
x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\54 geoteknikk\notat og rapporter\no-rig-604 parsell 6. profil 5550-

7700 vurdering av geotekniske tiltak.docx 

  NOTAT 

 Oppdragsgiver: Skanska 

 Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: NO-RIG-604   Versjon: - 

 

 2017-12-06  |  Side 1 av 11 

Til: Skanska 

Fra: Norconsult AS  

Dato 2017-12-06 

E6 Helgeland sør: Parsell 6, profil 5550-7700. 

Vurdering av geotekniske tiltak. 

Introduksjon 

Norconsult er engasjert av Skanska for geoteknisk prosjektering av parsell 4 til parsell 7 på E6 

Helgeland sør. Dette notatet redegjør for geotekniske vurderinger mellom profil 5550-7700 på 

parsell 6. Skanskas trasé er flyttet fra regulert trasé frem til ca. profil 6800 (tilsvarende ca. profil 6815 i 

SVVs regulerte trasé), deretter ligger disse omtrent likt. På grunn av noe forskjellig geometri øker 

forskjellen mellom profilnumrene noe, slik at Skanskas profilnummer 7700 tilsvarer ca. profil 7720 for 

SVVs regulerte trasé.  

Fundamentering av Hatten bru vil bli vurdert i eget notatet.  

Generell kontrollplan 

• Alle eventuelle torvmasser og humusholdige masser må fjernes før fyllinger etableres.  

• Alle vegfyllinger skal legges ut og komprimeres iht. håndbok N200 [1] 

• Det er viktig at dreneringsforhold til eventuelle bekker opprettholdes. Hvis dette ikke kan 

gjøres gjennom å tilpasse bekkeløpet må det legges rør. 

• Eventuell mellomlagring av masser bør utføres der det er gravd ut til berg eller faste masser. 

Om det eventuelt skal mellomlagres masser på steder hvor grunnforholdene er ukjent, skal 

geotekniker kontaktes for vurdering forut for deponering. 

• Det må vurderes overflatestabilitet av skjæringer på stedet. Massene kan være lett 

eroderbare, og bør i så fall umiddelbart dekkes med et lag av sprengstein på overflaten. Om 

det noen steder påtreffes mye leire eller silt i graveskråninger, kan det bli behov for å slake ut 

lokalt til helning 1:3. 

Oppsummering/kontrollplan 

Tabell 1 Oppsummering av spesielle tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/tiltak 

5550 – 5620 OK med støyvoll med helning 1:1,5 eller slakere 

5620 – 5790 Sonderinger og prøver i profil 5670 (P6-34) og profil 5742 (P6-35) viser bløt siltig 
leire mellom henholdsvis 1-2,5 m dybde og 2-4,5 m dybde. Dette leirlaget må 
masseutskiftes.  
 
Det må utføres masseutskifting med sprengstein under støyvollen i min. 9 m bredde, 
fra fyllingsfot og under støyvoll. Masseutskifting skal utføres seksjonsvis ved at man 
fyller tilbake med sprengstein like etter utgraving. Seksjonsvis utgraving med 
maksimalt 10 m lange seksjoner. Ved midlertidig utgraving for å utføre 
masseutskifting må graveskråninger ha helning 1:2 eller slakere på høyres side av 
vegen. På venstre side av vegen kan den midlertidige graveskråningen etableres 
med helning 1:1,5 eller slakere. Se skisser i Figur 4 og Figur 5. Der 
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utgravingsdybden er større enn 4 m må det etableres et «trappetrinn» med bredde 4 
m, som vist i Figur 5. 
 
For å undersøke nødvendig masseutskiftingsdybde langs strekningen der det ikke er 
utført grunnundersøkelser, kan det utføres prøvegravinger ved fyllingsfot. 
Prøvegraving kan utføres hver 20 m langs strekningen, og det må graves til 4-5 m 
dybde. Geotekniker må være på stedet for å vurdere løsmassene. Dersom noen 
prøvegravinger viser at det ikke er et leirlag i dybden, er det mulig at masseutskifting 
kan utgå lokalt i delområder. Dette må vurderes i samråd med geotekniker.  

6500 – 6700 Dyp skjæring i morene, som kan være fast og inneholde blokker. 
Vegen ligger stedvis i nivå med antatt berg og det kan bli behov for sprengning.  

6800 – 7220 Løsmasseskjæringer må etableres med helning 1:3.  

7420 – 7470 Registrert et tynt lag med mulig sprøbruddsmateriale. Stabilitet av veg er 
tilstrekkelig, men arbeid i dette området bør utføres med forsiktighet.  

Grunnlag 

Grunnforhold 

Det er utført grunnundersøkelser fra reguleringsplanfasen [2], i tillegg til supplerende boringer utført 

for byggeplan [3].  

Grunnforholdene er varierende. Det er registrert områder med leire på strekningen, men i hovedsak 

synes løsmassene å bestå av silt og grovere masser. Grunnforholdene er nærmere beskrevet i 

kapittel omhandlende stabilitet.  

Grunnlag fra SVV 

Det henvises til SVV rapport 2013099600-003 datert 2015-10-05 [2], som omhandler geotekniske 

vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for parsell 6. Ny trasé er flyttet en del bort fra tidligere 

regulert trasé. Fra ca. profil 6800 ligger imidlertid traséene i samme område. 

Vurderinger 

Setninger 

Differensialsetninger på ferdig veg vurderes å ikke bli problematisk. Vegen går gradvis over i fyllinger 

fra skjæringer, og det er stort sett kort til berg på strekningen. I tillegg blir vegfyllingene etablert i 

relativt lang tid før vegen skal trafikkeres, så eventuelle setninger antas i stor grad å være ferdig 

påløpt i anleggsperioden.  

Skjæringer og vannproblematikk 

Det er ikke utført poretrykksmålinger på strekningen, og man har derfor ikke informasjon om 

grunnvannstand. Graving under grunnvannstand kan være utfordrende i finkornede masser, spesielt i 

masser med mye innhold av silt. Slike masser vil lokalt bli vasket bort om det kommer vann i 

graveskråninger. Det beste og enkleste tiltaket mot dette vil være å raskt dekke til skråninger med 

sprengstein. Om det er mye leire eller silt i graveskråninger, bør de også slakes ut lokalt til helning 1:3 

eller slakere.   

Totalsonderinger indikerer et tykt lag av morene, som kan svært fast og inneholde blokker av stein.  
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Stabilitet 

Fremgangsmåte 

Lengdesnitt av veg med utførte grunnundersøkelser er først vurdert for å få oversikt over grunnforhold. 

Videre er tverrprofiler hver 10 m, som viser ny veglinje og utførte grunnundersøkelser, undersøkt for å 

vurdere kritiske snitt med hensyn på stabilitet. Ved behov er det utført beregninger. Dette kapittelet 

oppsummerer konklusjonene av disse vurderingene.  

Det er ikke utført CPTu-sonderinger i aktuelle borpunkter for stabilitetsberegninger, derfor er 

designprofil for leiren kun tolket fra laboratorieresultater. Direkte skjærstyrke, su D, er tolket direkte fra 

resultatene. I beregningene er det benytter aktiv skjærstyrke, su A, som er beregnet ved å dividere su D 

med anisotropifaktor 0,63.  

𝑠𝑢 𝐴 =
𝑠𝑢 𝐷

0,63
 

Profil 5550 – 6400 

Vegen ligger på opp til ca. 4 meter høy fylling. Det planlegges støyvoll (voll nr. 9) på nedsiden av veg 

fra profil 5490 til 5780, med høyde 1,5 meter angitt fra vegnivå. Se egen rapport [4] for vurderinger 

frem til profil 5550.  

Grunnundersøkelsene indikerer generelt sand og morene over berg. Unntaket er sondering og prøver 

i profil 5670 (borpunkt P6-34) og profil 5742 (borpunkt P6-35) som viser siltig leire, mellom 

henholdsvis 1 - 2,5 meter dybde og 2 - 4,5 meter dybde. Totalsonderinger i profil 5614 (P6-33) og 

profil 5847 (P6-36) indikerer faste masser i hele dybden. Det antas derfor å være et tynt lag av siltig 

leire fra profil 5620 til 5840. Tolket designprofil for leiren er vist i figur 1. Designprofilet er i hovedsak 

basert på enaksforsøkene, da vi stiller spørsmål til hvor gode resultat man får fra konusforsøk på siltig 

leire med mye sand og gruskorn.  

 

Figur 1. Labresultater P6-35 med designprofil. Horisontale streker for hver meter under terreng. 

Støyvollen kan etableres med helning 1:1,5 eller slakere frem til profil 5620, der grunnforholdene 

vurderes å være tilsvarende som for beregning i profil 5510 [4]. Fra profil 5620-5790 må det utføres 

masseutskifting med sprengstein under støyvollen. Se stabilitetsberegning av kritisk profil 5740 i Figur 

2. Fra profil 5790, etter støyvollen, kan vegfyllingen etableres med helning 1:4. Fra profil 5840 kan 

fyllingene også legges brattere, med helning 1:2, om ønskelig.  

su A su D 
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Figur 2: Stabilitetsberegning tverrprofil 5740. Masseutskifting med sprengstein unders støyvoll. Det må 

masseutskiftes ned til faste masser (morene, grus, sand) fra fot av støyvoll og min. 9 m under voll. 

 

Figur 3: Midlertidig utgraving. Beregnet materialfaktorer med og uten sidefriksjonsfaktor på 0,1. 

B = 9 m 

Skråningsfot 

av støyvoll 
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Stabilitetsberegning i Figur 2 viser at det må masseutskiftes i min. 9 m bredde, fra fyllingsfot og under 

støyvoll.  

Figur 3 viser stabilitetsberegning for midlertidig utgraving i forbindelse med masseutskifting av bløt 

leire med sprengstein. Det anbefales at masseutskiftingen utføres seksjonsvis med maksimalt 10 m 

lange seksjoner. Det er utført stabilitetsberegninger med og uten tredimensjonale effekter (Figur 3). 

GeoSuite Stability foreslår sidefriksjonsfaktor lik 2/B, der B er bredda på glideflaten inn i plan. 

Sidefriksjon antas da over hele sidearealet i GeoSuite. For å ikke overvurdere sidefriksjon, velger vi å 

utnytte 50 % av sidefriksjonen, dvs. at "3D side friction" er beregnet til å være = 1/B. Med 

seksjonslengde på 10 m gir dette «3D side friction» = 1/10 = 0,1. Det er kun utført beregninger på 

totalspenningsbasis siden utgravingen er midlertidig og det skal fylles raskt tilbake med sprengstein. 

Stabilitetsberegningene viser at graveskråningene på oversiden (høye side) av vegen må ha helning 

1:2 eller slakere. Dersom det bløte leirlaget liggere dypere enn 4 m under terreng, må det også 

etableres et «trappetrinn» i min. 4 m bredde (Figur 3, Figur 4 og Figur 5). Graveskråningen på venstre 

side av vegen kan etableres med helning 1:1,5 eller slakere. 

Sonderinger og prøver i profil 5670 (P6-34) og profil 5742 (P6-35) viser siltig leire mellom henholdsvis 

1-2,5 m dybde og 2-4,5 m dybde. Med andre ord må det masseutskiftes med sprengstein til 2,5 m 

dybde ved profil 5670 og til 4,5 m dybde ved profil 5742. For å undersøke nødvendig 

masseutskiftingsdybde ellers langs strekningen (5620-5790) kan det utføres prøvegraving ved 

fyllingsfot hver 20 m. Prøvegraving bør utføres til 4-5 m dybde, og med geotekniker på stedet til å 

vurdere løsmassene. Dersom noen prøvegravinger viser at det ikke er et leirlag i dybden, er det mulig 

at masseutskifting kan utgå lokalt i delområder. Dette må vurderes i samråd med geotekniker.  

 

Figur 4: Skisse av midlertidig utgraving ved masseutskifting. Ved største gravedybde mindre enn 4 m. 

 

Figur 5: Skisse av midlertidig utgraving ved masseutskifting. Ved gravedybde større enn 4 m. 
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Profil 6400 - 7220 

Vegen ligger i opp til 12 meter høy skjæring, se figur 6. Det planlegges kryss til eksisterende E6 

(nordgående på eksisterende E6 og avkjøring til blant annet Storneset) ved profil 7090. Fra ca. profil 

6800 ligger ny vegtrasé omtrent likt, eller parallelt, med SVVs regulerte trasé. 

Grunnundersøkelsene indikerer generelt sand og morene over berg, som befinner seg i ca. 11 - 13 

meter dybde. Fra profil 6800 indikerer boringene silt/sand ned til ca. 4,5 meter dybde, derunder 

morene over berg. Prøve i profil 6886 (borpunkt 2168) bekrefter at det er silt i området. Sonderinger 

og prøver i profil 7100 (borpunkt 440 og 35) og profil 7150 (borpunkt P6-46 og P6-47) viser leire, uten 

sprøbruddsegenskaper. Det antas derfor å være noe leire fra profil 7050 til 7180. Leirlaget har ca. 5 

meter mektighet ved profil 7100, med topp av leire ved ca. kote 94. Ved profil 7150 er mektigheten ca. 

2,5 meter, med topp av leire ved ca. kote 95. Designprofil for leiren er vist i figur 7. 

Fra profil 6400 til 6800 kan det etableres skjæringer med helning 1:2. Vegen ligger så dypt at det kan 

bli behov for noe sprenging i berg der hvor skjæringen er høyest, over en avstand på ca. 100 meter.  

Fra profil 6800 til 7220 bør det etableres skjæringer med helning 1:3. SVVs rapport beskrev helning 

1:3 kun fra profil 6900, men supplerende boring indikerer siltige masser også nærmere profil 6800.  

Vegen vil generelt bli liggende på antatt morene. Unntaket er fra profil 7050 til 7180, der vegen vil bli 

liggende på leire. I dette området ligger vegen omtrent 3 meter under eksisterende terreng, noe som 

gir stor avlastning av terrenget. Stabiliteten av vegen vurderes derfor å være tilstrekkelig.  

 

Figur 6. Profil 6540 - Høy skjæring i morene. Veg omtrent i nivå med registrert berg.  

 

Figur 7. Labresultater P6-47 med designprofil. Horisontale streker for hver meter under terreng. 

 

su A su D 
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Figur 8. Profil 7150 - Beregning av skjæring med helning 1:3 i leire. Styrkeparametere for leiren er tolket fra 
borpunkt P6-47. 

Profil 7220 - 7360 

Her krysser vegen Hattelva på Hatten bru (K606). Det planlegges fylling fra profil 7220 - 7260, bru fra 

7260 - 7315 og fylling fra 7315 - 7325. Deretter ligger vegen i skjæring i faste masser. 

Sør for elven er det registrerte løsmassemektigheter mellom 1,5 og 6,7 meter. Nord for elven er det 

registrert berg i 25,6 meter dybde i ett punkt, mens resterende boringer er avsluttet i faste masser.  

SVVs rapport [2] omtaler at brua kan fundamenteres direkte på berg på sørsiden, mens det er behov 

for pelet fundament på nordsiden.  

Fundamentering av bru vil bli vurdert i eget notat.  
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Profil 7360 – 7700 

Vegen ligger først omtrent i terreng, frem til kryss for Stordalsvegen og eksisterende E6 (nordgående) 

ved profil 7555. Etter dette stiger vegen med opp til 2 meter høy fylling ved profil 7700. Fra profil 7450 

ligger planlagt veg over/på eksisterende E6. Fra profil 7650 planlegges det en 4 meter høy støyvoll, 

målt fra vegnivå, på venstre side av vegen. Denne vollen er tidligere regulert inn, men med lavere 

høyde. 

Det er registrert løsmassemektigheter på mellom 4,33 og 10,15 meter, og løsmassene består av leire, 

silt og sand. SVVs rapport [2] omtaler at det er registrert «mulig sprøbruddsmateriale» i 2-3 meter 

dybde i borpunkt 2172, som befinner seg ved ca. profil 7452. Det er ikke utført supplerende 

undersøkelser for å bekrefte/avkrefte dette. Borpunktet ligger nord for område med marin leire (blått 

område) på NGUs løsmassekart, se figur 9. Andre boringer utført i området indikerer ikke 

sprøbruddsmateriale. Det antas derfor at område med mulig sprøbruddsmateriale er svært lokalt. 

 

 

Figur 9. Løsmassekart [5], vist sammen med borplan og veg. Funn av mulig sprøbruddsmateriale (vist med sirkel) 
ligger nord for blått område, som viser marin avsetning.  

SVVs rapport [2] beskrev at det ikke vil være noen stabilitetsproblemer med planlagt veg og avkjørsler 

såfremt det løse laget i toppen fjernes. Det er likevel utført ny beregning for veg uten masseutskifting, 

se figur 11, som viser at stabiliteten er tilstrekkelig uten tiltak. Skjærstyrkeprofilet som er benyttet for 

leiren er vist i figur 10.  
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Figur 10. Labresultater 2172 med designprofil. Horisontale streker for hver meter under terreng. 

 

 

Figur 11. Profil 7450 - Stabilitet av veg på mulig sensitiv leire. Konservativ antatt tykkelse av leire. Parametere for 
å ta hensyn til mulig sprøbruddsmateriale. Styrkeparametere for leiren er tolket fra borpunkt 2172. 

Ny trasé for Stordalsvegen befinner seg på toppen av en skråning som er omtrent 30° bratt og 18 

meter høy, og går ned til Hattelva. Det er utført supplerende sonderinger på toppen av skråningen 

(P6-49 og P6-50) som indikerer silt/leire til ca. 4 – 5 meter dybde, derunder morene til avsluttet boring 

ved over 20 meter dybde.  

Det er utført beregning av tverrprofil 350 som viser tilstrekkelig stabilitet, se figur 12. Grunnvann-

standen vil i stor grad påvirke beregnet sikkerhet, men da det ikke er utført grunnvannsmålinger i 

området, er grunnvannstanden konservativt antatt ut fra topografien. Nærmeste prøvetaking er utført i 

borpunkt 2172, som ligger omtrent 170 meter fra beregningsprofilet. Denne viser aktiv skjærstyrke ca. 

45 kPa. Siden prøven befinner seg så langt fra beregningsprofilet er det benyttet en konservativ 

skjærstyrke lik 20 kPa. Dette viser at det er tilstrekkelig stabilitet selv om leiren antas å ha lav styrke.    

Det er viktig at elven ikke eroderer seg inn i skråningen. Det er observert steiner og blokker i Hattelva, 

samt vegetasjon i skåningen, se figur 13. Massene i elva antas å være en del av de samme 

morenemassen som er registrert i grunnundersøkelsene utført på land. De naturlige steinene, og den 

vegeterte skråningen, vil bidra til å redusere videre erosjon.   

su A su D 
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Figur 12. Stordalsvegen profil 350 – Stabilitet av veg og skråning. Antatt konservative styrkeparametere da det 
ikke er utført CPTU eller prøvetaking i nærheten. 

 

Figur 13. Utsnitt fra Google street view [6]. Utsikt mot sør-vest, nedstrøms eksisterende bru. Ny Hatten bru skal 
krysse like nedstrøms dagens bru. Omtalte bratt skråning på nedsiden av Stordalsvegen befinner seg i skogen på 
høyre side av elven. 
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