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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.  
 
Strekningen mellom profil 1800 og profil 2500 (Storvika) er underlagt 3. partskontroll, og Norconsult har i 
notat nr. 510176-2 (Ref. 14) godkjent geoteknisk rapport 2011029640-034 (Ref. 11) med visse 
forbehold/krav som må oppfylles i den videre planprosessen. 
 
Vi har nå mottatt en tilleggsrapport 2011029640-081 datert 2013-09-02 (Ref. 15) som presenterer 
kompletterende undersøkelser og beregninger som er utført for å avklare de forhold som tidligere ikke 
var tilstrekkelig avklart. 
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2. Kommentarer til tilleggsrapport 
 

2.1. 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. 

 
 

2.2. Kommentarer 
 
I Norconsult notat nr. 5130176-1 (Ref. 10) utarbeidet etter gjennomgang av rapport 2011029640-034 
datert 2013-01-18 (Ref. 1) ble våre kommentarer punktvis nummerert fra 1 til 27, inklusiv eventuelle 
underpunkter/ bokstavpunkter.  
 
I Norconsult notat nr. 5130176-2 (Ref. 14) utarbeidet etter gjennomgang av revidert rapport 
2011029640-034 datert 2013-03-12 (Ref. 11) ble de fleste av våre opprinnelige kommentarer funnet å 
være ivaretatt. Disse punktene ble derfor ansett lukket uten videre kommentar. Noen kommentarer ble 
imidlertid fulgt videre opp, og noen nye kommentarer ble funnet påkrevd ut fra foretatt revisjon, 
 
I etterfølgende tabell er 3 åpne punkter av Grad 1 kommentert på etter gjennomgang av tilleggs-
rapporten fra SVV, samt noen forutgående punkter av Grad 2 med relevans for de åpne punktene.  
 

Pkt Henvisning 
til Ref. 1 

Kommentar Grad 

11 Avsnitt 4.2.1 
(side 10) 

Grunnforhold 
 
Utført 54mm prøvetaking ved Posisjon 18 og Posisjon 20 med etter-
følgende rutineanalyser i laboratoriet dokumenter om aktuelle leirlag er 
kvikke eller sprøe. 
 
Vår kommentar vedrørende dette er imøtekommet i tilleggsrapporten; 
dvs. OK. 

 
 

OK 
 
 

16 Avsnitt 4.2.2 Tolkning av udrenert skjærfasthet fra trykksonderinger (CPTU) 
 
e. Etter vår vurdering syntes aktiv skjærfasthet anbefalt av SVV fra 

tidligere tolkning å være for høy i ca. 5-14m dybde for CPTU i 
Posisjon H3. 
 
Vår kommentar er imøtekommet ved at skjærfastheten i dette 
dybdeintervallet nå er redusert i Bilag 5 i tilleggsrapporten; dvs. OK. 
 

v. Ved Posisjon 20 var det tidligere utført en CPTU. Etter vår vurdering 
syntes aktiv skjærfasthet anbefalt av SVV å være noe høy i ca. 3,5-
7m dybde. 

 

 
 

OK 
 
 
 
 
 
 

OK 
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     Det er nå utført ytterligere 3 CPTU-er ved denne posisjonen, og 
samtlige 4 CPTU-er nå tolket av SVV med basis i supplerende 54mm 
prøvetaking; jamfør Bilag 11-14 i tilleggsrapporten. 

 
     Jamfør ytterligere kommentar i punkt 19l. 
 
w. Vår tidligere kommentar vedrørende reduksjon av aktiv udrenert  

skjærfasthet under 10 m dybde ved Posisjon H20 er avklart via 
supplerende prøvetaking, CPTU-er og tolkning. 

 
     Vår kommentar er således imøtekommet/lukket i tilleggsrapporten. 

 
 
 
 
 
 

OK 

19 Avsnitt 4.2.4 
 (Avsnitt 4.3.1 

i Ref. 11) 

Stabilitetsforhold 
 
k. Bilag 45 i Ref. 11 inneholdt udrenerte beregninger med GS Stability i 

Profil 2330 basert på et nedre grense c-profil i området, da 
uforstyrret prøvetaking og CPTU ikke var utført i/ved/rundt dette 
tverrprofilet.  

 
    Vi hadde innvendinger mot de utførte beregninger; jamfør Ref. 14. 

Etter vår vurdering var grunnlagsmateriale med hensyn til fasthets-
informasjon her for tynt, og supplerende undersøkelser syntes 
påkrevet i dette profilet før endelige konklusjoner kunne trekkes. 

 
    Supplerende undersøkelser er nå utført ved Posisjon 18, og tilleggs-

rapporten presenterer resultater fra CPTU og 54 mm prøvetaking 
med etterfølgende rutineanalyser i laboratoriet. 

 
     Norconsult har utført uavhengig tolkning av denne CPTU-en ut fra 

mottatt rådatafil (jamfør Ref. 6). Etter vår vurdering synes udrenert 
skjærfasthet anbefalt av SVV i Bilag 9 i tilleggsrapporten å være noe 
høy i 3,7-4,0 m dybde, men for lav over og under dette 
dybdeintervallet. Ut fra en totalvurdering relativt stabilitet anses SVVs 
valgt designprofil å være til konservativ side; dvs. OK. 

 
     Stabilitetsberegningene utført med GS Stability er vist i Bilag 22 og 

oppsummert i avsnitt 4.3.4 på side 13 i tilleggsrapporten. Vi 
konstaterer at formen på kritisk skjærflate for «optimizetilfellet» ser 
noe rar ut, men har ellers ingen vesentlige innvendinger mot disse 
beregningene. For kontroll har Norconsult utført egne overslags-
beregninger på udrenert basis, og dette har gitt materialfaktorer i 
samme størrelsesorden som beregnet av SVV; dvs. OK.  

 
     Utskrifter fra beregninger med PLAXIS i Profil 2330 er vist i Bilag 28-

29 og oppsummert i avsnitt 4.3.4 på side 13 i tilleggsrapporten. For 
drenert tilfelle har PLAXIS gitt tilnærmet samme materialfaktor som 
GS Stability, mens PLAXIS har gitt noe høyere materialfaktor for 
udrenert leirlag. Vi har ikke utført egne beregninger med PLAXIS i 
Profil 2330. Selv om benyttede inputparametre til PLAXIS kan 
diskuteres, har vi ingen vesentlige innvendinger. Og vi konstaterer at 
beregnede materialfaktorer støtter om sikkerhetsnivået funnet med 
GS Stability. 

 
Konklusjon: Vår kommentar på dette punktet er dekket opp i 
tilleggsrapporten; dvs. OK. 
 

 
 

OK 
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l) Bilag 46 i Ref. 11 inneholdt udrenerte beregninger med GS Stability i 
Profil 2420, primært basert på et usikkert og trolig noe for optimistisk 
c-profil i Posisjon H20.  

 
    Vi hadde innvendinger mot de utførte beregninger; jamfør Ref. 14.     

Etter vår vurdering var grunnlagsmateriale med hensyn til fasthets-
informasjon også her for tynt, og supplerende undersøkelser syntes 
påkrevet i dette profilet før endelige konklusjoner kunne trekkes.  

 
    Supplerende undersøkelser er nå utført ved Posisjon 20, og tilleggs-

rapporten presenterer resultater fra CPTU-er og 54 mm prøvetaking 
med etterfølgende rutineanalyser i laboratoriet; jamfør kommentarer 
ovenfor i punkt 16v og 16w.  

 
     Norconsult har utført uavhengig tolkning også av CPTU-ene ved 

denne posisjonen ut fra mottatte rådatafiler (jamfør Ref. 6). Etter vår 
vurdering synes udrenert skjærfasthet anbefalt av SVV i Bilag 11-14 i 
tilleggsrapporten å være noe høy ned til 5-6 m dybde og for lav 
dypere nede. Ut fra en totalvurdering relativt stabilitet anses SVVs 
valgt designprofil å være til konservativ side; dvs. OK. 

 
     Stabilitetsberegningene utført med GS Stability er vist i Bilag 23 og     
     oppsummert i avsnitt 4.3.4 på side 13 i tilleggsrapporten. Vår         
     gjennomgang ledet fram til at avklaringsspørsmål ble stilt til          
     materialtabellene i Bilag 23; Ref. 16; med påfølgende svar fra SVV;   
     Ref. 17. Materialtabellene ble da korrigert, og en korrigert versjon av   
     Bilag 23 ble presentert, der det fremkom at udrenert materialfaktor nå    
     var på 1,52; dvs. under kravet på 1,6. 
 
     I Ref. 18 påpekte vi at denne materialfaktoren måtte være for lav sett  
     i forhold til intensjonen i rapportteksten. Anisotropifaktorene som var  
     benyttet over 6m dybde og under 9,5m dybde i GS Stability var OK,  
     da det her er ingen styrkereduksjon. I dybdeintervallet 6-9,5m var  
     imidlertid c-profilet allerede redusert med 15% og dette medførte at  
     følgende fastheter her reelt sett var brukt: 
 
     CuA=0,85*1,00*CuA0=0,850*CuA0 (OK)  
     CuD=0,85*0,67*CuA0=0,570*CuA0 (intensjonen var 0,60*CuA0)  
     CuP=0,85*0,33*CuA0=0,255*CuA0 (intensjonen var 0,30*CuA0) 
 
     hvor CuA0 er uredusert aktiv skjærfasthet. Følgelig måtte beregnet    
     udrenert materialfaktor i Ref. 17 være noe for lav siden både benyttet   
     CuD og benyttet CuP var for lav i 6-9,5m dybde. 
 
    Skulle dette gjøres korrekt etter intensjonen i rapportteksten, påpekte    
    vi i Ref. 18 at det trolig var enklest å lese inn ukorrigert c-profil og så    
    introdusere relevante anisotropifaktorer beskrevet i rapportteksten.  
 
    Vi har nå mottatt en ny revisjon av Bilag 23 der anisotropiforholdene     
    er korrekt ivaretatt; Ref. 19. Beregnede materialfaktorer med GS    
    Stability er nå på 1,59 for udrenert tilfelle og 1,88 for drenert tilfelle.    
    Selv om 1,59 såvidt er under kravet på 1,6, aksepteres dette. Enkle     
    overslagsberegninger utført av Norconsult på udrenert basis har for    
    øvrig gitt materialfaktorer i samme størrelsesorden som funnet av     
    SVV.  

OK 
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     Utskrifter fra beregninger med PLAXIS i Profil 2420 er vist i Bilag 30-   
     31 og oppsummert i avsnitt 4.3.4 på side 13 i tilleggsrapporten. For    
     drenert tilfelle har PLAXIS gitt tilnærmet samme materialfaktor (1,85)    
     som GS Stability (1,88 etter siste korreksjon), mens PLAXIS har gitt  
     noe høyere materialfaktor for udrenert leirlag. Vi har ikke utført egne 

beregninger med PLAXIS i Profil 2420. Og selv om benyttede 
inputparametre til PLAXIS kan diskuteres, har vi ingen vesentlige 
innvendinger. Vi konstaterer at beregnede materialfaktorer støtter om 
sikkerhetsnivået funnet med GS Stability. 

 
Konklusjon: Våre kommentarer på dette punktet anses lukket ved at 
siste korrigerte versjon av Bilag 23 fra Ref. 19 implementeres i 
endelig rapportversjon og at rapportteksten oppdateres tilsvarende. 

      
o) Bilag 41 i Ref. 11 inneholdt udrenerte beregninger med GS Stability i 

Profil 1920 basert på c-profil fra Posisjon H3 og Posisjon H5. 
 
     Vi hadde innvendinger på et par punkter mot de utførte beregninger; 

jamfør Ref. 14. Disse er nå imøtekommet via nye tolkninger og 
beregninger; jamfør også kommentar i punkt 16e ovenfor (gjaldt H3).  

 
     Stabilitetsberegningene utført med GS Stability er vist i Bilag 21 og 

oppsummert i avsnitt 4.2.4 på side 10 i tilleggsrapporten. Vi har ingen 
vesentlige innvendinger mot disse beregningene. For kontroll har 
Norconsult utført egne overslagsberegninger på udrenert basis, og 
dette har gitt materialfaktorer i samme størrelsesorden som beregnet 
av SVV; dvs. OK.  

 
     Utskrifter fra beregninger med PLAXIS i Profil 1920 er vist i Bilag 24-     
     27 og oppsummert i avsnitt 4.2.4 på side 10 i tilleggsrapporten.   
     Det konstateres at PLAXIS har gitt materialfaktorer som avviker   
     betydelig fra de som er funnet med GS Stability. 
 
     For drenert tilfelle har PLAXIS gitt ca. 25% høyere materialfaktor   
     (dvs. 2,81 kontra 2,24). Dette kan ha sammenheng med at kritisk   
     område her er i sideskråningene på selve vegfyllingen, og at små    
     kohesjonsverdier er benyttet både for vegfylling og lette masser i    
     PLAXIS mens null kohesjon er benyttet i GS Stability. Men siden   
     PLAXIS-beregningene uansett har gitt materialfaktorer langt over   
     kravet på 1,6, har vi valgt ikke å forfølge denne problemstillingen    
     ytterligere; dvs. OK.  
 
     For udrenerte leirlag har PLAXIS gitt ca. 40% høyere enn GS   
     Stability for området med vegfylling (dvs. 2,25 kontra 1,61), mens   
     PLAXIS har gitt ca. 10% lavere materialfaktor for terrengområdet   
     utenom fyllingen (1,66 kontra 1,85). På denne bakgrunn bad vi om å   
     få oversendt ytterligere informasjon; Ref. 16. Vi fikk da oversendt en   
     PLAXIS-fil og noen nøkkelutskrifter for tilfellet med vegfylling, lette     
     masser og udrenerte leirlag; Ref. 19.  
 
     Vi konstaterer at leiren er delt opp i 3 lag for udrenert tilfelle i PLAXIS       
     i tilleggsrapporten: Leire del 1, Leire del (kvikk) og Leire del 3. Dette  
     gjelder både for beregningene som involverer vegfyllingen og for de    
     som kun involverer terrenget utenfor. I Ref. 19 derimot opereres det  
     kun med 2 lag: Leire og Leire (Kvikk). Det som var kalt Leire del 3 er      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
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      kuttet ut.  
 
      Reelt benyttede udrenerte skjærfastheter i PLAXIS avledet fra Ref.   
      19 er klart høyere enn det som er brukt i GS Stability. Skjønns- 
      messig bedømt tilsier dette ca. 20% høyere materialfaktorer i  
      PLAXIS, men SVV sine PLAXIS-beregninger har altså gitt 40%  
      høyere materialfaktor for tilfellet inklusiv vegfylling og 10% mindre     
      materialfaktor for tilfellet med kun terrenget utenfor.  
 
      Siden PLAXIS-beregningene uansett har gitt materialfaktorer over    
      kravet på 1,6, har vi valgt ikke å forfølge denne problemstillingen  
      ytterligere. Vi forutsetter imidlertid at korrekt/korrigert udrenerte  
      lagpakke blir brukt i endelig versjon av tilleggsrapporten, både for       
      beregningene inklusiv vegfyllingen og for terrenget utenom denne. 
 
      Konklusjon: Udrenert og drenert stabilitet anses nå å være       
      dokumentert med angitt omfang av lette masser som beskrevet i  
      tillegggsrapporten; dvs. OK.   
 

 
 
 

3. Konklusjoner 
 
Geoteknisk rapport 2011/029640-034 (Ref. 11) for Storvika ble godkjent på reguleringsplannivå med 
visse forbehold/krav som måtte oppfylles i den videre planprosessen.  
 
Fra vår 3. partskontroll av mottatt tilleggsrapport 2011029640-081 (Ref. 15) har vi konkludert med at de 
aktuelle forhold er tilstrekkelig avklart. Rapporten godkjennes, men vi anbefaler at en endelig korrigert 
versjon utarbeides med nødvendige endringer som er påpekt i kommentarpunktene i Avsnitt 2.2 ovenfor. 
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