefte/avkrefte behov av geoteknisk tiltak for
stabilitetsendemål.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.17

PROFIL KM 19000 – KM 20650

Topografi
Strekningen er forholdsvis flat. Landskapet preges av dyrket mark, hus og vegetasjon (hovedsakelig på
sørsiden av vegen). Det er en eksisterende bergskjæring på nordsiden av vegen, omtrent mellom profil
19700‐19820.
Planlagt veg
Vegen skal for det meste ligge i samme linje som den eksisterende vegen. Det vil legges inn en fylling
mot vest (ca. 15 m i topphøyde) som skal ligge omtrent mellom profil 19050‐19400. I tillegg skal det
legges mindre fyllinger ca. ved profil 19760‐19850 og 19760‐19850 (begge på vestsiden av vegen). Det
skal også utføres mindre skjæringer ca. mellom 19920‐20020 og 20210‐20270 (også disse på vestside).
Registrerte grunnforhold
Det er utført fjellkontrollboring i hull 19200‐1, 19310‐1, 19800‐1, 20210‐1 og 20250‐1). Punkt 19310‐1
hadde tekniske problemer (punkt 19310). Fjellkontrollboringene ble boret til mellom 6‐8.5 m uten at
berg ble nådd. Det var planlagt totalsonderinger som ikke kunde gjennomføres av forskjellige grunner.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tynn morene», og «tykk morene» de siste ca.
500 m av strekningen.
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 19,15 (vedlegg A7) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,45). Stabilitetsberegning ved km 19,78 (vedlegg A8) viser at stabiliteten for
situasjon etter utbygning er tilfredsstillende (Fcϕ≥1,6).
Det anbefales nye grunnundersøkelser i neste fase (totalsonderinger og piezometer) spesielt ved
områdene kring km 19,15 for betre kartlegging av bergdybde og grunnvannstanden.
Setningsforhold
15 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 15 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 8 – 12 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.18

PROFIL KM 24360 – KM 26000

Topografi
Strekningen preges av dyrket mark, boliger og noe vegetasjon. Starten av strekningen har relativt liten
helning, mens skråningen er litt brattere mot slutten. Generelt er helningen mindre enn 20°. Det er
eksisterende bergskjæringer på nordsiden omtrent mellom 25600‐25750 og 25820‐25870 samt
skjæring/berg i dagen mot nord mellom 25910‐25970.
Planlagt veg
Vegen skal for det meste ligge i samme linje som den eksisterende vegen.
Registrerte grunnforhold
Det er ikke utført noen grunnundersøkelser langs denne strekningen i denne fasen av prosjekteringen.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.

5.19

PROFIL KM 26000 – KM 26450

Topografi
Både nord‐ og sørsiden av vegen preges av dyrket mark. Det er en eksisterende bergskjæring mot
nord mellom ca. 26000‐26075. Helningen langs strekningen ligger på omtrent 10°.
Planlagt veg
Det skal skjæres inn mot nord ca. mellom 26000‐26220. Mellom 26220‐26430 vil det legges en stor
fylling med makshøyde oppimot 20 m på eksisterende terreng.
Registrerte grunnforhold
Det er utført to fjellkontrollboringer i hull 26380‐1 og 26300‐1 med dybde til berg registrert på hhv.
1.4 og 6.4 m dybde fra terreng.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
20 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 10 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 10 – 15 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.20

PROFIL KM 26450 – KM 27350

Topografi
Langs mesteparten av denne strekningen er det store eksisterende bergkjæringer på nordsiden av
vegen. Disse ligger helt inntil vegen. På sørsiden av vegen er det stedvis bratt, med helning på mellom
30‐50°. Det er også forholdsvis tett vegetasjon på sørsiden av vegen. Terrenget varierer mellom kote
+390 ‐ +410.
Planlagt veg
Vegbanen skal legges om, og det vil utføres skjæringer mot nordøst flere steder (profil 26450‐26750
og 26950‐27200). Det skal fylles på sørvestlig side av vegen mellom ca. 26810‐26860.
Registrerte grunnforhold
Det er ikke utført noen grunnundersøkelser langs denne strekningen i denne fasen av prosjekteringen.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 26,32 (vedlegg A9) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,47).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg
Setningsforhold
Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.21

PROFIL KM 30270 – KM 30950

Topografi
Strekningen har relativt flatt terreng. Eksisterende veg ligger omtrent på kote +400, med lite
høydevariasjon langs strekningen. Det er generelt tett vegetasjon på begge sider av vegen, dog mest
på vestsiden av vegen. Det er en del bergblotninger langs strekningen, spesielt mellom 30150‐30350.
Planlagt veg
Rønsvingen skal rettes ut, som tilsier at det vil fylles på sørvestlig side av vegen og skjæres på nordøstlig
side. I tillegg skal vegen senkes litt i enkelte områder fra opprinnelig vegbane (ca. 30320‐30380).
Mellom ca. 30450‐30900 skal vegen legges i jomfruelig terreng på sørsiden av eksisterende veg.
Registrerte grunnforhold
Det er utført to fjellkontrollboringer i hull 30600‐1 og 30800‐1 med registrering av berg på hhv. 2.4 og
5.3 m dybde.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 30,50 (vedlegg A10) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning ikke
er tilfredsstillende (Fcϕ≥1,31). Terrenget er framfor alt bratt samt begrenset med undersøkelser utført
i dette parti.
Det anbefales nye grunnundersøkelser i neste fase (totalsonderinger og piezometer) for betre
kartlegging av bergdybde og grunnvannstanden for å bekrefte/avkrefte behov av geoteknisk tiltak for
stabilitetsendemål.
Setningsforhold
8 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 10 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 3 – 5 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.22

PROFIL KM 34400 – KM 35400

Topografi
Det er dyrket mark på begge sider av vegen. Terrenget heller vestover med ca. 10‐15° langs
strekningen. Strekningen mellom ca. 34400‐34800 ligger omtrent på kote +375, og ved ca. profil 35200
er høydekoten omtrent +368.
Planlagte tiltak
Svingen mellom 34760‐34940 skal rettes ut og legges på nytt terreng, som tilsier en stor fylling mot
vest. I tillegg skal vegen utvides noe mot vest.
Registrerte grunnforhold
Det er ikke utført nye grunnundersøkelser på denne strekning. Det foreligger resultater fra
grunnundersøkelser fra gamle prosjekter. Det er utført en fjellboring ved profil 35280 (borpunkt 14_9)
med boring til 4.6 m dybde uten å påtreffe berg.
På kvartærgeologisk kart er løsmassene kartlagt som «tykk morene».
Stabilitetsforhold
Stabilitetsberegning ved km 34,90 (vedlegg A11) viser at stabiliteten for situasjon etter utbygning er
tilfredsstillende (Fcϕ≥1,6).
Det forventes ikke stabilitetsproblem for ny veg.
Setningsforhold
10 m fylling på naturlige originale masser av morene med antatt morene mektighet på ca. 10 m og en
E‐modul på 25 – 35MPa vil gi oppimot 4 – 6 cm setning. Dette er setninger som stort sett vil være
unnagjort i løpet av anleggsperioden. Det forventes ikke setningsproblemer for ny veg.
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5.23

ETABLERING AV FYLLINGER OG LØSMASSESKJÆRINGER

Fyllinger
Generelt må alle toppmasser av matjord, torv og organiske masser fjernes ned til original mineralsk
grunn.
De faste løsmassene (sand, grus og morene) gir vanligvis små setninger som kommer nesten samtidig
med påføring av belastning. Setninger anses å være minimale og ikke å gi problemer. Egensetninger i
fyllingene må dog ses over. Egensetninger i fyllingene forventes erfaringsmessig å bli i størrelsesorden
0,5‐1% av fyllingshøyde. Det vil være fordelaktig om fyllinger (spesielt de høye fyllingene) legges ut
tidlig i anleggsperioden slik at mest mulig av setningene er unnagjort før ballastpukk legges ut. Normalt
vil størsteparten av egensetningene i komprimerte steinfyllinger være avsluttet innen 6 måneder etter
utlegging. Fyllinger følges tett opp med setningsmålinger i anleggsperioden.
Det skal etableres fyllinger på flere lokaliteter med sideskrått terreng. I sideskrått terreng brattere enn
ca. 1:3 må det sikres en god fyllingsfot. Det skal tas ut en såle i foten av fyllingen, se prinsippskisse i
Figur 7.1. Der forholdene ikke tillater lagvis oppfylling, skal det graves en minimum 0,5m dyp grøft som
fortanning ved fyllingsfoten.

Figur 7.1. Prinsippskisse – fylling i sideskrått terreng (kilde Staten vegvesen håndbok V221.)

Fyllinger på løsmasser i bratt terreng kan være utsatt for erosjon under fyllingene dersom det er
grunnvannsfremspring under disse. I tverrskrående terreng (brattere enn 1:3) med finkornige masser
hvor oppbløting kan føre til sig eller undervasking av fyllingen, må det legges ut en drenerende
gruspute for å fange opp eventuelt grunnvann, se prinsippskisse i Figur 7.2.

Figur 7.2. Prinsippskisse – gruspute i sideskrått terreng (kilde Staten vegvesen håndbok V221.)

I overgangen mellom steinfylling og bergskjæring skal det under frostsonen utføres utkiling i minimum
2 m bredde med helning 1:2 i tverrprofilet (halvskjæring) og i veiens lengderetning. Over frostsonen
skal utkilingen være 1:10 i lengderetningen. Figur 7.3 viser en prinsippskisse for utkiling i overgang
mellom steinfylling og bergskjæring.
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Figur 7.3. Prinsippskisse – utkiling (kilde Staten vegvesen håndbok V221.)

Løsmasseskjæringer
Løsmasseskjæringer foreslås med skråningshelning 1:2. Dersom det viser seg at løsmassene består av
leire, silt eller finsand, slakes skjæringsskråningene ut til helning 1:3 av hensyn til overflateerosjon. I
utgangspunktet bør alle skråninger sikres med vegetasjonsdekke og terrenggrøft. Generelt henvises
det til tabellavsnitt i håndbok V221 kapittel 3.1.
Ved overgang mellom løsmasseskjæring og bergskjæring må det etableres en rensket bergfot samt
terrenggrøft.
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5.24

SLUTTORD GEOTEKNIKK

Det er utført en begrenset omgang med grunnundersøkelser i dette fase som fragår Staten vegvesen
håndbok V220 om anbefaling om estimat på boringer som bør utføres i et Staten vegvesen prosjekt.
Den geotekniske utredningen for å faststille stabilitet og setninger har i utgangspunktet vært
konsentrert der det er utført boringer og boringer er utført der det er planlagt betydningsfulle tiltak
på jomfruelig terreng. Til tross ganske stor spredningen imellom borpunktene viser boringene god
overensstemmende mellom hverandre om type løsmasser. Det er generelt hard sand‐ og grusmorene
tolket fra boringene. Det bør dog nevnes at det ikke er uvanlig at det forekommer lokale partier med
bløte masser (organiske masser, humus, silt og leire) som kan ha betydende utbredelse i plan og profil.
Vi har dog ikke identifisert arealer med forekomst av slike masser basert på boringene.
På flertall partier er det bratte skråningshelninger som ikke tilfredsstiller dagens stabilitetskrav. I slike
partier er det utført begrenset omfang med grunnundersøkelser alternativt ikke utført.
Grunnundersøkelser, som f.eks. totalsonderinger og piezometer, i slike områder vil kunne gi en betre
grunnlag for å bekrefte/avkrefte behov av geoteknisk tiltak for stabilitetsendemål. Det foreslås at det
utføres supplerende boringer i neste fase for å ivareta både lokal‐ og totalstabiliteten.
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6. INGENIØRGEOLOGISK VURDERING AV PLANLAGT VEG
6.1 GENERELT
Ingeniørgeologiske vurderinger for prosjektert ny E16 Hande‐Øylo er utført på bakgrunn av
gjennomførte befaringer i felt, tilgjengelig grunnlagsmateriale og relevant kartdata.

6.2 BERGARTSFORDELING
Bergartsfordeling iht. berggrunnskart fra NGU fremgår av figur 4.2 i kapittel 4. Observasjoner i felt
tyder på at bergartsgrenser stemmer forholdsvis godt. Overgang mellom bergarter (gneis‐ kvartsitt ca.
ved profil 13000, kvartsitt‐fyllitt ca. ved profil 22700 og fyllitt‐kvartsitt ca. ved profil 27000) samsvarer
bra med observerte tilgjengelige blotninger i felt. Lokale variasjoner forekommer, blant annet er det
observert fyllitt i eksisterende bergskjæringer vest i Lomen (ca. pel 14000)

6.3 EKSISTERENDE SKJÆRINGER
Det er flere eksisterende skjæringer langs dagens veg, primært langs vegens nordøstre side. Flere av
disse er etablert uten bergsikring, tett inntil dagens veg, ofte med meget begrenset grøftebredde
(<1m). Skjæringshøyden er fra 1 til ca. 20 m. Sideterreng over bergskjæringene varierer, men stiger
ofte bratt mot nordøst. Det er etablert tett skogsvegetasjon over skjæringstopp flere steder, og flere
av skjæringene med høyde >3 m er preget av vegetasjon (trær og mose) i sprekkeflater og på hyller.
Ferske bruddflater kan observeres i flere av de høye skjæringene, spesielt i området langs profil nr.
17000, hvor det også observeres overflateparallell oppsprekking og tegn til nedfall i grøft.
Oppsprekkingen i berggrunnen langs traseen varierer. Dominerende sprekkesett i områder med fyllitt
er foliasjonsoppsprekkingen som overveiende har strøk mot SØ og slakt fall mot SV.

Figur 6.1. Eksisterende tosidig skjæring ved profil nr. 14440.
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Figur 6.2. Eksisterende ensidig skjæring ved profil nr. 17130. A) Etablert tett mot eksisterende veg uten bergsikring. B) Tegn
på bevegelse i bergmasse og nedfall i grøft.

Figur 6.3. Variasjoner i bergkvalitet langs trasé. A) granodiorittisk gneis ca. profil nr. 11100 og B) Kalkholdig metasandstein
ca. profil nr. 18600.

6.4 SKREDFARE
I vegprosjekter med skredfare skal sikkerhetsnivå for skred til veg fra naturlig sideterreng fastsettes
iht. kap. 208 i N200, hvor sikkerhetskrav i TEK17 og PBE har blitt tilpasset trafikkerte strekninger.
Akseptabel risiko for årlig nominell sannsynlighet for skred skal vurderes per enhetsstrekning (1 km
veg) .
ÅDT langs strekningen ligger på mellom 1000‐2000, hvilket medfører at veglinjen ligger i
konsekvensklasse D. For denne klassen er største aksepterte årlige nominelle sannsynlighet for skred
og steinsprang som kan resultere i stengt veg eller ulykke 150, dvs. i gjennomsnitt 1 skred pr. 50 år.
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Skredfare vurderes av Staten vegvesen. Det skal dokumenteres at risikoakseptkriterier for årlig
nominell sannsynlighet for skredhendelser til vegstrekningen er ivaretatt, iht. retningslinjer i N200.
Behov for prosjektering av evt. skredforebyggende tiltak vil ivaretas i neste fase av prosjektet.

6.5 NYE SKJÆRINGER
Langs planlagt trasé for E16 skal det etableres flere vegskjæringer i berg. Prosjekterte bergskjæringer
inkluderer både tosidige og ensidige skjæringer. Dette dokumentet inneholder generelle vurderinger
rundt bergskjæringenes utforming og kategorisering i henhold til Eurokode 7 og N200.
Tabell 6.1 under viser en oversikt over planlagte skjæringer, maksimal høyde og geoteknisk kategori.
Skjæringer med høyde under 2,5 m (totalt 7 stk., samlet lengde 560 m) er ikke inkludert i tabell.
Tabell 6.1. Oversikt over planlagte skjæringer langs ny E16. NB! Modellerte skjæringslokaliteter med maks høyde <3 m er ikke
inkludert i tabellen.
Fra pel
Til pel
Lengde
Maks
Geoteknisk
Oversiktskart
Tverrprofil
(m)
høyde
kategori
(m)
4020
4360
340
16
3
V001‐V002
V101‐V103
4520
4620
100
6
2
V002
V104‐V105
5140
5260
120
3
1
V002
‐
5270
5340
70
3
1
V002
V105
5340
5420
80
4
1
V002
V106
11160
11340
180
10,5
3
V006
V107
11560
12200
640
35
3
V006‐V007
V108‐V112
12340
12560
220
5
2
V007
V112‐V113
13050
13100
50
8
2
V007
V114
13480
13500
20
3
1
V008
V115
14320
14380
60
7
2
V008
V116
14700
15440
740
25
3
V009
V117‐V121
16620
16800
180
3
1
V010
V122
16850
17150
300
26
3
V010
V123‐V126
17230
17320
90
3
1
V010
V127
17800
18040
40
3
1
V011
V128‐V129
18200
18280
80
4
1
V011
V130
18440
18600
120
4
1
V011
V131‐V132
25400
25520
120
8
2
V015
V133
25600
26060
460
6
2
V015
V134‐V136
26480
26720
240
8
2
V016
V137‐V138
26840
27240
400
19
3
V016
V139‐V140
27020
27160
140
3
1
V016
V141
30320
30380
60
3
1
V017
V142

6.6 ETABLERING AV BERGSKJÆRINGER
6.6.1 SPRENGNINGSOPPLEGG
Bergskjæringer etableres ved konvensjonell sprengning. Pallhøyder over 10m bør unngås. For å unngå
større boravvik i skjæringer dersom svært ugunstig orientering av sprekkesett avdekkes, bør kortere
pallhøyder vurderes under etablering.
I enkelte områder hvor skjæringer skal etableres vil det bli behov for å stille strengere krav til
konturkvalitet for å sikre et godt sprengningsresultat og minimere risiko for bakbryting. Dette gjelder
spesielt i områder med svake bergarter (fyllitt) og i områder hvor nye skjæringer er planlagt nær
eksisterende eller planlagte konstruksjoner som er fundamentert på berg. Forbolting, sømboring og
forsiktig sprengning anbefales der det er særlig viktig å bevare en god kontur. Forboltingen er ment å
ivareta totalstabiliteten i forbindelse med uttak av skjæring, og unngå bakbryting mot eksisterende
konstruksjoner. Kontursprengning og forbolting skal vurderes for alle bergskjæringer >5 m høyde.
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6.6.2 UTFORMING AV BERGSKJÆRINGER
Bergskjæringer etableres fortrinnsvis med en helning på 10:1 eller brattere, i henhold til N200. For å
minimere sikringsbehov kan bergskjæringer utformes parallelt med primær foliasjonlagdeling der
dette er hensiktsmessig.
Planlagte bergskjæringer langs prosjektert ny veg skal så langt som mulig etableres med grøfter langs
med skjæringsfot som tilbakefylles med løsmasser med helning 1:2 (se figur 6.5) for å redusere behov
for mengde fjellsikring. Denne bergsikringsmetoden er teknisk enkel og tidsbesparende mhp.
ingeniørgeologisk prosjektering og utførelse. Løsningen innebærer at omfang av konvensjonell
bergsikring med fjellbolter, nett osv. kan reduseres.
På strekninger hvor topografi og grunnforhold ikke tillater etablering av skjæringsprofil med
tilbakefylling av løsmasser langs fot av bergskjæringer, skal omfang av sikringstiltak fastsettes på
stedet ved hjelp av observasjonsmetoden. Installasjon av bolter, nett osv. skal bestemmes og anvises
på stedet etter at aktuelle berg‐ og stabilitetsforhold i skjæringen er kartlagt. Sikringstiltak skal
plasseres strategisk for å oppnå maksimal effekt og minimalt omfang.

Figur 6.5. Normalprofil i bergskjæring med tilbakefylling mot skjæringsvegg (ref: N200)

6.6.3 SPESIELLE FORHOLD
Høyeste modellerte bergskjæringer langs traseen har høyde på >25 m. Etablering av hyller skal
vurderes for alle høye bergskjæringer (>10 m) ved videre prosjektering.
Sideterrenget i deler av områdene hvor skjæringer skal etableres er kupert og vanskelig tilgjengelig.
Det kan bli behov for å sprenge ut pilotveg for å ivareta sikkerhet og fremkommelighet for utførende
sprengningsentreprenør. I disse tilfellene er det planlagt å etablere 8‐10 m bred hylle i bakkant av
konturlinjen, som sørger for at borrigg kan gå på for boring av kontur og salver.
Ved etablering av hyller for anleggstrafikk skal behov for bergsikringstiltak (anleggssikring) vurderes
særskilt. Ved behov for sikring under etablering benyttes kombinasjonsbolter slik at de kan inngå i den
permanente sikringen.
Sideterrenget består stedvis av større flyttblokker og urmasser. Dette kan medføre behov for
sprengning også i sideterreng hvor skjæringer ikke er planlagt etablert.

6.7 RYSTELSER OG VIBRASJONER
I forbindelse med sprengningsarbeider vil det oppstå sprengningsinduserte vibrasjoner og støt som
kan påvirke nærliggende byggverk og infrastruktur. Vibrasjoner og støt fra arbeidene skal ikke
overskride grenseverdier bestemt av kravene i NS8141:2001. Det skal påses at rystelseskrav for
nærliggende bygninger, som angitt av byggherren, blir overholdt og dokumentert.
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I standarden anbefales en avgrensning av område for besiktigelse på 50 meter for bygninger
fundamentert på berg og 100 m for bygninger fundamentert på løsmasse. Uttak av berg vha.
wiresaging og/eller hydraulisk sprengning vil redusere rystelsene betydelig, og dermed kunne være et
alternativ til bruk av sprengstoff. Denne metoden vil også gi god kontroll ved uttak av bergmasse, slik
at steinsprut kan unngås, og slik at berg kan tas ut uavhengig av vegtrafikk.
6.7.1 TILSTANDSVURDERING
Det anbefales utført tilstandsvurdering av bygningene i influensområdet før tradisjonelt
sprengningsarbeid starter. Informasjon fra tilstandsvurderingene utgjør en del av
inngangsparameterne i beregninger av grenseverdier for rystelser. NS 8141:2001 anbefaler at det
foretas besiktigelse av bygninger innenfor en grense på 50 m for byggverk fundamentert på berg og
100 m for byggverk fundamentert på løsmasser.

6.8 BERGMASSEGENSKAPER
Vegvesenets håndbok N200 setter krav til bergets egenskaper for gjenbruk av knust berg i
vegoverbygning, samt for når man kan benytte dypsprengning. Håndbok V221 setter krav til bergets
egenskaper for gjenbruk som sprengstein til bruk i vegfylling.

6.8.1 BORBARHETSPRENGBARHET AV MASSENE
Bergartene langs strekningen varierer. Kvartsitt er en hard bergart med høyt kvartsinnhold, og det kan
forventes stor borslitasje. Sprengbarheten for harde bergarter antas middels. Fyllitt er en svakere
bergart med høy anisotropi, som har lav mekanisk styrke og normalt lavt kvartsinnhold. Det er
observert noe kvartslinser i fyllittblotninger langs veg, men borbarheten forventes å være god.
Sprengbarhet forventes å være middels.

6.8.2 KVALITET OG ANVENDELIGHET AV BERGMASSEN
Hovedmengden av steinmasser som blir generert ved sprengningsarbeider under etablering av
planlagte bergskjæringer er planlagt å benytte som fyllmasse i øvrige deler av prosjektområdet.
Vegvesenets håndbok N200 setter krav til bergets egenskaper for gjenbruk av knust berg i
vegoverbygningen, samt for når man kan benytte dypsprengning. Håndbok V221 setter krav til bergets
egenskaper for gjenbruk som sprengstein til bruk i vegfylling.
6.8.2.1 BÆRELAG
N200 setter krav til steinmaterialets bergmekaniske egenskaper for gjenbruk i bærelag. For bruk i
bærelag av asfaltert grus og pukk med ÅDT 1501‐5000 innebærer dette Los Angeles (LA)‐verdi <35,
Micro‐Deval(MDE)‐verdi <15 og flisighetsindeks <20.
6.8.2.2 FORSTERKNINGSLAG
N200 setter krav til materialets bergmekaniske egenskaper for gjenbruk som forsterkningslag, i
hovedsak Los Angeles (LA)‐verdi og Micro‐Deval (MDE)‐verdi. For at knust berg fra sprengstein skal
kunne gjenbrukes i forsterkningslag må det ha en LA‐verdi under eller lik 35 og en MDE‐verdi under
eller lik 20.
6.8.2.3 FROSTSIKRINGSLAG
N200 setter ingen krav til bergmekaniske egenskaper i frostsikringslag, men berget må knuses
kontrollert og tilfredsstille krav til knusningsgrad og gradering. Største steinstørrelse skal ikke overstige
halve lagtykkelsen eller 0.5m Andelen materiale <90mm skal være minst 30%, og andelen finstoff
(<0.063mm) skal ligge mellom 1% og 7% i forhold til mengden materiale <90mm.
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6.8.2.4 FYLLING
V221 setter ingen krav til bergmekaniske egenskaper til sprengstein brukt i vegfylling, men fraråder å
benytte bergarter som er sterkt forskifret eller har et høyt innhold av glimmermineraler. Største
steinstørrelse i fyllingen skal ikke overstige 23 av lagtykkelsen eller 1.0m. Hvis steinfyllingen har et høyt
subbusinnhold settes det krav til maksimum 8% finstoff.

6.8.3 BERGARTSPRØVER
Det er hentet ut bergartsprøver fra ulike deler av traseen, iht. tabell 6.2 under. Prøver er sendt til
analyse hos Statens vegvesens laboratorium i Lillehammer og følgende analyser skal gjennomføres for
å kontrollere massenes kvalitet og anvendelighet:
‐
‐
‐

Los Angeles‐test (motstandsevne mot nedknusning)
MicroDeval (motstandsevne mot slitasje)
Test av flisighet

Muligheter for gjenbruk vil angis når resultater fra analyser foreligger.
Tabell 6.2. Oversikt over uthentede bergprøver fra traseen.
Prøve nr.
Beliggenhet
1
Ev16 Hp5 m4181
2
Ev16 Hp6 m4203
3
Ev16 Hp6 m4643
4
Ev16 Hp6 m6657
5
Ev16 Hp7 m1567
6
Ev16 Hp7 m2488
7
Ev16 Hp7 m3128

Profil nr. ny trasé
4150
14350
14750
16700
25650
26500
27100

6.9 KRAV TIL INGENIØRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I VIDERE FASER
Strukturgeologi innenfor planområdet er ikke kartlagt i detalj i denne fasen av prosjektet. Detaljert
ingeniørgeologisk kartlegging av sprekkeforhold og bergkvalitet skal gjennomføres i forkant av
optimalisering av skjæringsgeometri i videre prosjekteringsfase.
For å sikre at prosjekteringsforutsetningene gjenspeiles i virkeligheten skal det gjennomføres tett
ingeniørgeologisk oppfølging i anleggsfasen ved etablering av bergskjæringene. Sikringsbehov i
bergskjæringer som etableres må vurderes basert på gjeldende geologiske forhold. Stabilitetssikring
skal utføres fortløpende etter hvert som skjæring i berg etableres. Det bør utføres maskinell rensk av
bergskjæringene som del av sluttgjennomgangen. Omfang og plassering av eventuelle sikringstiltak,
samt rensk i områder med blokker over skjæring, skal anvises av kompetent ingeniørgeologisk
fagkyndig ved oppfølging. Aktuell permanente sikring i bergskjæringen er bla. installasjon av
steinsprangsnett i skjæringer med tett oppsprekking, installasjon av bolter for å stabilisere
nøkkelblokker.
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7. VEDLEGG
Stabilitetsberegninger

Vedlegg A1 – A11
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Vedlegg A1 Stabilitetsberegning

Vedlegg A2 Stabilitetsberegning

Vedlegg A3 Stabilitetsberegning

Vedlegg A4 Stabilitetsberegning

Vedlegg A5 Stabilitetsberegning

Vedlegg A6 Stabilitetsberegning

Vedlegg A7 Stabilitetsberegning

Vedlegg A8 Stabilitetsberegning

Vedlegg A9 Stabilitetsberegning

Vedlegg A10 Stabilitetsberegning

Vedlegg A11 Stabilitetsberegning
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