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geoteknikk, vegfylling, vegskjæring, stabilitet

Plan- og prosj. seksj. v/ Tone Hammer 3 Arkiv berg- og geoteknikkseksjonen 1

Berg- og geoteknikkseksjonen har utført grunnundersøkelser for E39 Vinjeøra - Staurset, strekningen Haukvika - Staurset, 
som grunnlag for reguleringsplan.

Profil 5230 - 5260: Løsmassene langs traseen består overveiende av fast lagrede grusige og sandige masser med et løsere 
sandlag i ca. 1 meter tykkelse ved fjell. Dybden til fjell varierer mellom 3 m og 8,7 m. Det er berg i dagen i strandsonen ca. 
30 m vest for grunnboringene.

Profil 5650 - 5750: Det er ikke boret til fjell, men ut fra kvartærgeologisk kart og befaring består løsmassene ovenfor 
vegen av tynt morenelag (siltig, sandig, grusig og steinholdig materiale). På nedsiden av vegen er det strandavsetninger av 
stein/grus og partier med bart fjell.

Profil 6350 - 6500: Løsmassene langs traseen består av fast lagrede grusige, sandige og steinholdige masser (antatt 
morene). Dybden til fjell varierer mellom 0,9 m og 2,4 m i borpunktene. Det er berg i dagen i strandsonen og i skjæringer i 
begge endene av strekningen.

Profil 7250 - 7500: Løsmassene langs traseen består av fast lagrede grusige, sandige og steinholdige masser (antatt 
morene). Dybden til fjell varierer fra 0,9 m til mer enn 9,9 m i borpunktene.  I elveløpet for Grønsetelva (profil 7500) er det 
berg i dagen.

Profil 7500 - 7900: De utførte sonderboringene i området viser at dybden til fjell varierer mellom 0,8 og 6,6 m. På jordet 
vest for Grønsetelva er det lagdelte løsmasser med sandig, siltig, leirig materiale. Massene er relativt løst lagret sammen-
lignet med grunnforholdene øst for elva.

Det er generelt mulig å legge vegen slik som foreslått uten spesielt krevende tiltak, men stabiliteten må kontrolleres når 
endelig byggeplanforslag foreligger. Det anbefales supplerende sonderboringer og prøvetaking på strekningen profil 
7500- 7900 som et mer nøyaktig grunnlag for stabilitetsberegninger.

Oppdragsrapport
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VEDLEGGSOVERSIKT 
Bilag 1A:  Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler) 
Bilag 2: Borpunktoversikt 
 
Tegninger:        Målestokk 
V01: Oversiktskart       1:50 000 
V02: Oversiktskart       1:1000 
V03: Oversiktskart       1:1000 
V04: Oversiktskart       1:1000 
V05: Tverrprofil, profil 5230, 5250 og 6400   1:200 
V06: Tverrprofil, profil 6450, 6480 og 7320   1:200 
V07: Tverrprofil, profil 7410, 7490 og 7520   1:200 
V08: Tverrprofil, profil 7600, 7650 og 7730   1:200 
V09: Tverrprofil, profil 7790 og 7930    1:200 
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1 INNLEDNING 
Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for utbedring av E39 fra Vinjeøra til Staurset i 
Hemne kommune. Prosjektet er oppdelt i to delprosjekter, der en strekning på ca. 2,3 km fra 
Haukvika til Staurset reguleres først, tegning V01 – V04 (P 5 750-8 050). 
 
Prosjektet omfatter i hovedsak kurveutbedringer og breddeutvidelser. Dagens E39 går med lave 
skjæringer på den ene sida og skråning mot Vinjefjorden på den andre sida. Utbedringa vil i 
stor grad dreie seg om å gå inn i skjæring, eller å bygge ut på fylling. 
 
Vegen har en ÅDT på ca. 700 kjøretøy/døgn. Vegen har så å si ikke omkjøringsmulighet. 
Kjøretiden på alternativ vegstrekning er 2 timer inkludert ferge. 
 
Planprosjektlederen ønsker en geoteknisk vurdering av prosjektet, herunder skredfare i 
løsmasser. Berg- og geoteknikkseksjonen har i denne forbindelse utført grunnboringer og tatt 
prøver som er analysert av lab og vegteknologiseksjonen. Det er også utført 
grunnundersøkelser ved profil 5250 som er litt innover i fjorden i forhold til strekningen som 
reguleres i denne omgangen. 
 
Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1:50 000 for området. 
 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
Det er tidligere utført undersøkelser i området: 
 
 Ud 894A, rapport nr.1 av 2006-05-02, fra Region midt Vegteknisk seksjon. 

(Grunnundersøkelser for vegprosjektet E39 Renndalen – Staurset, strekningen Staurset - 
Møre og Romsdal grense). 

 
I den grad de tidligere undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt 
med i vår nye rapport. Det henvises ellers til den tidligere rapporten for nærmere gjennomgang 
av resultatene fra disse undersøkelsene. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
Grunnundersøkelsene på strekningen Haukvika – Staurset omfatter (inkl. grunnboringer fra 
2006) i alt: 
 
 17 totalsonderinger 
 10 dreietrykksonderinger (utført i 2006) 
 2 enkle sonderinger 
 2 representative prøveserier med 54 mm prøvetaker 
 
De siste grunnundersøkelsene ble foretatt i perioden 19.05-08.06.2010. De øvrige boringene for 
prosjektet er utført i perioden 06.02-25.03.2006. 
 
Alle nye boringer er innmålt med GPS/totalstasjon som normalt gir nøyaktigheter for xyz-
koordinatene innenfor  10cm (z) og  5cm (x,y). 
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Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartene, tegn. V02 - V05. 
 
De opptatte prøveseriene er analyserte ved laboratorium (Regionlab. midt) med hensyn til 
korngradering og vanninnhold for alle prøver, i tillegg styrkeegenskaper for de uforstyrrede 
prøvene. 
 
Resultatene fra sonderboringene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de 
aktuelle tverrprofilene i tegn. V05-V09. 
 

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk prosjektklasse 
I henhold til NS3480 og ut fra en vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er 
geoteknisk prosjektklasse satt til klasse 2. 
 
Skjema for valg av geoteknisk prosjektklasse er vist på side 2 i rapporten. 
 
Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av skadekonsekvens og bruddmekanismen er 
nødvendige materialkoeffisienter (m) satt til 1,40 for både totalspenningsanalyse (su) og for 
effektivspenningsanalyse (a). 
 
Omfang av kontroll i byggefasen er i utgangspunktet definert etter valgt prosjektklasse og 
følgende tabell: 
 

Geoteknisk 
prosjektklasse 

Kontroll i byggefasen 

1 
Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Enkel rapportering. 

2 

Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene.  
Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av særlige viktige 
konstruksjonsdeler eller operasjoner.  
Regelmessig rapportering.   

3 

Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Kontinuering tilsyn under høyt kvalifisert ledelse i viktige 
faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering og byggeplasslaboratorium.  Supplerende 
undersøkelser og prøving.  Regelmessig rapportering.  Sluttrapportering. 

 

4.2 Vurdering av skredrisiko 
Det er ikke påvist sensitive løsmasser eller løsmasser i bratt terreng som gjør at strekningen vil 
være utsatt for naturlige skred. 
 

4.3 Profil 5 230 - 5 260 
Tegninger: V02 og V05 
Veglinja er her planlagt å gå like utenfor eksisterende veg, litt ute i sjøen i ei lita bukt ca. 100 m 
vest for Haukvikelva. Strandsonen har slak helning og traseen ligger tørt ved fjære sjø. Herfra 
har sjøbunnen brattere helning utover. Mellom denne strekningen og Haukvikelva er det fylt ut 
i strandsonen for diverse formål. 
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4.3.1 Grunnforhold 
De utførte grunnundersøkelsene i området viser at løsmassene langs traseen består av 
overveiende fast lagrede grusige og sandige masser med et løsere sandlag i ca. 1 meter tykkelse 
ved fjell. Dybden til fjell varierer mellom 3 m og 6,2 m i borpunktene i strandsonen, mens ei 
boring gjennom fyllinga i øst (profil 5230) viser 8,7 m fjelldybde. 
 
Det er berg i dagen i strandsonen ca. 30 m vest for grunnboringene. 
 

4.3.2 Valg av geotekniske parametere 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene er styrkeparametrene i sandlaget like over fjell vurdert til: 
Attraksjon a=5 kPa og friksjonsvinkel φ=33°. Romvekt vurderes til g=18 kN/m3. 
 
I fast lagret grusige og sandige masser antas: Attraksjon a=5 kPa, friksjonsvinkel φ=36° og 
romvekt g=18 kN/m3. 
 

4.3.3 Stabilitetsforhold 
Det vil være mulig å legge veglinja langs traseen som er planlagt. For vegfylling mot sjøen 
anbefales å legge et plastringslag som vern mot bølgeerosjon. 
 
Vurdering av skråningshelning på fyllingen vil bli gjort i forbindelse med byggeplanleggingen. 
Samtidig må det også foretas lodding av sjøbunnen i profil 5230 og 5250. 
 

4.3.4 Setningsforhold 
På grunn av grove, drenerende masser forventes setningene å bli små og pågå så kort tid at det 
ikke vil ha betydning for veganlegget. 
 

4.4 Profil 5 650 - 5 750 
Tegninger: V02 
Veglinja er her planlagt å breddeutvides innover fra eksisterende veg på ei strekning hvor 
vegen går nær sjøen. 
 

4.4.1 Grunnforhold 
Det er ikke boret til fjell, men ut fra kvartærgeologisk kart og befaring består løsmassene 
ovenfor vegen av tynt morenelag (siltig, sandig, grusig og steinholdig materiale). 
 
Nedenfor vegen er det strandavsetninger av stein/grus og partier med bart fjell. 
 

4.4.2 Valg av geotekniske parametere 
På bakgrunn befaring/observasjon er aktuelle parametere i morenelaget vurdert til: Attraksjon 
a=10 kPa, friksjonsvinkel φ=38° og romvekt g=19 kN/m3. 
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4.4.3 Stabilitetsforhold 
Slik veglinja ligger vil det bli lav skjæring i jord. Det kan oppstå problem med erosjon ved 
kraftig nedbør eller sig i overflata under teleløsninga, dersom graveskråninga graves brattere 
enn 1:2. Steinplastring kan utføres for å stabilisere overflata. 
 

4.5 Profil 6 350 - 6 500 
Tegninger: V03, V05 og V06 
Veglinja er her planlagt å breddeutvides innover fra eksisterende veg på ei strekning hvor 
vegen går nær sjøen. Det vil kun bli mindre endringer i forhold til dagens situasjon mht. 
vegkant/skjæring. 
 

4.5.1 Grunnforhold 
De utførte sonderboringene i området viser at løsmassene langs traseen består av fast lagrede 
grusige, sandige og steinholdige masser (antatt morene). Dybden til fjell varierer mellom 0,9 m 
og 2,4 m i borpunktene. 
 
Det er berg i dagen i strandsonen og i skjæringer i begge endene av strekningen. 
 

4.5.2 Valg av geotekniske parametere 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene er jordparametrene i morenelaget vurdert til: Attraksjon 
a=10 kPa, friksjonsvinkel φ=38° og romvekt g=19 kN/m3. 
 

4.5.3 Stabilitetsforhold 
Slik veglinja ligger vil det bli lav skjæring i jord, stedvis med noe berg. Det kan oppstå 
problem med erosjon ved kraftig nedbør eller sig i overflata under teleløsninga dersom 
graveskråninga graves brattere enn 1:2. Steinplastring kan utføres for å stabilisere overflata. 
 

4.6 Profil 7 250 - 7 500 
Tegninger: V04, V06 og V07 
Veglinja er her planlagt å følge dagens veg gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er 
sideskrått med helning omkring 1:3-3,5 nedover mot sjøen. Vegen breddeutvides med fylling 
på nedsiden. Fyllingstykkelsen vil bli opptil 4-5 m frem til vegen nærmer seg Grønsetelva som 
krysser ved profil 7500. Tykkelsen øker til ca. 7 m ved elva. 
 

4.6.1 Grunnforhold 
De utførte sonderboringene i området viser at løsmassene langs traseen består av fast lagrede 
grusige, sandige og steinholdige masser (antatt morene og strandavsetninger). Dybden til fjell 
varierer fra 0,9 m til mer enn 9,9 m i borpunktene. 
 

4.6.2 Valg av geotekniske parametere 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene er aktuelle parametere i morenelaget vurdert til: 
Attraksjon a=10 kPa, friksjonsvinkel φ=38° og romvekt g=19 kN/m3. 
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4.6.3 Stabilitetsforhold 
Det vil være mulig å legge vegen i fylling langs den planlagt traseen. Nærmere vurdering av 
fyllingens stabilitet gjøres i byggeplanfasen. Fyllingshøyden samt helningen på fylling og 
terreng inn mot Grønsetelva gjør at det kan være aktuelt å etablere fyllingsfot til fjell. 
 

4.6.4 Setningsforhold 
Erfaringsverdier for setningsegenskaper for denne type løsmasser tilsier at setninger ved den 
aktuelle vegfyllingen vil bli små og pågå over kort tid slik at de ikke får betydning for 
veganlegget. 
 

4.7 Profil 7 500 - 7 900 
Tegninger: V04 og V08 
Veglinja er her planlagt å legges like nedenfor dagens veg gjennom et område med dyrket 
mark. Maksimal avstand til dagens veg er ca. 15 m. Etter Grønsetelva går traseen over et jorde 
som ligger utover et nes. Terrenget er sideskrått med helning omkring 1:3 nedover mot sjøen 
ved Grønsetelva, og videre over neset er helningen slakere enn 1:10. Vegen vil gå på fylling 
med tykkelse opptil 4 m over jordet/neset. Tykkelsen øker til ca.  
7 m ved elva. 
 

4.7.1 Grunnforhold 
De utførte sonderboringene i området viser at dybden til fjell er 0,9-2,3 m nedenfor dagens veg 
i et profil 10 m øst for elva (profil 7490), og i elveløpet er det berg i dagen. Boringer i et profil 
ca. 20 m vest for elva (profil 7520) viser 2,6-2,9 m fjelldybde. 
 
På jordet vest for elva er det lagdelte løsmasser med sandig, siltig, leirig materiale. Massene er 
relativt løst lagret sammenlignet med grunnforholdene øst for Grønsetelva. Dybden til fjell 
varierer fra 0,8 m til mer enn 5,3 m i borpunktene langs veglinja. Maksimalt er det boret 6,6 m 
til fjell i et punkt ca. 50 m nedenfor vegen i profil 7785.  
 

4.7.2 Valg av geotekniske parametere 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene er styrkeparametrene i løst lagret sandig, siltig, leirig 
materiale vurdert til: Attraksjon a=5 kPa og friksjonsvinkel φ=31°. Romvekt vurderes til g=19 
kN/m3. 
 

4.7.3 Stabilitetsforhold 
Det vil være mulig å legge vegen i fylling langs den planlagt traseen over jordet. Nærmere 
bestemmelse av fyllingsgeometri må baseres på stabilitetsberegninger, og vurderes nærmere i 
byggeplanfasen. Inn mot Grønsetelva, hvor fyllingstykkelsen øker (og løsmassetykkelsen 
avtar), kan det bli nødvendig å grave til fjell for å etablere fyllingsfot. 
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4.7.4 Setningsforhold 
Det er ikke gjort laboratorieundersøkelser med tanke på setningsparametre, men 
erfaringsverdier for denne type løsmasser tilsier at setninger ved den aktuelle vegfyllingen kan 
bli 0,5 % av lagtykkelsen til løsmassene, dvs. litt i overkant av 2-3 cm midt på strekningen og 
gradvis avtagende mot endene. Differansesetninger mellom vegskuldrene kan bli opptil 1-2 cm. 
Setningene forventes å pågå over så kort tid at de ikke får betydning for veganlegget. 
 

4.8 Videre grunnundersøkelser 
På strekningen profil 7500- 7900 hvor det er påvist løst lagret sandig, siltig, leirig materiale 
foreslås supplerende sonderboringer og prøvetaking som grunnlag for stabilitetsberegninger i 
byggeplanfasen. Totalt anslås 5 sonderboringer og 3 prøveserier til ca. 5 m dybde. 
 
Det må i tillegg foretas lodding av sjøbunnen ved profil 5230 og 5250. 
 

5 SHA - FORHOLD 
I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette vegprosjektet utarbeides byggherrens 
SHA-plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø). Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse 
geotekniske arbeider ved graving og masseutskifting for vegfylling. 
 
Gravearbeider i forbindelse med masseutskifting vil føre til situasjoner i anleggsfasen som er 
ugunstig for stabiliteten av eksisterende veg eller terrenget omkring. Det kan derfor bli et krav 
at masseutskifting gjennomføres som seksjonsvis graving og fylling. 
 
I byggefasen skal entreprenøren for de kritiske arbeidsoperasjonene, som gravearbeider for 
masseutskifting og utlegging av fyllinger, lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om 
dette vil fremgå av byggherrens SHA-plan. 
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Bilag 2

Borhull X Y Z Metode Stopp Løsm Fjell
1 7007520,906 496444,276 2,795 Total 93 8,68 0,00
2 7007531,008 496441,071 -0,694 Total 93 6,22 0,00
3 7007527,527 496420,173 -0,224 Total 93 3,03 0,00
4 7007537,241 496422,552 -0,763 Total 93 4,22 0,00
4-1 7007537,241 496422,552 -0,763 Prøve 90 3,70 0,00
7 7007489,648 496021,589 6,696 Enkel 90 0,75 0,00
8 7007485,432 495981,550 6,243 Enkel 90 0,50 0,00
9 7007506,620 495279,757 9,016 Total 93 2,42 0,00
10 7007490,770 495230,197 11,772 Total 93 2,55 0,00
11 7007500,599 495231,233 9,388 Total 93 0,90 0,00
12 7007501,637 495196,722 10,082 Total 93 1,23 0,00
13 7007369,018 494382,520 14,320 Total 93 5,53 0,00
14 7007378,629 494379,855 12,135 Total 90 9,90 0,00
15 7007342,236 494296,061 16,467 Total 93 1,77 0,00
16 7007361,824 494291,734 11,352 Total 93 8,65 0,00
17 7007324,258 494187,399 14,446 Total 93 2,55 0,00
18 7007338,910 494184,101 12,136 Total 93 2,90 0,00
19 7007307,967 494109,186 15,188 Total 93 5,32 0,00
19-1 7007307,967 494109,186 15,188 Prøve 90 3,40 0,00
20 7007317,457 494106,002 13,916 Total 93 5,13 0,00
21 7007287,606 494068,932 14,920 Total 93 3,40 0,00
275 7007184,513 493807,135 10,281 Enkel 93 2,80 0,00
276 7007193,631 493803,724 6,517 Enkel 93 1,20 0,00
277 7007234,946 493937,590 10,618 DrT 93 0,82 0,00
278 7007244,248 493934,036 9,109 DrT 93 1,02 0,00
279 7007276,859 493921,195 5,873 DrT 93 6,63 0,00
280 7007272,768 493965,809 8,577 DrT 93 1,35 0,00
281 7007256,842 493993,450 11,966 DrT 93 1,27 0,00
282 7007270,886 493988,040 10,463 DrT 93 2,35 0,00
283 7007285,393 494068,345 15,577 DrT 93 4,45 0,00
284 7007294,778 494065,057 14,282 DrT 93 3,53 0,00
285 7007331,816 494221,441 14,120 DrT 93 2,28 0,00
286 7007341,247 494219,131 10,312 DrT 93 0,88 0,00
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