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Til: Skanska 

Fra: Norconsult AS  

Dato 2017-12-06 

E6 Helgeland sør: Parsell 6. 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 6 som er 

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

«RA-RIG-61» [1], «RA-RIG-62» [2] og «RA-RIG-63» [3], som alle er gjennomgått utvidet kontroll hos 

NGI.  

Det er utført både mindre og større justeringer av veglinjen på parsell 6, sammenlignet med veglinjen 

fra gjeldende reguleringsplan. Mellom profil 4500-6800 er ny veglinje vesentlig endret, og det er utført 

supplerende grunnundersøkelser. I tillegg er det utført supplerende grunnundersøkelser i SVVs 

regulerte veglinje. Supplerende grunnundersøkelser utført i 2017 er omtalt i geoteknisk datarapport, 

«RA-RIG-60» [4]. 

Skanska har allerede startet byggearbeidet noen steder i områder i geoteknisk kategori 2 der veglinjen 

ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Norconsult har i forbindelse med oppstart av arbeidene 

utarbeidet geotekniske notater til byggeplan for flere områder i geoteknisk kategori 2. Tabell 1 

oppsummerer delstrekningene og tilhørende geotekniske notat.  

Tabell 1: Oppsummering 

Profil 
fra 

Profil til Område 

0 400 Geoteknisk kat 2. Vurderinger til byggeplan er utført i NO-RIG-603 [5] 

400 690 Geoteknisk kat. 3. Gofahaugen [1] 

2340 3560 Geoteknisk kat 2. Vurderinger til byggeplan er utført i NO-RIG-603 [5] 

1250 2250 Geoteknisk kat. 3. Strauman [2] 

2250 4150 Geoteknisk kat 2. Vurderinger til byggeplan er utført i NO-RIG-601 [6] 

4150 4600 Geoteknisk kat 2. Det er foreløpig ikke utarbeidet notat til byggeplan for denne 
delstrekningen. Ny veglinje ligger samme trase, eller noe lenger opp i 
skråningen, enn veglinje fra forrige reguleringsplan [7]. Løsmassene består av 
faste masser, antatt morene, over berg. Løsmasseskjæring med helning min. 1:2 
er vurdert å ha tilstrekkelig kapasitet [7]. Det er ikke behov for geotekniske tiltak 
på denne delstrekningen. 

4600  5550 Geoteknisk kat. 3 (deler av strekningen er foreslått plassert i geoteknisk kat. 2 for 
prosjektering til byggeplan). Ømmervatnet [3] 

5550 7700 Geoteknisk kat 2. Vurderinger til byggeplan er utført i NO-RIG-604 [8] 

7700 10400 Geoteknisk kat 2. Vurderinger til byggeplan er utført i NO-RIG-602 [9] 
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Prosjekteringsforutsetninger 

Det henvises til Norconsult rapport «RA-RIG-001 Prosjekteringsforutsetninger geoteknikk» [10] 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 [11], 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 generelt, γM ≥ 1,4 i henhold til håndbok V220, figur 0.3 [12]. Dette som følge 

av geoteknisk kategori (2), skadekonsekvens (CC2 alvorlig) og bruddmekanisme (nøytralt brudd). For 

spesielle tilfeller der løsmassene kun består av tilførte sprengsteinsmasser er γM ≥ 1,3 tilstrekkelig, da 

bruddmekansimen er «seig, dilatant». 
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