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Reguleringsplan
Notat
Dagsonevurdering

FORORD

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består blant annet av en samling arbeidsnotat/rapporter
som belyser ulike fagtema.
Dette arbeidsnotatet omhandler temaet geoteknisk vurdering av dagsoner. Notatet er
utarbeidet av Multiconsult ASA.
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1

Innledning
Statens Vegvesen Region Øst planlegger ny E18 Retvet – Vinterbro. Dette er den nordligste
parsellen av ny E18 Østfold; Vinterbro – Ørje. Parsellen omfatter 17,5 km ny firefelts motorveg,
inkludert to tunneler, brokonstruksjoner, større kryssområder samt kryssing av Østfoldbanen.
Multiconsult AS er engasjert av Asplan Viak som geoteknisk rådgiver i forbindelse med arbeidet
med reguleringsplan for strekningen. Foreliggende notat gir en orienterende geoteknisk
vurderinger i forbindelse med setninger og stabilitet av fyllinger og skjæringer i dagsonene.
Veglinjen og veggeometrien oppdateres fortløpende. Vurderingene i denne rapporten er basert på
vegmodellen slik den forelå fra Asplan Viak 4. august 2015.

2

Referanser
Veiledning/regelverk/eksterne rapporter
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/

/12/
/13/
/14/

NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0)
NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7, del 1)
NS-EN 1997-1:2007 + NA:2008 (Eurokode 7, del 2)
NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 1)
NS-EN 1998-5:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 5)
Plan og bygningsloven, Byggteknisk forskrift –TEK 10, 1.7.2011
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum og
skredfare i arealplanar
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVEs veileder nr. 7/2014, Sikkerhet mot
kvikkleireskred
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Vassdragshåndboka, Håndbok i
forebygningsteknikk og vassdragsmiljø. 1998
Norsk Geoteknisk Forening, Peleveiledningen, 2012
NGI (2008) Rapport nr. 20001008-2 Rev.3 Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode
for karletting og klassifisering av faresoner, kvikkleire.
Statens Vegvesen (2010), Håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging
Statens vegvesen (2008), Håndbok V221 – Grunnforsterkning, fyllinger og skjæringer
Statens vegvesen (2014), Håndbok N200 – Vegbygging

/15/

Statens vegvesen, Vegdirektoratet: NA-Rundskriv nr. 12/09 av 28.06.2012

/16/

NS 3458:2004 Komprimering

/17/

Peleveiledningen 2012

/8/
/9/
/10/
/11/

Notater/rapporter
/18/
/19/
/20/
/21/
/22/

125103-RIG-NOT-010

Multiconsult. 125103-RIG-NOT-003 rev 02,. Geoteknisk prosjekteringsnotat.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-001 rev 02. Datarapport 1.
Multiconsult. 125103-RIG-RAP-002 rev 02. Datarapport 2.
Multiconsult. 125103-RIG-NOT-007 til -007-6. Materialparametere.
Multiconsult. 125103-RIG-NOT-009 til -009-6. Områdestabilitet.
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Topografi og grunnforhold
I dette kapittelet er topografi og grunnforhold for hele vegparsellen kort oppsummert. For
nærmere beskrivelse av grunnforhold henvises det til tekst og tegninger i datarapportene /19/ og
/20/.
Planlagt E18 følger eksisterende E18 på deler av parsellen, men vil hovedsakelig ligge i ny trasé.
Området er svakt kupert, og består i store trekk av et slakt hellende terreng med søkk/dalsøkk,
skråninger og lokale forhøyninger. Det er registrert berg i dagen langs deler av den planlagte
traséen. Traséen krysses av flere små og større bekker/elver som enkelte steder har erodert ned i
landskapet og skapt lokalt brattere skråninger.
Området består i dag hovedsakelig av innmark og utmark, men det forekommer noe spredt
bebyggelse og infrastruktur.
I følge kvartærgeologisk kart fra ngu.no består løsmassene i området hovedsakelig av marine
strandavsetninger og havavsetninger, samt enkelte striper med randmorene.
Utførte grunnundersøkelser indikerer varierende grunnforhold langs strekningen, fra berg i dagen
og morenemasser til partier med sensitiv/kvikk leire. Løsmassemektigheten varierer fra 0 til over 50
m. Grunnvannsmålinger viser at det er områder/lag med poreovertrykk.

4

Kvikkleire
Det er påvist sensitiv leire/sprøbruddsmateriale flere steder langs strekningen. I henhold til NVEs
retningslinjer /8/ har utredning på reguleringsplannivå som mål å avklare reell kvikkleireskredfare
hvor det planlegges utbygging. Ved utredning av reell skredfare skal fareområdene avgrenses,
beskrives og vurderes i forhold til gitte sikkerhetskrav avhengig av sonens faregrad og
tiltakskategori.
Områdene med kvikkleire er utredet i notatserie -009-X /22/.

5

Geoteknisk vurdering
Generelle vurderinger
I dette avsnittet er det gitt noen generelle vurderinger for strekningen. En mer detaljert,
strekningsvis vurdering er gitt i avsnitt 5.2. Det henvises til prinsippsnitt i Vedlegg A.

5.1.1

Fjerning av toppmasser
Generelt må alle toppmasser av matjord, torv og organiske masser fjernes ned til original mineralsk
grunn.

5.1.2

Utkiling
I overgangen mellom steinfylling og bergskjæring skal det under frostsonen utføres utkiling
minimum 2 m bredde med helning 1:2 i tverrprofilet (halvskjæring) og i vegens lengderetning. I
frostsonen skal utkilingen være 1:10 i lengderetningen. Større utkiling kan være nødvendig i
områder med brå overgang mellom berg og bløt grunn. Figur 5-1 viser en prinsippskisse for utkiling
i overgang mellom steinfylling og bergskjering.
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Figur 5-1: Prinsippsnitt – utkiling /13/

5.1.3

Traubunn
I områder med bløt/sensitiv leire kan det oppstå anleggstekniske utfordringer knyttet til utgraving
og trafikkering av traubunn. I disse områdene kan det være aktuelt med tiltak for å sikre
bæreevnen for anleggstrafikk, for eksempel med seperasjonsduk/jordarmering.

5.1.4

Frostsikring
Krav til frostsikring er innskjerpet i løpet av 2013. I følge NA-Rundskriv nr. 12/09 av 28.06.2012 /15/
skal all dimensjonering av frostsikring utføres for variasjonsklasse 3 (svært skiftende undergrunn) i
henhold til Håndbok N200 /14/ der det er dokumentert telefarlig grunn klasse T3 og T4. Krav til
tykkelse innskjerpes ved at kravet bringes mer i samsvar med faktisk frostdybde. For veger med
ÅDT>8000 betyr dette inntil videre at maksimaltykkelsen på overbyggingen som tidligere var på 1,8
m er opphevet og at overbyggningens tykkelse skal være i samsvar med stedlig frostdybde. Dersom
dette kravet gir uforholdsmessig store tykkelser på frostsikringslaget, anbefales nedre del av
frostsikringslag erstattes med XPS, lettklinker eller skumglass som alternativ.
Spesiell oppmerksomhet må vies overgangspartier mellom fylling mot berg og fylling mot
løsmasser.
Frostmengde kan tas ut fra tabell V2.2 (Vedlegg 2) i Håndbok N200 /14/. Frostfri dybde er avhengig
av løsmassetype og beregnes i henhold til kapittel 13.4 i Håndbok V220 /12/.

5.1.5

Setninger
Oppfyllingen for ny vegoverbygning over dagens terreng vil gi setninger i veglinjen. Størrelsene på
setningene vil variere med grunnforhold, grunnvannstand, dybde til berg og fyllingshøyder. Det må
påregnes noe differansesetninger i vegbanen, særlig i områder med varierende grunnforhold og
dybde til berg. Foreløpige overslagsberegninger indikerer primærsetninger i størrelsesorden 30-50
cm for fyllingshøyder på rundt 3 m over bløte områder dersom det ikke utføres
setningsforebyggende tiltak. Tilsvarende er det forventet setninger i størrelsesorden 40-50 cm for 5
m høye fyllinger og 50-80 cm for 8 m høye fyllinger. Beregningene er basert på en situasjon med
minst 10 m til berg og bløt leire i hele dybden. I områder med mindre setningsømfintlige masser og
områder det er mindre dybder til berg, er det forventet mindre setninger.
Bruk av fiberduk/jordarmering mellom original mineralsk grunn over lokalt bløte partier vil spre
lasten og redusere differansesetningene noe. I bløte områder anbefales det å bruke lette fyllmasser
eller grunnforsterkning i form av KS-peler, se prinsippsnitt i Figur 5-2 og Figur 5-3 for å redusere
setningene. Det kan også være aktuelt å forbelaste områder med setningsømfintlige masser. De
nevnte tiltakene kan benyttes hver for seg eller i kombineres til mest mulig optimale løsninger med
hensyn på kostnader og anleggsgjennomføring. Ved tilløpsfyllinger inn mot landkar bør det
benyttes avlastningsplate.
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Figur 5-2: Prinsippsnitt - grunnforsterkning med KS-peler

Figur 5-3: Prinsippsnitt - lette masser i vegfylling

Overslagsberegninger indikerer at 3 m høye fyllinger med en kjerne av lette masser vil få
primærsetninger i størrelsesorden 10-15 cm, 5 m høye fyllinger vil få setninger i størrelsesorden 1520 cm og 8 m fyllinger vil få setninger i størrelsesorden 20-25 cm. Beregningene er basert på en
situasjon med minst 10 m til berg og bløt leire i hele dybden. I områder med lag med mindre
setningsømfintlige masser og/eller mindre dybde til berg er det forventet vesentlig mindre
setninger.
For å gjøre unna hoveddelen av setningene i anleggsperioden, bør det vurderes å benytte fylling
med overhøyde på enkelte partier. Mulig overhøyde må dimensjoneres ut fra stabilitetsmessige
hensyn. Det er viktig at fyllmassene legges ut lagvis og komprimeres i henhold til kravene gitt i
Statens vegvesens håndbøker. Største steinstørrelse er 2/3 av lagtykkelsen, men med øvre
begrensning på sidekant ≤1,5 m. Egensetningene i sprengsteinfyllinger er erfaringsmessig ca. 0,5-1
% av fyllingshøyden.
I områder med planlagt stor fyllingshøyde over lite permeable masser som leire og leirig silt, kan
det benyttes vertikaldrenering for å redusere poretrykksoppbyggingen som følge av vegfyllingen.
Dette vil medføre en påskynding av setninger i løsmassene under fyllingen. Prinsipp for utførelse av
vertikaldrenasje er vist på Figur 5-4.
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Figur 5-4: Prinsippsnitt - Vertikaldrenering /12/

Vertikaldrenering kan også benyttes i områder med poreovertrykk for bedring av stabiliteten
sammen med bruk av KS-peler.
5.1.6

Fyllinger
Det forutsettes at vegfyllingen bygges opp av steinmasser. Krav til steinmasser for vegformål er
innskjerpet i løpet av 2012, kfr. NA-Rundskriv nr. 12/09 av 28.06.2012 /15/. Innskjerpingen
medfører blant annet at usortert sprengt stein ikke tillates brukt i forsterkningslag. Steinmaterialer
til forsterkningslag skal produseres kontrollert med grovknusing og utsikting av finstoff. Krav til
sortering skal relateres til standard handelsvare.
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 prinsippsnitt i Figur 5-5. Der forholdene ikke tillater lagvis oppfylling, skal det
graves en minst 0,5 m dyp grøft som fortanning ved fyllingsfoten.

Figur 5-5: Prinsippsnitt - fylling i sideskrått terreng /13/

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, der hvor oppbløting kan føre til sig eller undervasking av fyllingen, må det legges ut en
drenerende gruspute for å fange opp eventuelt grunnvann, se prinsippsnitt i Figur 5-3.
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Figur 5-6: Prinsippsnitt - gruspute i skrående terreng /13/

Det er i denne fasen utført generelle overslagsberegninger for å gi en generell oversikt over
stabilitetsforholdene langs strekningen. I byggeplanfasen må det utføres mer detaljerte
beregninger i kritiske snitt for å dokumentere tilstrekkelig stabilitet.
Overslagsberegningene indikerer at i områder med sprøbruddsmateriale vil fyllinger med inntil ca. 3
m høyde være stabile med helning 1:2, mens fyllinger som ikke berører sprøbruddsmateriale kan
være inntil ca. 4 m høye uten at det må iverksettes særskilte stabiliserende tiltak. Angitte
fyllingshøyder gjelder for flatt terreng. Ved hellende terreng må fyllingshøydene reduseres. I
områder med veldig gode grunnforhold kan høyere fyllinger aksepteres.
Aktuelle tiltak for å bedre stabiliteten i områder med store fyllinger og sprøbruddsmateriale, kan
være bruk av lette fyllmasser i kjernen av vegfyllingen eller grunnforsterkning med KS-peler under
planlagt fylling, se prinsippsnitt i Figur 5-2, Figur 5-3 og Figur 5-7. Ved lette fyllmasser menes
fortrinnsvis lettklinker eller skumglassgranulat. Det må legges fiberduk mellom original mineralsk
grunn og fyllingen. Det skal også legges fiberduk mellom fyllingen og vegoverbyggingen.

Figur 5-7: Prinsippsnitt - fyllingsoppbygging med lettklinker /13/

En strekningsvis vurdering av stabilitet for fyllinger og skjæringer er gitt i avsnitt 5.2.
5.1.7

Skjæringer
Det er i denne fasen utført overslagsberegninger for å gi en generell oversikt over lokalstabilitet for
skjæringer langs strekningen. I byggeplanfasen må det utføres mer detaljerte beregninger i kritiske
snitt for å dokumentere tilstrekkelig stabilitet.
Overslagsberegningene indikerer at i områder med påvist sprøbruddsmateriale vil skjæringer med
inntil ca. 5 m høyde være stabile med helning 1:3, mens skjæringer som ikke berører
sprøbruddsmateriale kan være inntil ca. 6 m dype uten at det må iverksettes særskilte
stabiliserende tiltak. Angitte skjæringsdybder gjelder for flatt terreng. Ved hellende terreng må
dybdene reduseres. I områder med veldig gode grunnforhold, hovedsakelig bestående av sand og
grus/morene, kan dypere skjæringer aksepteres.
Angitte dybder på skjæringer gjelder både for midlertidig og permanent fase. Ettersom det er
planlagt utgravinger for inntil 2 m vegunderbygning og -overbygning vil anleggsfase være
dimensjonerende.
Skjæringer er planlagt med helning 1:3. I partier med gode grunnforhold kan det i senere faser være
aktuelt å stramme opp skjæringene noe.
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I utgangspunktet bør alle skråninger sikres med vegetasjonsdekke og terrenggrøft. Skråninger i
sand/silt med helning 1:3 er normalt ikke spesielt utsatt for overflateglidninger. Ved eventuelt
brattere skråninger bør det vurderes tiltak ved påtreff av erosjonsømfintlige masser. Aktuelle tiltak
kan være skråningsdren/armeringsnett samt grus eller pukklag. Generelt henvises det til
tabell/avsnitt i håndbok V221 kapittel 2.1.2.3.
Ved overgang mellom løsmasseskjæring og bergskjæring må det etableres en rensket bergfot samt
terrenggrøft.
En strekningsvis vurdering av stabilitet for fyllinger og skjæringer er gitt i avsnitt 5.2.
5.1.8

Erosjonssikring
Ved inngrep i og langs vassdrag, samt etablering av infrastruktur i nærheten av vassdrag kan det
være nødvendig med tiltak for å redusere risiko for skade på bebyggelse, infrastruktur og dyrket
mark. Planlagt ny E18 parsell Retvet-Vinterbro krysser flere vassdrag. Det vil i byggeplan være
hensiktsmessig å gjennomføre befaringer for å avdekke behov for erosjonssikringstiltak i de
områdene hvor ny E18 og sideveier planlegges i nærheten av bekker og vassdrag. Blant mulige tiltak
for erosjonssikring nevnes:
-

Steinplastring
Etablere terskler for å redusere vannhastighet
Utvidelse av elveløp
Beplantning

Detaljert beskrivelse av erosjonssikring er beskrevet i NVE Vassdragshåndboka, ref. /9/.
Vi ser ikke for oss at behovet for erosjonssikring vil være spesielt stort i disse vassdragene, og at det
i hovedsak vil begrenses lokalt til krysningsområder, inntil brufundamenter eller ved foten av
fyllinger.
5.1.9

Håndtering av boreslam
Boring av peler og pilarer ved fundamentering av brukonstruksjoner vil medføre boreslam som
midlertidig vil kunne forurense og blakke vassdrag. Avhengig av hvilke krav som stilles fra
myndighetene kan det iverksettes tiltak for å redusere omfanget av boreslam som finner veien ut i
vassdraget.
Med et sedimenteringsbasseng får man sedimentert ut boreslammet og kan pumpe det rene
vannet tilbake i vassdraget. Sedimenteringsbasseng kan enten etableres i løsmasser med tett duk,
eller det kan benyttes en kontainer eller tilsvarende.
Hvis det stilles krav om full kontroll på returmassene ved boring i/ved vassdrag, bør det benyttes et
reversibelt boresystem. Figur 5-8 viser prinsippet for reversibel boring.
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Figur 5-8: Prinsippskisse for reversibel boring, kilde: Peleveiledningen 2012 /17/

5.1.10 Plassbehov
For å sikre fremtidig tilgang for vedlikehold anbefales det å regulere et noe større areal enn det
som er nødvendig for å etablere selve vegen. Dette er særlig viktig ved høye bergskjæringer med
ugunstig sletteretning. Det bør videre reguleres for langsgående skjæringsgrøft i tilfeller hvor det er
fall mot vegen fra skjæringstopp. Det må også reguleres tilstrekkelig areal for en fornuftig
anleggsgjennomføring.

Veglinje 10000 (Ny E18)
5.2.1

Profil 2200 til 4500
Ny E18 er planlagt å følge eksisterende trasé, men vegutvidelsen vil medføre noen fyllinger og
skjæringer. Da terrenget er delvis sideskrått, vil løsmasseskjæringene kunne ha inntil ca. 20 m
høydeforskjell fra fot til topp, og fyllingene er planlagt med inntil ca. 12 m høyde. Fyllinger er
planlagt med helning 1:2, mens løsmasseskjæringer er planlagt med helning 1:3.
I nordre del av strekningen er det registrert berg i dagen på vestsiden av eksisterende E18, og E18
går i bergskjæring. Videre er det registrert berg i dagen på øst- og vestsiden av E18 mellom ca.
profil 3850 og 4000. For øvrig er det registrert inntil 7 m løsmassemektigheter. Tidligere utførte
grunnundersøkelser indikerer at løsmassene hovedsakelig består av leire og med enkelte områder
med siltig sand.
Deler av skjæringene vil gå i berg. Eventuell sikring av disse må vurderes av ingeniørgeolog.
Det er viktig å sikre god fyllingsfot. Det må videre vurderes om det bør graves fortanninger under
fyllingen for å redusere faren for sig og setninger.
Det må utføres en vurdering av stabiliteten de områdene hvor fyllingshøyden går over 4 m,
tilsvarende for setninger. Eksisterende grunnundersøkelser gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre
disse vurderingene. Det må derfor utføres supplerende grunnundersøkelser i neste planfase.
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Ved cirka profil 2300, i nærheten av dagens kontrollplass gikk det et ras i 2001. Det ble konkludert
med at raset var forårsaket av dårlig drenering av lokalveien på oversiden av E18. Det er derfor
viktig at dreneringssystemet på oversiden av ny E18 vurderes med hensyn på å unngå tilsvarende
hendelser.
5.2.2

Profil 4500 til 6300
Planlagt E18 vil mer eller mindre følge dagens trasé frem til ca. profil 5650. Ettersom terrenget
stedvis er svakt sideskrått, vil vegutvidelsen medføre mindre fyllinger og skjæringer. Videre er E18
planlagt øst for eksisterende E18. Vegen er planlagt ca. i terreng, og vil medføre mindre fyllinger og
skjæringer. Lokalt er det planlagt skjæringer med inntil ca. 5 m høyde.
Utførte grunnundersøkelser indikerer at grunnen hovedsakelig består av leire. Fastheten til leiren
varierer mellom borpunktene. Det er påvist kvikkleire med stor mektighet i flere punkt. I områdene
hvor de høyeste skjæringene er planlagt, forventes grunnforholdene å være relativt gode. Det kan
likevel være anleggstekniske utfordringer knyttet til å etablere traubunn på bløt leire. Det må
derfor påregnes behov for bruk av jordarmering og/eller grunnforsterkning i form av KS-peler over
områder med bløt leire.
Fyllinger er planlagt med helning 1:2 og skjæringer er planlagt med helning 1:3.
Eksisterende fyllingsskråning og fot under ny fylling må renskes for vegetasjonsdekke og matjord.

5.2.3

Profil 6300 til 7600
Planlagt E18 fortsetter gjennom eksisterende skog øst for dagens veg, og vil ligge i svakt sideskrått
terreng. Det er flere steder registrert berg i dagen langs planlagt veglinje. Mellom de oppstikkende
bergknausene er det registrert løsmassemektigheter på omtrent 5 m, lokalt opp mot 12 m. Langs
første del av delstrekningen består løsmassene av friksjonsmasser som sand og silt. Videre består
grunnen av antatt siltig leire. Leiren kan være sensitiv fra ca. 4 m dybde.
Vegen er planlagt delvis på fylling og delvis i skjæring. Traubunn vil langs store deler av strekningen
ligge under antatt bergoverflate, og det må påregnes noe sprenging for å etablere vegen.
Fyllinger og løsmasseskjæringer er planlagt med helning 1:3. Ved eventuelt grunnvannsfremspring
eller påtreff av bløtere masser i skjæringer eller traubunn, kan det være aktuelt med lokal
masseutkifting med fiberduk og grove pukkmasser. For øvrig er det ikke forventet
stabilitetsmessige problemer med å etablere vegen som planlagt.
Det kan være aktuelt med utkiling/undersprenging for å redusere potensiale for
differansesetninger.

5.2.4

Profil 7600 til 7800 (kryssområde)
Ny E18 er planlagt inntil ca.10 m lavere enn eksisterende terreng. På hver side av E18 er det
planlagt av- og påkjøringsramper og rundkjøringer. I tillegg er det planlagt en bro over E18 som
sammenkobler de to rundkjøringene. Av- og påkjøringsrampene vil hovedsakelig ligge på fylling.
Det er stedvis registrert berg i dagen i planlagt senterlinje og ved planlagt rundkjøring på østsiden
av vegen. For øvrig består løsmassene antatt av sand, silt og fast leire.
Skjæringer er planlagt med helning 1:3 mens fyllinger er planlagt med helning 1:2.
Da det er grunt til berg må det påregnes noe sprenging for å etablere vegen. Eventuell sikring må
vurderes av ingeniørgeolog. Da det er relativt gode grunnforhold i området forventes ikke
stabilitetsmessige problemer med å etablere vegen som planlagt.
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5.2.5

Profil 7800 til 8300
Terrenget videre er tilnærmet flatt, og ny E18 er planlagt gradvis lavere i terrenget fra ca. 5 m under
terreng i profil 7800 til nærmere 15 m under terreng ved løsmassekulverten i ca. profil 8300.
Utførte grunnundersøkelser i området indikerer at grunnen hovedsakelig består av sand- og
grusmasser, med noen partier med siltig leire. Det er ca. 5 m løsmassemektighet i området. Dette
medfører at store deler av skjæringene vil gå i berg. Utsprenging og sikring av bergskjæringer må
vurderes av ingeniørgeolog.
Løsmasseskjæringer er planlagt med helning 1:3. Det forventes ikke stabilitetsmessige problemer
med å etablere vegen som planlagt.

5.2.6

Profil 8300 til 8560
Vegen er planlagt i inntil ca. 10 m dyp skjæring, hovedsakelig i berg. Utsprenging og sikring av
bergskjæring må vurderes av ingeniørgeolog.

5.2.7

Profil 8560 til 8800
Vegen vil gå på bro over Bølstadbekken. Broen går i et område hvor det er registret poreovertrykk.
Tilløpsfyllingene på begge sider av broen må vurderes med hensyn på stabilitet og setning. Samtidig
som det må erosjonssikres mot Bølstadbekken. Det kan her bli behov for å benytte fylling av lette
masser i kombinasjon med KS-peler.
Geotekniske vurderinger angående konstruksjoner vil foreligge i egen notatserie.

5.2.8

Profil 8800 til 10240
Vegen vil bli lagt i løsmassekulvert/tunnel. Utsprenging og sikring av tunnel samt
forskjæringer/påhugg må vurderes av ingeniørgeolog. Geotekniske vurderinger angående
konstruksjoner vil foreligge i egen notatserie.

5.2.9

Profil 10240 til 10450
Vegen er planlagt lavere enn eksisterende terreng, og vil medføre skjæringer på inntil ca. 8 m dybde
ved tunnelpåhugget. Grunnundersøkelser indikerer at løsmassene hovedsakelig består av siltig
leire. Leiren kan stedvis være sensitiv. Det er registrert artesisk trykk/overtrykk i området.
Det må vurderes om poretrykksendringer i anleggsfasen medfører reduksjon av sikkerheten mot
brudd. Det er satt i gang arbeid med SVV for å vurdere tiltak for å ha kontroll med poreovertrykk i
anleggsfasen. Vurderingene vil bli presentert i eget notat.

5.2.10 Profil 10450 til 10820
Vegen er planlagt på bro over Skuterudbekken. Geotekniske vurderinger angående konstruksjoner
vil foreligge i egen notatserie. Broen går i et område hvor det er registrert poreovertrykk. Det er
satt i gang arbeid sammen med SVV for å vurdere konsekvenser og tiltak ved ulike
fundamenteringsløsninger med hensyn på poreovertrykk. Vurderingene vil bli presentert i eget
notat.
5.2.11 Profil 10820 til 12650
Videre vil vegen krysse en kolle, og er planlagt å ligge lavere enn eksisterende terreng, hvilket vil
medføre skjæringer på begge sier av vegen. Utførte grunnundersøkelser indikerer at grunnen langs
første del av delstrekningen består av fast, siltig leire. Over berg er det registrert et tynt morenelag.
Videre blir løsmassene grovere, hovedsakelig bestående av sand og grus.
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Berg er påtruffet ca. 4-8 m under terreng.
Deler av skjæringene vil gå i berg. Eventuell sikring vurderes av ingeniørgeolog, og vil bli behandlet i
egne notater.
Løsmasseskjæringene er planlagt med helning 1:3. Det forventes ikke stabilitetsmessige problemer
med å etablere vegen som planlagt.
5.2.12 Profil 12650 til 12950
Terrenget er lett ravinepreget rundt Glennetjernet, og vegen er planlagt på inntil ca. 3 m høy fylling
over ravinene. Mellom ravinene er vegen planlagt omtrent i terreng. Grunnundersøkelsene
indikerer lagdelt grunn med bløt/sensitiv leire og fastere friksjonsmasser.
Fyllingene er planlagt med helning 1:2, skjæringene med helning 1:3.
Stabiliteten er vurdert å være anstrengt, og det er i den forbindelse satt i gang arbeid med å utføre
stabilitet- og setningsberegninger for å dokumentere sikkerhet mot skred. Beregningene vil bli
fremstilt i eget notat.
5.2.13 Profil 12950 til 14260
Veglinjen er planlagt noe lavere enn terreng, og vil medføre skjæringer med varierende dybde,
inntil ca. 5-7 m. Grunnundersøkelser indikerer at grunnen hovedsakelig består av fast, siltig leire,
med enkelte bløtere områder.
Skjæringene er planlagt med helning 1:3.
Det forventes ikke stabilitetsmessige problemer med å etablere vegen som planlagt.
5.2.14 Profil 14260 til 14670
Vegen er planlagt på bro over Kråkstadelva. Geotekniske vurderinger angående konstruksjoner vil
foreligge i egen notatserie.
5.2.15 Profil 14670 til 14880
Vegen er planlagt med dype skjæringer inn mot tunnelpåhugget i ca. profil 14880. Utførte
grunnundersøkelser indikerer et fast topplag over leire. Leirens fasthet varierer mellom
borpunktene, og er stedvis bløt. Berg er påtruffet ca. 1 til 9 m under terreng.
De dype skjæringene vil trolig være anleggsteknisk utfordrende på grunn av den bløte leiren.
Skjæringene vil trolig kunne etableres med åpen graving. Det må i neste planfase utføres
stabilitetsberegninger for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet.
5.2.16 Profil 14880 til 15850
Vegen vil bli lagt i tunnel/løsmassekulvert. Utsprenging og sikring av tunnel samt
forskjæringer/påhugg vurderes av ingeniørgeolog. Vurderinger angående konstruksjoner vil
foreligge i egen notatserie.
5.2.17 Profil 15850 til 15980
Vegen er planlagt med inntil ca. 10 m dype skjæringer. Terrenget er sideskrått med en
gjennomsnittlig helning på ca. 1:4,5 i vegens tverretning. Grunnundersøkelsene indikerer et topplag
med sand/grus med mektighet på inntil ca. 2 m over leire. Ned mot bekken øst for planlagt E18 er
det registrert sprøbruddsmateriale.
Løsmassemektigheten er ca. 5 m i planlagt senterlinje og øker nedover mot bekken.
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Det må påregnes at deler av skjæringen vil gå i berg.
Det forventes ikke stabilitetsmessige problemer med å etablere vegen som planlagt.
5.2.18 Profil 15980 til 16740
Vegen er videre hovedsakelig planlagt på fylling med inntil ca. 8 m høyde. Eksisterende terreng er
relativt slakt i området, men heller svakt nedover mot en bekk. Utførte grunnundersøkelser
indikerer at grunnen består av bløt leire med stor mektighet. Ned mot bekken er det registrert
sprøbruddsmateriale med mektighet på inntil ca. 30 m.
Det må utføres stabiliserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet av fyllingen og redusere faren
for skadelige setninger/differansesetninger, se avsnitt 5.1.5. Aktuelle tiltak er bruk av lette masser
(EPS) i fyllingen, eller grunnstabilsering med KS-peler til berg (inntil ca. 30 m). Eventuelt kan det
benyttes en kombinasjon av lette fyllmasser og KS-peler. I så tilfelle må volum KS-peler og lette
fyllmasser vurderes nærmere.
For å unngå poretrykksoppbygging må fyllingen legges ut over tid. Det kan også være behov for å
installere vertikaldren for å fremskynde prosessen med utpressing av porevann og redusere
poretrykksoppbyggingen.
5.2.19 Profil 16740 til 17080
Planlagt E18 er planlagt på bro. Geotekniske vurderinger angående konstruksjoner vil foreligge i
egen notatserie.
5.2.20 Profil 17080 til 17800
Eksisterende terreng er ravinepreget, og ny E18 er planlagt delvis på fylling og delvis i skjæring. Det
er ikke utført grunnundersøkelser i området, men det er antatt faste masser. Det er flere steder
registrert berg i dagen.
Det forventes ikke stabilitetsmessige problemer med å etablere vegen som planlagt.

6

Videre arbeid
Det må utføres dokumentasjon av stabiliteten og setninger i kritiske snitt i byggeplanfasen.
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Utfordringer:

Etablering av fyllingsfot ned mot eksisterende bekk

Tiltak:

gruspute og overbygning.

Utfordringer:

Senkning av grunnvannstanden.
Tiltak:

trinnvis med suksessiv utgraving og oppbygning av forsterkningslag.
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Tiltak:

Utfordringer:

Tiltak:

Utfordringer:

Tiltak:

Utfordringer:
Ivareta lokal stabilitet, og redusere setningsomfang.
Tiltak:

Utfordring:
Ivareta lokal stabilitet og redusere setningsomfang.

Tiltak:

Utfordringer:
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setningsomfang.
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