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Sammendrag 
Det er varierende grunnforhold langs strekningen, det varierer fra berg i dagen til over 
14 m bløt og sensitiv leire. Terrenget er sidebratt i flere områder. 
 
Entreprenøren forutsettes å kjenne og følge SVVs aktuelle håndbøker, foreliggende 
rapport behandler kun spesielle tiltak i tillegg til håndbøkene. 
 
P 2700- 2870: Her stilles det krav til masseutskifting ved fyllingsfot og oppbygging av 
fylling. Dette av hensyn til stabilitet. 
 
P 2900-3200: Her stilles det krav til rekkefølge på grunn av dårlig stabilitet. De bløte 
massene kan også by på anleggstekniske utfordringer. 
 
P 3630 – 3720: Her skal bløte masser masseutskiftes av hensyn til stabilitet og setninger. 
Det stilles krav om seksjonsvis utgraving. 
 



Sammendrag forts. 
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P 4270 – 4290: Ordnet fylling med helning 1:1 hvor det stilles krav til egnet form og 
størrelse på stein i tillegg til utførelse. 
 
P 4280 – 4440 Av hensyn til stabilitet stilles det krav til seksjonsvis masseutskifting 
under fyllingsfot. Av hensyn til jernbanen er det ikke tillatt å komprimere ved vibrasjon. 
Det anbefales også deformasjonsmålinger på jernbanen. 
 
Deponi S3: Myr, silt og leire må masseutskiftes under en steinsjete før bløte masser kan 
deponeres oppå bløte stedlige masser bak sjetéen. Masseutskiftingen må foregå 
seksjonsvis. 
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1 Innledning 
Hæhre entreprenør AS (HE) er engasjert av Statens vegvesen region nord for å bygge 
E6 Helgeland Nord, Korgen-Bolna. Aas Jakobsen Trondheim AS (AAJT) er hoved-
rådgiver, engasjert av HE. NGI er engasjert av AAJT som underrådgiver på geoteknikk. 
 
Denne rapporten er geoteknisk prosjekteringsrapport for parsell 1 Urlandå-Skamdal. I 
revisjon 2 av rapporten er tørrmur ved pr. 3355-3379 og ordnet fylling ved pr. 4270-
4290 inkludert.  
 
Det forutsettes at HE har god kjennskap til SVV sine håndbøker når det kommer til 
utførelse og dokumentasjonskrav. Spesielt N200 Vegbygging [1] og V221 Grunnfor-
sterking, fyllinger og skråninger [2]. Denne rapporten er skrevet med tanke på ikke å 
gjenta tekst som allerede står i SVV håndbøker, men kun fokusere på spesielle ut-
fordringer som krever spesiell utførelse. Dette medfører at rapporten ikke er tilstrekkelig 
grunnlag for å bygge vegen, men må ses på i tillegg til aktuelle håndbøker. 
 
Eventuelle tiltak for å sikre praktisk anleggsgjennomføring er ikke vurdert, dersom HE 
ønsker rådgivning i den forbindelse eller må gjennomføre tiltak som antas å påvirke 
geoteknikken forutsettes det at HE kontakter NGI. 
 
 
2 Prosjekteringsforutsetninger 

2.1 Grunnlag, geometri 

Grunnlagsfiler for prosjekteringen og Tegning V010-V013 er vist i Tabell 1, inkludert 
når de er hentet fra eRoom. 
 
Tabell 1 Grunnlagsfiler fra eRoom 

Filnavn Type Dato 

T_GEOM_P1.dwg Veg-geometri m/ fylling og skjæring 2017-03-14 

T_Kart_3D Terreng 2015-11-11 

 
 
Det er utført supplerende grunnundersøkelser i parsellen, [3]. I tillegg er det utført 
tidligere grunnundersøkelser i området, disse er presentert i to rapporter fra Statens veg-
vesen, [4] og [5]. 
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2.2 Grunnforhold 

2.2.1 550-2050 

Ny trase for E6 skjærer inn i en tosidig skjæring i berg i profil 700-860 før den krysser 
over dagens E6 og går på fylling til venstre for dagens E6 til profil 1160. Videre går 
vegen omtrent i dagens trasé med fylling på venstre side og skjæringer på høyre side. I 
dette området viser utførte grunnundersøkelser og observasjoner fra befaringer at det 
kun er tynt løsmassedekke. 
 
2.2.2 2050-2700 

Ny E6 følger i hovedsak dagens E6 i halvskjæring frem til den tar av til høyre inn i en 
tosidig bergskjæring. I dette området viser utførte grunnundersøkelser og observasjoner 
fra befaringer at det kun er tynt løsmassedekke. 
 
2.2.3 2700-3200 

Ny trasé for E6 går i profil 2700 i en tosidig bergskjæring til høyre for dagens E6. Over 
dagens E6 skal det etableres en turveg på et litt høyere nivå, ca. 2 m høyere. Dagens E6 
går på fylling. Under og til venstre for fyllingen er det registrert inntil ca. 5 m siltig, 
sandig leire over inntil 3 m sand. Lengre til venstre er det berg i dagen. Det er ikke 
registrert sensitiv leire. Det er heller ikke utført grunnundersøkelser som sier noe om 
leirens fasthet. Fyllingen for ny E6 og turveg vil dekke over hele området med løsmasser 
og fyllingsfoten vil bli i et område med tynt løsmassedekke over berg. 
 
Ny trasé for E6 forlater eksisterende E6 igjen i profil 2900 og går over dyrket mark. 
Terrenget stiger slakt ca. 1:20 mot fjellskjæringen ved profil 3200. Dyrket mark ligger i 
et søkk med en lav rygg med berg i dagen til venstre og bratt stigende berg til høyre. Det 
er registrert inntil 14,6 m løsmasse med de største mektighetene inn mot det bratte berget 
til høyre. Løsmassene består av et tynt tørrskorpelag over bløt kvikkleire.  
 
2.2.4 3200-3630 

Ved ca. profil 3200 går vegen inn i skjæring i berg. Fra profil 3380 – 3460 krysser veien 
Skamdalen på bru, før den fortsetter i skjæring i berg til 3630. I hele dette området antas 
det å være tynt løsmassedekke over berg. 
 
2.2.5 3630-3720 

Veien skal her krysse et søkk på fylling. Det er registrert inntil 5,5 m løsmasse i grunn-
undersøkelsene. Dybden er noe usikker, da det ikke er sikkert at grunnundersøkelsene 
har truffet de dypeste stedene. Løsmassene består av en blanding av jordartene sand, silt 
og leire. Leira er middels fast. 
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2.2.6 3720-4100 

Veien går i sidebratt terreng med berg i dagen eller antatt tynt løsmassedekke. Løs-
massene antas å være sand og grus. 
 
2.2.7 4100-4800 

I området ved 4100 antas det å være tynt løsmassedekke over berg. Videre nordover går 
ny veg i bergskjæring, og det antas å være tynt løsmassedekke. Fra profil 4280 går ny 
veg på fylling. Fyllingsfoten møter nesten jernbanens fyllingsfot. I fyllingsområdet, som 
strekker seg frem mot profil 4450 er det registrert inntil 6 m løsmasse. Løsmassene 
består i hovedsak av sand, men med enkelte lag med silt og leire. Videre mot profil 4760 
går vegen i bergskjæring, over berg antas et tynt løsmassedekke. Mot slutten av parsellen 
4760 - 4800 er det registrert inntil ca. 5 m med sandig, siltig, grusig materiale. 
 
2.2.8 Deponi S3 

Deponiet er avgrenset av berg på begge sider, i tillegg er det en liten høyde midt i deponi-
et med berg i dagen eller tynt løsmassedekke. På søndre side av høyden er det myrlendt 
og bløtt. Grunnundersøkelser viser inntil 4 m med løsmasser. Løsmassene består av myr 
over bløt leire med enkelte silt- og sandlag, samt organisk materiale. Det er boret spredt, 
så man må være forberedt på at det kan være mer løsmasse enkelte steder. 
 
2.2.9 Anleggsveg P 3700 

Planlagt anleggsveg følger eksisterende traktorveg bratt opp fra eksisterende E6 til ny 
trase. Grunnundersøkelsene er spredt, det antas å være relativt grunt til berg med løs-
masser bestående av sand og silt. 
  
2.3 Formelle krav 

Prosjekteringen er utført i henhold til formelle krav som beskrevet i prosjekterings-
forutsetningene for prosjektet [6]. 
 
2.4 Funksjonskrav 

Funksjonskrav er definert i gjeldende håndbøker som beskrevet i prosjekteringsforut-
setningene [6]. 
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3 Geotekniske vurderinger og beregninger 

3.1 Teknisk løsning 

Hovedprinsippet for teknisk løsning er at vegfyllinger bygges opp av sprengstein. 
Fyllingene skal fortrinnsvis fundamenteres på berg eller på stabile løsmasser som sand 
eller grovere. Eneste unntak fra dette er i området P 3000 – 3200 hvor det stedvis er over 
14 m dypt med leire, her forutsettes vegen fundamentert på leire. 
 
Normalprofilet for E6 er vist i tegning F01 i [7]. Dimensjonering av vegoverbygning og 
frostsikring er utført av Vianova Trondheim. Det planlegges med gjennomgående frost-
sikring, også gjennom bergskjæringer, dermed faller behovet for utkilinger av hensyn til 
teleproblematikk bort. 
  
3.2 Skamdalen natursteinsmur 

Vest for Skamdalen bru blir det etablert en tørrmur på venstre side av E6 ved P 3355-
3379. Muren kommer på berg og har høyde 1,6 og 4,0 m, se Tegning V101-01. Det er 
utført beregninger for begge murhøydene i excel etter beregningsgang og med laster som 
gitt i V220.  
 
3.3 Stabilitet 

3.3.1 2 740 –2900 

I dette området skal det bygges ytterligere ca. 3 m fylling over dagens fylling og det er 
registrert løsmasser med siltig leire under dagens fylling. NGI har derfor foretatt en 
stabilitetsberegning i profil 2760. Beregningen viser tilfredsstillende stabilitet. Det er en 
forutsetning at det under fyllingsfoten masseutskiftes til berg eller fast grunn, maksimalt 
2 m dypt. Dersom det skulle vise seg å være bløte masser i større utstrekning enn dette 
må geotekniker varsles. Fyllingen må bygges opp nedenfra og opp. Se tegning V011 og 
V012. 
  
3.3.2 2900 – 3200 

Siden det er funnet kvikkleire i området P 3000 – P 3200 har NGI gjort en vurdering av 
om området må vurderes i forhold til NVEs retningslinjer [8]. Området strekker seg over 
200 m i lengde og stiger ca. 10 m vertikalt, dvs. helling 1:20. Området er avgrenset av 
berg på alle kanter. Basert på dette vurderes kvikkleireområdet å ikke være en faresone 
slik NVE definerer det. 
  



 

p:\2014\07\20140732\leveransedokumenter\rapport\01 urlandå-skamdal\20140732-01-r r1-g-01 geoteknisk prosjekteringsrapport urlandå-skamdal\rev 2\r1-g-01 
geoteknisk prosjekteringsrapport urlandå-skamdal.docx 

Dokumentnr.: 20140732-01-R 
Dato: 2017-04-04 
Rev.nr.: 2  
Side: 10  

Stabiliteten er beregnet i området P 3000 – 3200 hvor det er over 14 m bløt leire over 
berg. Stabiliteten er tilfredsstillende forutsatt følgende (se tegning V012): 

• Rigg-område fundamenteres på berg 
• Vegbyggingen foregår nedenfra og opp, dvs. med stigende profilnummer. 
• Masseutskifting i veglinja foregår suksessivt, dvs. at utgravinger tilbakefylles 

med sprengstein fortløpende. 
• Massedeponering utover det som skal i vegen, på de bløte massene, er ikke tillatt 

og masser må legges ut lass for lass. 
• Trauet skal ikke omrøres. 

 
3.3.3 3630 – 3720 

I dette området skal det utføres masseutskifting av hensyn til stabiliteten av fyllinga, der 
silt og leire erstattes av sprengstein. Der skjæringen i naturlig grunn, mot stigende terr-
eng på høyre side blir høyere enn 2 m må utskiftingen gjøres i seksjoner på maksimalt 
5 m lengde før det fylles tilbake. Se tegning V012 og V013. 
 
3.3.4 4270-4290 

I dette området må fyllingen legges brattere enn 1:1,25 som er beskrevet som maksimal 
helning for fylling av usortert sprengstein i V221, [2], dette på grunn av plasshensyn 
mot jernbanen. For å ha brattere helning enn 1:1,25 må steinene ha egnet form og 
størrelse. Det er vurdert et profil med 11,7 m høydeforskjell mellom E6 og jernbanen og 
helling 1:1 for å angi egnet form og størrelse på steinene i en "ordnede fyllinga". 
 
Fyllingen kan anlegges på løsmasser i nivå ca. 0,5 m under jernbanegrøfta. Den kan også 
anlegges på berg dersom man treffer dette høyere. Men den kan ikke anlegges på 
løsmasser/blokk/ur i nivå høyere enn jernbanegrøfta, da må man ta seg helt ned og bygge 
seg opp igjen. Dersom fyllingen anlegges på berg må dette ha en helling bakover, dersom 
berget heller fremover mot jernbanen må man etablere en fyllingsfot i berget som heller 
bakover. 
 
De nederste steinblokkene i den ordnede fyllinga skal ha en størrelse på ca. 1,4 m eller 
større og legges ut i ordnede former, slik at de heller bakover og fyllingen blir stabil. 
Blokkstørrelsen kan avta til ca. 0,5 m mot toppen. Bak de fremre blokkene kan man fylle 
med usortert sprengstein.  
 
Det må sørges for nødvendige tiltak slik at ikke stein eller annet havner på jernbanen 
under fylling. Det må sørges for sikkerheten til mannskaper og 3.-person (E6 og jern-
banen). Ura må "demonteres" kontrollert ovenfra og ned. NGI anbefaler at det utføres 
en SJA før arbeidet starter. 
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3.3.5 4280 - 4440 

Ny E6 skal sideflyttes og fyllingen utvides i retning mot jernbanen. Ved fyllingsfoten er 
det registrert inntil 6 m med sandmasser over berg. Sanden er siltig og leirig i dybden. 
Stabilitetsberegningen viser tilfredsstillende sikkerhet. Fyllingen må etableres på 
mineralske masser, med masseutskifting til maksimalt 1,5 m dybde og med utgraving 
og tilbakefylling i 5 m lange seksjoner. Videre må fyllingen bygges nedenfra og opp, fra 
der hvor dagens terreng ligger lavest til dit hvor terrenget ligger høyest. 
 
Undergrunnen ved fyllingsfot, som består av sandige masser, bør ikke utsettes for 
dynamiske laster. Det må antas at jernbanefyllingen er fundamentert på sandmassene. 
Vibrasjoner i sanden vil både kunne redusere stabiliteten og medføre setninger på jern-
banen. Av den grunn tillates ikke vibrerende komprimeringsutstyr i dette området. 
Fyllingen må bygges opp av tynne lag på inntil 1 m tykkelse og komprimeres med hjul-
gående utstyr, for eksempel en fullastet dumper. Se tegning V013. 
 
Basert på stabilitetsberegninger vurderes det som lite sannsynlig at jernbanen vil oppleve 
deformasjoner som følge av vegutbyggingen under de nevnte forutsetningene med tanke 
på komprimering. Men siden konsekvensen av slike deformasjoner er stor og anleggs-
arbeider skal foregå så nærme sporet, anbefaler NGI at det uføres deformasjonsmålinger 
på sporet i dette området.  
  
3.3.6 Deponi S3 

Terrenget i deponiet heller ned mot E6. Deler av deponiet er relativt bratt og er kun egnet 
for masser av kvalitet som tørr sand, grus eller grovere. De sentrale delene av deponiet 
består av myr over bløt leire og dette området er delvis avgrenset av oppstikkende berg. 
For å deponere masser oppå den bløte grunnen må det masseutskiftes med steinfylling 
mellom det oppstikkende berget, slik at man etablerer en sjete med 5 m bredde i toppen 
og helling 1:1,25 ned til berg. Fyllingshøyder er angitt i tegning X1001. Se tegning V013 
og Figur 1. Bak sjetéen kan også bløte masser deponeres. 
 
Av hensyn til stabiliteten til midlertidige graveskråninger for sjetéen skal denne utgrav-
ingen utføres seksjonsvis med maksimal seksjonslengde i bunn av grøften lik 5 m.   
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Figur 1: Prinsipp av steinsjete i profil. 5 m i topp og helling 1:1,25 til sidene. 

 
3.4 Setninger 

For å unngå differansesetninger må det generelt etableres utkilinger mellom ulike typer 
fyllmasser og i overgangen mellom skjæring og fylling iht. krav gitt i håndbøkene, ref. 
[1] og [2]. 
 
3.4.1 2 900 – 3 200 

I området ved P 2900 – 3200, hvor det fundamenteres på bløt leire, må man forvente noe 
setning. Løsmassemektigheten er imidlertid begrenset og leira er siltig, slik at setnings-
forløpet forventes å være relativt hurtig. Det er ikke utført setningsberegninger, men 
dersom vegfyllingen får ligge i mer enn 6 måneder før den endelig avrettes og ferdig-
stilles vurderes setningene i stor grad å være unnagjort slik at kravene til differanse-
setninger tilfredsstilles. 
 
Det er en forutsetning at de bløte massene det skal bygges på, ikke omrøres i forbindelse 
med anleggsgjennomføringen. Entreprenøren må derfor hele tiden jobbe fra et bære-
dyktig planum. 
 
3.4.2 3630 – 3720 

I dette området viser grunnundersøkelsene såpas begrensede løsmassemektigheter (inn-
til 5,5 m) at det vurderes mest hensiktsmessig å masseutskifte naturlige bløte masser ned 
til berg for å unngå setninger. 
  
3.5 Fyllinger 

Generelt gjelder krav i kapittel 2 i V221, [2]. Fyllinger forutsettes bygd av sprengstein. 
Fyllingsmaterialet skal tilfredsstille krav fra miljøgeolog med tanke på forurensing og 
syredannende bergarter. 
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Under fyllinger skal det renskes til berg eller stabile masser, dvs. sand eller grovere. 
Unntatt området P 3000 – P 3200. Vegetasjon og matjord skal fjernes. Der vegfylling 
bygges på naturlige løsmasser som sand, silt og leire må grunnen skilles fra fyllingen 
med fiberduk. 
 
I sidebratt terreng, brattere enn 1:3 skal det etableres fyllingsfot som vist i Figur 2. 
 

 
Figur 2: Fyllingsfot i bergterreng [2]. 

 
Fyllinger skal bygges i henhold til stikningsdata fra Ri-V. Geoteknisk kan fyllinger av 
sprengstein etableres med helling inntil 1:1,5 dersom steinen har god kvalitet. Dersom 
dette ikke er mulig på grunn av plasshensyn, må det bygges mur. Som beskrevet tidligere 
skal det etableres tørrmur ved P 3355-3379 og ordnet fylling med helning 1:1 ved P 
4270-4290. 
 
3.6 Skjæringer og skråninger i jord 

Generelt gjelder kapittel 3 i V221 [2]. 
 
3.7 Vannhåndtering 

Alt rennende vann i tilknytning til vegen må ha tilstrekkelig erosjonssikring slik at ikke 
vegfylling eller sideterreng eroderes bort. Spesielt skal man være oppmerksom der vann 
slippes ut av stikkrenner høyt opp i fyllingene. Fyllingene planlegges så bratte at de ikke 
har bergningsmessig kapasitet til å ta noen belastning fra rennende vann i tillegg til sin 
egen, interne stabilitet. Vann må derfor håndteres separat i erosjonssikrede bekkeløp, 
støpte renner, rør eller det som måtte være best egnet til formålet. 
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4 Kontroll 

4.1 Generelt 

Parsell 1 vurderes i sin helhet å tilhøre konsekvens- og pålitelighetsklasse CC/RC 2. Det 
innebærer "normal" kontroll av både prosjektering og utførelse i henhold til V220 [9]. 
Normal prosjekteringskontroll innebærer en sidemannskontroll av kollega. Ved normal 
utførelseskontroll skal det gjennomføres en intern systematisk og regelmessig kontroll 
med faste rutiner i foretaket som utfører arbeidet i tillegg til en basiskontroll av alt utført 
arbeid.  Utførelseskontrollen kan omfatte kontroll av  

• grunnens egenskaper, (som beskrevet i kap. 2.2 over) 
• arbeidsrekkefølge og (som beskrevet i kap. 3 over) 
• konstruksjonens oppførsel (som beskrevet i kap. 3 over) 

 
Det anbefales at ansvarlig person hos HE gjør seg kjent med denne rapporten og syste-
matisk og regelmessig sjekker at forutsetningene beskrevet her stemmer etter hvert som 
utførelsen skrider fremover. Om det oppdages avvik eller det oppstår uventede hendelser 
må geotekniker varsles.  
 
Kravene til komprimeringskontroll og kontroll av grunnens egenskaper, som beskrevet 
i prosesskoden [10] skal følges. 
 
4.2 Overvåkning 

Det bør utføres daglige deformasjonsmålinger på jernbanen i området ved fyllingen ved 
P 4280-4440. Dette for å kontrollere at anleggsarbeidene ikke påvirker jernbanen. 
 
4.3 Risikoer 

I følge byggherreforskriften skal den prosjekterende risikovurdere forhold knyttet til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Under følger en liste med punkter som bør tas inn i 
SHA-planen: 

• Avvikende grunnforhold kan føre til for dårlig stabilitet og større setninger enn 
forventet. 

• Ved trafikkering av traubunn, der det er bløtt risikerer man å kjøre i stykker 
byggegrunnen. Dette skaper både problemer med utførelsen og med fremtidige 
setninger. Entreprenøren er ansvarlig for å sørge for bæredyktig planum, NGI 
har ikke vurdert behov for armeringsnett eller tykkelse på bærelag, dette kan 
gjøres på forespørsel. 

• Det er sidebratt på store deler av strekningen. Det er viktig å sikre stabil fyllings-
fot. Dette må om nødvendig etableres ved sprenging. Man skal også være obs på 
eksisterende E6 og jernbane, slik at ikke disse utsettes for nedfall av stein. 
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• Kvaliteten er avhengig av gode materialer og god utførelse. Krav til dokumenta-
sjon må tilfredsstilles. 

• Det er fare for å påvirke jernbanen med deformasjoner ved anleggsarbeider så 
nærme jernbanen, spesielt ved P 4270-4290. 

• Det er fare for lokale utglidninger i forbindelse med midlertidige graveskråning-
er. Anbefalte tiltak, som seksjonsvis utgraving er beskrevet tidligere i rapporten. 

• Graving av grøfter kan være risikofylt og skal følge gjeldende "veileder for 
grøftearbeid" utgitt av blant annet Arbeidstilsynet. 
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Plantegninger 

Symbol Metode Symbol Metode 

 Enkel sondering  Trykksondering (CPTU) 

 Dreiesondering  Poretrykksmåling 

 Dreietrykksondering  Setningsmåling  

 Ramsondering  Helningsmåling 

 Fjellkontrollboring  In situ permeabilitetsmåling 

 Totalsondering  Prøveserie 

 Vingeboring  Prøvegrop 

 

Nivåer og dybder (m) 

 

Foran symbol: Punkt nr.  (118) 

Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann 

Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0). 

Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. 

 

Profiltegninger 

Konturlinjer 

 

 
 

Terreng  Berg 

 

 Vannstand  Grunnvannsspeil 

Forboring 

  

Forboret 

  

Forboret med grovere 
utstyr 

Avslutning av boring 

  

Boring avsluttet 
(årsak ikke angitt) 

          

Antatt stein, blokk eller 
fast grunn 

 

 
 

 

Antatt berg 

           

Boret i berg 
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Sammendrag

Det er varierende grunnforhold langs strekningen, det varierer fra berg i dagen til over 14 m bløt og sensitiv leire. Terrenget er sidebratt i flere områder.



Entreprenøren forutsettes å kjenne og følge SVVs aktuelle håndbøker, foreliggende rapport behandler kun spesielle tiltak i tillegg til håndbøkene.



P 2700- 2870: Her stilles det krav til masseutskifting ved fyllingsfot og oppbygging av fylling. Dette av hensyn til stabilitet.



P 2900-3200: Her stilles det krav til rekkefølge på grunn av dårlig stabilitet. De bløte massene kan også by på anleggstekniske utfordringer.



P 3630 – 3720: Her skal bløte masser masseutskiftes av hensyn til stabilitet og setninger. Det stilles krav om seksjonsvis utgraving.



P 4270 – 4290: Ordnet fylling med helning 1:1 hvor det stilles krav til egnet form og størrelse på stein i tillegg til utførelse.



P 4280 – 4440 Av hensyn til stabilitet stilles det krav til seksjonsvis masseutskifting under fyllingsfot. Av hensyn til jernbanen er det ikke tillatt å komprimere ved vibrasjon. Det anbefales også deformasjonsmålinger på jernbanen.



Deponi S3: Myr, silt og leire må masseutskiftes under en steinsjete før bløte masser kan deponeres oppå bløte stedlige masser bak sjetéen. Masseutskiftingen må foregå seksjonsvis.
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Bilag 

Bilag 1	Tegnforklaring plan- og profiltegning





Tegninger 

Tegning V001                Oversiktskart

Tegning V010-V013	Situasjonsplaner
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1 Innledning

Hæhre entreprenør AS (HE) er engasjert av Statens vegvesen region nord for å bygge E6 Helgeland Nord, Korgen-Bolna. Aas Jakobsen Trondheim AS (AAJT) er hovedrådgiver, engasjert av HE. NGI er engasjert av AAJT som underrådgiver på geoteknikk.



Denne rapporten er geoteknisk prosjekteringsrapport for parsell 1 Urlandå-Skamdal. I revisjon 2 av rapporten er tørrmur ved pr. 3355-3379 og ordnet fylling ved pr. 4270-4290 inkludert. 



Det forutsettes at HE har god kjennskap til SVV sine håndbøker når det kommer til utførelse og dokumentasjonskrav. Spesielt N200 Vegbygging [1] og V221 Grunnforsterking, fyllinger og skråninger [2]. Denne rapporten er skrevet med tanke på ikke å gjenta tekst som allerede står i SVV håndbøker, men kun fokusere på spesielle utfordringer som krever spesiell utførelse. Dette medfører at rapporten ikke er tilstrekkelig grunnlag for å bygge vegen, men må ses på i tillegg til aktuelle håndbøker.



Eventuelle tiltak for å sikre praktisk anleggsgjennomføring er ikke vurdert, dersom HE ønsker rådgivning i den forbindelse eller må gjennomføre tiltak som antas å påvirke geoteknikken forutsettes det at HE kontakter NGI.





2 Prosjekteringsforutsetninger

2.1 Grunnlag, geometri

Grunnlagsfiler for prosjekteringen og Tegning V010-V013 er vist i Tabell 1, inkludert når de er hentet fra eRoom.



Tabell 1 Grunnlagsfiler fra eRoom

		Filnavn

		Type

		Dato



		T_GEOM_P1.dwg

		Veg-geometri m/ fylling og skjæring

		2017-03-14



		T_Kart_3D

		Terreng

		2015-11-11









Det er utført supplerende grunnundersøkelser i parsellen, [3]. I tillegg er det utført tidligere grunnundersøkelser i området, disse er presentert i to rapporter fra Statens vegvesen, [4] og [5].



2.2 Grunnforhold

550-2050

Ny trase for E6 skjærer inn i en tosidig skjæring i berg i profil 700-860 før den krysser over dagens E6 og går på fylling til venstre for dagens E6 til profil 1160. Videre går vegen omtrent i dagens trasé med fylling på venstre side og skjæringer på høyre side. I dette området viser utførte grunnundersøkelser og observasjoner fra befaringer at det kun er tynt løsmassedekke.



2050-2700

Ny E6 følger i hovedsak dagens E6 i halvskjæring frem til den tar av til høyre inn i en tosidig bergskjæring. I dette området viser utførte grunnundersøkelser og observasjoner fra befaringer at det kun er tynt løsmassedekke.



2700-3200

Ny trasé for E6 går i profil 2700 i en tosidig bergskjæring til høyre for dagens E6. Over dagens E6 skal det etableres en turveg på et litt høyere nivå, ca. 2 m høyere. Dagens E6 går på fylling. Under og til venstre for fyllingen er det registrert inntil ca. 5 m siltig, sandig leire over inntil 3 m sand. Lengre til venstre er det berg i dagen. Det er ikke registrert sensitiv leire. Det er heller ikke utført grunnundersøkelser som sier noe om leirens fasthet. Fyllingen for ny E6 og turveg vil dekke over hele området med løsmasser og fyllingsfoten vil bli i et område med tynt løsmassedekke over berg.



Ny trasé for E6 forlater eksisterende E6 igjen i profil 2900 og går over dyrket mark. Terrenget stiger slakt ca. 1:20 mot fjellskjæringen ved profil 3200. Dyrket mark ligger i et søkk med en lav rygg med berg i dagen til venstre og bratt stigende berg til høyre. Det er registrert inntil 14,6 m løsmasse med de største mektighetene inn mot det bratte berget til høyre. Løsmassene består av et tynt tørrskorpelag over bløt kvikkleire. 



2.2.1 3200-3630

Ved ca. profil 3200 går vegen inn i skjæring i berg. Fra profil 3380 – 3460 krysser veien Skamdalen på bru, før den fortsetter i skjæring i berg til 3630. I hele dette området antas det å være tynt løsmassedekke over berg.



2.2.2 3630-3720

Veien skal her krysse et søkk på fylling. Det er registrert inntil 5,5 m løsmasse i grunnundersøkelsene. Dybden er noe usikker, da det ikke er sikkert at grunnundersøkelsene har truffet de dypeste stedene. Løsmassene består av en blanding av jordartene sand, silt og leire. Leira er middels fast.



2.2.3 3720-4100

Veien går i sidebratt terreng med berg i dagen eller antatt tynt løsmassedekke. Løsmassene antas å være sand og grus.



4100-4800

I området ved 4100 antas det å være tynt løsmassedekke over berg. Videre nordover går ny veg i bergskjæring, og det antas å være tynt løsmassedekke. Fra profil 4280 går ny veg på fylling. Fyllingsfoten møter nesten jernbanens fyllingsfot. I fyllingsområdet, som strekker seg frem mot profil 4450 er det registrert inntil 6 m løsmasse. Løsmassene består i hovedsak av sand, men med enkelte lag med silt og leire. Videre mot profil 4760 går vegen i bergskjæring, over berg antas et tynt løsmassedekke. Mot slutten av parsellen 4760 - 4800 er det registrert inntil ca. 5 m med sandig, siltig, grusig materiale.



2.2.4 Deponi S3

Deponiet er avgrenset av berg på begge sider, i tillegg er det en liten høyde midt i deponiet med berg i dagen eller tynt løsmassedekke. På søndre side av høyden er det myrlendt og bløtt. Grunnundersøkelser viser inntil 4 m med løsmasser. Løsmassene består av myr over bløt leire med enkelte silt- og sandlag, samt organisk materiale. Det er boret spredt, så man må være forberedt på at det kan være mer løsmasse enkelte steder.



2.2.5 Anleggsveg P 3700

Planlagt anleggsveg følger eksisterende traktorveg bratt opp fra eksisterende E6 til ny trase. Grunnundersøkelsene er spredt, det antas å være relativt grunt til berg med løsmasser bestående av sand og silt.

 

2.3 Formelle krav

Prosjekteringen er utført i henhold til formelle krav som beskrevet i prosjekteringsforutsetningene for prosjektet [6].



2.4 Funksjonskrav

Funksjonskrav er definert i gjeldende håndbøker som beskrevet i prosjekteringsforutsetningene [6].





3 Geotekniske vurderinger og beregninger

3.1 Teknisk løsning

Hovedprinsippet for teknisk løsning er at vegfyllinger bygges opp av sprengstein. Fyllingene skal fortrinnsvis fundamenteres på berg eller på stabile løsmasser som sand eller grovere. Eneste unntak fra dette er i området P 3000 – 3200 hvor det stedvis er over 14 m dypt med leire, her forutsettes vegen fundamentert på leire.



Normalprofilet for E6 er vist i tegning F01 i [7]. Dimensjonering av vegoverbygning og frostsikring er utført av Vianova Trondheim. Det planlegges med gjennomgående frostsikring, også gjennom bergskjæringer, dermed faller behovet for utkilinger av hensyn til teleproblematikk bort.

 

Skamdalen natursteinsmur

Vest for Skamdalen bru blir det etablert en tørrmur på venstre side av E6 ved P 3355-3379. Muren kommer på berg og har høyde 1,6 og 4,0 m, se Tegning V101-01. Det er utført beregninger for begge murhøydene i excel etter beregningsgang og med laster som gitt i V220. 



3.2 Stabilitet

2 740 –2900

I dette området skal det bygges ytterligere ca. 3 m fylling over dagens fylling og det er registrert løsmasser med siltig leire under dagens fylling. NGI har derfor foretatt en stabilitetsberegning i profil 2760. Beregningen viser tilfredsstillende stabilitet. Det er en forutsetning at det under fyllingsfoten masseutskiftes til berg eller fast grunn, maksimalt 2 m dypt. Dersom det skulle vise seg å være bløte masser i større utstrekning enn dette må geotekniker varsles. Fyllingen må bygges opp nedenfra og opp. Se tegning V011 og V012.

 

3.2.1 2900 – 3200

Siden det er funnet kvikkleire i området P 3000 – P 3200 har NGI gjort en vurdering av om området må vurderes i forhold til NVEs retningslinjer [8]. Området strekker seg over 200 m i lengde og stiger ca. 10 m vertikalt, dvs. helling 1:20. Området er avgrenset av berg på alle kanter. Basert på dette vurderes kvikkleireområdet å ikke være en faresone slik NVE definerer det.




Stabiliteten er beregnet i området P 3000 – 3200 hvor det er over 14 m bløt leire over berg. Stabiliteten er tilfredsstillende forutsatt følgende (se tegning V012):

· Rigg-område fundamenteres på berg

· Vegbyggingen foregår nedenfra og opp, dvs. med stigende profilnummer.

· Masseutskifting i veglinja foregår suksessivt, dvs. at utgravinger tilbakefylles med sprengstein fortløpende.

· Massedeponering utover det som skal i vegen, på de bløte massene, er ikke tillatt og masser må legges ut lass for lass.

· Trauet skal ikke omrøres.



3.2.2 3630 – 3720

I dette området skal det utføres masseutskifting av hensyn til stabiliteten av fyllinga, der silt og leire erstattes av sprengstein. Der skjæringen i naturlig grunn, mot stigende terreng på høyre side blir høyere enn 2 m må utskiftingen gjøres i seksjoner på maksimalt 5 m lengde før det fylles tilbake. Se tegning V012 og V013.



4270-4290

I dette området må fyllingen legges brattere enn 1:1,25 som er beskrevet som maksimal helning for fylling av usortert sprengstein i V221, [2], dette på grunn av plasshensyn mot jernbanen. For å ha brattere helning enn 1:1,25 må steinene ha egnet form og størrelse. Det er vurdert et profil med 11,7 m høydeforskjell mellom E6 og jernbanen og helling 1:1 for å angi egnet form og størrelse på steinene i en "ordnede fyllinga".



Fyllingen kan anlegges på løsmasser i nivå ca. 0,5 m under jernbanegrøfta. Den kan også anlegges på berg dersom man treffer dette høyere. Men den kan ikke anlegges på løsmasser/blokk/ur i nivå høyere enn jernbanegrøfta, da må man ta seg helt ned og bygge seg opp igjen. Dersom fyllingen anlegges på berg må dette ha en helling bakover, dersom berget heller fremover mot jernbanen må man etablere en fyllingsfot i berget som heller bakover.



De nederste steinblokkene i den ordnede fyllinga skal ha en størrelse på ca. 1,4 m eller større og legges ut i ordnede former, slik at de heller bakover og fyllingen blir stabil. Blokkstørrelsen kan avta til ca. 0,5 m mot toppen. Bak de fremre blokkene kan man fylle med usortert sprengstein. 



Det må sørges for nødvendige tiltak slik at ikke stein eller annet havner på jernbanen under fylling. Det må sørges for sikkerheten til mannskaper og 3.-person (E6 og jernbanen). Ura må "demonteres" kontrollert ovenfra og ned. NGI anbefaler at det utføres en SJA før arbeidet starter.



4280 - 4440

Ny E6 skal sideflyttes og fyllingen utvides i retning mot jernbanen. Ved fyllingsfoten er det registrert inntil 6 m med sandmasser over berg. Sanden er siltig og leirig i dybden. Stabilitetsberegningen viser tilfredsstillende sikkerhet. Fyllingen må etableres på mineralske masser, med masseutskifting til maksimalt 1,5 m dybde og med utgraving og tilbakefylling i 5 m lange seksjoner. Videre må fyllingen bygges nedenfra og opp, fra der hvor dagens terreng ligger lavest til dit hvor terrenget ligger høyest.



Undergrunnen ved fyllingsfot, som består av sandige masser, bør ikke utsettes for dynamiske laster. Det må antas at jernbanefyllingen er fundamentert på sandmassene. Vibrasjoner i sanden vil både kunne redusere stabiliteten og medføre setninger på jernbanen. Av den grunn tillates ikke vibrerende komprimeringsutstyr i dette området. Fyllingen må bygges opp av tynne lag på inntil 1 m tykkelse og komprimeres med hjulgående utstyr, for eksempel en fullastet dumper. Se tegning V013.



Basert på stabilitetsberegninger vurderes det som lite sannsynlig at jernbanen vil oppleve deformasjoner som følge av vegutbyggingen under de nevnte forutsetningene med tanke på komprimering. Men siden konsekvensen av slike deformasjoner er stor og anleggsarbeider skal foregå så nærme sporet, anbefaler NGI at det uføres deformasjonsmålinger på sporet i dette området. 

 

3.2.3 Deponi S3

Terrenget i deponiet heller ned mot E6. Deler av deponiet er relativt bratt og er kun egnet for masser av kvalitet som tørr sand, grus eller grovere. De sentrale delene av deponiet består av myr over bløt leire og dette området er delvis avgrenset av oppstikkende berg. For å deponere masser oppå den bløte grunnen må det masseutskiftes med steinfylling mellom det oppstikkende berget, slik at man etablerer en sjete med 5 m bredde i toppen og helling 1:1,25 ned til berg. Fyllingshøyder er angitt i tegning X1001. Se tegning V013 og Figur 1. Bak sjetéen kan også bløte masser deponeres.



Av hensyn til stabiliteten til midlertidige graveskråninger for sjetéen skal denne utgravingen utføres seksjonsvis med maksimal seksjonslengde i bunn av grøften lik 5 m.  





Figur 1: Prinsipp av steinsjete i profil. 5 m i topp og helling 1:1,25 til sidene.



3.3 Setninger

For å unngå differansesetninger må det generelt etableres utkilinger mellom ulike typer fyllmasser og i overgangen mellom skjæring og fylling iht. krav gitt i håndbøkene, ref. [1] og [2].



3.3.1 2 900 – 3 200

I området ved P 2900 – 3200, hvor det fundamenteres på bløt leire, må man forvente noe setning. Løsmassemektigheten er imidlertid begrenset og leira er siltig, slik at setningsforløpet forventes å være relativt hurtig. Det er ikke utført setningsberegninger, men dersom vegfyllingen får ligge i mer enn 6 måneder før den endelig avrettes og ferdigstilles vurderes setningene i stor grad å være unnagjort slik at kravene til differansesetninger tilfredsstilles.



Det er en forutsetning at de bløte massene det skal bygges på, ikke omrøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Entreprenøren må derfor hele tiden jobbe fra et bæredyktig planum.



3.3.2 3630 – 3720

I dette området viser grunnundersøkelsene såpas begrensede løsmassemektigheter (inntil 5,5 m) at det vurderes mest hensiktsmessig å masseutskifte naturlige bløte masser ned til berg for å unngå setninger.

 

3.4 Fyllinger

Generelt gjelder krav i kapittel 2 i V221, [2]. Fyllinger forutsettes bygd av sprengstein. Fyllingsmaterialet skal tilfredsstille krav fra miljøgeolog med tanke på forurensing og syredannende bergarter.

Under fyllinger skal det renskes til berg eller stabile masser, dvs. sand eller grovere. Unntatt området P 3000 – P 3200. Vegetasjon og matjord skal fjernes. Der vegfylling bygges på naturlige løsmasser som sand, silt og leire må grunnen skilles fra fyllingen med fiberduk.



I sidebratt terreng, brattere enn 1:3 skal det etableres fyllingsfot som vist i Figur 2.





Figur 2: Fyllingsfot i bergterreng [2].



Fyllinger skal bygges i henhold til stikningsdata fra Ri-V. Geoteknisk kan fyllinger av sprengstein etableres med helling inntil 1:1,5 dersom steinen har god kvalitet. Dersom dette ikke er mulig på grunn av plasshensyn, må det bygges mur. Som beskrevet tidligere skal det etableres tørrmur ved P 3355-3379 og ordnet fylling med helning 1:1 ved P 4270-4290.



3.5 Skjæringer og skråninger i jord

Generelt gjelder kapittel 3 i V221 [2].



Vannhåndtering

Alt rennende vann i tilknytning til vegen må ha tilstrekkelig erosjonssikring slik at ikke vegfylling eller sideterreng eroderes bort. Spesielt skal man være oppmerksom der vann slippes ut av stikkrenner høyt opp i fyllingene. Fyllingene planlegges så bratte at de ikke har bergningsmessig kapasitet til å ta noen belastning fra rennende vann i tillegg til sin egen, interne stabilitet. Vann må derfor håndteres separat i erosjonssikrede bekkeløp, støpte renner, rør eller det som måtte være best egnet til formålet.






4 Kontroll

4.1 Generelt

Parsell 1 vurderes i sin helhet å tilhøre konsekvens- og pålitelighetsklasse CC/RC 2. Det innebærer "normal" kontroll av både prosjektering og utførelse i henhold til V220 [9]. Normal prosjekteringskontroll innebærer en sidemannskontroll av kollega. Ved normal utførelseskontroll skal det gjennomføres en intern systematisk og regelmessig kontroll med faste rutiner i foretaket som utfører arbeidet i tillegg til en basiskontroll av alt utført arbeid.  Utførelseskontrollen kan omfatte kontroll av 

· grunnens egenskaper, (som beskrevet i kap. 2.2 over)

· arbeidsrekkefølge og (som beskrevet i kap. 3 over)

· konstruksjonens oppførsel (som beskrevet i kap. 3 over)



Det anbefales at ansvarlig person hos HE gjør seg kjent med denne rapporten og systematisk og regelmessig sjekker at forutsetningene beskrevet her stemmer etter hvert som utførelsen skrider fremover. Om det oppdages avvik eller det oppstår uventede hendelser må geotekniker varsles. 



Kravene til komprimeringskontroll og kontroll av grunnens egenskaper, som beskrevet i prosesskoden [10] skal følges.



4.2 Overvåkning

Det bør utføres daglige deformasjonsmålinger på jernbanen i området ved fyllingen ved P 4280-4440. Dette for å kontrollere at anleggsarbeidene ikke påvirker jernbanen.



4.3 Risikoer

I følge byggherreforskriften skal den prosjekterende risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Under følger en liste med punkter som bør tas inn i SHA-planen:

· Avvikende grunnforhold kan føre til for dårlig stabilitet og større setninger enn forventet.

· Ved trafikkering av traubunn, der det er bløtt risikerer man å kjøre i stykker byggegrunnen. Dette skaper både problemer med utførelsen og med fremtidige setninger. Entreprenøren er ansvarlig for å sørge for bæredyktig planum, NGI har ikke vurdert behov for armeringsnett eller tykkelse på bærelag, dette kan gjøres på forespørsel.

· Det er sidebratt på store deler av strekningen. Det er viktig å sikre stabil fyllingsfot. Dette må om nødvendig etableres ved sprenging. Man skal også være obs på eksisterende E6 og jernbane, slik at ikke disse utsettes for nedfall av stein.

· Kvaliteten er avhengig av gode materialer og god utførelse. Krav til dokumentasjon må tilfredsstilles.

· Det er fare for å påvirke jernbanen med deformasjoner ved anleggsarbeider så nærme jernbanen, spesielt ved P 4270-4290.

· Det er fare for lokale utglidninger i forbindelse med midlertidige graveskråninger. Anbefalte tiltak, som seksjonsvis utgraving er beskrevet tidligere i rapporten.

· Graving av grøfter kan være risikofylt og skal følge gjeldende "veileder for grøftearbeid" utgitt av blant annet Arbeidstilsynet.
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