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VEDLEGGSOVERSIKT
Format
Bilag 1: Teikningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
A4
Bilag 2: Oversiktskart/Borplan
A3
Bilag 3: Fyllplass Tasta, Oversikt rutenett, tegning nr. 4577-5
A3
Bilag 4: Fyllplass Tasta, Oversikt kotehøyder fylling, tegning nr. 4577-9
A3
Bilag 5: Fyllplass Tasta, Snitt A-F, tegning nr. 4577-6
A3
Bilag 6: Fyllplass Tasta, Snitt G-K, tegning nr. 4577-7
A3
Bilag 7: Fyllplass Tasta, Snitt 0-10, tegning nr. 4577-8
A3
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1 INNLEIING/ORIENTERING
Etter oppdrag fra Ellen Njøs Slinde, planseksjonen, har vegteknisk seksjon i Stavanger
foretatt grunnundersøkelser for E39 Smiene-Harestad, Stavanger kommune.
Det ble utført undersøkelser for tre alternative traceèr, Alternativ 1-3. Det er også utført en
kartlegging av fjelloverdekningen langs Varden og ned til krysset mellom Eskelansveien og
Tastamyrveien. For alternativ 2 er det foretatt supplerende boringer i nordøstlig retning for å
kartlegge omfanget og mektighet av den gamle søppelfyllinga. Dette ble utført for å kunne
vurdere om Alternativ 2 kan flyttes nærmere Tastamyrveien. Boringene ved søppelfyllingen
er foretatt i rutenett på ca. 50x50m med utgangspunkt i tverrprofiler fra Alternativ 2.
Markarbeidet for parsellen er foretatt for kommuneplan. Foreliggende rapport presenterer
dataene fra undersøkelsene og gir en orientering om grunnforholdene på parsellen.
Under kapittel 3.2-3.11 vil grunnforholdene beskrives og vurderes for traceène, Alternativ 13, med tilstøtende ramper.

Oversiktsfoto
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2 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKINGAR
2.1

Tidligere grunnundersøkelser

Det ble i 1997 utført grunnundersøkelser for omlegging av E39 mellom Tasta skole og
Dusavikveien. Disse boringene omfatter borepunkt 101-108. Boringene som er representative
for dagens traceèr er tegnet inn på plantegningene, og er tatt med i beskrivelsen i kap.3
Grunn- og fundamenteringsforhold.
I 2004 ble det utført grunnundersøkelser for reguleringsplan E39 Smiene - Harestad. Det ble
foretatt sonderboringer både i april og august. Boringene er tegnet inn på plantegningene,
tegning 1-9. Representative boringer er beskrevet i kap. 3 Grunn- og fundamenteringsforhold.

2.2

Grunnundersøkelser for kommunedelplan 2010

Mannskap fra vegteknisk seksjon i Stavanger har foretatt 63 stk. totalsonderinger, 33 stk.
fjellkontrollboringer og 8 stk. prøveseriar med 30mm ramprøvetaker. Feltarbeidet ble utført
februar/mars 2010. Til feltarbeidet blei det brukt hydraulisk grunnboringsrigg, Geonor GTB
150.
Boringene er vist på oversiktskart med terrengkote, boret dybde i jordmasser og fjellkote der
fjell er registrert. Resultatet av boringene er vist i borediagram og tegnet inn på tverrprofil og
lengdeprofil. Prøvene er analyserte i vårt laboratorium i Stavanger med hensyn til
kornfordeling og vanninnhold. Resultat fra analysene er vist på kornkurver og stolper tegnet
inn på profiler.

Grunnboringsrigg, Geonor GTB 150
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3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
3.1

Geoteknisk prosjektklasse

I henhold til NS3480 og ut frå ein vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er
geoteknisk prosjektklasse sett til klasse 1-3.
Alternativ 1, geoteknisk prosjektklasse 1.
Alternativ 2, geoteknisk prosjektklasse 3.
Alternativ 3, geoteknisk prosjektklasse 1.
Omfang av kontroll i byggefasen er i utgangspunktet definert etter valt prosjektklasse og
følgjande tabell:
Geoteknisk
prosjektklasse
1

Kontroll i byggefasen
Kontroll

av

at

forutsetningene

på

byggeplassen

stemmer

med

prosjekteringsforutsetningene. Enkel rapportering.
Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene.

2

Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av særlige viktige
konstruksjonsdeler eller operasjoner.
Regelmessig rapportering.
Kontroll

3

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.
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3.2

Alternativ 1, Profil 4760-5450

Borplan:
teikn. 01 og 02
Lengdeprofil: teikn. 10 og 11

3.2.1 Grunnforhold
Vegen er på denne strekningen planlagt å ligge langs eksisterende E39 i betongstøpt kulvert.
Det er utført fem totalsonderinger(mars 2010) og fem fjellkontrollboringer(april 1997) på
parsellen.
Boring 111, 112 og 113 er foretatt på vestsiden av eksisterende E39 og viser at løsmassene
har variert lagringsfasthet. I hull 111 er det påtruffet et lag med lav lagringsfasthet i 1,2-3,2m
dybde og to lag med middels lagringsfasthet i henholdsvis 4.0-5.0m og 5.8-6.6m dybde.
Resterende boredybde viser at massene har stor lagringsfasthet og fjellet er registrert 10,8m
under terreng. Analyseresultat frå prøveserien i hull 111 viser at massene hovedsakelig består
av sand, silt og grusmaterialer(T3-T4).
Hull 112 viser god lagringsfasthet i hele boredybden og fjellet er påtruffet i 8,4m dybde.
Boring 113 viser hovedsakelig liten lagringsfasthet ned til 2,7m dybde. Fra 2.7m dybde øker
lagringsfastheten og fjellet er påtruffet 4.2m under terreng.
Eksisterende E39 ligger på fylling og boring 115 og 116 er foretatt gjennom denne. Boring
115 viser at massene har stor lagringsfasthet i hele boredybden, foruten et lag med middels
stor lagringsfasthet i 1.7-2.3m. Boring 116 viser også masser med god lagringsfasthet, foruten
et lite lag mellom 6.8 og 7.7m dybde hvor massene har middels stor lagringsfasthet.
Fjellkontrollboring 101-104 er foretatt på vestsiden av eksisterende E39. Sonderingene viser
liten løsmassetykkelse(1.8-3.3m) mellom profil 5070 og 5200. Fra profil 5200 øker
løsmassetykkelsen og hull 104 viser 7.8m faste masser før fjellet er påtruffet.
Fjellkontrollboringen i hull 105 er foretatt på høyre side av eksisterende E39. Massene har
stor lagringsfasthet, men det er ikke påtruffet fjell. Lausmassetykkelsen øker med
profileringsretningen fra profil 5200.

3.2.2 Vurderingar og anbefalning
Det forventes ikke fundamenteringsproblem for kulverten i fjellskjæringen, på eksisterende
løsmasser og eller på dagens fylling.
Det bør allikevel foretas supplerende boringer i reguleringsplanfasen. Dette bør foretats for å
få en bedre kartlegging av utskiftningsdybde av massene på vestsiden av eksisterende E39,
samt for å kontrollere at det ikke ligger dårlige masser under eksisterende fylling(kun bort 2
hull i eksisterende vegfylling).
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3.3

Alternativ 1, Profil 5450-5850

Borplan:
teikn. 02
Lengdeprofil: teikn. 11

3.3.1 Grunnforhold
Vegen er på denne strekningen planlagt å ligge i skjæring og dels i dagens terrengnivå.
Planlagt veglinje ligger på østsiden av eksisterende E39.
Det er foretatt totalsonderinger for ca. hver 100m i senterlinja langs alternativ 1. Det er også
foretatt kontrollboringer for rampene og toplanskryss ved profil 5770.
Totalsonderingene(borepunkt 290-296) som er foretatt i senterlinja viser hovedsakelig
løsmasser med stor lagringsfasthet, foruten enkelte mindre lag med middels lagringsfasthet.
For av- og påkjøringsrampen mot eksisterende E39(VIPS 11310) er det fortatt en
totalsondering(borepunkt 293). Det er påtruffet faste masser i hele boredybden.
For av- og påkjøringsrampen mot Tastamyrveien(VIPS 10300) er det foretatt 7
totalsonderinger(borepunkt 294, 295 og borepunkt 270-274). Borepunkt 294 og 295 er foretatt
for fyllingen og sonderingene viser hovedsakelig stor lagringsfasthet. Borepunkt 270-274
viser stor lagringsfasthet, foruten i de øverste 2.0m i borepunkt 273. Analyseresultat fra
prøveserien i hull 273 viser at massene består av sandig grusig siltig materiale (T3-T4) i 1.02.0m dybde og av sandig siltig materiale(T4) i 2.5-3.0m dybde.

3.3.2 Vurderingar og anbefalning
Det forventes ikke geotekniske problem på strekningen, profil 5450 og 5850.
For fyllingene til av- og påkjøringsrampene forventes det ikke betydelige setninger, eller
stabilitetsproblem.

3.4

Alternativ 1, Profil 5850-6700

Borplan:
Tverrprofil:

teikn. 02 og 03
teikn. 11 og 12

3.4.1 Grunnforhold
Vegen er på denne strekningen planlagt å ligge i dagens terrengnivå, på mindre fyllinger og i
lave skjæringer. Planlagt veglinje ligger til høyre for eksisterende E39. Det er foretatt
totalsonderinger for ca. hver 100m. Boringene viser at løsmassene hovedsakelig har stor
lagringsfasthet. Fra profil 6250-6700 er det registret liten løsmassetykkelse(0.8-3.9m) før
fjellet er påtruffet.

3.4.2 Vurderingar og anbefalning
Det forventes ikke geotekniske problem på strekningen.
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3.5

Alternativ 2, Profil 5040-5340

Borplan:
teikn. 04
Lengdeprofil: teikn. 13

3.5.1 Grunnforhold
Vegen er på denne strekninga planlagt å ligge i fjelltunnel. Det er utført fjellkontrollboringer i
profil for hver 20meter under Tasta skole, profil 5040 og 5340. Sonderingene viser liten
løsmassetykkelse og mektigheten av løsmassene varierer mellom 0.7 og 3.0m. Boring 220 og
221 viser at løsmassemektigheten øker i profileringsretningen, fra profil 5340.

3.5.2 Vurderinger og anbefalning
Det forventes ikke problem med hensyn til overdekning på strekningen. På grunn av et
gassuttak fra den gamle søppelfyllingen og på grunn av klage fra grunneier ved eiendom 29/1
er det ikke utført sonderinger for å kunne kartlegge plassering av påhugget på vestsiden av
Eskelandsveien.
Ett påhugg til fjelltunnelen med tilstrekkelig overdekning må trolig etableres ett sted mellom
profil 5340 og 5400.

3.6

Alternativ 2, profil 5340 – 5700

Borplan:
teikn. 04 og 05
Lengdeprofil: teikn. 14

3.6.1 Grunnforhold
Vegen er på denne strekningen planlagt å ligge i skjæring. Det er ikke foretatt
grunnundersøkelser på strekningen på grunn av ovennevnte gassuttak fra søppelfyllingen.
Karter fra kommunen viser oversiktstegninger og snittegninger fra fyllingen som ble etablert i
1980, bilag 3 til bilag 7. Tegning 4577-5 til 4577-9 viser at området består av søppel på hele
strekningen med tykkelser opptil 12m.

3.6.2 Vurderingar og anbefalning
Ett påhugg til fjelltunnelen med tilstrekkelig overdekning må trolig etableres ett sted mellom
profil 5340 og 5400.
For å etablere ett påhugg må det graves ut store forskjæringer i fyllmassene. Masseutskifting
av de forurensede massene må leveres til godkjent deponi for spesialavfall. Skråningene må
erosjonssikres mot den forurensede grunnen. I tillegg må det etableres drenssystem som
hindrer forurenset vann å komme ut i skråningene.
Søppelfyllingen er ikke egnet som byggegrunn siden massene vil medføre store og ujevne
setninger. For å kunne etablere overbygning må bosset på strekningen erstattes med egnede
fyllmasser for å oppnå tilstrekkelig bæreevne og for å unngå store og ujevne setninger.
Eventuelt må vegen etableres på peler.
Søppelfyllingen har stor mektighet(opptil 12m) og det er også uklart hvilke løsmasser som
ligger under fyllinga mellom profil 5400 og 5690.
En kan forvente store kostnader og usikkerhet ved å etablere forskjæring og
løsmasseskjæringer i søppelfyllingsmassene som er deponert i området. Vegteknisk anser
området som uegnet for påhuggsområde. Det anbefales å ikke foreta videre utredning av
Alternativ 2.
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3.7

Alternativ 2, profil 5700 - 5950

Borplan:
teikn. 05
Lengdeprofil: teikn. 14
Tverrprofil: teikn. 19-26

3.7.1 Grunnforhold
Vegen går i dette området dels i skjæring og dels i dagens nivå. Av og påkjøringsrampene
som krysser hovedlinja på bro i profil 5850 er planlagt å ligge på fylling. Sonderingene viser
at massene har variert, men hovedsakelig lav lagringsfasthet. Det øverste laget består av
søppel med registrerte tykkelser på mellom 5.0m og 10.0m. Under søppellaget er det påtruffet
et løst lagret lag med naturlig løsmasser. Mektigheten av laget er registrert i opptil 6.0m
tykkelse.
Analyseresultat fra prøveserien i hull 255 viser at det øverste laget består av 5.0m søppel. Fra
5.0-11.2m består massene av sandig silt(T4) og sandig leirig silt(T4) med lav lagringsfasthet.
Det svake siltlaget under søppelfyllingen har størst mektighet nærmest Tastamyrsveien. Laget
avtar i tykkelse i sørvestlig retning.

3.7.2 Vurderingar og anbefaling
Søppelfyllinga er som nevnt ikke egnet som byggegrunn. Boringene viser at grunnen består
hovedsakelig av søppel over et lag med løst lagret sandig leirig silt før det er påtruffet
morenemasser med stor lagringsfasthet. Løsmasselagene over morenemassene er
setningsgivende og den varierte mektigheten av lagene vil også kunne medføre store og
ujevne setninger.
For å kunne etablere vegen på denne strekningen må de dårlige massene skiftes ut eller vegen
fundamenteres på peler.
Det anbefales å ikke foreta videre utredning av Alternativ 2.

3.8

Alternativ 2, profil 5950-6700

Borplan:
teikn. 05 og 06
Lengdeprofil: teikn. 14 og 15

3.8.1 Grunnforhold
Vegen går i dette området i skjæring og dels i dagens terrengnivå. Totalsonderingene som er
utført viser at løsmassene har stor lagringsfasthet foruten ett topplag som antas å bestå av
matjord. Fra profil 6250 er det påtruffet fjell i dybder mellom 0.8 og 3.6m. Dette vil medføre
fjellskjæring fra ca. profil 6250.

3.8.2 Vurderinger og anbefalning
Grunnforholdene er gode og det forventes ikke geotekniske problem på denne strekningen.
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3.9

Alternativ 3, profil 4760-5450

Borplan:
teikn. 07 og 08
Lengdeprofil: teikn. 16 og 17

3.9.1 Grunnforhold
Samme tracè som alternativ 1, profil 4760-5450. Se kap. 3.2.1.

3.9.2 Vurderinger og anbefalning
Samme tracè som alternativ 1, profil 4760-5450. Se kap. 3.2.2.

3.10 Alternativ 3, profil 5450-6150
Borplan:
teikn. 08 og 09
Lengdeprofil: teikn. 17

3.10.1

Grunnforhold

Vegen går i dette området i dagens terrengnivå før det skal etableres forskjæring til en tunnel
fra profil 5850. Totalsonderingene viser at massene i grunnen har stor lagringsfasthet. Det er
utført en totalsondering(hull 313) og fire fjellkontrollboringer(hull 315-318) mellom profil
6000 og 6250 for å kartlegge overdekning og påhugg for en fjelltunnel. Det er registrert stor
løsmassetykkelse frem til profil 6150.

3.10.2

Vurderinger og anbefalning

Det er ønskelig å etablere et påhugg for fjelltunnelen i ca. profil 5950. Boringene(hull 313,
315, 316) viser stor løsmassetykkelse og fjelltunnelen kan ikke etableres før profil 6200 med
foreslått veglinje. Dette medfører at det må etableres store løsmasseskjæringer frem til
påhugget i fjell. Eventuelt kan det etableres portal i betongkulvert fra profil 5950 til fjellet blir
påtruffet i ca. profil 6200.
Begge alternativene vil medføre grunnvannsenking. På grunn av den store lagringsfastheten i
løsmassene forventes det ikke store setninger på terreng og nærliggende hus som følge av en
grunnvannsenking.

3.11 Alternativ 3, profil 6150-6750
Borplan:
Tverrprofil:

teikn. 09
teikn. 17 og 18

3.11.1

Grunnforhold

Fjellkontrollboringene(hull
319-321)
viser
liten
løsmassetykkelse,
0.4-1.9m.
Totalsonderingen i hull 322 viser masser med stor lagringsfasthet i hele boredybden foruten
ett topplag på 0.8m som antas å bestå av matjord.

3.11.2

Vurderinger og anbefalning

Det forventes ikke geotekniske problem på strekningen. Løsmassetykkelsen er liten i
påhuggsområdet ved profil 6550.
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