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Innledning 

Denne rapporten presenterer geotekniske vurderinger av forskjellige veglinjealternativer for 

kommunedelplanen E39 Lyngdal - Ålgård. De geotekniske vurderingene er stort sett basert på 

kvartærgeologiske kart. Det henvises også til tidligere grunnundersøkelser i området fra Lyngdal til Feda. 

Geoteknisk utredningsnivå 

Geoteknisk utredningsnivå er vurdert iht. håndbok N200, ref. (3). I prosjektet er det gjennomført geotekniske 

vurderinger i tilstrekkelig omfang til å avklare gjennomførbarhet av vegtiltaket innenfor korridorene i denne 

kommunedelplanfasen. Vurderingene er også tilstrekkelig til å kalkulere prosjektkostnaden innenfor krav til 

nøyaktighet. På kommunedelplannivå er det ikke gjennomført prosjektering. Egenkontroll og intern 

systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert. 

I senere planfaser med prosjektering må det tas stilling til hvilken geoteknisk kategori, pålitelighets- og 

konsekvensklasse som prosjektet tilhører. Kontroll skal da gjennomføres iht. valgt kontrollklasse basert på 

håndbok N200. 

Grunnforhold 

3.1 Tidligere grunnundersøkelser 

Nedenfor vises liste over tidligere grunnundersøkelser som er mottatt fra Statens vegvesen Region sør. 

/1/. Oppdragsnr. 231512 E39 Lyngdal-Flekkefjord (Bussterminal Naudenes), Refraksjonsseismiske 

grunnundersøkelser, datert 2003-08-13, GEOMAP. 

/2/. E39 Handeland – Feda vest, Grunnundersøkelser (Rapport D: P 29450 – P 29830), datert 2003-01-

03, Statens vegvesen. 

/3/. E39 Handeland – Feda vest, Grunnundersøkelser (Rapport E: P 30300 – P 31090), datert 2003-01-

03, Statens vegvesen. 

/4/. E39 Handeland – Feda vest, Grunnundersøkelser (Rapport H nr 1: P 45700 – P 46300), datert 

2004-02-01, Statens vegvesen. 

/5/. E39 Handeland – Feda vest, Grunnundersøkelser (Rapport I nr 1: P 46390 – P 47220), datert 2004-

02-01, Statens vegvesen.

/6/. E 18 Hp 01 Tronvik, Tegning Ld 717A-01 datert aug. 1994 

/7/. E18 Hp 01 Vest Agder Gr. – Heskestad: Loddinger i Hovsvatnet (Rapport Ld 427A-05), datert 1984-

09-17.

/8/. E39 Skurve sør – Skurve nord. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Rapport nr. 2014144316-05, 

datert 2015-07-03. 

/9/. E39 Skurve nord-Skurve sør. Geoteknisk rapport for byggeplan. Rapport nr. 30323-GEOT-1, datert 

2017-09-29. 

Tidligere grunnundersøkelser ved Feda (se rapport /2/ og /3/, vist ovenfor) viser at det er inntil 4 m torvlag i 

myrområdet som ligger på faste morenemasser.  

Tidligere grunnundersøkelser i vannet ved Tronvika viser løsmassmektighet opptil 10 m (se rapport /6/, vist 

ovenfor). Totalsonderinger som ble utført viser ingen bormotstand, og det er bløte masser (siltig leire) i de 

øverste 10 m. Boringene på land viste moreneavsetninger. 
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3.2 Kvartærgeologiske kart 

Kvartærgeologiske kart viser at stor del av veglinjene ligger i områder med bart fjell, morenemateriale og 

elveavsetninger og befinner seg over marin grense. Derfor kan en utelukke fare for leire/kvikkleire skred. 

Likevel kan løsmassene i vann vise bløte avsetninger.  

Geoteknisk vurdering 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i dette oppdraget. De geotekniske vurderingene er utført på grunnlag 

av kvartærgeologiske kart. Grunnforholdene i stor del av området fra Lyngdal til Sandes består av 

morenemateriale.  

Morenemateriale er vanligvis uproblematisk for vegbygging. Gravbarheten er ofte god og det er mulig å 

utføre høye skjæringsskråninger. Likevel bør det tas hensyn til at morene i bratt terreng må erosjonssikres 

siden skjæringene i moreneavsetninger er ømfintlig for erosjon. Et høyt finstoffinnhold gjør morenen tett og 

telefarlig med behov for god drenering i byggegroper. 

Påvirkning av grunnforholdene på valg av veglinjene er kort oppsummert som følgende: 

• Det kan regnes at det ikke forventes store geotekniske utfordringer utover de konvensjonelle

kravene for høye vegskjæringer og vegfyllinger.

• Når det gjelder kostnadsvurderinger, legges vekt på mengder av skjæring- og fyllingsmasser.

• Geotekniske tiltak har relativt liten betydning for valg av alternativer siden det ikke er havavsetninger

(leire og silt) i området.

• Når det er mulig kan vegfylling brukes for optimalisering av bru-lengde. Morene masser har god

bæreevne.

• Løsmassene i vann kan bestå av bløte lag og spesielle hensyn bør tas i vurderingen. Dette kan ikke

avklares fra kvartærgeologiske kart.

• For store vanndybder, kan det være utfordrende å fylle i vannet.

• Det kan være behov for kostbare tiltak (eks. spuntløsning) for forskjæringer i tykk morene ved

påhuggsområder. Det bør også vurderes risiko og konsekvens av grunnvannssenking i

omkringliggende områder.

De geotekniske problemstillingene i tabell 2 er vist enten i rød, gul eller grønn farge. For oversikt over 

vegmodeller og kvartærgeologiske kart henvises det til vedlegg 1 

Rød: Det forventes geotekniske problemstillinger. Det bør vurderes geotekniske grunnundersøkelser (i neste 

fase) for å avklare omfang av tiltak. 

Gul: Det kan forventes geotekniske problemstillinger, men omfang av tiltak regnes til å være relativt lite. 

Grønn: Det forventes ikke geotekniske problemstillinger. 

Beskrivelse av løsmassene, iht. NGUs definisjon er definert nedenfor (tabell 1). 



Kommunedelplan E39 Lyngdal - Ålgård 

Geoteknisk vurdering 
Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V001   Versjon: 03 

2019-02-19  |  Side 6 av 16 x:\nor\oppdrag\kristiansand\515\64\5156432\5 arbeidsdokumenter\515 geoteknikk\notater\5156432-v001-veglegg til 
kommunedelplan rv03\5156432_v001 geoteknisk vurdering for alle gjeldende veglinjer_rev03.docx 

Tabell 1: Beskrivelse av løsmasser 

Tabell 2: Oppsummering av grunnforhold og geotekniske problemstillinger 

(Merk at det ikke er utført geotekniske vurderinger i de strekningene der det er valgt tunnelløsning) 

Tegning Vedlegg 

side 

Profil 

nr. 

ca. 

Grunnforhold 

(kvartærgeologiske kart) 

Geotekniske problemstillinger 

C1101 

C1201 

1 0-3200 - Tunnel 

C1102 

C1203 

2 3200-

4850 

Bart fjell, ved profil 4300 er 

det tynt dekke 

skredmateriale. 

Store vegfyllinger – opptil ca. 20 m ved profil 

3800 og ca. 30 m ved profil 4400. Fylling i 

vann ved profil 4400. Det forventes ikke store 

geotekniske utfordringer med tanke på 

løsmassene, men konsekvensen av store 

fyllinger i dette området bør vurderes i den 

neste fasen.  

4850-

6600 

- Tunnel 

C1103 3 6600-

7200 

Det er bart fjell i 

omkringliggende områder. 

Løsmassene i vann kan vise 

bløte lag 

Brufundamentering i Fedafjorden 

7200-

8650 

- Tunnel 

8650-

9334 

Stort sett humusdekke/ tynt 

torvdekke over berggrunn. 

Tynn morene i noen 

områder. 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

utover brufundamentering. 

C1104 4 9334-

11000 

Tynn morene, bart fjell Kryssområde Birkeland. Det forventes ikke 

geotekniske utfordringer utover 

brufundamentering. 
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11000-

13000 

Stort sett humusdekke/ tynt 

torvdekke over berggrunn 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer. 

Skjæring opptil 50 m i ca. profil 11250-11750 

må vurderes av ingeniørgeolog. 

C1105 5 13000-

16250 

Tynt torvdekke over 

berggrunn, bart fjell, tynn 

morene. 

Torv/myr ved profil 13500. Lave vegfyllinger 

og vegskjæringer. Forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

C1106 6 16250-

19750 

Tynt torvdekke over 

berggrunn, bart fjell, tynn 

morene. 

Tunnel ca. profil 17320-18000. 

Opptil ca. 30 m vegfylling ved profil 18800 og 

ca. 25 m vegfylling ved profil 19250. Det 

forventes ikke store geotekniske utfordringer 

med tanke på løsmassene, men 

konsekvensen av store fyllinger i dette 

området bør vurderes i den neste fasen. 

C1107 7 19750-

23500 

Tynt torvdekke over 

berggrunn, tynn morene. 

Løsmassene i vann kan vise 

bløte lag 

Det er vegfylling i Årsvatnet (ca. profil 20000-

20100 og 20500-20800) og Lølandsvatnet (ca. 

profil 22750-23150). 

C1108 8 23500-

26000 

Stort sett tynt torvdekke over 

berggrunn. Skredmateriale 

mellom ca. profil 25000 og 

25500 

Vegfylling i Helledalsvatnet (ca. profil 24300-

2450) og Jogestøvatnet (ca. profil 25500-

25600). 

26000-

26750 

- Tunnel 

C1109 9 26750-

27550 

Tynt torvdekke over berg og 

myr mellom tunnelene 

Tunnel frem til profil 26825. Dagsone i 

skjæring. Tunnel ca. profil 27100-27550 

27550-

29300 

Tynn morene, bart fjell, 

breelvavsetning 

Brufundamentering 

29300-

30250 

- Tunnel 

C1110 10 30250-

31812 

- Tunnel 

C1204 11 9334-

10750 

Tynn morene, tynt 

humusdekke over berg 

Kryssområde Birkeland. Det forventes ikke 

geotekniske utfordringer utover 

brufundamentering. 

10755-

12750 

- Tunnel 

C1205 12 12750-

16400 

- Tunnel 

C1206 13 16400-

17255 

Det er tynn morene i 

omkringliggende områder. 

Løsmassene i vann kan vise 

bløte lag 

Brufundamentering 

17255-

18900 

- Tunnel 
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18900-

19750 

Tynn morene Opptil ca. 10 m fylling i Stemmetjødn ved profil 

19250.  

Utover dette forventes det ikke geotekniske 

utfordringer. 

C1207 14 19750-

22000 

Stort sett tynn morene. På 

enkelte områder er det tykk 

morene og torv/myr. 

Kryssområde Flikka. Det er planlagt 

vegfyllinger opptil ca. 20 m.  Masseutskifting 

kan vurderes i området der det er påvist torv 

og myr. 

22100-

23250 

- Tunnel 

C1208 15 23250-

26750 

- Tunnel 

C1209 16 26750-

26900 

- Tunnel 

27550-

28700 

Tynn morene, tynt torvdekke 

over berg, breelvavsetning 

Høye skjæringer og brufundamentering 

28700-

29000 

- Tunnel 

C1210 17 29000-

31459 

- Tunnel 

C2101 

C2201 

C2301 

18 31818-

32255 

- Tunnel 

32255-

32950 

Tronvika. Tynn morene og 

tynt humusdekke på 

landsidene 

Brufundamentering. Forskjæringer for tunnel. 

32950-

35250 

- Tunnel 

C2102 

C2202 

C2302 

19 35250-

38150 

- Tunnel 

38150-

38750 

Tynn morene og 

breelvavsetning 

Ca. 10 m fylling. Det forventes ikke 

geotekniske utfordringer. 

C2103 

C2203 

20 38750-

41850 

Hovsvatnet. 

Breelvavsetning. Tykk 

morene på vest- og 

nordsiden av vannet. 

Det er vegfylling i Hovsvatnet i dette området. 

Morene masser har god bæreevne, men 

likevel kan løsmassene i vann vise bløte lag 

og behov for geotekniske undersøkelser og 

tiltak må utføres i den neste fasen. 

Fundamentering av bru (ca. profil 38950-

39100 og ca. profil 41400-41700). Forskjæring 

for tunnel. 

41850-

42250 

- Tunnel 

C2104 

C2204 

21 42250-

42755 

- Tunnel 
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C2105 

C2205 

C3201 

22 42755-

46250 

- Tunnel 

C3202 23 46250-

49250 

- Tunnel 

49250-

49750 

Tykk morene Vegfylling i Urdalsvatnet. 

C3203 24 49750-

51000 

Bart fjell på nordsiden av 

Glessjord, stedvis tykk 

morene 

Vegfylling i Glessjord 

51000-

53250 

Tykk morene, elveavsetning, 

tynn morene, bart fjell 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

C3204 25 53250-

56750 

Tynn morene, bart fjell Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

C3205 26 56750-

58300 

Bart fjell, løsmassene i vann 

kan vise bløte lag 

Vegfylling i Teksevatn. 

58300-

60250 

Tynn morene, stedvis tykk 

morene 

Store fyllinger ved ca. profil 58700-59100 og 

profil 59450. Utover dette forventes ikke 

geotekniske utfordringer. 

C3206 27 60250-

61500 

Tynn morene, bart fjell. Kryssing av elv. Det forventes ikke 

geotekniske utfordringer utover 

brufundamentering. 

C2105 28 42755-

46250 

- Tunnel 

C2106 

C2206 

29 46250-

49250 

- Tunnel 

49250-

49750 

Tynn morene, 

elveavsetninger og torv/myr 

og berg i dagen 

Lav fylling. Det forventes ikke geotekniske 

utfordringer utover masseutskifting. 

C2107 

C2207 

30 49750-

53250 

Tynn morene Det forventes ikke geotekniske utfordringer, 

med tanke på løsmassene, men 

konsekvensen av store fyllinger bør vurderes i 

den neste fasen. Fundamentering av to 

mindre bruer. 

C2108 

C2208 

31 53250-

56717 

Tynn morene, bart fjell Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

utover brufundamentering 

C2109 32 56717-

60000 

Bart fjell, tynn morene Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

utover brufundamentering 
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C2110 33 60000-

60950 

Tynn morene, stedvis bart 

fjell 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

utover brufundamentering over elv som 

krysses. 

60950-

61668 

- Tunnel 

C2111 34 61672-

65000 

- Tunnel 

C2112 35 65000-

66700 

- Tunnel 

66700-

67200 

Tynn morene, bart fjell, 

skredmateriale ved profil 

66750 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer 

utover brufundamentering og forskjæring i 

bratt terreng. Omfang av skredmateriale bør 

vurderes av ingeniørgeolog. 

67200-

67550 

- Tunnel 

67550-

68581 

Tynn morene, 

breelvavsetning 

Fylling. Det forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

C2113 36 68581-

72250 

Tynn morene, tykk morene, 

elveavsetning 

Vegfyllinger og vegskjæringer i varierende 

høyder. Det forventes ikke geotekniske 

utfordringer utover brufundamentering. 

C2114 37 72250-

72600 

Tykk morene Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområde, ca. profil 72400-72600. Det 

kan være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

72600-

74250 

- Tunnel 

74250-

76140 

Tykk morene Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdene (ca. profil 74250-74350). 

Det kan være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

C2115 38 76140-

77000 

Stort sett tykk og noe tynn 

morene. 

Brufundamentering  

Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet. Det kan være behov for 

kostbare tiltak (eks. spuntløsning). 

77000-

77700 

- Tunnel 

77700-

79416 

Tykk morene. Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet. Det kan være behov for 

kostbare tiltak (eks. spuntløsning). 

Vegfylling og kryssområde Bue i Ytre 

Kydlandsvatnet ved ca. profil 78500 og 79416. 

C3301 39 68581-

70000 

Tykk morene, 

breelvavsetning 

Brufundamentering 
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Forskjæringer i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 70000). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

 

 70000-

71850 

- Tunnel 

  71850-

72500 

Tykk morene, 

breelvavsetning 

Forskjæringer i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 71850). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

Brufundamentering 

C3302 40 72500-

74800 

- Tunnel 

  74800-

76140 

Tykk morene Forskjæring og skjæringer i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 74800). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

C3303 

 

41 76140-

77250 

Stort sett tykk og noe tynn 

morene. 

Brufundamentering  

Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet. Det kan være behov for 

kostbare tiltak (eks. spuntløsning). 

 77250-

77950 

- Tunnel 

 77950-

79684 

Tykk morene. Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet. Det kan være behov for 

kostbare tiltak (eks. spuntløsning). 

Vegfylling og kryssområde i Ytre 

Kydlandsvatnet ved ca. profil 78500 og 79416. 

C2116 

C2217 

C2316 

42 79457-

80400 

Tykk morene og 

breelvavsetning vest og nord 

for Ytre Kydlandsvatnet 

Lave vegfyllinger i Ytre Kydlandsvatnet. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

 80400-

81000 

Breelvavsetning Lave vegfyllinger. Ingen geotekniske 

utfordringer. 

 81000-

82100 

Bart fjell, stedvis tynt dekke Lave vegfyllinger og vegskjæringer. Ingen 

geotekniske utfordringer. 

 82100-

83000 

Torv eller myr Det er lave vegfyllinger og vegskjæringer. Det 

kan være behov for masseutskifting langs 

strekningen der det er torv/myr. 

C1117 

C2218 

C2317 

43 83000-

86150 

Stort sett tykk morene, 

stedvis breelvavsetning, 

torv/myr og bart fjell. 

Fundamentering av bruer/kulvert. 

Vegskjæringer og vegfyllinger i varierende 

høyder. Det forventes ikke store geotekniske 

utfordringer. Det kan være behov for 
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masseutskifting langs strekningen der det er 

torv/myr. 

86150-

86400 

- Tunnel 

C2118 

C2219 

C2318 

44 86400-

86950 

- Tunnel 

86950-

89900 

Tykk morene, 

breelvavsetning, og 

elveavsetning 

Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 87000). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

Tidligere grunnundersøkelser, ref. /8/ og /9/ i 

kapittel 2.1 viser at totalsonderingene som er 

utført i Klugsvatnet viser varierende 

løsmassemektighet. Ved profil 89100 er det 

registeret bergkote ca. +141 på en avstand ca. 

20 m fra land. Berget ligger på ca. kote +137 

på en avstand ca. 35 m fra land. Det øvre 

laget er organisk jord bestående av 

dynn/svarttorv. Under grunnen med organisk 

jord er det påtruffet et lag med løst til middels 

fast lagret friksjonsjord. Videre i dybden er det 

påtruffet leire og antatt morenemateriale.  

For å kunne etablere vegfylling i dette område 

er det behov at løsmasseene av organisk jord 

masseutskiftes. Det bør utføres supplerende 

grunnundersøkelser i neste fase som gir godt 

nok grunnlag for stabilitets- og 

setningsvurderinger. 

For fylling i Klugevatnet ved profil 88600-

88950, bør grunnforhold vurderes nærmere i 

den neste fasen. 

Der det er lave vegskjæringer og vegfyllinger 

langs strekningen forventes ikke geotekniske 

utfordringer.  

C2119 

C2220 

C2319 

45 89900-

92500 

Tykk morene, 

breelvavsetning 

Det er tilløpsfyllinger på begge sider av bru i 

Klugevatnet. Grunnforholdene bør undersøkes 

og geotekniske tiltak vurderes nærmere i den 

neste fasen. 

C2209 46 56750-

60250 

Bart fjell, tynn morene Kryssområde Årrestad sør, vekslende fyllinger 

og skjæringer, samt fylling i et mindre vann. 

Det forventes ikke geotekniske utfordringer. 
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C2210 47 60250-

63750 

Bart fjell, tynn morene og 

breelvavstninger 

Brufundamentering og høye fyllinger. 

Forventes ingen større geotekniske 

utfordringer. 

Tunnel ca. profil 62950-63350. 

C2211 48 63750-

64550 

Bart fjell, tynn morene. Forskjæring tunnel og brufundamentering. 

64550-

66150 

- Tunnel 

66150-

66700 

Tynn og noe tykk morene. Forskjæring for tunnel og lav fylling 

C2212 49 66700-

68557 

Bart fjell, tynn og tykk 

morene 

Tunnel ca. profil 66700 – 67430 og dagsone 

med kryssområde Sagland 

C2303 50 38750-

39050 

Breelvavsetning Lave vegfyllinger og brufundamentering. 

39050-

40500 

Hovsvatnet. Tykk morene på 

vestsiden av vannet. 

Det er vegfylling i Hovsvatnet i dette området. 

Morene masser har god bæreevne. Likevel 

kan løsmassene i vann vise bløte lag og 

spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

40500-

42250 

Tykk morene og bart fjell. Det forventes ikke geotekniske utfordringer. 

Det er mulig å etablere høye vegskjæringer i 

morene masser. 

Fylling i Hovsvatnet langs sydsiden. 

C2304 51 42250-

44000 

Bart fjell og skredmateriale 

(tykt dekke) 

Det er vegfylling i Hovsvatnet i dette området. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielt hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

44000-

45750 

Skredmateriale dels tykt 

dekke. 

Det anbefales (i neste fase) å utføre 

grunnundersøkelser er for å klassifisere hva 

slags skredmateriale er dannet her. Området 

må vurderes av ingeniørgeolog. 

Brufundamentering innenfor skredområdet, 

høye fyllinger og skjæringer. 

Et snitt er vist nedenfor i ca. profil 45200 for 

gjeldende veglinje. Skjæring i løsmasse med 

slik bratt skråning er uaktuelt. Riktig 

graveskråning må velges og konsekvensen av 

terrenginngrep i omkringliggende område må 
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vurderes

C2305 52 45750-

47300 

Skredmateriale (tynt dekke), 

bart fjell, breelvavsetning, 

tynn morene 

Vegfylling opptil 25 m og skjæring opptil 40 m. 

Slike høye vegfyllinger og skjæringer i 

breelvavsetninger og tynt dekke 

skredmateriale er gjennomførbare. Omfang av 

tiltak må verifiseres med grunnundersøkelser. 

47300-

48850 

- Tunnel. 

48850-

49250 

Tynn morene Vegfylling. Forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

C3101 53 42250-

43850 

Bart fjell og skredmateriale 

(tykt dekke) 

Det er vegfylling i Hovsvatnet i dette området. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielt hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

43850-

45740 

- Tunnel 

C3102 54 45750-

46900 

- Tunnel 

46900-

47850 

Bart fjell og tynn morene Brufundamentering. 

47850-

49100 

- Tunnel 

49100-

49500 

Tynn morene Vegfylling. Forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

C2306 55 49500-

49750 

Tykk morene Bruløsning. Løsmassemektigheten for tykk 

morene kan være flere ti-talls meter. 

Pelefundamentering til berg, eller 

friksjonspeler kan vurderes i den neste fasen. 

Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 49750). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

49750-

50800 

- Tunnel 
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50800-

52000 

Torv og myr/ tynn morene/ 

bart fjell, stedvis tynt dekke 

Vegskjæringer i varierende høyder. 

Masseutskifting kan vurderes i området der 

det er påvist torv og myr. Brufundamentering. 

C2307 56 52200-

55500 

Tynn morene, bart fjell, 

stedvis tynt dekke 

Tunnel (profil 52800-53100). 

Brufundamentering og fylling i Grøsfjellvatnet. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

C2308 57 55500-

59000 

Bart fjell, stedvis tynt dekke, 

tynn morene 

Kryssområde Grøsfjell. Vegskjæringer og 

vegfyllinger i varierende høyder. To korte 

bruer. Forventes ikke geotekniske utfordringer. 

C2309 58 59000-

62500 

Bart fjell, tynn morene og 

delvis tykk morene ved profil 

62000-62500. 

Vegskjæringer og vegfyllinger i varierende 

høyder. Forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

C2310 59 62500-

65700 

Bart fjell, stedvis tynt dekke, 

tynn morene 

Vegskjæringer og vegfyllinger i varierende 

høyder. 

Brufundamentering over Langhølen. 

65700-

66250 

- Tunnel 

C2311 60 66250-

67750 

- Tunnel 

67750-

68150 

Tykk morene Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 68000-68150). Det 

kan være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 

68150-

68850 

- Tunnel 

68850-

69960 

Tynn morene, tykk morene Kryssområde Sagland. Det forventes ikke 

geotekniske utfordringer. 

C2213 

C2312 

61 69960-

72000 

Tykk morene, 

breelvavsetning 

Det forventes ikke store geotekniske 

utfordringer. Vegfylling opptil 20 m ved profil 

70600-71000. Her anbefales det å utføre 

grunnundersøkelser i den neste fasen 

Brufundamentering. 

72000-

73250 

Tynn morene Det forventes ikke store geotekniske 

utfordringer. Vegfylling opptil 25 - 30 m ved 

profil 72600-73000. Her anbefales det å utføre 

grunnundersøkelser i den neste fasen. 

C2214 

C2313 

62 73250-

76450 

Stort sett tynn morene og 

tykk morene. Skredmateriale 

ved profil 73800-74000. 

Vegskjæringer og vegfyllinger i varierende 

høyder. I denne sammenheng forventes ikke 

geotekniske utfordringer. 

Forskjæring i tykk morene ved 

påhuggsområdet (ca. profil 76450). Det kan 

være behov for kostbare tiltak (eks. 

spuntløsning). 
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C2215 

C2314 

63 76750-

77200 

- Tunnel 

77200-

79050 

Tynn morene og tykk 

morene 

Fylling. Det forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

79050-

80250 

- Tunnel 

C2216 

C2315 

64 80250-

81750 

- Tunnel 

81750-

82150 

Breelvavsetning Brufundamentering over Vaulavatnet. 

82150-

83200 

Tykk morene, bart fjell, 

stedvis tynt dekke 

Kryssområde Bue. Vegskjæringer og 

vegfyllinger i varierende høyder. Det forventes 

ikke geotekniske utfordringer. 

83200-

83980 

Tykk morene Lave vegfyllinger i Ytre Kydlandsvatnet. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

C3401 65 79457-

80400 

Tykk morene og 

breelvavsetning vest og nord 

for Ytre Kydlandsvatnet 

Lave vegfyllinger i Ytre Kydlandsvatnet. 

Løsmassene i vann kan vise bløte lag og 

spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

80400-

81000 

Breelvavsetning, tykk 

morene 

Lave vegfyllinger. Ingen geotekniske 

utfordringer. 

81000-

81500 

Tykk morene, tynn morene, 

bart fjell, stedvis tynt dekke 

Lave vegfyllinger og vegskjæringer. Ingen 

geotekniske utfordringer. 

81500-

82500 

Tynn morene, bart fjell, 

stedvis tynt dekke 

Vegfylling i Strydesvatnet. Løsmassene i vann 

kan vise bløte lag og spesielle hensyn bør tas 

i vurderingen i den neste fasen. 

C3402 66 82500-

86400 

Bart fjell, tynn morene Fundamentering av bru/kulvert 

Det er vegfylling i Mjålivatnet (ca. profil 83250-

83800) og Grimevatnet (ca. profil 84200-

84500). Løsmassene i vann kan vise bløte lag 

og spesielle hensyn bør tas i vurderingen i den 

neste fasen. 

C3403 67 86400-

87100 

- Tunnel 

87100- 

88200 

Bart fjell, tykk morene, 

bresjø-/ innsjøavsetning 

Vegskjæringer og vegfyllinger i varierende 

høyder. Forventes ikke geotekniske 

utfordringer. 

88200-

90000 

Lik tegning C2118, C2219, C2318 

C3404 Lik tegning C2119, C2220, C2319 
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