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Til: Skanska 

Fra: Norconsult AS  

Dato 2017-06-20 

E6 Helgeland sør: Parsell 6, profil 2260-4150. 

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 2260-4150 på parsell 

6.   

Generell kontrollplan 

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

• Alle vegfyllinger skal legges ut og komprimeres iht. håndbok N200, Ref.  3. 

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

gjennom å tilpasse bekkeløpet må det legges rør. 

Oppsummering/kontrollplan 

Tabell 1 Oppsummering over status for delstrekninger 

Profilnummer Avklart/ 
Godkjent 

Ikke 
avklart 

Kontrollpunkter 

2260-4150 X  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 eroderbare, og bør i så fall umiddelbart dekkes 
med et lag av sprengstein på overflaten. Om det er mye leire eller 
silt i graveskråninger, bør de også slakes ut lokalt til helning 1:3 
eller slakere.   

 

Grunnlag 

Grunnforhold 

Fra utførte grunnundersøkelser er det registrert dybder til berg på mellom 0,5-11,6 m. 

Grunnforholdene er varierende og løsmassene består av grus, sand, silt og leire. Det er registrert flere 

lommer med siltig leire på strekningen, men i hovedsak synes løsmassene å bestå av silt og grovere 

masser. Det er ikke utført supplerende boringer i forbindelse med byggeplan for denne strekningen. 

Se Ref.  1 for mer info om utførte grunnundersøkelser. 
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Grunnlag fra SVV 

Det henvises til SVV rapport 2013099600-003 (Ref.  1), datert 2015-10-05, som omhandler 

geotekniske vurderinger i forbindelse med reguleringsplan for parsell 6. SVV har beregnet at det ikke 

er behov for spesielle tiltak i forbindelse med stabilitet, men angir at man må være forsiktig med hvor 

man mellomlagrer masser. 

«Stabilitetsberegning i profil 2700 og det faktum at det er registrert lommer med siltig leire hvor 

en registrering også tyder på mulig sprøbruddsmateriale gjør at man må være forsiktig med 

hvor og hvordan man lagrer masser i dette område. Eventuelle mellomlagringer av masser 

eller utlegging av midlertidige anleggsveger og liknende må ikke utføres i dette område uten 

forutgående geoteknisk vurderinger og detaljbeskrivelse.» ((Ref.  1) 

Vurderinger 

Setninger 

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

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

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

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 finkornige 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 

grus/sprengstein. Om det er mye leire eller silt i graveskråninger, bør de også slakes ut lokalt til 

helning 1:3 eller slakere.   

Stabilitet 

Fremgangsmåte 

Tverrprofiler hver 10 m, som viser ny veglinje og SVVs veglinje fra reguleringsplan, er undersøkt for å 

vurdere om det er nye kritiske snitt med hensyn på stabilitet. I tillegg er tverrprofiler for ny veglinje, 

inkludert utførte grunnundersøkelser, gått gjennom for å vurdere stabilitetsforhold og ev. behov for å 

utføre nye beregninger. Dette kapittelet oppsummerer konklusjonene fra denne vurderingen.  

Profil 2260-2710 

Vegen ligger på fylling, og stedvis i skjæring på høyre side av vegen. Ny linje ligger ca. 0,5-1,0 m 

lavere enn SVVs veglinje fra reguleringsplan. Grunnundersøkelser indikerer at grunnen består av 

grusig, siltig og leirig materiale. Bilag 301-304 i Ref.  1, viser beregningsmessig tilstrekkelig 

sikkerhetsfaktor for stabilitet i profil 2250, 2300, 2600 og 2700.  

Norconsult har utført en ny stabilitetsberegning for profil 2650, siden vegen ligger på en relativt høyere 

fylling her enn ved profil 2600 og 2700. Basert på resultat fra kornfordelingsanalyser (Figur 1 og Figur 

2), antas det at løsmassene er en sandig leirig silt. Det er på bakgrunn av dette valgt å regne stabilitet 

på effektivspenningsbasis, med en antatt konservativt valgt friksjonsvinkel på 25° for de stedlige 

løsmassene. Figur 3 viser at det er beregningsmessig tilstrekkelig sikkerhetsfaktor for stabilitet i profil 

2650.  
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Figur 1: Kornfordeling. Prøveserie 2107, i profil 2600. (Ref.  1, Bilag 303) 

 

  

 

Figur 2: Borprofil. Prøveserie 2109, i profil 2700. (Ref.  1, Bilag 304) 
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Figur 3: Stabilitetsberegning profil 2650. 

 

Profil 2710-2970 

Ny E6 ligger ca. 0,5 m lavere enn SVVs veglinje fra reguleringplan. Vegen ligger stort sett i 

løsmassekjæring, og noen steder delvis i bergskjæring.  

Profil 2970- 3250 

Basert på utførte grunnunderøkelser, antas det at vegen ligger i bergskjæring, stedvis i 

løsmassekjæring. 

Profil 3250-3470 

Vegen ligger ca. i terrenghøyde. Grunnundersøkelser indikerer at grunnen består av sandig, grusig og 

siltig materiale.  

 

Profil 3470-3820 

Vegen ligger i fylling i samme høyde, eller så vidt lavere, enn i SVVs veglinje. Grunnundersøkelser 

indikerer sandig, grusig, siltig material, med et tynnere lag av siltig leire ved profil 3500 (Figur 4). Det 

henvises til stabilitetsberegning for profil P3500 i Bilag 305, Ref.  1, som viser beregningsmessig 

tilstrekkelig sikkerhetsfaktor for stabilitet. I beregning i bilag 305 er det brukt samme friksjonsvinkel 

(25°) for løsmassene som brukt i beregning for profil 2650 (Figur 3).  
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Figur 4: Kornfordeling. Prøveserie fra 2118, i profil 3500. (Ref.  1, Bilag 305) 

Profil 3820-4010 

Vegen går i løsmasseskjæring og ligger ca. 2 m lavere enn SVVs veglinje fra reguleringsplan. 

Grunnundersøkelser indikerer hovedsakelig grus og sand over berg. 

Profil 4010-4150  

Ny veg ligger 1,0-1,5 m lavere en SVVs veglinje og går i fylling fra profil 4010 og fram til Kaldåga bru.  

Ved Kaldåga bru er det observert berg i dagen (Ref.  1 og Ref.  2). Dybden til berg akkurat ved 

landkarene er noe usikkert (vanskelig tilgjengelighet for borerigg), men brua kan sannsynligvis 

fundamenteres direkte på berg.   

Etter Kaldåga bru går veien inn i løsmasseskjæring fram til profil 4150. Løsmassene antas å være 

morene med mye grus.  

 

Figur 5: Bilde ved Kaldåga bru, fra Ref.  2 
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Referanser 

Ref.  1 Statens vegvesen: Rapport nr. 2013099600-003. «E6-04: Mjåvatn-Angermoen. 

Reguleringsplan. Geoteknikk.», datert 2015-10-05. 

Ref.  2 Statens vegvesen: Rapport nr. 2013099600-26. «E6-04: Mjåvatn-Angermoen. Vurdering av 

skredfare og anbefaling av sikringstiltak for planlagt vegtrasé. Sammenstilling av notater.», datert 

2014-01-12. 

Ref.  3 Statens vegvesen: Håndbok N200 Vegbygning, siste utgave 2014. 
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