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1 Innledning 

Statens vegvesen region Midt planlegger utbedring av E39 mellom Stormyra og Vinjeøra på grensen 

mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Utbedringen omfatter linjeutretting og vegutvidelse 

over en strekning på ca. 3,3 km, hvilket medfører fyllinger og skjæringer med inntil henholdsvis 10 og 

20 m høyde. Inkludert i veglinjen er en bro over elven Fjelna. I forbindelse med prosjektet er det også 

planlagt en rekke gårdsveger, samt nye av- og påkjørsler til planlagt E39. 

Multiconsult er engasjert til å utføre grunnundersøkelser og gi geotekniske vurderinger angående 

prosjektet. Foreliggende rapport gir en orienterende geoteknisk vurdering for reguleringsplan. 

Rapporten er en revidert versjon av rapporten som ble utgitt for forprosjektet. Det er gjort enkelte 

endringer i veglinjen, og profil- og tegningsnummerering avviker derfor fra tidligere utsendte utgave. 

I tillegg omfatter foreliggende rapport en orienterende geoteknisk vurdering for stikkveger og masse- 

og deponiområder. 

2 Topografi og grunnforhold 

Terrenget er grovkupert, og langs store deler av strekningen er sideterrenget relativt bratt. Østre del 

av parsellen ligger på ca. kote +52, mens den vestre delen ligger nesten helt nede ved fjorden på 

rundt kote +4. Den første delen av strekningen går over myr med mektighet inntil 5 m. For øvrig 

består løsmassene hovedsakelig av sand og grus, men langs flere partier er det også registrert et 

bløtere lag med mektighet inntil 2 m. I fjæra i Vinjefjorden er det lokalt påtruffet kvikkleire. For 

nærmere beskrivelse av topografi og grunnforhold henvises det til den geotekniske datarapport 

415701-RIG-RAP-001_rev01.  

3 Sikkerhetsprinsipper 

I størstedelen av det undersøkte området er det ikke funnet sensitive masser, og bruddmekanismen 

antas å være nøytral. Håndbok V220 krever γM = 1,4 for både total- og effektivspenningsanalyser for 

konsekvensklasse CC2 og nøytral bruddmekanisme, se Figur 3.1 [4]Error! Reference source not 

found..  

Lokalt ved profil 3120 er det påvist kvikkleie. I dette området antas bruddmekanismen å være sprø. 

Håndbok V220 krever γM = 1,5 for både total- og effektivspenningsanalyser for konsekvensklasse CC2 

og nøytral sprø, se Figur 3.1 [4] 

 

Figur 3.1: Krav til partialfaktor γM  …[4]Error! Reference source not found. 
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4 Geotekniske vurderinger 

4.1 Generelt 

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

grunn. Det forutsettes av vegfyllingen bygges opp av grove friksjonsmasser (sprengstein, pukk, kult). 

Oppfyllingen for den nye vegen vil sannsynligvis gi noen setninger i veglinjen, men dersom 

fyllmassene legges ut lagvis og komprimeres i henhold til kravene gitt i Statens vegvesens håndbøker, 

forventes små setninger som stort sett vil være unnagjort i anleggsperioden.  

Bruk av fiberduk og pukk (eventuelt i kombinasjon med jordarmering) under forsterkningslaget over 

bløte partier kan være tiltak for å sikre mot lokal ustabilitet og setninger. Det må vurderes 

fortløpende etter utgraving til traubunn for traséen.  

Der ikke annet er beskrevet, antas skjæringer å ha tilstrekkelig overflatestabilitet med 

skråningshelning på maksimalt 1:2 og fyllinger vil være stabile med helning 1:2.  

4.2 Veglinje 12500 – Ny E39 

4.2.1 Profil 0-620 

Eksisterende E39 går over et relativt flatt område med myr og noe utmark. Planlagt veg vil trekkes 

lenger ut på Stormyra enn eksisterende veg. Vegen er planlagt å ligge på en inntil 1 m høy fylling over 

myra. Torv og myr må fjernes, og erstattes med friksjonsmasser. Ut fra resultatene fra 

grunnundersøkelsene vil nødvendig masseutskiftingsdybde være ca. 3-5 m. Skråningene bør ha 

maksimal helning 1:2.  

4.2.2 Profil 620-1000 

Ny E39 er planlagt med en noe rettere linje enn eksisterende veg, og vil ligge noe høyere opp i 

skråningen. Frem til ca. profil 700 vil vegen ligge på en inntil ca. 2 m høy fylling. Videre vil vegen 

skjære seg ned i skråningen, med skjæringer på inntil ca. 10 m.  

Fyllinger og skjæringer er vurdert stabile med helning 1:2.   

4.2.3 Profil 1000-1460 

Planlagt veg vil ligge i inntil 4 m dyp skjæring like nord for eksisterende veg. Terrenget på siden av 

vegen er relativt flatt.  

Grunnen består hovedsakelig av lagdelt sand og grus, men det kan også være et bløtere lag med høyt 

leir- og siltinnhold ca. 2,5 m under terreng med mektighet på en drøy meter.  

Torv og matjord under traubunn må fjernes, og masseutskiftes ned til original mineralsk grunn. 

Skjæringene er vurdert stabile med helning 1:2.  

4.2.4 Profil 1460–2030 

Planlagt veg går over innmark på hele delstrekningen. Vegen vil hovedsakelig ligge med skjæringer på 

begge sider, med dybde på inntil ca. 20 m. Løsmassene består av et topplag med torv og matjord 

med mektighet ca. 1 m, og videre sand og leire. Ca. 4-5 m under terreng er det registrert et bløtere 

lag med et leirig, siltig, sandig, grusig materiale frem til ca. profil 1860.  Det bløte laget har en 

mektighet på i underkant av 2 m.  
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Fra ca. profil 1520 til 1560 vil traubunn ligge like ovenfor det bløte laget, og masseutskifting av dette 

laget er nødvendig for å redusere setninger og telehiv. 

Videre vil det bløte laget gå gjennom nedre del av skjæringene. Skjæringer med helning 1:2 i siltige 

masser kan erfaringsmessig være utsatt for overflateglidninger. For å sikre overflatestabiliteten av 

vegskjæringene må det vurderes plastring av skjæringene og etablering av pukkefylte 

skråningsgrøfter.  

Mellom ca. profil 1800 og 1930 vil nedre del av skjæringene gå i berg.  

4.2.5 Profil 2030-2260 

Terrenget er terrassert det siste stykket ned mot elven. Skråningene mellom terrassene er relativt 

bratte. Den nye vegen vil hovedsakelig ligge på fylling med inntil ca. 2 m høyde. Sonderinger 

indikerer at løsmassene består friksjonsmasser av sand og grus. Eventuelt topplag med organisk 

innhold må fjernes, og vegfyllingen kan legges ut på faste friksjonsmasser.  

Fyllingene er planlagt med helning 1:2. Det vurderes ikke stabilitetsmessige problemer med å 

etablere fyllingene som planlagt.  

Videre skal det etableres en bro over elven mellom ca. profil 2150 og 2245. Broen er planlagt i tre 

spenn, med akser/peler i profil 2155, 2181, 2214 og 2240. Tegningene viser at det er planlagt 

tilløpsfyllinger på inntil ca. 10 m mot landkarene. Det tilrås at broen fundamenteres på peler til berg. 

Fyllingen kan legges ut på faste friksjonsmasser og vurderes stabil med helning 1:2. Det er viktig at 

fyllmassene legges ut lagvis og komprimeres i henhold til kravene gitt i SVVs håndbøker for å 

begrense setningene. Det tilrås at tilløpsfyllingene legges ut så tidlig som mulig for å gjøre unna 

mesteparten av setningene i anleggsperioden. 

4.2.6 Profil 2260-2520 

Planlagt vegtrasé går over et relativt flatt område med innmark på elvesletten noe sør for 

eksisterende veg. Vegen vil ligge på tilløpsfylling på ca. 10 inn mot landkaret, og fyllingshøyden avtar 

gradvis med økende profilnummer.  

Eventuelt topplag av organsiske masser fjernes, og fyllingen kan fundamenteres direkte på 

underliggende friksjonsmasser. Fyllingene er planlagt med helning 1:2. Det vurderes ikke 

stabilitetsmessige problemer med å etablere fyllingene som planlagt.  

Humusinnholdet i sanden gjør at det må påregnes noe setninger. 

4.2.7 Profil 2520-2720 

Terrenget stiger opp fra elvesletten i nordøst og fra eksisterende veg langs fjorden fra nordvest med 

gjennomsnittlig helning på ca. 1:1,5 og danner et platå på ca. kote +12. Vegen er planlagt i skjæring 

gjennom dette platået, før den krysser eksisterende veg på fylling ved ca. profil 2720. Skjæringene vil 

være på inntil ca. 7 m, og fyllingene på inntil ca. 5 m. 

Løsmassene består av friksjonsmasser, og grunnvannet står dypere enn 10 m under terreng.  

Skjæringene er planlagt med helning 1:2. Det vurderes ikke stabilitetsmessige problemer med å 

etablere skjæringene som planlagt. 

4.2.8 Profil 2720-3390 

Planlagt veg vil hovedsakelig ligge på fylling. Fyllingen strekker seg ut i fjorden langs noen partier av 

strekningen. Løsmassene i fjæra består av sand og grus over bløt sand/leire. Lokalt i profil 3120 er 
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det registrert kvikkleire i fjæra. Fyllingen er ikke planlagt ut mot kvikkleiren, og sonderingene 

indikerer fast lagrede fiksjonsmasser av sand og grus i planlagt fyllingsfot. Det er stedvis registrert 

berg i dagen langs strekningen.  

Fyllingene vurderes stabile med helning 1:2.  

4.3 Veglinje 20000  

Veglinjen er ca. 260 m lang og går fra Kjerkvegen og i bro over eksisterende og planlagte E39 før den 

kobles på veglinje 2500. Broen er planlagt som en spennarmert platebru i 3 spenn, og er planlagt 

direktefundamentert. E39 er planlagt i skjæring under broen, med sidehelninger 1:2.  

Det er utført grunnundersøkelser ved planlagte broakser.  Sonderingene indikerer generelt fast 

lagrede friksjonsmasser av sand og silt, men det er også registrert et bløtere lag med inntil ca. 3 m 

mektighet i ca. 5 m dybde i flere av borpunktene.  

Landkarene er planlagt like ovenfor det bløte laget. Dette laget bør masseutskiftes under 

fundamentene, og landkarene kan fundamenteres direkte på underliggende stedlige masser. 

Tilløpsfyllingene er vurdert stabile med helning 1:2. Det er viktig at fyllmassene legges ut lagvis og 

komprimeres i henhold til kravene gitt i SVVs håndbøker for å begrense setningene og for å gjøre 

unna mesteparten av setningene i anleggsperioden. De to midtre fundamentene fundamenteres 

direkte på berg. Det bør sprenges en stabil hylle under fundamentene.  

Skjæringer med helning 1:2 i siltige masser kan erfaringsmessig være utsatt for overflateglidninger. 

For å sikre overflatestabiliteten av vegskjæringene må det vurderes plastring av skjæringene og 

etablering av pukkefylte skråningsgrøfter.  

4.4 Veglinje 25000   

Veglinjen er drøyt 185 m lang. Kryssområdet mot E39 er planlagt rett øst for eksisterende kryss, 

hvilket medfører en linjeendring de første ca. 70 m før den følger eksisterende veg den resterende 

strekningen. Vegen er planlagt ca. 2-3 m under terreng i første del, og nærmer seg gradvis terreng 

utover i linjen. Det er ikke utført grunnundersøkelser for denne veglinjen. 

Skjæringer og fyllinger vurderes stabile med helning 1:2. 

4.5 Veglinje 61600  

Vegstrekningen er ca. 275 m lang og går hovedsakelig over innmark. Vegen er planlagt omtrent i 

terreng. Grunnundersøkelsene indikerer matjord og myr den øverste meteren, og videre sand og 

grus med dybden.  

Fyllinger og skjæringer er vurdert stabile med helning 1:2.  

4.6 Veglinje 61800  

Veglinjen kobler eksisterende gårdsveg på planlagt E39. Det er små løsmassemektigheter langs 

strekningen.  

Fyllinger og løsmasseskjæringer vurderes stabile med helning 1:2.  

4.7 Veglinje 61900 

Vegen er planlagt omtrent i terreng, og vil hovedsakelig ligge på små fyllinger. Det er ikke utført 

grunnundersøkelser for veglinjen. 

Fyllingene er vurdert stabile med helning 1:2.  
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4.8 Veglinje 62000  

De første ca. 50 meterne av veglinjen stiger terrenget på, og vegen er planlagt med skjæringer på 

inntil ca. 4,5 m. Videre er terrenget relativt flatt, og vegen er planlagt omtrent i terreng. Løsmassene 

består trolig av sand og silt. 

Skjæringene vurderes i utgangspunktet stabile med helning 1:2. Dersom det viser seg å være høyt 

siltinnhold i massene bør det derfor vurderes plastring av skjæringene for å forhindre 

overflateglidninger. Dette vurderes på stedet. 

 

4.9 Veglinje 62100 

Vegen vil ligge inntil ca. 3 m under terreng den første delen og på ca. 1 m høy fylling den siste delen 

av strekningen. Løsmassene består hovedsakelig av fast lagrede friksjonsmasser av sand og grus, men 

det kan være et noe bløtere lag like under traubunn.  

Dersom det påtreffes bløtere masser bør disse masseutskiftes. For øvrig vurderes fyllinger og 

skjæringer stabile med helning 1:2.  

4.10 Veglinje 63000  

Vegen er planlagt i kulvert under E39 og stiger videre oppover i skogen. Utbyggingen vil medføre 

skjæringer på inntil ca. 7 m på innsiden av vegen. Mellom ca. profil 100 og 130 krysser vegen en 

ravine med en bekk, som medfører fyllinger på inntil ca. 7 m. I bekken er det registrert berg i dagen, 

mens sonderingen på kanten av ravinen indikerer en løsmassemektighet på ca. 9 m bestående av 

sand og silt. Ved påkoblingen til veglinje 70000 ved Vinjefjorden består løsmassene av finsand. 

Det er viktig å sikre god vanngjennomstrømning gjennom fyllingen. Fyllinger og skjæringer vurderes 

stabile med helning 1:2. 

4.11 Veglinje 63400 

Vegen går i delvis sidebratt terreng, og kan medføre skjæringer med inntil ca. 14 m dybde på korte 

partier i første del av traséen.  Videre vil vegen ligge på inntil ca. 7 m høy fylling.  

Fyllinger og løsmasseskjæringer vurderes stabile med helning 1:2. Deler av skjæringene vil kunne gå i 

berg. 

4.12 Veglinje 70000 

Vegen ligger hovedsakelig på fyllinger med inntil ca. 4 m høyde på nordsiden av planlagt E39 ut mot 

Vinjefjorden.  

Mellom ca. profil 180 og 300 er det registrert berg i dagen. For øvrig består løsmassene i 

fjæreområdet hovedsakelig av finsand. 

Fyllingene vurderes stabile med helning 1:2. Det bør legges fiberduk mellom originale masser og 

sprengsteingsfyllingen. Det må påregnes noe setninger. 

Ved ca. profil 520 er det påvist kvikkleire utenfor planlagt gang- og sykkelveg (tilsvarende som profil 

3120 for E39, veglinje 12500). På dette partiet er det ikke planlagt terrenginngrep i forbindelse med 

bygging av gang- og sykkelvegen. Boreresultatene indikerer at kvikkleiren ikke har utstrekning inn 

under vegen. Stabiliteten vurderes derfor som akseptabel. Det frarådes imidlertid å mellomlagre 

masser på og utenfor gang- og sykkelvegen på dette partiet.  
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4.13 Rigg- og deponiområder 

Det er utført grunnundersøkelser for planlagt rigg- og deponiområde i området opp mot Brannåsen. 

Sonderingene indikerer at grunnen består av myr med inntil ca. 2 m dybde over lagdelt sand. Berg er 

påtruffet 2-8 m under terreng. 

Området er egnet som deponiområde. Maksimale fyllingshøyder og utleggingsprosedyrer må 

avklares i forbindelse med byggeplan. 

5 Kritiske momenter 

Som det fremgår av rapporten kan vegprosjektet i all hovedsak bygges som planlagt. Det vil likevel 

være viktig med involvering av geotekniker videre i prosjektet, hovedsakelig for å vurdere endelig 

behov for masseutskifting, omfang av plastring av skråninger samt at kontroll av forutsetninger om 

utførelse ved det lokale partiet med påvist kvikkleire blir ivaretatt.  
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