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Sammendrag

Etter oppdrag fra prosjekt E6 Helgeland ved Børge Johnsen har Geo- og laboratorieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ny E6 fra like sør for ny Svenningelv bru og til Lien.
Denne rapporten er en vurderingsrapport for området lengst i sør mellom profil 4800 og 6150 samt for en mulig adkomst til Trofors
sentrum.
Grunnforholdene for ny E6 er gjennomgående gode i dette området og det er ikke behov omfattende geotekniske tiltak her. Ny
Svenningelv bru bør i sin helhet fundamenteres peler til berg (stålrør og/eller stålkjernepeler).
I de videre vurderingen må det avklares hvordan området med den eksisterende søppelfyllingen mellom profil 5370 og 5460 skal
behandles.
For den eventuelle adkomsvegen til Trofors sentrum er det registrert områder med leire i undergrunnen. Dersom en går videre
med denne delen av prosjektet er det behov for supplerende vurderinger vedrørende aktuelle geotekniske tiltak
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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format)
Bilag 3: Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 960 (vm. 24120)
Bilag 4: Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 1170 (vm. 24120)
Bilag 5: Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 1270 (vm. 24120)
Bilag 6: Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 1330 (vm. 24120)

Tegn. V01: Oversiktskart, profil 4800 - 5520
V02: Oversiktskart, profil 5020 - 6300
V03: Oversiktskart, adkomst Trofors
V23: Tverrprofil, profil 5240, vm. 14200
V24: Tverrprofil, profil 5250, vm. 14200
V25: Tverrprofil, profil 5280, vm. 14200
V26: Tverrprofil, profil 5340, vm. 14200
V27: Tverrprofil, profil 5360, vm. 14200
V28: Tverrprofil, profil 5380, vm. 14200
V170: Tverrprofil, profil 960, vm. 24120
V171: Tverrprofil, profil 1170, vm. 24120
V172: Tverrprofil, profil 1270, vm. 24120
V173: Tverrprofil, profil 1330, vm. 24120

Målestokk
1:1000
1:1000
1:1000
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
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1 INNLEDNING/ORIENTERING
Etter oppdrag fra prosjekt E6 Helgeland ved Børge Johnsen har Geo- og laboratorieseksjonen i
region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ny E6 fra like sør
for ny Svenningelv bru og til Lien.
Det har tidligere blitt utført til dels svært omfattende grunnundersøkelser for en tidligere linje
for ny E6 forbi dette området. Denne linjen lå i sin helhet under marin grense og det var
vanskelige terreng- og grunnforhold i en rekke delområdet for denne linjen. På grunn av disse
forholdene ble det bestemt å flytte linjen til over marin grense i deler av de mest krevende
områdene.
Denne rapporten er en vurderingsrapport for området lengst i sør mellom profil 4800 og 6150
samt for en mulig adkomst til Trofors sentrum.
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER
Alle aktuelle undersøkelser i dette området er framlagt i vår geotekniske datarapport 51005GEOT-001 av 16. august 2019.
Det henvises ellers til denne rapporten for en detaljert gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER
Grunnundersøkelsene i dette området omfatter i alt 40 totalsonderinger, 2 trykksonderinger
(CPTu) samt opptak av 7 representative og 1 uforstyrret prøveserie.
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartene, tegn. V01 til V03.
Det henvises til foreliggende datarapport for en fullstendig oversikt over de utførte
grunnundersøkelsene i dette området.
Når det gjelder trykksonderingene (CPTU) er disse tolket ved hjelp av Statens vegvesen sitt
regneark-program CPTu 2019.01. Det henvises til dokumentasjonen i dette regnearket for
hvordan tolkningen utføres. Vi har oppnådd følgende nullpunktsvariasjoner og CPT-klasser
ved de utførte trykksonderingene:
Hull nr.

Dato utført

949CPT

02.05.2019

951CPT

02.05.2019

Nullpunktsvariasjon
SpissSidePoretrykk friksjon
trykk
kPa/%
kPa/%
kPa/%
71,3/
1,0/
0,9/
0,9%
0,7%
0,1%
32,8/
0,8/
1,7/
0,5%
0,6%
0,1%

Maks
helning

CPT
klasse

Merknad

5,6

1

Utført av SVV

3,9

1

Utført av SVV
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
4.1 Geoteknisk kategori
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2:
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse
(CC/RC) satt til klasse 2. Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk
kategori for dette prosjektet. Prosjekteringskontrollklasse er følgelig satt til PKK2 (kollegakontroll). Tilsvarende er utførelseskontrollklasse satt til UKK2.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i
rapporten.
Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og
bruddmekanisme (nøytralt/sprøtt brudd) anbefaler håndbok N200 «Vegbygging»
materialkoeffisient, γm satt til henholdsvis 1,4 (kun friksjonsmasser) og 1,5 (også
silt/leirmasser) for både effektivspennings- og totalspenningsanalyser.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og følgende tabeller:

Tabell 1: Krav til kontrollform, tabell 203.5 N200 Vegbygging
Kontroll av

1

Utførelse

Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller, kvalitativ
bedømmelse

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord og
berg som avdekkes ved graving

Grunnvann
Byggeplass
Overvåkning

Dokumentert erfaring
Ikke krav til tidsplan
Enkel, kvalitativ kontroll

Geoteknisk kategori
2

3
Tilleggsmålinger der det er aktuelt:
- av grunn og grunnvann,
- arbeidsrekkefølgen,
Grunnens egenskaper,
- materialenes kvalitet,
arbeidsrekkefølge,
- tegninger,
konstruksjonens oppførsel
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger,
- observasj. av miljøforh.
- uforutsette hendelser
Ekstra undersøkelser av jord og berg
Kontroll av egenskap til jord og
som kan være viktige for
berg i fundamentnivå
konstruksjonen
Observasjoner/målinger
Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport
Måling av bevegelser på utvalgte Måling av bevegelser og analyser av
punkter
konstruksjon
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4.2 Ny E6, profil 4800 til 6150 (vegmodeller 11700/14200)
Oversiktskart:
Tverrprofiler:

tegn. V01 og V02
tegn. V23 til V28

4.2.1 Grunnforhold
Området befinner seg under marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består området av
elveavsetninger. Lenger opp mot jernbanen består området av hav- og strandavsetninger.
Profil 4800 til 5300
Det er utført 20 totalsonderinger og tatt opp 4 representative prøveserier.
Registrerte løsmassemektigheter ligger på mellom 0,7 og 12,6 meter. Beliggenheten til
bergoverflaten registrert ved alle totalsonderingene og som en kontroll på at berg virkelig er
påtruffet er det boret videre mellom 1,0 og 4,0 meter ned i berget.
Løsmassene fram til profil 5300 består til stor del av sandig grusig materiale, men også med
innslag av silt og leire. I begynnelsen av parsellen mellom profil 4730 og 4900 er massene
forholdsvis løst lagret i de øverste meterne.
Profil 5300 til 6150
Det er utført 38 totalsonderinger og tatt opp 6 representative prøveserier. Av disse er 5
totalsonderinger nye.
Registrerte løsmassemektigheter ligger på mellom 0,57 og 39,7 meter hvor de korte dybdene er
registret ved den planlagte tunnelen. Berg er funnet for 30 av sonderingene og det er i tillegg
boret videre mellom 1,0 og 3,7 meter for å kontrollere at det virkelig er berg. For at det skal
være en sikker bestemmelse av bergnivå skal det være boret 3 meter i berg. I tillegg er antatt
berg registret ved ytterligere 1 totalsondering uten at det er boret ned i berg.
Løsmassene i området består av sand og silt med noe grus i toppen. På flere plasser er det
registrert lavt sonderingsmotstand, massene består der av leire med varierende innhold av silt
og sand.
Helt inntil den planlagte brua, mellom ca. profil 5370 og 5460 er det registrert en gammel
søppelfylling. Vi har ikke kjennskap til hva denne er fylt opp med. Det er utført en omtrentlig
innmåling av fyllingen, vist i tegn. V01. Området ser ut til å være i størrelsesorden 3400 m2,
anslaget må anses svært omtrentlig.
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4.2.2 Valg av geotekniske parametere
I våre tidligere stabilitetsberegninger for dette området har vi benyttet følgende parametere,
disse er fortsatt aktuelle å bruke:
Profil 4800-5300 (rapport 2013/069859-045 (referanse nr. 4.)
Lag

Densitet,
γ

Vegfylling
Silt
Sand grus
Berg
Tiltak vegfylling
Tørrskorpe

Udrenert
skjærstyrke
cuA
kPa
-

kN/m3
19
18,5
18,5
19
19
17

Attraksjon,
a
kPa
0
0
0
500
0
0

Friksjonsvinkel,
φ
°
42
33
35
45
42
30

Merknad

Profil 4500 a=1,1

Profil 5300-6150 (rapport 50759-GEOT-03 (referanse nr. 6.)
Lag

Densitet,
γ

Vegfylling/Deponimasser
Siltig sand
Sand
Grusig sandig siltig
materiale
Siltig sandig leirig
materiale
Sandig grusig materiale
Grus
Morene

Attraksjon,
a

kN/m3
19
18,5
19
19

Udrenert
skjærstyrke
cuA
kPa
-

kPa
0
0
5
0

Friksjonsvinkel,
φ
°
42
33
35
34

20

-

0

28

19
19
19

-

0
0
15

36
38
38

Merknad

Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0 til 5 meter under terrengoverflaten.
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 13 kPa for de tidligere
stabilitetsberegningene både hovedveger og g/s-veger i dette området. I områder der
trafikklastene ligger i passivt området (gir økte materialfaktorer/ sikkerheter) er de ikke tatt
med i stabilitetsberegningene.
Valg av anisotropifaktorer er gjort i henhold til rapport nr. 14/2014 «Naturfareprosjektet Dp. 6
Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske
leirer». Følgende tabell angir hvordan disse faktorene beregnes:
Ip (%)
≤10 %
>10 %

Ad
0,63
0,63+0,00425(Ip-10)

Ap
0,35
0,35+0,00375(Ip-10)
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4.2.3 Stabilitets- og setningsforhold
Det er ikke utført nye stabilitets- eller setningsberegninger for dette området. For en detaljert
gjennomgang av resultatene fra disse beregningene henvises det til de tidligere rapportene.
I de tidligere stabilitetsberegningene er det brukt trafikklaster inklusive materialfaktor på 13
kPa. Stabiliteten i området er så god at vi ikke ser behov for å revidere beregningene med ny
last på 19,5 kPa.

4.2.4 Vurderinger
Profil 4800-5300 (rapport 2013/069859-045 (referanse nr. 4.)
I området der de er funnet torvmasser må disse fjernes ned til fast materiale. I dette område er
torv funnet på profil 4500, i bunn av den prosjekterte vegfyllingen med en mektighet av ca.
1 meter.
Mellom profil 4540 og 4720 må tiltak gjøres for å oppnå ønskelig stabilitet for løsmasser i
overkant av bergskjæringen. Nærmest skjæringstopp må 2 meter frigjøres fra løsmasser samt
en fot bygges for at unngå ras. Løsmassene skal ha en helning på 1:2,5 se bilag 10 og 11.
Da det ikke er mulig å endre helningen fra 1:1,5 til 1:2 som ble anbefalt tidligere må det
massutskiftes under ny fyllingsfot. Massutskiftningen må utføres mellom profil 4765-4900 i
henhold til prinsippskisse for massutskiftning under.

Figur 1: Prinsipptegning for masseutskifting mellom profil 4765 og 4900

Disse beskrevne tiltakene er allerede utført og utover dette anses ingen spesielle geotekniske
tiltak nødvendige i dette området.
For den planlagte oppfyllingen på østsiden av veglinjen mellom ca. profil 4950 og 5150 vil det
heller ikke være behov for spesielle geotekniske tiltak. Forutsetningen her er at denne fyllingen
ikke bygges opp til større høyder enn 2 til 3 meter og at den legges ut etter at vegfyllingen i
samme område er lagt ut til tilnærmet full høyde.
Profil 5370-5460, søppelfylling
Hvordan dette området skal behandles må avklares nærmere. Alle forurensede masser direkte
under vegfylling/brufundament skal fjernes. Om dette ikke allerede er utført bør det gjøres
prøvegravinger for nærmere å avklare problemstillingen.
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Profil 5300-6150 (rapport 50759-GEOT-03 (referanse nr. 6.)
Av stabilitetsmessige hensyn er det ikke nødvendig med spesielle geotekniske tiltak med de
planlagte fyllingene i dette området.
Vegfyllinger skal bygges opp av sprengtstein i det hele området. Der hvor total fyllingshøyde
er større enn 2 meter bør fyllingene bygges opp lagvis med lagtykkelse på maksimalt 1,5 meter.
Det antatte grunnvannsnivået er ikke innmålt og kun antatt utfra enkle observasjoner. Det kan
derfor være tilfelle at grunnvannet ligger høyere i området. Med flere plasser hvor det er
registrert silt og leire kan det derfor oppleves som at grunnen er flytende og vanskelig å
håndtere. Dette vil ikke gi behov for massutskifting og undergrunnen vil igjen bli fastere å få
tilbake styrken etter at den dekkes med stein.
I den tidligere rapporten er det også utført stabilitetsberegninger for deponiområder inntil
veglinjen. Utfra stabilitetshensyn vil det være mulig å deponere en stor mengde masser i
området. Det henvises til den tidligere rapporten for ytterligere detajler vedrørende dette.
Eventuelle ekstra utfyllinger, profil 5800 til 6050
Så lengde eventuelle ekstra utfyllinger i dette området bygges opp av egenstabile masser og
med fyllingshøyder i utgangspunktet ikke høyere enn 3 meter vil slike tiltak ikke medføre
geotekniske problemer.

4.2.5 Fundamentering av Svenningelv bru
De utførte totalsonderingene viser løsmassemektighet mellom 3,0 og 23,8 meter i bruområdet,
se tegn. V23 til V28.
Totalsonderingene og prøveseriene viser at løsmassene består av sandig alternativ sandig
grusig materiale, men med stedvis et løsere topplag.
Vi vil anta at det vil være mest hensiktsmessig å fundamentere brua i sin helhet på peler
(stålrørspeler og/eller stålkjernepeler) til berg. Det vil også kunne vurderes å benytte
direktefundamentering særlig for de bruaksene/landkarene som ikke blir plassert ute i
elveløpet. Ved valg av ny fundamentering må brua omprosjekteres.
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4.3 Adkomst til Trofors sentrum, profil 500 til 1450 (vegmodell
24120)
Oversiktskart:
Tverrprofiler:

tegn. V02 og V03
tegn. V170 til V173

Denne adkomstvegen skal sannsynligvis ikke bygges, men det er i tidligere fase utført
undersøkelser og vi har allikevel utført innledende vurderinger for alternativet.

4.3.1 Grunnforhold
Fra området hvor adkomstvegen avviker fra å gå parallelt med planlagt E6 (ca. profil 500) og
videre mot Trofors er det utført 13 totalsonderinger, 2 trykksonderinger (CPTu) samt opptak av
3 representative og 1 uforstyrret prøveserie. I tillegg er det også i borpunktlisten tatt med
ytterligere 7 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTu) samt 2 representative og 1 uforstyrret
prøveserie fra området nærmere Trofors sentrum.
I første del av området fram til ca. profil 900 er det gjennomgående relativt små løsmassemektigheter i de undersøkte punktene og løsmassene synes for en stor grad å bestå av
sandmasser. Videre framover er de registrerte løsmassemektighetene betydelig større og det er
for noen borpunkt boret ned til 40 meter uten påvist bergoverflate.
Beliggenheten til bergoverflaten er kun registrert ved 5 av de 13 totalsonderingene og som en
kontroll på at det virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 3,0 og 3,3 meter ned i berget.
Gjennomgående er det et øvre lag med sandige og grusige masser og deretter silt- og
leirmasser. Under disse leirmassene er det for noen av borpunktene registrert et fastere lag av
antatte grus- eller morenemasser.
De utførte undersøkelsene gir ingen indikasjoner på at de påviste leirmassene kan være
kvikkleire/sprøbruddsmateriale, men videre nordover forbi jernbanestasjonen er det fra
tidligere registret et dyptliggende leirlag (dybde 15 til 20 meter) som da ble tolket som mulig
sprøbruddsmateriale.
Beliggenheten av bergoverflaten er registret ved kun 5 av de 13 totalsonderingene og som en
kontroll på at det virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 3 og 3,3 meter ned i berget.

4.3.2 Valg av geotekniske parametere
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:
Lag

Densitet,
γ

Vegfyllinger
Sandmasser
Leirmasser
Morene/grusmasser

kN/m3
19
19
20,3
19

Udrenert
skjærstyrke
cuA
kPa
60-170
-

Attraksjon,
a
kPa
0
5
0
15

Friksjonsvinkel,
φ
°
42
33
28-30
38

Merknad

Aa=1,0 Ad=0,63 Ap=0,35
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Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 2 til 5 meter under terrengoverflaten.
For nye stabilitetsberegninger benyttes det trafikklaster inklusiv materialfaktor på 19,5 kPa for
både hovedveger og g/s-veger i dette området. I områder der trafikklastene ligger i passivt
området (gir økte materialfaktorer/sikkerheter) er de ikke tatt med i stabilitetsberegningene.
Valg av anisotropifaktorer er gjort i henhold til rapport nr. 14/2014 «Naturfareprosjektet Dp. 6
Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske
leirer». Følgende tabell angir hvordan disse faktorene beregnes:
Ip (%)
≤10 %
>10 %

Ad
0,63
0,63+0,00425(Ip-10)

Ap
0,35
0,35+0,00375(Ip-10)

4.3.3 Stabilitetsforhold
Ved våre stabilitetsberegninger har vi oppnådd følgende materialfaktorer, γm:
Profil

Beregningsprogram

Beregningsmetode

Bilag

960

Vegmodell/
snitt
24120

GS Stability

3

1170

24120

GS Stability

1270

24120

GS Stability

1330

24120

GS Stability

aφ
ADP
aφ
ADP
aφ
ADP
aφ
ADP

4
5
6

Materialfaktor,
γm
2,98
3,22
2,11
1,87
1,89
1,38
2,21
2,93

Merknad/
kommentarer

4.3.4 Vurderinger
De utførte stabilitetsberegningene for den aktuelle vegmodellen viser tilfredsstillende
stabilitetsforhold for alle beregninger unntatt ADP-beregningen for profil 1270. I dette profilet
er aktuell fyllingshøyde ca. 11 meter.
Dersom en velger å gå videre med denne linjen vil det måtte gjøres endringer omkring dette
profilet. Aktuelle tiltak vil kunne være:
•
•
•
•

Senkning av veglinjen
Utslagning av fyllingsskråning mot elva
Motfylling
Bruk av lette masser i vegfyllingen

Når det gjelder skjæringene mellom profil 600 og 900 synes som om disse i all hovedsak vil bli
bergskjæringer, men de få boringene vi har her viser et tynt løsmasse-lag i skråningen. Det vil
måtte prosjekteres tiltak for å ta hånd om disse forholdene.
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5 VIDERE ARBEIDER
Når det gjelder fundamenteringen av Svenningelv bru kan det bli behov for
tilleggsundersøkelser dersom en velger en annen fundamentplassering enn den det nå er
grunnundersøkt for. I slik tilfelle skal det gjøres nye vurderinger vedrørende valg av
fundamentering.
Ved valg av midlertidige/permanente deponiområder nord for Svenningelv bru skal det lages
oppfyllingsplaner og de geotekniske vurderingene for deopniene skal gjennomgås/oppdateres.
Dersom en velger å gå videre med denne adkomstvegen til Trofors sentrum vil det være behov
for ytterligere geotekniske vurderinger for denne. I disse vurderingene vil det høyst sannsynlig
også være behov for supplerende grunnundersøkelser.
Eventuelle grøftegravinger i dette området må vurderes geoteknisk før de gjennomføres. Dette
gjelder særlig dersom grøftene blir dypere enn ca. 1,5 meter samt ved graving i leirmasser og i
foten av naturlige skråninger og fyllinger.

6 HMS - FORHOLD
I henhold til byggherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens HMS-plan.
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse geotekniske arbeider ved skjæringer og fyllinger for
ny E6 profil 4800 til 6150 samt for en eventuell adkomstveg til Trofors sentrum i Grane
kommune.
Ved utførelse av arbeidet må en ta hensyn til fare for utglidninger og ras. Det er derfor et krav
at eventuelle prosedyrer for dette følges i detalj. Dette er særlig viktig i de områdene hvor det
skal deponeres og utgraves.
I byggefasen skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som vegfyllinger, deponi,
masseutskifting og utgraving av eventuelle løsmasseskjæringer lage risikovurdering (sikker
jobbanalyse). Krav om dette skal fremgå av byggherrens SHA-plan.
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OVERSIKTSKART
E6 SVENNINGELV - LIEN
NY REGULERINGSPLAN
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949CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (Bq-Qt)
949CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (Fr-Qt)

Robertson 1990
-1. Predrilling
0. Outside model
1. Sensitive, fine grained
2. Organic soils - clay
3. Clays - silty clay to clay
4. Silt mixtures - clayey silt to silty clay
5. Sand mixtures - silty sand to sandy silt
6. Sands - clean sand to silty sand
7. Gravelly sand to dense sand
8. Very stiff sand to clayey sand
9. Very stiff, fine grained

951CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (Bq-Qt)
951CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (Fr-Qt)

Robertson 1990
-1. Predrilling
0. Outside model
1. Sensitive, fine grained
2. Organic soils - clay
3. Clays - silty clay to clay
4. Silt mixtures - clayey silt to silty clay
5. Sand mixtures - silty sand to sandy silt
6. Sands - clean sand to silty sand
7. Gravelly sand to dense sand
8. Very stiff sand to clayey sand
9. Very stiff, fine grained
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