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Til: Skanska 

Fra: Norconsult AS  

Dato 2017-08-15 

E6 Helgeland sør: Parsell 5. Reguleringsplan. 

Områder i geoteknisk kategori 2. 

Sammendrag 

Norconsult er engasjert av Skanska for geoteknisk prosjektering av parsell 4 til parsell 7 på 

vegprosjektet E6 Helgeland sør. E6 Helgeland sør skal reguleres på nytt i forbindelse med at veglinjen 

er blitt justert etter gjeldende reguleringsplaner. Dette notatet omhandler de deler av parsell 5 som er 

satt i geoteknisk kategori 2. For områder i geoteknisk kategori 3 henvises det til Norconsult rapporter 

«RA-RIG-51» (Ref. 1) og «RA-RIG-52» (Ref. 2), som begge er gjennomgått utvidet kontroll.  

Det er kun utført mindre justeringer av veglinjen på parsell 5 sammenlignet med veglinjen fra 

gjeldende reguleringsplan. Skanska har allerede startet byggearbeidet flere steder i områder i 

geoteknisk kategori 2 der ny veglinje ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Norconsult har i 

forbindelse med dette utarbeidet geotekniske notater til byggeplan for områder i geoteknisk kategori 2. 

Alle områder i geoteknisk kategori 2 på parsell 5 er gjennomgått. Det er vurdert at geotekniske tiltak 

ikke vil medføre behov for innregulering av areal utover gjeldende reguleringsplan.  

Prosjekteringsforutsetninger for de deler av parsellen som er definert til geoteknisk kategori 2 er gitt i 

påfølgende kapittel. 
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Prosjekteringsforutsetninger 

Det henvises til Norconsult rapport «RA-RIG-001 Prosjekteringsforutsetninger geoteknikk» (Ref. 3) for 

gjennomgang av generelle forutsetninger og krav. 

Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse 

I henhold til Eurokode 7 er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2. 

• Geoteknisk kategori 2 

• Pålitelighets- og konsekvensklasse 2 

Prosjekterings- og utførelseskontroll 

I henhold til fig. 202.1 og fig. 202.2 i håndbok N200, velges kontrollklasse «N». Ved prosjektering er 

det krav om kollegakontroll, men ikke uavhengig eller utvidet kontroll. Ved utførelse er det krav om 

intern systematisk kontroll.  

• Kontrollklasse «N» 

 

Partialfaktorer for jordparametre 

Kravet til partialfaktor er, γM ≥ 1,4 i henhold til håndbok V220, figur 0.3. Dette som følge av geoteknisk 

kategori (2), skadekonsekvens (CC2 meget alvorlig) og bruddmekanisme (nøytralt brudd).  
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Referanser 

Ref. 1 Norconsult: Rapport nr. RA-RIG-51. «Parsell 5. Reguleringsplan. Storvika», datert 2017-08-15 

Ref. 2 Norconsult: Rapport nr. RA-RIG-52. «Parsell 5. Reguleringsplan. Sandvik», datert 2017-08-15 

Ref. 3 Norconsult: Rapport nr. RA-RIG-001. «Prosjekteringsforutsetninger geoteknikk», datert 2017-  

06-29. 
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