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1. Innledning 
 
Statens vegvesen Region nord (forkortet SVV i det etterfølgende) har på oppdrag fra Vegpakke 
Helgeland utført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for reguleringsplan E6 Åkvik-Mjåvatn.  
 
For strekningen mellom profil 4600 og profil 5350 (Sandvika) er det utarbeidet geoteknisk rapport, der 
geoteknisk kategori 3 er angitt. I den forbindelse er Norconsult AS engasjert som uavhengig 3. parts 
kontrollør for denne stekningen/rapporten. 
 
Norconsult notat nr. 5130176-3 (Ref. 10) ble utarbeidet etter vår gjennomgang av opprinnelig versjon av 
den geotekniske rapporten (Ref. 1). I notatet ble våre kommentarer gradert etter alvorlighetsgrad, fra 
Grad 1 til Grad 4. 
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Vi har nå mottatt en revidert versjon av den geotekniske rapporten datert 2013-05-16 (Ref. 11) samt et 
svarnotat datert samme dag (Ref. 12) som redegjør for de endringer som er gjort i rapporten. 
 
 

2. Utført kontroll 
 
Vår kontroll har omfattet gjennomgang av presenterte data, parametertolkning, parameteranvendelse, 
antagelser/forutsetninger, beregninger, vurderinger og konklusjoner/anbefalinger. 
 
Dette innbefatter: 
 

1. Sjekk av forhold relatert til myndighetskrav/regelverk; inklusiv valg av konsekvensklasse, 
bruddmekanisme og pålitelighetsklasse samt materialfaktor i forhold til SVV Håndbok 016 (Ref. 
3), Eurocode-7 (Ref. 4), Eurocode-8 (Ref. 5) og NVE (Ref. 6). 
 

2. Uavhengig tolking av jordparametere basert på tilgjengelig informasjon, og sammenligning med 
parametere anbefalt/anvendt av SVV. 

 
3. Vurdering av utførte stabilitetsberegninger inklusiv benyttede lagdelinger/parametere og 

regnemodeller. 
 

4. Vurdering av om valgte steder for beregning dekker kritiske områder, og om vi støtter 
prosjekterendes argumentasjon for vurdering og konkludering ut fra situasjon og 
beregningsresultater. 
 

5. Vurdering av nødvendighet av angitte stabilitetssikrende tiltak inklusiv beskrivelse av utførelse av 
disse. 

 
Vi har ikke utført egne detaljerte stabilitetsberegninger, kun noen enkle overslagsbetraktninger for grov 
stikkprøvekontroll. 
 
 

3. Kommentarer til rapport med gradering 
 

3.1. Gradering 
 
Våre kommentarer er gradert etter alvorlighetsgrad, fra Grad 1 til Grad 4.  
 
Grad 1: Forhold eller feil som krever endringer/korreksjoner før vi kan godkjenne rapporten/utredningen. 

 
Grad 2: Forhold som anses som enten mangelfulle eller alvorlige, men som vurderes til neppe å ha 

avgjørende konsekvens for konklusjonen i rapporten. Aksjon ikke påkrevd. 
 
Grad 3: Ønsker eller prinsipper som ville bedret rapporten. 
 
Grad 4: Orientering om vårt arbeid eller våre vurderinger. Ingen endring i rapporten/arbeidet er ønsket. 

 
 

3.2. Kommentarer 
 
Våre kommentarer i notat nr. 5130176-3 var presentert via nummererte punkter fra 1 til 34, inklusiv 
eventuelle underpunkter/bokstavpunkter.  
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De fleste kommentarene er funnet å være ivaretatt i revidert versjon av rapporten, og de aktuelle 
punktene ansees som lukket uten videre kommentar.  
 
I etterfølgende tabell er kun enkelte punkter kommentert etter revisjon av rapporten, med avsluttende 
vurdering av disse. I tillegg er det tatt med noen nye kommentarer, som er funnet påkrevd ut fra foretatt 
gjennomgang av revidert rapport. Disse punktene er nummerert fra 35 til 39.  
 

Pkt Henvisning 
til Ref. 1 

Kommentar Grad 

7 Kapittel 3 
(side 7) 

Tabellen øverst på side 9 i revidert versjon inkluderer data fra samtlige 
utførte CPTU-er. Kun avvik i absoluttverdi er vist. Informasjon om avvik i 
% og aktuell måleavstand som bakgrunn for valgt anvendelsesklasse 
mangler. I samme tabell kunne for øvrig «Dårlig spisstrykk» også ha 
vært angitt i merknadskolonnen for CPTU i Hull 173b.  

3 

10 Avsnitt 4.1 
(side 8) & 

Avsnitt 4.1.6 
(side 17) 

Krav til materialkoeffisient (m) ved jordskjelv på minimum m=1,4 er nå 
lagt til grunn i revidert versjon; dvs. OK. 

4 

15 Avsnitt 4.2.1 
(side 9) & 

Tegning V18 

Vår kommentar vedrørende kvikkleire og dybdeforhold ut i bukta/vannet 
er ivaretatt ved nødvendig endring/supplering i revidert versjon; dvs. OK. 

4 

17 Avsnitt 4.2.2 
(side 10-11) 

 

For CPTU-ene i Hull 127 og Hull 128 var det angitt en overkonsolidering 
på 90 kPa, som var høyere enn det ødometerforsøkene viste. Dette er 
nå korrigert til 70-80 kPa i revidert versjon av rapporten; dvs. OK. 

4 

20 Avsnitt 4.2.2 
(side 10-11) 

Tolkning av trykksonderinger (CPTU) – generelt 
 
Norconsult har utført egen tolkning også av supplerende CPTU-er ut fra 
mottatte rådatafiler, ved bruk av et eget tolkningsregneark; jamfør Ref. 7.  

 
 

4 

21 Avsnitt 4.2.2 
(side 10-12) 

Tolkning av lagdeling og materialtyper (CPTU) 
 
Norconsults uavhengig tolkning av lagdeling og massetyper fra CPTU 
stemmer godt overens med det prøvetaking har vist i relevante 
posisjoner. Dette gjelder både tidligere og supplerende CPTU-er. 

 
 

4 

22 Avsnitt 4.2.2 
(side 11,  

Bilag 4-7 og 
Bilag 34-35) 

Tolkning av udrenert skjærfasthet fra trykksonderinger (CPTU) 
 

a. Norconsult  har foretatt egne suA-tolkninger ut fra mottatte rådatafiler 
for samtlige tidligere og supplerende CPTU-er, da i henhold til 
Karlsrud et al; Ref. 8; basert på Qt og med ulikt formelsett for 
sensitivitet St<15 og St>15.  
 
Dette har gitt rimelig godt samsvar med SVV sine tolkninger og 
anbefalinger. Dog synes SVV sine styrkeanbefalinger å være noe 
lave i begrensede dybdeintervall for enkelte CPTU-er, men OK da 
konservativt. 

 
 

3 
 
 
 
 
 

23 Avsnitt 4.2.2 
 (side 11-12, 
Bilag 4-7 og 
Bilag 34-35) 

Tolkning av effektive fasthetsparametre fra trykksonderinger (CPTU) 
 
a) OK, som før i hovedsak. 

 

b) Norconsult har utført a-tolkning ut fra mottatte rådatafiler for 
samtlige tidligere og supplerende CPTU-er, primært etter Ref. 9. 
Tolkningene er utført for antatt rimelige kombinasjoner av 

plastifiseringsvinkel () og attraksjon (a). Denne tolkningsmetoden er 
implementert i et eget tolkningsregneark; jamfør Ref. 7. 

 

 
 

3 
 

4 
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c) For CPTU-ene i samtlige posisjoner har våre tolkninger enten gitt 
godt samsvar med eller noe høyere verdier for attraksjon (a) og 

friksjonsvinkel () enn anbefalt av SVV; dvs. OK da SVV konservativ. 

4 
 

24 Avsnitt 4.2.3 
(side 12-13) 

Valg av geotekniske parametre 
 
e. Poretrykksfordeling: Poretrykksmåling er nå utført i 2 dybder ved 4 

lokasjoner; dvs. OK. 

 
 

4 

25 Avsnitt 4.2.4 Stabilitetsforhold 
 
a. Fortsatt OK. 

 
b. Beregninger kun for sirkulærsylindriske skjærflater er presentert i 

rapporten, fordi sammensatte skjærflater er funnet å være mindre 
kritisk ifølge SVV. Dvs. OK. 

 
c. Med foreliggende grunnlagsmateriale inklusiv supplerende data har 

Norconsult ikke identifisert andre profiler med antatt verre 
stabilitetsforhold for/innenfor planlagt vegstrekning. 

 
d. Aktuelle profiler med hensyn til områdestabilitet er nå analysert i 

revidert rapport, med nødvendige vurderinger og begrunnelser. Dette 
inkluderer også forholdene ut mot og i bukta/vannet. 

 
e. Begrunnelse for og/eller beskrivelse av valgt/benyttet c-profil er 

funnet OK. 
 

f. Nye c-profiler fra supplerende boringer er implementert. Isolinjer som 
dokumenterer at rimelige udrenerte skjærstyrker i forhold til 
intensjonen faktisk er inkludert i beregningene er nå tatt med i 
revidert rapport. Dvs. OK. 
  

g. Nødvendige supplerende boringer er nå utført, og våre anbefalinger 
er dekket opp i nødvendig grad; dvs. OK.  
 

h. Med CPTU i Hull 166 og totalsondering i Hull 208 er grunnlaget 
funnet tilstrekkelig. Ny stabilitetsberegning med tilhørende revidert 
tiltak er funnet OK (Profil 4990). 

 
i. Bruk av c-profil og poretrykksmåling i Hull 165 er lagt til grunn i Profil 

5030. Beskrevet tiltak i form av motfylling er funnet OK (egentlig styrt 
av jordskjelv mot høyre).  
 

j. Supplerende CPTU er nå utført i Hull 165. Supplerende beregninger 
og tilhørende tiltak er funnet OK (Profil 5050). 

 
k. Supplerende CPTU-er og totalsonderinger er nå utført for å bedre 

grunnlaget for vurdering av stabilitet utenfor veg (områdestabilitet). 
Nye stabilitetsberegninger er utført, og dette har resultert i endringer i 
tiltak via motfylling. VI har vurdert dette til å være OK.  
 

l. Supplerende CPTU er nå utført i Hull 173. I tillegg er 
poretrykksmåling utført i 2 dybdenivåer både i Hull 173 og Hull 174. 
Nye stabilitetsberegninger har resultert i nye krav til seksjonsvis 
utgravning. Vi vurderer dette til å være OK. 
 

 
 

4 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
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27 Avsnitt 4.2.6 
(side 16) 

Jordskjelvforhold 
 
a. Referanse til Gmax formel for sand er angitt i separat vedlegg (Ref. 

12); dvs. OK. 
  

b. De beregnede skjærbølgehastigheter i tabellen på side 16 var ikke 
rimelige. Disse er nå korrigert; dvs. OK.  

 
c. OK. 

 
d. I vårt notat nr. 513076-3 stod det at ag40Hz=0,6 m/s2 var for høy verdi 

lokalt for Sandvika, og at 0,5 m/s2 var korrekt verdi her etter vår 
tolkning. SVV imøtegår dette, og vi har derfor sjekket opp dette på 
nytt. Det viser seg at vi hadde benyttet feil koordinater i vår tolkning, 
og vi er nå helt enig i SVV sin vurdering av dette forhold. 

 
e. OK, siden ag40Hz=0,6 m/s2 er korrekt verdi.   

 
f. OK, siden ag40Hz=0,6 m/s2 er korrekt verdi. 

 
g. Skjærfasthetsøkning fra aktuell lasthastighet og reduksjon i fasthet 

fra degradering er nå inkludert, og et krav på minimum m=1,4 på 
kvasistatisk fasthet er lagt til grunn i revidert rapport. Reviderte 
stabiltetsanalyser med bestemmelse av nødvendige tiltak er nå utført, 
dvs. OK.  

 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 

4 

28 Avsnitt 4.2.7 
(side 18) 

Klassifisering kvikkleireområde 
 
Våre kommentarpunkter (a-c) er vurdert/hensynstatt, og revidert rapport 
er funnet OK. 

 
 

4 

29 Kapittel 5 Vurderinger 
a. Vi har ingen innvendinger mot presentasjonen i dette kapitlet ut fra 

beregninger gjort i revidert rapport; dvs. OK. 
 

b. Detaljerte restriksjoner/føringer for utlegging og komprimering av 
fyllmasser er nå omtalt; dvs. OK. 

 
4 
 
 

4 

35 - Sammendrag i revidert versjon av rapporten 
 
Seksjonsvis utgravning er også beskrevet som lokalt tiltak inne i 
rapportteksten, og dette kunne med fordel vært nevnt i sammendraget 
fremst i rapporten. 

 
 

3 
 
 

36 - Kapittel 3 i revidert versjon av rapporten 
 
I oppsummeringen av utførte grunnundersøkelser øverst på side 7 
kunne de supplerende poretrykksmålingene i 4 posisjoner også vært 
nevnt for fullstendighetens skyld. 

 
 

3 

37 - Avsnitt 4.2.2 i revidert versjon av rapporten 
 
Vi oppfatter tabellen nederst på side 9 i revidert rapport slik at det er 
målt poretrykk som er vist. Ved omtale av tolkning av relevante CPTU-er 
i Avsnitt 4.2.2 er måleverdiene egentlig beskrevet som poreovertrykk. 
Denne beskrivelsen anser vi i beste fall som upresis, siden størstedelen 
av måleverdiene må tilskrives hydrostatisk bidrag fra aktuelt 
grunnvannsspeil. Vi går derfor ut fra at målte verdier er brukt i 
tolkningene, og ikke verdier tilsvarende disse pluss hydrostatiske bidrag. 
 

 
 

3 
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38 - Avsnitt 4.2.4 i revidert versjon av rapporten 
 

En materialfaktor på 2,47 er angitt fra a-analysen med motfylling i 
tabellen for Profil 4990 på side 16 i revidert rapport. Slik vi oppfatter det, 
er dette ikke i samsvar med Bilag 39 der 2,57 er angitt for dette tilfellet. 

 
 

3 

39  Bilag 21 i revidert versjon av rapporten 
 
Vi registrerer at tolkede og anbefalte kurver for CPTU i Hull 200 i Bilag 
21 går ned til ca. 7,3m dybde, mens 7,528m er angitt på siste linje på 
rådatafilen. 

 
 

3 

 
 

4. Konklusjoner 
 
Vår 3. partskontroll av mottatt revidert versjon av geoteknisk rapport har ikke identifisert forhold som 
medfører at rapporten ikke kan godkjennes for aktuelt plannivå. Rapporten godkjennes derfor. 
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