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416474-1-RIG-TEG-000 Oversiktskart 

  -005.1 Borplan med klassifisering av grunnundersøkelser, Del 1 

  -005.2 Borplan med klassifisering av grunnundersøkelser, Del 2 

  -040.6 CPTU BP.8, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -040.7 CPTU BP.8, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -040.8 CPTU BP.8, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-040.9 CPTU BP.8, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -040.10 CPTU BP.8, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -040.11 CPTU BP.8, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -040.12 CPTU BP.8, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn - z 

  -041.6 CPTU BP.9, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -041.7 CPTU BP.9, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -041.8 CPTU BP.9, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-041.9 CPTU BP.9, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -041.10 CPTU BP.9, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -041.11 CPTU BP.9, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -041.12 CPTU BP.9, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn - z 

  -042.6 CPTU BP.16, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -042.7 CPTU BP.16, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -042.8 CPTU BP.16, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-042.9 CPTU BP.16, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -042.10 CPTU BP.16, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -042.11 CPTU BP.16, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -042.12 CPTU BP.16, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn - z 

  -043.6 CPTU BP.23, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -043.7 CPTU BP.23, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 
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  -043.8 CPTU BP.23, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-043.9 CPTU BP.23, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -043.10 CPTU BP.23, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -043.11 CPTU BP.23, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -043.12 CPTU BP.23, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn - z 

  -044.6 CPTU BP.66, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -044.7 CPTU BP.66, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -044.8 CPTU BP.66, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-044.9 CPTU BP.66, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -044.10 CPTU BP.66, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -044.11 CPTU BP.66, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -044.12 CPTU BP.66, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn – z 

  -045.6 CPTU BP.69, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -045.7 CPTU BP.69, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -045.8 CPTU BP.69, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-045.9 CPTU BP.69, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -045.10 CPTU BP.69, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -045.11 CPTU BP.69, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -045.12 CPTU BP.69, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn – z 

  -046.6 CPTU BP.74, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -046.7 CPTU BP.74, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -046.8 CPTU BP.74, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-046.9 CPTU BP.74, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -046.10 CPTU BP.74, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -046.11 CPTU BP.74, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -046.12 CPTU BP.74, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn – z 

  -047.6 CPTU BP.78, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 

  -047.7 CPTU BP.78, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -047.8 CPTU BP.78, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-047.9 CPTU BP.78, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -047.10 CPTU BP.78, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -047.11 CPTU BP.78, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -047.12 CPTU BP.78, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn - z 

  -048.6 CPTU BP.84, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot St, OCR og IP 
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  -048.7 CPTU BP.84, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(St, OCR, Ip) 

  -048.8 CPTU BP.84, Udrenert skjærfasthet, CuC, korrelert mot Bq 

-048.9 CPTU BP.84, Tolkningsfaktorer, Nkt, Nke, Ndu –z, f(Bq) 

  -048.10 CPTU BP.84, Prekonsolideringsspenning, pc` 

  -048.11 CPTU BP.84, Overkonsolideringsgrad, OCR 

  -048.12 CPTU BP.84, Deformasjonsmoduler, Mi, Mn – z 

  -075.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.2, d=6,3 m, Tolkning 

  -076.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.33, d=5,25 m, Tolkning 

  -077.3  Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.61, d=7,55 m, Tolkning 

  -078.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.72, d=6,4 m, Tolkning 

  -079.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.74, d=10,35 m, Tolkning 

  -080.3  Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.78, d=5,3 m, Tolkning 

  -081.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.82, d=5,4 m, Tolkning 

  -082.3 Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.84, d=5,3 m, Tolkning 

  -083.3  Kontinuerlig ødometerforsøk, BP.89, d=5,35 m, Tolkning 

  -090.4 Treaksialforsøk, BP.2, d=7,45 m, spenningssti med tolket styrke 

  -091.4 Treaksialforsøk, BP.66, d=6,35 m, spenningssti med tolket styrke 

  -092.4 Treaksialforsøk, BP.69, d=7,35 m, spenningssti med tolket styrke 

  -093.4 Treaksialforsøk, BP.69, d=9,40 m, spenningssti med tolket styrke 

-094.4 Treaksialforsøk, BP.72, d=6,50 m, spenningssti med tolket styrke 

  -095.4 Treaksialforsøk, BP.74, d=7,45 m, spenningssti med tolket styrke 

  -096.4 Treaksialforsøk, BP.78, d=7,65 m, spenningssti med tolket styrke 

  -097.4 Treaksialforsøk, BP.84, d=5,30 m, spenningssti med tolket styrke 

  -200 Profil A-A, sonderingsprofil 

  -201 Profil B-B, sonderingsprofil 

  -202 Profil C-C, sonderingsprofil 

-203.1 Profil D-D, sonderingsprofil, Del 1 

-203.2 Profil D-D, sonderingsprofil, Del 2 

  -204 Profil E-E, sonderingsprofil 

  -205 Profil F-F, sonderingsprofil 

-206 Profil G-G, sonderingsprofil 

  -207 Profil H-H, sonderingsprofil 

  -208 Profil I-I, sonderingsprofil 

  -209 Profil J-J, sonderingsprofil 

  -220 Profil A-A, Tolket lagdeling 
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  -221 Profil B-B, Tolket lagdeling 

  -222 Profil C-C, Tolket lagdeling 

-223.1 Profil D-D, Tolket lagdeling, Del 1 

-223.2 Profil D-D, Tolket lagdeling, Del 2 

  -224 Profil E-E, Tolket lagdeling 

  -225 Profil F-F, Tolket lagdeling 

-226 Profil G-G, Tolket lagdeling 

  -227 Profil H-H, Tolket lagdeling 

  -228 Profil I-I, Tolket lagdeling 

  -229 Profil J-J, Tolket lagdeling 

  -300.1 Beregningsprofil A-A, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -300.2 Beregningsprofil A-A, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 

  -300.3 Beregningsprofil A-A, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -300.4 Beregningsprofil A-A, Stabilitetsberegning, etter tiltak, Aϕ-analyse 

  -301.1 Beregningsprofil B-B, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -301.2 Beregningsprofil B-B, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 

  -301.3 Beregningsprofil B-B, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -302.1 Beregningsprofil C-C, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, ADP-analyse 

  -302.2 Beregningsprofil C-C, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, Aϕ-analyse 

-303.1 Beregningsprofil D-D, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, ADP-analyse 

-303.2 Beregningsprofil D-D, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, Aϕ-analyse 

  -304.1 Beregningsprofil E-E, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -304.2 Beregningsprofil E-E, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 

  -304.3 Beregningsprofil E-E, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -305.1 Beregningsprofil F-F, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -305.2 Beregningsprofil F-F, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 

  -305.3 Beregningsprofil F-F, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -306.1 Beregningsprofil G-G, Stabilitetsberegning, anleggsfasen, Aϕ-analyse 

  -306.2 Beregningsprofil G-G, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, Aϕ-analyse 

  -307.1 Beregningsprofil H-H, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -307.2 Beregningsprofil H-H, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 

  -307.3 Beregningsprofil H-H, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -307.4 Beregningsprofil H-H, Stabilitetsberegning, etter tiltak, Aϕ-analyse 

  -308.1 Beregningsprofil I-I, Stabilitetsberegning, før tiltak, ADP-analyse 

  -308.2 Beregningsprofil I-I, Stabilitetsberegning, før tiltak, Aϕ-analyse 
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  -308.3 Beregningsprofil I-I, Stabilitetsberegning, etter tiltak, ADP-analyse 

  -309.1 Beregningsprofil J-J, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, ADP-analyse 

  -309.2 Beregningsprofil J-J, Stabilitetsberegning, permanenttilstanden, Aϕ-analyse 

VEDLEGG 
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H. Tolkede treaks fra laboratorieforsøk utført av Statens vegvesen 
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1 Innledning 

Statens vegvesen Region midt planlegger ny E6 på strekningen Selli – Asphaugen – Trøa i Steinkjer 

kommune.  Traséen er ca. 4,0 km lang og er planlagt øst for Rungstadvatnet, gjennom Asphaugen og 

videre nordover mot eksisterende E6 ved Trøa. Prosjektet omfatter også arbeid med utbedring av 

eksisterende veinett sør for Rungstadvatnet og ved avkjørselen til Fv. 17, samt omlegging av 

lokalveger i området rundt Asphaugen sentrum. Ny E6 planlegges bygd som tofelts veg, med 

midtdeler og med T-kryss ved avkjøring til Fv.17.  

Multiconsult ASA er engasjert for å utføre geotekniske vurderinger i forbindelse med reguleringsplan 

samt utførelse og rapportering av grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene og 

laboratorieundersøkelsene er utført av både Statens vegvesen og Multiconsult. Resultat fra 

grunnundersøkelsene er presentert i rapport nr. 416474-1-RIG-RAP-001_rev01.   

Det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale i området. Det er derfor iht NVEs retningslinjer nr. 

7/2014 påkrevd å utrede områdestabiliteten, identifisere og avgrense faresoner [1]. I tillegg kreves 

det en faregradsevaluering av sonene.   

Utredning av skredfaren utføres stegvis iht. følgende punkter: 

1. Faregradsevaluering  

Faregradsevaluering omfatter å identifisere fareutsatt areal (utstrekning av faresone) samt å 

vurdere sannsynlighet for skred.  

2. Vurdering av bruddtype og maksimal utbredelse av skred 

Vurdering av skredtype og utløsende skredfaktor (for eksempel initialskred og retrogressivt 

skred eller flakskred utløst av progressiv bruddutvikling i sprøbruddmateriale). Utredninga 

omfatter vurdering av utløpsområder for skredmasser. 

3. Stabilitetsanalyser 

Beregning av sikkerhet mot utglidning for permanenttilstanden. 

4. Evt. utredning av stabilitetsforbedrende tiltak 

Utredning av stabiliserende tiltak som eventuelt må gjennomføres i og utenfor planområdet 

for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. 

 

Foreliggende rapport presenterer grunnlag for geotekniske beregninger og vurderinger for 

reguleringsplan. Videre presenteres resultater fra stabiltetsberegninger og setningsvurderinger, samt 

en orienterende vurdering for fundamentering av bruer og kulverter.    

Denne rapporten omfatter en vegstrekning med omfattende konstruksjoner og tiltak. Det er av 

avgjørende betydning at innholdet i rapporten blir kommunisert til vegplanlegger og byggeteknikker 

for implementering i videre planlegging.  

Rev01: Opprinnelig rapport nr. 416474-1-RIG-RAP-001_rev00 er en geoteknisk vurdering for 

trasealternativ A3. Blant annet pga behov for omfattende geotekniske tiltak og høye kostnader, ble 

det underveis i prosjektet bestemt å fortsette utredningen av Alt. D3 fra kommunedelplanen. 

Foreliggende rapport er revidert med tilpassinger for den nye vegtraséen. Store deler av vegtraséen er 

lik den tidligere vegtraséen. Derfor er foreliggende rapport en revisjon av opprinnelig rapport.  
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2 Grunnlag 

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området. Tidligere geotekniske grunnundersøkelser i 

området framgår av tabell 2-1.  

Tabell 2.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser 

Utførende År Rapport nr. Oppdragsnavn 

Multiconsult AS 2012 414812-RIG-RAP-001 Kommunedelplan Asphaugen, 

Ny E6 Selli - Asp 

Statens vegvesen 1988 Vd-469 C Rv. 17 Asp – Dyrstad, 

Supplerende 

Grunnundersøkelser for 

hovedplan 

Statens vegvesen 1987 Vd-936 B E6 Kvamsenget – Asp 

Grunnundersøkelser ved Sneve 

Statens vegvesen 1987 Vd-936 A E6 Kvamsenget- Asphaugen 

Grunnundersøkelser ved 

Rungstadvatnet 

Statens vegvesen 1978 Vd-465 A E6 Steinkjer N-Rygg 

Rungstadvatnet- Bruheim 

Grunnundersøkelser ved Asp 

Statens vegvesen  1978 Vd-469 Ar01 Asp (XE6) – Haltug, 

Grunnundersøkelser for 

hovedplan 

Statens vegvesen  1973 G-1A E6 ved Rungstadvatnet 

Grunnundersøkelser for 

busslomme 

 

 

Resultater av disse grunnundersøkelser er delvis innarbeidet i rapport nr. 416474-1-RIG-RAP-

001_rev01.  
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Videre er følgende dokumenter/tegninger benyttet som grunnlag:  

Tabell 2.2  Grunnlagsdokumenter 

Nr. Tegning/dokument Tittel/Kommentar Mottatt dato 

1 T-geom Plantegning for ny E6 Selli – 

Asphaugen - Trøa, inkludert 

lokalveger, T-kryss og 

avkjøringsramper. 

02.12.2015 

2 K101 E6 Selli – Asphaugen - Trøa, Bru 

for E6, med driftsveg og 

viltundergang, PR. nr. 615. 

18.12.2015 

3 K102 E6 Selli – Asphaugen - Trøa, 

Kulvert under E6, PR. nr. 1990. 

18.12.2015 

4 K201 E6 Selli – Asphaugen - Trøa, Bru 

over E6, PR. nr. 2430. 

18.12.2015 

5 K202 E6 Selli – Asphaugen - Trøa, 

kulvert under E6, PR. nr. 3390.  

18.12.2015 

 

Som høydereferanse i beregninger og på tegninger benyttes NGOs høydesystem (NN1954). 
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3 Topografi og grunnforhold 

3.1 Generelt 

I de videre kapitler er topografi og grunnforhold for vegparsellen kort oppsummert.  For nærmere 

beskrivelse av grunnforhold vises til datarapport 416474-1-RIG-RAP-001_rev01.  

På figur 3-1 er det vist flyfoto over det aktuelle området. På bildet er omtrentlig planlagt trasé for ny 

E6 skissert inn.  

 

Figur 3-1 Flyfoto over Selli – Asphaugen – Trøa (Kilde www.finn.no\kart) 

Vegutbygginga består av til sammen 13 veglinjer, se Tabell 3-1 under. 

Tabell 3-1 Oversikt over veglinjer 

Veglinje nr. Beskrivelse 

16000 Ny tofelts E6 fra Sneve og til eksisterende E6 ved Trøa 

11600 Fylkesveg – fra planlagt T-kryss ved avkjøring til Fv.17, samt utbedring av 

eksisterende Fv. 17 mot Namsos 

12600 Lokalveg – Fra Asphaugen og ned til Namsosvegen (Fv. 17) 

20100 Lokalveg – Fra veglinje 16000 ved Sele og mot Rungstad 

36000 Lokalveg – Bru over ny E6 ved Asphaugen og ned til eksisterende E6 ved dagens 

avkjøring til Fv. 17. 

Omtrentlig plassering 
E6 Selli – Asphaugen – 
Trøa 

Asphaugen – Fv. 17 
 

Sneve – 
Rungstad sør 
 

Rungstad sør – Sørenget – 
Nesja - Asphaugen 
 

Asphaugen 
 

Fv. 17 - Trøa 
 

http://www.finn.no/kart
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36100 Gang- og sykkelvei - Fra veglinje 36000 til Aspåsvegen. 

36200 Adkomstvei – Fra veglinje 36000 til Aspåsvegen. 

40000 Adkomstveg – Fra eksisterende E6 til Oksåsvegen 

41100 Adkomstveg – Fra veglinje 20100 til gårdsbruk ved Sneve 

47400 Driftsveg ved Nesja i kulvert under ny E6 

51000 Lokalveg – Ny veg under bru for ny E6 

54000 Kontrollplass for ny E6 

61000 Lokalveg – Fra veglinje 16000 til lokalveg ved Sneve 

 

3.2 Kvartærgeologisk kart 

Kvartærgeologisk kart viser at løsmassene langs traséen består av tykk havavsetning, tykk morene, 

marin strandavsetning samt torv og myr. 

Utsnitt av kvartærgeologisk kart er vist på figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2 Utsnitt av kvartærgeologisk kart - løsmasser (Kilde: www.ngu.no) 

 

Det bemerkes at kvartærgeologisk kart er basert på grunne prøver av løsmassene. Følgelig kan 

løsmassene i dybden bestå av andre masser.   

Omtrentlig plassering 
E6 Selli – Asphaugen – 
Trøa 

http://www.ngu.no/
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3.3 Topografi og løsmasser 

E6 PR. 0 – 550 Sneve – Rungstad sør 

Ved Sneve og nordover mot Rungstadvatnet består løsmassene i hovedsak av et topplag av 

tørrskorpeleire over bløt leire. Terrenget stiger slakt nordover og har en gjennomsnittlig 

terrenghelning på ca. 1:8. Det er ved grunnundersøkelser påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale i 

dette området.  

E6 PR. 550 – 930 Rungstad sør 

Ved Rungstad sør går den planlagte traséen gjennom et flatere parti med løsmasser og mot en 

bergskjæring ved PR. nr. 930. Løsmassene består i hovedsak av torv og myr over bløt leire. Ved 

Rungstadvatnet er laget med torv og myr ca. 2 m, men lokalt ved ca. PR. nr. 670 er mektigheten inntil 

5 m.  

E6 PR. 930 – 1290 Rungstad sør – Sørenget 

Mellom ca. PR. 930 - 1290 er vegtraséen planlagt å gå øst for Rungstadvatnet og ligger med 

bergskjæring på begge sider av vegen. 

E6 PR. 1290 – 1470 Sørenget 

Den planlagte vegen går øst for Rungstadvatnet og er planlagt på ei fylling med høyde mellom ca. 1 

og 4 m over nåværende terreng. Terrenget heller slakt mot vest med en skråningshelning på ca. 1:20.  

Løsmassene i området består generelt av et topplag med torv og myr over bløt leire. Prøvetaking i 

nærheten av Rungstadvatnet påviste kvikkleire/sprøbruddmateriale mellom ca. 11 til 18 m dybde 

under terreng.    

PR. 1470 – 1810 Sørenget – Nesja  

Mellom ca. PR. 1470 – 1810 er vegtraséen planlagt å gå øst for Rungstadvatnet og ligger med 

bergskjæring på begge sider av vegen. 

PR. 1810 – 2820 Nesja – Asphaugen – Fv.17 

Veglinja går fra bergskjæringen ved Nesja, opp på østsiden av Holbergs auto ved Asphaugen og ned 

igjen mot avkjøring til Namsosvegen, Fv.17. Terrenget ved Nesja er generelt flatt og løsmassene 

består av torv og myr med mektighet inntil 4 m. Under torvlaget er det påtruffet 

kvikkleire/sprøbruddmateriale. Ved Asphaugen ligger traséen på en morenerygg, og her planlegges 

vegen i en løsmasseskjæring med skråningshelning 1:1,5. Det er også påtruffet en mindre lokal 

lomme med kvikkleire/sprøbruddmateriale nord for Holbergs auto ved Asphaugen sentrum. Nord for 

Asphaugen faller terrenget mot nord med helning ca. 1:5. Løsmassene i dette området består 

generelt av torv og myr med mektighet ca. 3-4 m over leire. Her er det også påtruffet 

kvikkleire/sprøbruddmateriale.  

PR. 2820 – 4090 Fv.17 – Trøa 

Mellom Fv.17 og Trøa heller terrenget mot vest og har en gjennomsnittlig skråningshelning på ca. 

1:8. Traséen krysser bekkeløpet Svenningbekken i sør og Kjerringbekken i nord. Skråningene ned mot 

bekkedalene har typisk skråningshelning 1:2. Løsmassene generelt består i hovedsak av tørrskorpe 

over sand, silt og leire. Løsmassene i områdene rundt Kjerringbekken består av tørrskorpe over 

middels fast leire. 
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3.4 Grunnvann 

Det er satt ned til sammen 17 elektriske og hydrauliske poretrykksmålere i totalt 10 borpunkt. 

Målerne ble avlest i perioden april 2014 til november 2015. Målt poretrykk er vist på tegning nr. 

416474-1-RIG-TEG-250 til -259. Tabell 3-2 viser målte poretrykk og tilsvarende grunnvannsnivå. 

Tabell 3-2 Poretrykksavlesning 

BP. Kote 

terreng 

Kote 

piezometer 

Løsmasse ved pz-

spiss 

Høyeste avleste 

poretrykk [kPa] 

Grunnvannsnivå fra 

poretrykk [kote]* 

8 +90,6 +85,6 Leire 43,8 +90,0 

8 +90,6 +80,6 Leire, sand 89,6 +89,6 

9 +90,2 +85,2 Siltig torv 47,1 +89,9 

9 +90,2 +75,2 Kvikkleire 157,5 +90,9 

16 +91,0 +86,0 Myr 48,8 +90,9 

16 +91,0 +76,0 Sandig, leirig silt 172,4 +93,2 

21 +92,2 +87,2 Myr 43,0 +91,5 

21 +92,2 +77,2 Sandig, leirig silt 163,7 +93,5 

33 +81,4 +74,6 Leire, enk. sandkorn 66,2 +81,2 

63 +56,9 +51,9 Leire 43,1 +56,2 

84 +92,4 +87,4 Leire 50,0 +92,4 

84 +92,4 +82,4 Leire 109,0 +93,3 

112 +105,5 +98,5 Sandig, siltig leire 22,7 +100,8 

122 +111,1 +106,1 Sand Tørr +102,1 

122 +111,1 +102,1 Sand Tørr +102,1 

127 +105,2 +100,2 Leire 20,0 +102,2 

127 +105,2 +96,2 Leire 50,0 +101,2 

 * Hydrostatisk poretrykk 

 

Målingene viser at grunnvannstanden på de flatere områdene med myr over leire generelt ligger 

mellom 0,5 og 1 m under terreng, stedvis også i terreng. Ved Aspåsvegen og sør på Asphaugen ligger 

grunnvannet henholdsvis 3,5 m og 11 m under terreng.  

Grunnvannstanden varierer normalt med årstider og nedbør. Erfaringsmessig kan grunnvannsnivået 

stå høyere i perioder med nedbør og/eller snøsmelting.  

Poretrykksmålingene bør videreføres for å dokumentere poretrykksvariasjoner over tid.  
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3.5 Kvikkleire/sprøbruddmateriale 

Det er ved utførte grunnundersøkelser påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale ved fem lokasjoner 

langs den nye traséen for E6. Planlagt vegnett passerer gjennom alle disse sonene. Disse sonene 

ligger på relativt flatt terreng, og kvikkleira har varierende mektighet og utbredelse. Skraverte 

områder i figur 3-3 viser områder hvor det ved grunnundersøkelser er påtruffet 

kvikkleire/sprøbruddmateriale.  

 

 

Figur 3-3 Skraverte områder med kvikkleire/sprøbruddmateriale (Kilde: www.kart.finn.no) 

 

Grunnundersøkelsene viser at alle forekomstene av kvikkleire-/sprøbruddmateriale i området i 

hovedsak består av ett lag. Mektigheten på de sensitive massene ved Sneve er ca. 6 m og ligger 

under kote ca. +75 ved borpunkt 2 (PR. 0). Over kvikkleira viser sonderinger at det er fyllmasser for 

veg. Forekomsten av kvikkleire ved borpunkt MC1-5, veglinje 51000, PR.200, ligger omtrent 8,5 m 

under terrengnivå og har en mektighet på ca. 0,5m. Ved Rungstadvatnet ligger de sensitive massene 

under ca. kote +77. Her er mektigheten ca. 10 m. Denne forekomsten er antatt å være 

sammenhengende fra Nesje, Sørenget og over til vestsiden av Rungstadvatnet. På Asphaugen rett 

nordøst for Holbergs Auto er det en mindre lokal lomme med sprøbruddmateriale, med mektighet 

ca. 5 m i dybder fra ca. 5 m under terreng. Forekomsten av sensitive masser mellom Asphaugen og 

avkjøring til Fv.17 mot Namsos ligger ca. 4 m under terrengnivå og har en mektighet på ca. 3 m. 

 

 

Omtrentlig plassering av planlagt E6 

http://www.kart.finn.no/
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4 Sikkerhetsprinsipper 

4.1 Geotekniske problemstillinger 

Geotekniske problemstillinger for utbygginga er i hovedsak relatert til: 

 Stabilitet, både i anleggsfasen og i permanent fase 

 Fundamenteringsløsninger for tørrmur, kulvert og bruer 

 Setninger som følge av høye vegfyllinger 

 Plastring/erosjonssikring av bekkeløp 

 Masseutskifting av myr- og torvmasser 

 Kalk-sement-stabilisering av leire under vegfylling 

4.2 Geoteknisk prosjektering 

Krav til partialfaktorer er iht. HB-V220 avhengig av grunnforholdene. Da grunnforholdene varierer 

langs den planlagte traséen er det valgt å dele utbyggingsområdet inn i fire delområder, se figur 4-1. 

 

 

Figur 4-1 Oversikt over delområder (Kilde: www.norgeskart.no) 

 
 
 
 

Delområde 1: 
PR. 0 - 2100 

Delområde 2: 
PR. 2100 - 2600 

Delområde 4: 
PR. 2800 - 4100 

Delområde 3: 
PR. 2600 - 2800 

Ny E6 
Selli – Asphaugen - Trøa 

http://www.norgeskart.no/
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4.2.1 Generelt 

I tabell 4-1 er valgt geoteknisk kategori, pålitelighets- og konsekvensklasse, krav til partialfaktor, osv. 

for delområdene oppsummert. Nærmere begrunnelse for valg er gitt i vedlegg B. 

 

Tabell 4-1 Oppsummering sikkerhetsprinsipper delområder 

Delområde 1 2 3 4 

Profil nr. ny E6 0 -2100 2100-2600 2600-2800 2800-4100 

 E6 Lokal-

veger 

E6 Lokal-

veger 

E6 Lokal-

veger 

E6 Lokal-

veger 

Konsekvens- og 

pålitelighetsklasse 

CC/RC 3 CC/RC 2 CC/RC 3 CC/RC 2 CC/RC 3 CC/RC 2 CC/RC 3 CC/RC 2 

Bruddmekanisme Sprø Sprø Nøytral/ 

Sprø 

Nøytral/ 

Sprø 

Sprø Sprø Nøytral Nøytral 

Sikkerhetsnivå (γM) 1,6 1,5 1,5/ 

1,6 

1,4/ 

1,5 

1,6 1,5 1,5 1,4 

Geoteknisk kategori 3 2 3 2 3 2 3 2 

Seismisk grunntype S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 

Tiltakskategori K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 

Kontrollklasse og 

utførelseskontroll 

U  N U N U N U N 

  

Kontrollklasse «U» gir krav om uavhengig kontroll/tredjepartskontroll av et annet foretak enn det 

som utførte prosjekteringa.  

Kontrollklasse «N» gir krav om grunnleggende kontroll i tillegg til kollegakontroll.  

4.2.2 Områdestabilitet 

Ved vurdering av områdestabilitet gjelder i utgangspunktet kravet til partialfaktor ϒM > 1,6. Håndbok 
V220 åpner for at kravet til partialfaktor kan reduseres til ϒM > 1,4 dersom kravet til partialfaktor ϒM > 
1,6 ikke kan oppnås. For nærmere beskrivelse av sikkerhetskrav knyttet til områdestabilitet vises det 
til Vedlegg B. 
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5 Faregradsevaluering av kvikkleiresoner 

5.1 Generelt 

Grunnundersøkelsene viser at det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale i fire forskjellige 

områder langs den planlagte traséen. Iht NVEs retningslinjer 7/2014 [2] kreves det at det foretas en 

faregradsevaluering av områdene hvor det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale. Iht. NVEs 

kvikkleirekartlegging og www.skrednett.no er det ikke tidligere kartlagt kvikkleiresoner i området. 

5.2 Utbredelse av kvikkleire/sprøbruddmateriale 

I tillegg til faregradsevaluering av sonene, kreves det iht NVEs retningslinjer nr. 7/2014 en utredning 

av områdestabiliteten, samt identifisering og avgrensing av faresoner [2].  

Basert på utførte grunnundersøkelser og topografiske forhold, er det gjort en vurdering av 

utbredelse av kvikkleire/sprøbruddmateriale i og utenfor planområdet for vegprosjektet. Videre er 

det utarbeidet et forslag til soneavgrensning for forekomstene. Følgende er lagt til grunn for vår 

vurdering: 

 Alle kjente grunnundersøkelser i området er tatt med i vurderinga. Plassering av borpunkter 

er vist på tegning nr. 416474-1-RIG-TEG-005.1 og -005.2. Boringer hvor det er påvist 

kvikkleire/sprøbruddmateriale er markert med rød farge, boringer hvor det kan antas at det 

er kvikkleire eller sprøbruddmateriale er markert med gul farge og boringer uten kvikkleire 

eler sprøbruddmateriale er markert med grønn farge. 

 Sonene er trukket ut i fra de registrerte boringene med kvikkleire/sprøbruddmateriale.  

 Videre er sonene avgrenset mot områder med liten løsmasseoverdekning. 

 Sonene er avgrenset langs bekkefar, pga. at skred erfaringsmessig ikke krysser bekkedaler.  

I borpunkt MC1-5, veglinje 51000 PR. 200, er det påtruffet sprøbruddmateriale ca. 8,5 m under 

terreng. Laget har en mektighet på ca. 0,5 m. Under sprøbruddmaterialet er det faste masser, som 

grus og sand. Omkringliggende terreng er relativt flatt og utbredelsen av kvikkleirelaget er begrenset 

da det ikke er påtruffet sprøbruddmateriale i omkringliggende borpunkt.  

Borpunktet ligger under planlagt veglinje 51000 som er en bruksveg for adkomst til eiendommer øst 

for E6. Det er vurdert at kritisk glideflate for lokalstabiliteten vil ligge grunnere enn 

sprøbruddmateriale og dermed vil ikke sprøbruddmateriale bli berørt. Med bakgrunn i at 

forekomsten av sprøbruddmaterialet er begrenset i mektighet og utstrekning, er det vurdert at det 

ikke er behov for faregradevaluering i dette området.  

Videre er det lokalt på Asphaugen påtruffet en lokal lomme med sprøbruddmateriale nordøst for 

Holbergs Auto. Kvikkleira har en mektighet på ca. 5 m og ligger ca. 5 m under terreng. Nivået på 

kvikkleira vil ligge omtrent i samme nivå som skjæringen for planlagt E6. Pga lav lokalstabilitet av 

løsmasseskjæringen er det foreslått å stabilisere tiltak med kalksement-peler. Pga at lomma med 

sprøbruddmateriale er begrenset i mektighet og utstrekning, er det vurdert at det ikke er behov for 

faregradsevaluering i dette området.    

5.3 Skadekonsekvensevaluering 

Det er utført skadekonsekvensevaluering for tre av områdene det er påtruffet sprøbruddmateriale.  

Det er utført en evaluering av sonenes skadekonsekvensklasse for den antatt mest ugunstige delen 

av sonene før og etter gjennomføring av planlagt utbygging.  

http://www.skrednett.no/
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Skadekonsekvensevalueringen er utført i henhold til retningslinjer i NGI-rapport nr. 20001008-2, 
rev.3 datert 08.10.2008 «Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire», tabell 1 
[3]. 

Evalueringa av skadekonsekvens for sonene Sneve, Rungstad og Asphaugen er gitt i tabell 2 til 7 i 

vedlegg A.  

Skadekonsekvensevalueringen av Sneve, Rungstad og Asphaugen kvikkleiresone gir en poengverdi på 

henholdsvis 20, 24 og 11 poeng både før og etter planlagt utbygging. Dette medfører at Sneve 

kvikkleiresone plasseres i skadekonsekvensklasse «Alvorlig», Rungstad kvikkleiresone plasseres i 

skadekonsekvensklasse «Meget alvorlig» og at Asphaugen kvikkleiresone plasseres i 

skadekonsekvensklasse «Mindre alvorlig.» 

5.4 Faregradsevaluering 

Det er utført faregradsevaluering for den antatt mest ugunstige delen av sonene før og etter 

gjennomføring av planlagt utbygging.  

Faregradsevalueringa er utført i henhold til retningslinjer i NGI-rapport nr. 20001008-2, rev. 3 datert 

08.10.2008 «Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire». 

Faregradsevalueringa av kvikkleiresone Sneve, Rungstad og Asphaugen er gitt i tabell 9 til 14 i 

vedlegg A. 

Faregradsevalueringa gir poengverdi på 11, 14 og 11 for sonene Sneve, Rungstad og Asphaugen 

henholdsvis før etablering av planlagt veg, og poengverdi 9, 12 og 11 etter etablering av veg. Dette 

medfører at sonene plasseres i faregradsklasse «Lav», som omfatter soner med poengverdi fra 0 til 

17, jfr. [3]. På grunnlag av de oppsatte kriteriene vil dermed sonene, relativt sett, ha lav 

sannsynlighet for at skred skal inntreffe. 

5.5 Risikoklasseevaluering 

Risikoklasseevalueringa av kvikkleiresone Sneve, Rungstad og Asphaugen er gitt i tabell 15 i vedlegg 

A, gjengitt i tabell 5-1. 

Tabell 5-1  Risikoklasseevaluering av Sneve, Rungstad og Asphaugen kvikkleiresone 

Sone  Vurdering 

Før utbyggingsarbeider Etter utbyggingsarbeider 

Sneve Skadekonsekvens «Alvorlig» «Alvorlig» 

Faregrad «Lav» «Lav» 

Risikoklasse «Risikoklasse 3» «Risikoklasse 3» 

Rungstad Skadekonsekvens  «Meget alvorlig» «Meget alvorlig» 

Faregrad  «Lav» «Lav» 

Risikoklasse «Risikoklasse 3» «Risikoklasse 3» 

Asphaugen Skadekonsekvens  «Mindre alvorlig» «Mindre alvorlig» 

Faregrad  «Lav» «Lav» 

Risikoklasse «Risikoklasse 2» «Risikoklasse 2» 
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6 Vurdering av skredtype og skredutløp 

6.1 Generelt 

Formålet med å vurdere skredtype og utbredelse av skred er å belyse hva som kan utløse et skred, 

hvilken utstrekning et eventuelt skred utløst i sonen kan få, og hvilke følgerisiko for skader på 

bebyggelse nedstrøms sonen et skred kan medføre.  

6.2 Skredtyper 

Basert på topografi og grunnforhold vurderer vi at mest sannsynlig skredtype for områdene er et 

retrogressivt skred. Et retroregressivt skred karakteriseres ved serie av hurtig bakovergripende skred. 

Det vil si at raset forplanter seg bakover gradvis med påfølgende delras. Retrogressivt skred blir ofte 

utløst ved et monolittisk initialskred (rotasjonsskred). Skred blir enten forårsaket av byggetekniske 

inngrep eller utløst av naturpåkjenninger.  

Andre mulige årsaker til skredhendelser kan være lokalbrudd i forbindelse med vegbygginga eller 

utglidninger i skråning under vannivå på Rungstadvatnet. Et lokalt brudd som følge av pålastning av 

vegfyllinga, kan utvikles ved en reduksjon i skjærfasthet som forplanter seg langs et kritisk glideplan. 

Beregninger av lokalstabilitet som følge av pålastning, viser tilstrekkelig stabilitet. Risiko for brudd 

som følge av pålastning vurderes dermed som liten. En utglidning under vannivå i Rungstadvatnet 

kan ha potensiale til å forplante seg retrogressivt til planlagt E6. Samtidig har sonderinger og 

prøvetakinger ikke påvist kvikkleire helt ut mot vannflata, slik at risiko for initialskred vurderes som 

liten. 

6.3 Vurdering av skredutløp 

Ved Rungstad kvikkleiresone er det to mulige skredhendelser som potensielt kan ramme bebyggelse 

på vestlig side av Rungstadvatnet. Vi vurderer at et evt. skred mest sannsynlig kan skje under nivået 

på Rungstadvatnet og at massene fra et evt. skred ikke vil kunne nå bebyggelse direkte. Som en 

konsekvens av et evt. skred fra sonen kan det i verste fall skje en bølgeoppskylling mot bebyggelsen. 

Videre kan eventuelle vannmasser fra bølgeoppskylling følge Rungstadbekken sørover og berøre ny 

E6.   

Ved Asphaugen kvikkeleiresone ligger kvikkleira i områder med flatt terreng og vi vurderer at et evt 

skred i området vil skje i form av lokalbrudd i forbindelse med vegfyllingen.  

Ved Sneve er også terrenget relativt flatt og vi vurderer at et evt skred i området kun vil være 

lokalbrudd i forbindelse med etablering av vegfylling. Dersom det utløses et skred fra denne sonen, 

vil hoveddelen av evt. skredmasser mest sannsynlig følge Selesbekken mot sørvest.  Avhengig av 

volum på skredmassene kan også bebyggelse langs Selesbekken bli berørt.  

Det understrekes at vurderingene gitt i dette kapittelet er basert på «verste tilfelle» relatert til 

potensiell skredfare.  
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7 Materialparametre 

Materialparametre benyttet i geotekniske vurderinger er tatt fra utførte laboratorieforsøk på 

opptatte prøver. For jordmaterialer det ikke er tatt prøver av er det benyttet erfaringsverdier iht. 

håndbok V220 [5].  

Valgte materialparametre er vist i vedlegg C – Materialparametre. 

Vurdering av kvalitet på opptatte prøver er vist i vedlegg F – Sammenstilling av treaksialforsøk. 

Tolkning av ødometer- og treaksialforsøk utført av Statens vegvesens laboratorium er vist i vedlegg G 

og H.  

8 Stabilitetsberegninger 

I denne fasen er det utført beregninger for 10 utvalgte profiler. Disse profilene er antatt å være mest 

kritiske på bakgrunn av grunnforhold og topografi. Plassering av beregningsprofilene er vist på 

tegning nr. 416474-1-RIG-TEG-005.1 og -005.2.  

For beskrivelse, grunnlag og resultater av utførte stabilitetsberegninger vises det til vedlegg D. En 

sammenstilling av resultatene er vist i tabell 8-1. I tabellen er det vist både resultater for 

lokalstabilitet for vegfylling samt områdestabilitet for der det er beregnet.   

Utskrift av stabilitetsberegninger er vist på tegning nr. 416474-1-RIG-TEG-300.1 tom -309.2. 

Tabell 8-1  Beregnet sikkerhetsfaktorer for kritiske skjærflater 

Tegning nr. Beregning Analyse Sikkerhetsfaktor γM for 
kritisk skjærflate 

416474-1-RIG-TEG-300.1 Profil A-A Før tiltak ADP-analyse 0,96 

416474-1-RIG-TEG-300.2 Profil A-A Før tiltak Aφ-analyse 2,08 

416474-1-RIG-TEG-300.3 Profil A-A Etter tiltak ADP-analyse 1,51 

416474-1-RIG-TEG-300.4 Profil A-A Etter tiltak Aφ-analyse 3,55 

416474-1-RIG-TEG-301.1 Profil B-B Før tiltak ADP-analyse 0,93 

416474-1-RIG-TEG-301.2 Profil B-B Før tiltak Aφ-analyse 1,98 

416474-1-RIG-TEG-301.3 Profil B-B Etter tiltak ADP-analyse 1,61 

416474-1-RIG-TEG-302.1 Profil C-C Permanenttilstanden ADP -analyse 1,62/1,49 

416474-1-RIG-TEG-302.2 Profil C-C Permanenttilstanden Aφ -analyse 3,28/1,55 

416474-1-RIG-TEG-303.1 Profil D-D Permanenttilstanden ADP -analyse 1,89/4,39 

416474-1-RIG-TEG-303.2 Profil D-D Permanenttilstanden Aφ -analyse 2,76/8,41 

416474-1-RIG-TEG-304.1 Profil E-E Før tiltak ADP -analyse 1,06 

416474-1-RIG-TEG-304.2 Profil E-E Før tiltak Aφ -analyse 4,00 

416474-1-RIG-TEG-304.3 Profil E-E Etter tiltak ADP -analyse 1,69 

416474-1-RIG-TEG-305.1 Profil F-F Før tiltak ADP -analyse 0,58 

416474-1-RIG-TEG-305.2 Profil F-F Før tiltak Aφ-analyse 2,20 

416474-1-RIG-TEG-305.3 Profil F-F Etter tiltak ADP -analyse 1,62 

416474-1-RIG-TEG-306.1 Profil G-G Anleggsperioden Aφ -analyse 1,25 
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Tegning nr. Beregning Analyse Sikkerhetsfaktor γM for 
kritisk skjærflate 

416474-1-RIG-TEG-306.2 Profil G-G Permanenttilstand Aφ-analyse 1,26 

416474-1-RIG-TEG-307.1 Profil H-H Før tiltak ADP-analyse 1,06 

416474-1-RIG-TEG-307.2 Profil H-H Før tiltak Aφ-analyse 0,89 

416474-1-RIG-TEG-307.3 Profil H-H Etter tiltak ADP-analyse 1,62 

416474-1-RIG-TEG-307.4 Profil H-H Etter tiltak Aφ-analyse 1,26 

416474-1-RIG-TEG-308.1 Profil I-I Før tiltak ADP -analyse 0,85 

416474-1-RIG-TEG-308.2 Profil I-I Før tiltak Aφ-analyse 2,29 

416474-1-RIG-TEG-308.3 Profil I-I Etter tiltak ADP -analyse 1,61 

416474-1-RIG-TEG-309.1 Profil J-J Permanenttilstanden ADP -analyse 1,76 

416474-1-RIG-TEG-309.2 Profil J-J Permanenttilstanden Aφ -analyse 3,12 

 

9 Geoteknisk vurdering 

9.1 Generelt 

Den planlagte traséen mellom Selli – Asphaugen - Trøa går gjennom fem områder hvor det er påvist 

kvikkleire/sprøbruddmateriale. Vegen planlegges med høye fyllinger blant annet ved Sneve, sør for 

Rungstadvatnet, samt sør og nord for Asphaugen sentrum. Gjennom Asphaugen sentrum planlegges 

ny E6 å ligge med en inntil 13 m høy løsmasseskjæring på begge sider av vegen.  

Det er på strekningen behov for omfattende tiltak for å sikre gjennomførbarhet, stabilitet og 

setninger. Kritiske forhold i forbindelse med planlagt utbygging vil være relatert til bygge- og 

anleggsfasen. Det må gjennomføres stabiliserende tiltak for de mest stabilitetskritiske områdene i 

forkant av utbygginga. Dette vil sette krav til rekkefølge og utførelse av anleggsarbeidene.   

Videre er det planlagt fjellskjæringer i nærheten av kvikkleire. I disse områdene bør det generelt 

utvises forsiktighet i forhold til utkast av sprengningsmasse og evt. rystelser fra sprengning.  

9.2 Stabilitet 

9.2.1 Veglinje 16000 - Ny E6 (Sneve - Namsosvegen) 

PR. 0 – 520 

Mellom ca. PR. 0 og PR. 520 følger veglinja omtrent eksisterende E6. Vegen planlegges utvidet med 

midtdeler og det skal etableres en støyvoll langs vestlig side av vegen. Selesbekken går på østsiden 

langs eksisterende veg og planlegges i kulvert under vegen ved PR. 30. Planlagt veg vil ligge omtrent i 

samme terrenghøyde som eksisterende veg langs hele veglinja.  Mellom ca. PR 270 – 390 vil det være 

behov for sprenging i berg.  

Det er påvist sensitive masser ca. 4 m under terreng ved PR. 2. For å unngå erodering, bør området 

rundt inn- og utløp av stikkledning for Rungstadbekken erosjonssikres med sprengstein. Ved 

etablering av stikkledningen under planlagt E6 bør det ikke graves i kvikkleira. Grave- og 

terrengarbeider i området skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene i anleggsperioden ikke 

forverres. Omlegging og plastring av bekken må utføres før etablering av vegfyllingen. 
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Utsprengning og evt. sikring av skjæringene må vurderes av ingeniørgeolog. 

PR. 520 – 910 

Ved PR. 550 går vegen over et flatere parti, krysser Rungstadbekken og fortsetter inn i bergskjæring 

ved PR. 910. Vegen vil på denne strekningene ligge på en fylling med fyllingshøyde inntil ca. 10 m. 

Ved ca. PR. 610 vil planlagt E6 ligge på ei bru, med lokalveg 51000 og Rungstadbekken under brua. 

Løsmassene mellom PR. 520 og 700 består i hovedsak av torv og myr, stedvis med mektighet inntil 

ca. 5 m. Under torvlaget er det sand, leire og grusmasser, og sonderinger er avsluttet i faste masser 

mellom ca. 10 – 16 m under terreng. Grunnvannsnivået ligger her omtrent 0,5 – 1,0 m under terreng.  

Løsmassene mellom PR. 700 og PR. 910 består i hovedsak av et ca. 2-3 m tykt lag med torv- og 

myrmasser over sand og leire. Leira er bløt og grenser til sprøbruddmateriale.   

Det er utørt stabilitetsberegninger av et profil for vegfyllingen, profil B-B. Plassering av profilet er vist 

på tegning nr. 005.1. Beskrivelse og resultater av beregningene er vist i kapittel 1.2 i vedlegg D. Pga 

lav lokalstabilitet og bæreevne for vegfyllingen, samt setningsmessige forhold, må det på strekningen 

mellom ca. PR. 700 og PR. 870 utføres stabiliserende tiltak. For å få tilstrekkelig styrke i grunnen for 

etablering av vegfylling, vurderes kalksementstabilisering av den bløte leira under myra, som mest 

hensiktsmessig stabiliserende metode.  

Det er lagt til grunn at pelene settes i gitterformasjon, og med en dekningsgrad på 35%. Området 

som bør kalksementstabiliseres er i hovedsak samme bredde som vegfylling. Det er tatt 

utgangspunkt i at skråningshelning i vegkjernen er lagt med helning 1:1. Foreløpig beregnet areal for 

området som bør kalksementstabiliseres er ca. 6 800 m2.  

Lag med synlige plante-/trerester eller hardere masser bør fjernes, evt. masseutskiftes med 

sand/pukk før installasjon av kalksementpeler. I forbindelse med detaljprosjektering av 

kalksementpeler må det det utføres laboratorieundersøkelser for å dokumentere styrkeøking i 

grunnen ved ulike innblandingsinnhold av kalk og sement. For å få oversikt over destabiliserende 

poretrykksoppbygging i grunnen, bør det utføres poretrykksmålinger under installasjon av 

kalksementpeler.   

Etter herding av kalksementpelen er det behov for masseutskifting av torv- og myrmasser ned til ca. 

3 m under terreng. Graveskråning i myrmasser bør anlegges med skråningshelning maksimalt 1:2. For 

å unngå stabilitetsproblemer i anleggsfasen anbefales seksjonsvis utgraving og tilbakefylling av 

masser. For å forhindre erodering i området rundt inn- og utløp av stikkledning for Rungstadbekken 

tilrås erosjonssikring evt plastring med sprengstein.  

PR. 910 – 1280 

Mellom ca. PR. 910 og PR. 1280 planlegges vegen øst for Rungstadvatnet, og vil ligge med 

bergskjæring på begge sider av vegen. Utsprengning og evt. sikring av skjæringene må vurderes av 

ingeniørgeolog. 

PR. 1280 – 1450 

Veglinja går fra bergskjæringen ved ca. PR. 1280, gjennom Sørenget og til en fjellskjæring ved ca. PR. 

1450. Vegen er planlagt på ei ca. 3-4 m høy fylling. Terrenget heller svakt mot vest og ligger på ca. 

kote + 96 i øst og på ca. kote +89 ved Rungstadvatnet i vest.  

Boringer og prøvetaking under planlagt veg avdekket et topplag på ca. 1-4 m av sand og grusmasser. 

Mektigheten på dette laget er størst i øst og avtar vestover. Vest for planlagt veg øker innholdet av 
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humusholdige masser. Under topplaget er det leire med mektigheten opp til ca. 20 m. I leira er det 

registrert enkelte lag av silt, sand og grus.  

Prøvetaking i nærheten av Rungstadvatnet påviste kvikkleire/sprøbruddmateriale mellom ca. 11 til 

18 m dybde under terreng. Det er her utført stabilitetsberegninger for lokalstabilitet etter at vegen er 

etablert og for områdestabilitet ned mot Rungstadvatnet, profil C-C. Plassering av profilet er vist på 

tegning nr. 005.1. Beskrivelse og resultater av beregningene er vist i kapittel 1.4 i vedlegg D. 

Beregningene viser at lokal- og områdestabiliteten er tilstrekkelig både ved total- og 

effektivspenningsanalyse for planlagt vegfylling.  

Det må påregnes noe masseutskifting av øvre lag med torv/organisk materiale, spesielt under vestre 

del av vegfylling.  

PR. 1450 – 1780 

Vegtraséen er planlagt å i bergskjæring øst for Rungstadvatnet, mellom ca. PR. 1450 og PR. 1780. 

Utsprengning og evt. sikring av skjæringene må vurderes av ingeniørgeolog. 

PR. 1780 – 2150 

Vegen er her planlagt å gå på ei fylling med mektighet inntil 3 m over terreng. Terrenget mellom PR. 

1780 og PR. 2150 er relativt flatt og ligger mellom ca. kote +91 og +95. Mellom PR. 2050 og 2150 

stiger terrenget opp på en morenerygg med kotehøyde ca. +108. Skråningen opp mot moreneryggen 

har skråningshelning ca. 1:1,5. Ved ca. PR. 1990 skal det etableres en kulvert for driftsveg under 

planlagt veg.  

Løsmassene i området består i hovedsak av myr og torv over leire. Mektigheten på myr og torvlaget 

er på store deler av strekningen ca. 3-4 m. Under myra er det kvikkleire med mektighet på ca. 15 m. 

Kvikkleira er bløt og har en udrenert skjærfasthet på ca. 10 kPa. Under kvikkleira indikerer 

sonderinger fastere masser ned til ca. 30 m under terrengnivå. Grunnvannstanden ligger mellom 0 og 

0,5 m under terrengnivå langs planlagt veglinje. 

Det er utørt stabilitetsberegninger for lokalstabilitet av to profiler over vegfyllingen, profil E-E og F-F. 

Plassering av profilene er vist på tegning nr. 005.1 og beskrivelse samt resultater er vist i kapittel 1.6 

og 1.7 i vedlegg D. Pga lav lokalstabilitet og bæreevne for vegfyllingen, må det på strekningen mellom 

ca. PR. 1810 og PR. 2100 utføres stabiliserende tiltak. For å få tilstrekkelig styrke i grunnen for 

etablering av vegfylling, vurderes kalksementstabilisering av den bløte leira under myra, som mest 

hensiktsmessig stabiliserende metode.  

Det er lagt til grunn at pelene settes i gitterformasjon, og med en dekningsgrad på 35%. Området 

som bør kalksementstabiliseres er i hovedsak samme bredde som vegfylling. Det er tatt 

utgangspunkt i at skråningshelning i vegkjernen er lagt med helning 1:1. Foreløpig beregnet areal for 

området som bør kalksementstabiliseres er ca. 10 000 m2.  

Lag med synlige plante/trerester eller hardere masser bør fjernes, evt. masseutskiftes med 

sand/pukk før installasjon av kalksementpeler. Ved en evt. bruk av kalksementpeler må det det 

utføres nødvendige laboratorieundersøkelser for å dokumentere ønsket styrke i jorda før pålastning. 

For å ha oversikt over destabiliserende poretrykksoppbygging i grunnen, bør det utføres 

poretrykksmålinger under installasjon av kalksementpeler.   

Etter herding av kalksementpelen er det behov for masseutskifting av torv- og myrmasser ned til ca. 

3 m under terreng. Graveskråning i myrmasser bør anlegges med skråningshelning maksimalt 1:2. For 

å unngå stabilitetsproblemer i anleggsfasen anbefales seksjonsvis utgraving og tilbakefylling av 

masser.  



E6 Selli – Asphaugen – Trøa multiconsult.no 

Geoteknisk vurdering 9 Geoteknisk vurdering 

 

416474-1-RIG-RAP-002_rev01 15. februar 2016  Side 27 av 40 

PR. 2150 – 2550 

Planlagt veglinje ligger i ei løsmasseskjæring med dybde inntil ca. 13 m i forhold til eksisterende 

terreng. Løsmasseskjæringa planlegges etablert med skråningshelning 1:1,5. Over veglinja for E6, 

mellom ca. PR. 2460 og PR. 2480, skal det gå bru for lokalveg veglinje 36000. Løsmassene i området 

består generelt av sand- og grusmasser over morenemasser.  

Det er utført en stabilitetsberegning av ett profil for løsmasseskjæringen, profil F-F. Plassering av 

profilet er vist i tegning nr. 005.2. Beskrivelse og resultater er vist i kapittel 1. i vedlegg D. 

Beregninger er utført på effektivspenningsbasis før og etter tiltak. For å tilfredsstille kravene til 

sikkerhet er det behov for stabiliserende tiltak av overflaten på løsmasseskjæringen. Det tilrås at 

løsmasseskjæringen graves ut med skråningshelning 1:2 og plastres/tilbakefylles med 

kvalitetsmasser, til eks pukk til skråningshelning 1:1,5. Det kan lokalt være aktuelt å grave 

løsmasseskjæringen med graveskråning brattere enn 1:2 i anleggsfasen dersom grunnforholdene 

viser seg å være gode.  

Mellom ca. PR. 2350 og 2420 er det påtruffet en lokal lomme med kvikkleire/sprøbruddmateriale. 

Det er derfor utført stabilitetsberegning for lokalstabilitet av ett profil ved vegskjæringen, profil H-H. 

Plassering av profilet er vist i tegning nr. 005.2. Beskrivelse og resultater ev vist i kapittel 1.9 i vedlegg 

D.  Pga lav lokalstabilitet og bæreevne for vegfyllingen, må det på strekningen mellom ca. PR. 1810 

og PR. 2100 utføres stabiliserende tiltak. For å få tilstrekkelig styrke i grunnen for etablering av 

vegfylling, vurderes kalksementstabilisering av den bløte leira under myra, som mest hensiktsmessig 

stabiliserende metode. 

Det er lagt til grunn at pelene settes i gitterformasjon, og med en dekningsgrad på 35%. Området 

som bør kalksementstabiliseres er i hovedsak fra midten av vegkroppen og ca.30 m inn i skråningen. 

Foreløpig beregnet areal for området som bør kalksementstabiliseres er ca. 1 750 m2.  

Lag med synlige plante/trerester eller hardere masser bør fjernes, evt. masseutskiftes med 

sand/pukk før installasjon av kalksementpeler.  Ved en evt. bruk av kalksementpeler må det det 

utføres nødvendige laboratorieundersøkelser for å dokumentere ønsket styrke i jorda før pålastning. 

For å ha oversikt over destabiliserende poretrykksoppbygging i grunnen, bør det utføres 

poretrykksmålinger under installasjon av kalksementpeler.   

Etter herding av kalksementpelen er det behov for masseutskifting av torv- og myrmasser ned til ca. 

3 m under terreng. Graveskråning i myrmasser bør anlegges med skråningshelning maksimalt 1:2. For 

å unngå stabilitetsproblemer i anleggsfasen anbefales seksjonsvis utgraving og tilbakefylling av 

masser.  

I forbindelse med etablering av fundamenter for brukonstruksjonen for veglinje 36000 planlegges det 

en oppstøtningsmur langs ny E6, mellom ca. PR. 2440 og 2480, samt en mur i forbindelse med det 

østre landkaret. Fundamenteringsnivå for midtsøyle for bru planlegges på ca. kote +94 og medfører 

graving ca. 10 m under dagens terrengnivå. Vi vurderer at landkar, midtsøyle og tørrmur kan 

direktefundamenteres på et ca. 0,5 m tykt lag med pukk over stedlige masser. Midlertidige 

graveskråninger for fundamentering av landkar og tørrmur bør anlegges med skråningshelning 

maksimalt 1:1,5.  

Mellom ca. PR. 2300 og PR. 2530 er det en boligrekke ca. 50 – 60 m øst for planlagt veg. Løsmassene 

langs denne boligrekka består i hovedsak av sand, grus og morenemasser. Det er utført tre 

poretrykksmålinger i området. Basert på resultatene av de utførte grunnundersøkelsene og påtrufne 

masser, vurderes det at det ikke er fare for dyperegående utglidninger i området. Grunnvannet ligger 

dypt i terrenget, og de påtrufne løsmassene vurderes som lite setningsømfintlige. Sannsynligheten 
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for at det kan oppstå setninger som følge av grunnvannssenkingen vurderes som liten. Det anbefales 

at det i byggeplan og i en anleggsfase utføres bygningsbesiktigelse av eksisterende bebyggelse. Ved 

bygningsbesiktigelse vil tilstanden på eksisterende bebyggelse bli kartlagt og dokumentert før og 

etter etablering av ny E6. 

Ved ca. PR. 2350 ligger det et lagerhus for Holbergs Auto nær planlagt veg, og avstanden mellom 

topp tørrmur og fundament bebyggelse er mellom 3,5 og 7 m. Denne bygningen kommer i direkte 

konflikt med planlagt veg.  

For å unngå overflateutglidninger i anleggsfasen kan det være aktuelt å dekke til graveskråningene i 

perioder med mye nedbør. 

PR. 2550 - 2820 

Vegen på denne strekningen er planlagt på fylling med fyllingshøyde inntil ca. 5 m over dagens 

terreng. Videre planlegges i tillegg veglinje 12600 å ligge inntil og vest for planlagt E6. Veglinje 12600 

vil ha en fyllingshøyde på ca. 6 m over eksisterende terreng. Terrenget i området skrår vestover og 

flater ut ved et myrparti. Kotehøydene på eksisterende terreng ligger mellom ca. +90 og +80.  

Løsmassene i området hvor vegen planlegges er i hovedsak myr og torv med mektighet inntil 3 m, 

over grus, sand og leire. Prøvetaking har påvist sprøbruddmateriale i dybder mellom 4 og 5 m under 

terrengnivå. Leira har gjennomsnittlig skjærstyrke på ca. 10 kPa. Totalsonderinger er avsluttet i faste 

masser mellom ca. 10 og 20 m dybde under terreng. 

Pga at vegene ligger inntil hverandre er stabiliteten for begge vegene sett under ett. Det er utført 

stabilitetsberegninger for et profil som krysser begge veiene, profil I-I.  Plassering av profilet er vist i 

tegning nr. RIG-TEG-005.2. Beskrivelse og resultater ev vist i kapittel 1.10 i vedlegg D. Beregninger på 

totalspenningsbasis viser at stabiliteten etter etablering av vegene er for lav. For å oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet er skråningsutslagene på vegfyllingene slaket ut til skråningshelning 1:4. I 

tillegg er det behov for en motfylling vest for veglinje 12600. Tiltak og mengder for motfyllingen er 

beskrevet i kap. 9.4 og vist i tegning nr. RIG-TEG-308.3 og på plantegning RIG-TEG-005.2.  

PR. 2820 – 3500 

Terrenget langs veglinja er svakt skrånende mot vest, og med skråningshelning ca. 1:8. Vegen 

planlegges på fylling med støyvoll på østsiden av vegen. Fyllingshøyden er generelt mellom ca. 1 til 2 

m. Ved ca. PR. 3100 krysser vegen Svenningbekken og her planlegges fyllingen med fyllingshøyde 

inntil 7 m.  

Løsmassene på strekningen består i hovedsak av tørrskorpeleire over faste friksjonsmasser. Ved 

Svenningbekken, mellom ca. PR. 2940 og 2980 er løsmassene i hovedsak sandig grusig materiale over 

leirfattig silt. Sonderingene viser faste masser fra ca. 10 m under terreng.  

Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.   

PR. 3500 – 4050 

Vegen planlegges på fylling med fyllingshøyde ca. 1-3 m over eksisterende terreng. Løsmassene 

består generelt av et lag med tørrskorpe over leire. Sonderingene indikerer faste masser i dybder 

mellom ca. 5-15 m under terreng.  

Mellom ca. PR. 3650 og 3750 krysser vegen Kjerringbekken, og består i tillegg av kontrollplass for 

sørgående trafikk. Her vil fyllingshøyden bli inntil ca. 8 m. Løsmassene består i hovedsak av 



E6 Selli – Asphaugen – Trøa multiconsult.no 

Geoteknisk vurdering 9 Geoteknisk vurdering 

 

416474-1-RIG-RAP-002_rev01 15. februar 2016  Side 29 av 40 

tørrskorpeleire over leire med mektighet på inntil 8 m. Under leira indikerer sonderingene 

grusmasser. 

Leira er middels fast og har en gjennomsnittlig skjærfasthet på ca. 35 kPa. Utførte 

overslagsberegninger viser at stabiliteten av planlagt vegfylling er for lav. Pga stabilitets- og 

setningshensyn tilrås det bruk av lette fyllmasser i vegfyllingen, som f.eks. lettklinker, skumglass evt. 

EPS. Estimert volum av lette fyllmasser er beregnet til ca. 3 000 m3. Bruk av lette fyllmasser 

forutsetter at det etableres tørr byggegrop. 

9.2.2 Veglinje 11600 – Fv.17 Namsosvegen 

PR. 0 – 200 

Veglinja planlegges utvidet og med T-kryss i tilknytning til ny E6. Vegen følger i hovedsak 

eksisterende Fv.17. Planlagt nivå på vegen ligger omtrent i nåværende terreng.  

Løsmassene langs veglinja er i hovedsak fyllmasser for eksisterende veg over lagdelt sandig siltig 

leirig materiale.  

Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.   

9.2.3 Veglinje 12600 – Lokalveg Namsosvegen – Asphaugen 

Vegen planlegges å gå vest for ny E6 nord for Asphaugen. Vegen er planlagt på fylling med 

fyllingshøyde inntil ca. 6 m over dagens terreng. Terrenget i området skrår vestover og flater ut ved 

et myrparti. Kotehøydene ligger mellom ca. +90 og +80.  

Løsmassene i området hvor vegen planlegges er i hovedsak myr og torv med mektighet inntil 3 m, 

over grus, sand og leire. Prøvetaking har påvist sprøbruddmateriale i dybder mellom 4 og 5 m under 

terrengnivå. Leira har gjennomsnittlig skjærstyrke på ca. 10 kPa. Totalsonderinger er avsluttet i faste 

masser mellom ca. 10 og 20 m dybde under terreng. 

Mellom ca. PR. 0 og 200 planlegges vegen på en fylling med høyde inntil 3 m over nåværende 

terreng. Pga løsmassenes sammensetning er det utført en stabilitetsberegning langs denne 

strekningen, profil J-J. Plassering av profilet vises i tegning nr. RIG-TEG-005.2. Beskrivelse og 

resultater for beregningene er vist i kap 1.11 i vedlegg D. Resultatene viser at lokalstabilitet for vegen 

er tilstrekkelig.  

Mellom ca. PR. 200 og 400 planlegges vegen med fyllingshøyde inntil 6 m over eksisterende terreng. 

Pga grunnforhold og høy fyllingshøyde er det utført stabilitetsberegninger for et profil som krysser 

begge veien, profil I-I. Veglinje for planlagt E6 (veglinje 16000) ligger inntil veglinje 12600 og derfor er 

stabiliteten for begge vegene sett under ett. Beregningsresultater og vurderinger er tidligere 

beskrevet i kapittel 9.2.1. 

9.2.4 Veglinje 20100 – Lokalveg Sele – Rungstad 

PR. 0 – 920 

Vegen planlegges delvis på eksisterende lokalveg og delvis på fylling. I tillegg planlegges det en 

støyvoll mellom lokalvegen og E6. Mellom ca. PR. 600 og 750 vil fyllingshøyden for vegen være opp til 

ca. 5 m. Rungstadbekken planlegges i stikkledning under E6 ved PR. 800 og planlegges omlagt langs 

foten av vegfyllingen. Steinsengbekken går også i stikkledning under ny veg ved ca. PR. 700, møter 

Rungstadbekken og fortsetter sørover langs veglinje til ca. 600. Bekken ligger ved ca. PR. 600 på ca. 

kote + 77.0. 
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Løsmassene består i hovedsak av fyllmasser for veg over leire ned til fast grunn. Leira har en 

mektighet på ca. 17 m nord i området og øker i mektighet sørover. Prøvetaking ved PR. 680 påviser 

sprøbruddmateriale fra ca. kote +76,0. Leira har en gjennomsnittlig skjærfasthet på ca. 20 kPa.  

Mellom ca. PR. 600 og 750 er det pga dårlig grunnforhold utført stabilitetsberegning for 

lokalstabilitet av ett profil, profil A-A. Plassering av profilet er vist i tegning nr. 005.1. Beskrivelse og 

resultater er vist i kapittel 1.2 i vedlegg D. Pga lav lokalstabilitet og bæreevne for vegfyllingen, tilrås 

det bruk av lette fyllmasser i vegfyllinga. Lette fyllmasser kan til eksempel være lettklinker eller 

skumglass. Estimert volum av lette masser vil være ca. 4 000 m3. Etablering av fylling med lette 

masser forutsetter tørr byggegrop. 

Ved omlegging av bekken bør det ikke graves i kvikkleira som ligger ca. 1 m under terrengnivå ved 

bekken lengst sør. Bekken bør plastres med pukk/sprengstein for å unngå 

overflateutglidninger/erosjon av bekken og vegfyllingen. Omlegging og plastring av bekken må 

utføres før etablering av vegfyllingen. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i skråningen vest for planlagt lokalveg, men iht 

kvartærgeologisk kart består løsmassene i terrengryggen ved lokalvegen av morenemasser. Med 

bakgrunn i topografien og resultater av utførte grunnundersøkelser, vurderes det at kvikkleira ikke 

har utrekning inn i denne skråningen.  

PR. 920 – 1170 

Vegen vil på denne strekningen gå langs en terrassebygd skjæring i berg. Utsprengning og evt. sikring 

av skjæringene må vurderes av ingeniørgeolog.  

PR. 1170 – 1410 

Vegen planlegges omtrent i dagens E6 langs store deler av strekningen. På vestsiden vil det bli en 

løsmasseskjæring med maksimal skråningshøyde på 3 m. Løsmassene i området er generelt 

tørrskorpeleire og jordmasser over faste friksjonsmasser.  

Skråningshelningen i løsmasseskjæring er planlagt med skråningshelning 1:2. Løsmasseskjæringer 

med helning 1:2 i jordmasser kan erfaringsmessig være utsatt for overflateglidninger. Det bør derfor 

vurderes plastring av skjæringer, evt. pukkfylte skråningsgrøfter. Generelt må torv- og myrmasser 

masseutskiftes ned til original grunn.   

9.2.5 Veglinje 36000 – Lokalveg Asphaugen 

Planlagt lokalveg går fra veglinje 12600 ved Holbergs Auto, over planlagt E6 og følger delvis 

eksisterende E6 ved avkjøring til Fv. 17. Mellom ca. PR. 50 og PR. 120 planlegges vegen med bru over 

E6. Løsmassene langs strekningen er i hovedsak sand og grus over morenemasser.  

Mellom ca. PR. 100 og 140 planlegges lokalvegen å ligge på toppen av løsmasseskjæringa og å gå 

delvis langs planlagt E6. Det er derfor planlagt å etablere støttemur både ved grøften for E6 og ved 

det østre fundamentet for brua over E6. Tørrmurene er begge planlagt med høyde ca. 3 m og med 

skråningshelning mellom murene på 1:1,5. For å unngå overflateutglidninger må skråningen plastres 

med et lag med pukk/sprengstein. I byggeplan må tørrmur langs planlagt E6 og støttemur ved det 

østre fundamentet for bru dimensjoneres for tilleggsbelastninger fra vegen.  
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9.2.6 Veglinje 36100 – Gang- og sykkelveg Asphaugen 

PR. 0 – 30 

Veglinja er en gang- og sykkelveg fra veglinje 36000 til Aspåsvegen, og planlagt omtrent i nåværende 

terreng. Løsmassene i området er i hovedsak grus og sand. Sonderingene er avsluttet i faste masser 

ca. 15 m under terrengnivå.  

Generelt må torv- og myrmasser masseutskiftes ned til original mineralsk grunn.  

Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.   

9.2.7 Veglinje 36200 – Adkomstveg Aspåsvegen 

PR. 0 – 55 

Veglinja er en adkomstveg fra veglinje 36000 til Aspåsvegen, og planlagt omtrent i nåværende 

terreng. Løsmassene i området er i hovedsak grus og sand. Sonderingene er avsluttet i faste masser 

ca. 15 m under terrengnivå. Ved ca. PR. 35 planlegges det skjæring i løsmasse med omtrentlig 

skjæringshøyde 4 m og skråningshelning 1:2. 

Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.  

9.2.8  Veglinje 40000 – Adkomstveg Oksåsvegen 

PR. 0 – 280 

Veglinja er en ny adkomstveg mellom nåværende E6 og eiendommene rundt Oksås. Vegen 

planlegges mellom PR. 0 og 70 å ligge på ei fylling med høyde inntil 3 m. Fyllingsskråningene 

planlegges etablert med skråningshelning 1:8 sørover og 1:4 mot nord. Mellom PR. ca. 100 og 220 vil 

vegen senkes i forhold til dagens terreng, og gå i kulvert under ny E6. På begge sider av kulverten vil 

vegen ligge i en løsmasseskjæring.  

Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene i området i hovedsak består av et 1 m tykt lag med 

tørrskorpeleire over sandig siltig leire. Leira er middels fast og har skjærfasthet på ca. 30 kPa. 

Sonderingene er avsluttet i faste masser mellom ca. 8 og 12 m under terreng. 

Løsmasseskjæringen vil ha en høydeforskjell på ca. 6 m opp til nåværende terreng og en 

fyllingshøyde på ca. 3 m på toppen av skråningen. Løsmasseskjæringen er planlagt med 

skråningshelning 1:2. Overslagsberegninger ved hjelp av direktemetoden på totalspenningsbasis viser 

at lokalstabiliteten av løsmasseskjæringen langs vegen er akseptabel. Likevel kan løsmasseskjæringer 

med helning 1:2 i leirmasser erfaringsmessig være utsatt for overflateglidninger. Det bør derfor 

vurderes plastring av skjæringer, evt. pukkfylte skråningsgrøfter.  

9.2.9  Veglinje 41100 – Adkomstveg Sneve 

PR. 0 – 136 

Vegen planlegges omtrent i nåværende terreng, med løsmasseskjæring på maksimalt 2 m høyde 

mellom ca. PR. 25 og PR. 45.  

Det er ikke utført grunnundersøkelser langs strekningen, men iht. kvartærgeologisk kart består 

løsmassene i terrengryggen ved lokalvegen av morenemasser. Sonderinger utført ca. 60 m sør for 

planlagt veg viser at det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale i området. Iht topografien og utførte 

grunnundersøkelser, vurderes det at kvikkleira ikke har utrekning til planlagt adkomstveg.   
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Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.  

9.2.10  Veglinje 47400 – Driftsveg med kulvert under ny E6 

PR. 0 – 160 

Vegen planlegges å gå fra eksisterende driftsveg ved skytebanen sør for Asphaugen, under planlagt 

E6 og mot skogsområdene i øst. Mellom ca. PR. 90 og PR. 110 vil vegen gå i en kulvert under planlagt 

E6.  

Løsmassene i området mellom ca. PR. 0 og PR. 110 består i hovedsak av torv- og myrmasser over 

leire. Mektigheten på torvlaget er ca. 3-4 m. Leira er klassifisert som kvikkleire/sprøbruddmateriale. 

Utførte sonderinger viser at det er påtruffet fastere masser i dybder fra ca. 10 m under terreng. 

Grunnvannet ligger mellom 0 til 0,5 m under terreng. Mellom ca. PR. 110 og 160 består av torv med 

mektighet ca. 3 m over fastere leire. Her indikerer sonderingene fastere masser fra ca. ca. 5-7 m 

under terreng.  

Pga lav skjærfasthet i leira under planlagt veg er det behov for stabiliserende tiltak langs strekningen. 

Da driftsvegen planlegges å gå under ny E6, er estimert areal og omfang av nødvendig tiltak inkludert 

i mengdene beskrevet for veglinje 16000 mellom PR. 1780 og 2150.  

Ved etablering av vegen må all torv- og myr masseutskiftes.   

9.2.11  Veglinje 51000 – Driftsveg 

PR. 0 – 330 

Vegen planlegges å gå fra skogsområdet i øst, under ny E6 og mot lunningsplassen sør for 

Rungstadvatnet. Mellom ca. PR. 130 og PR. 160 planlegges driftsvegen og Rungstadbekken å ligge 

under bru for E6. Under brua planlegges det en tørrmur/steinmur ned mot bekken og ned mot 

planlagt veg. Skråningsutslagene ned til vegnivå og til bekkeløpet planlagt med skråningshelning 1:1.  

Under planlagt veg mellom ca. PR. 0 til 150 består løsmassene av torv med mektighet ca. 2 m over 

leire til dybder ca. 9 m under terreng. Leira har en gjennomsnittlig skjærfasthet på ca. 25 kPa.  

Løsmassene på strekningen mellom ca. PR. 150 til 330 er i hovedsak torv- og myrmasser med 

mektighet inntil 5 m. Under torvlaget er det et sandlag med mektighet 1-2 m. Videre under sandlaget 

er det et lag med leire med mektighet ca. 1-2 m. Under leira er det sand og grusmasser. 

Sonderingene er avsluttet i faste masser i dybder ca. 10 m under terreng.  

Det er påtruffet sprøbruddmateriale under planlagt veg ved ca. PR. 100. Mektigheten på 

sprøbruddmaterialet er ca. 0,5 m og ligger omtrent 8,5 m under dagens terreng. Det er ikke påtruffet 

sprøbruddmateriale i omkringliggende borpunkt, slik at utstrekningen på laget er begrenset. Det er 

vurdert at laget med sprøbruddmateriale ligger for dypt til å ha noen betydning for 

områdestabiliteten.  

Rungstadbekken planlegges omlagt og vil ligge på sørvestsiden og i foten av planlagt driftsveg. For å 

unngå at bekken eroderer i vegfyllingen og ved brufundamentene tilrås det at bekken 

plastres/erosjonssikres med pukk/sprengstein. 

Generelt må torv- og myrmasser masseutskiftes ned til original mineralsk grunn.  
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9.2.12  Veglinje 54000 – kontrollplass Sneve 

PR. 0 – 700 

Vegen planlegges delvis langs eksisterende E6 og delvis langs ny E6, og vil ligge i omtrent nåværende 

terreng. Rungstadbekken og Steinsengbekken planlegges i stikkledning ved henholdsvis ca. PR. 430 

og 300. Løsmassene i området består i hovedsak av tørrskorpe over leire. Grunnvannet i området 

ligger omtrent på samme nivå som bekkeløpene.  

Det er påvist sensitive masser ca. 4 m under terreng ved PR. 2. For å unngå erodering ved 

stikkledningene må områdene rundt inngangen til stikkledningene erosjonssikres med sprengstein. 

Ved etablering av stikkledningen under planlagt E6 bør det ikke graves i kvikkleira. Grave- og 

terrengarbeider i området skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene i anleggsperioden ikke 

forverres. Omlegging og plastring av bekken må utføres før etablering av vegfyllingen. 

9.2.13  Veglinje 61000 – lokalveg Sneve 

PR. 0 – 100 

Eksisterende veg skal oppgraderes og er planlagt i samme terrengnivå.  

Med bakgrunn i resultater fra grunnundersøkelsene og planlagte terrenginngrep, påregnes det ikke 

stabilitetsmessige problemer på strekningen.   

9.3   Generelle retningslinjer for grunnarbeider  

9.3.1 Fylling og graving 

Fyllinger bør generelt planlegges med skråningshelning maksimalt 1:2. For at fyllingsskråningene skal 

være stabile, må fyllingene bygges opp med kvalitetsmasser som grus, pukk eller sprengstein. 

Dersom det skal benyttes masser med dårligere kvalitet, bør fyllingene legges ut med slakere 

skråningshelning. Under alle fyllinger må torv- og myrmasser masseutskiftes ned til original mineralsk 

grunn. Graveskråning for masseutskifting bør ikke ha en brattere skråningshelning enn 1:2. Videre 

må det legges en separasjonsduk mellom naturlig grunn og sprengstein. Fyllingsfoten bør dreneres. 

Manglende fyllingssåle vil medføre dårlig kontakt med underliggende masser og gir dårlig støtte for 

komprimering ved oppbygging av fylling.  

Masser fra uttak av vegskjæringer ved Asphaugen kan benyttes i fyllinger utenfor vegkroppen. Alle 

fyllinger må bygges opp lagvis og komprimeres iht. normal komprimering etter tabell 2 i NS3458. 

All oppfylling må utføres på telefri grunn, eventuelt må telelag fjernes.  

Graving for uttak av skjæringer skal starte fra prosjektert skjæringstopp og graves med angitt 

skråningshelning. Uttak av skjæringer må av stabilitetshensyn ikke utføres med midlertidig brattere 

skråningshelninger, uten at dette er vurdert av geotekniker. For etablering av trau på partier med 

spesielt bløt grunn må det påregnes seksjonsvis utgraving og tilbakefylling.  

Det går flere bekker og stikkrenner gjennom eksisterende E6 og de planlagte veglinjer. Vannet må 

ledes gjennom tette rør under fyllinga. Vannet må ikke komme inn i vegfyllinga på grunn av fare for 

utvasking og oppbløting som igjen kan medføre utglidninger.  

Anleggsvei for adkomst, arbeidsplatform og evt. snu og losseplass for pelerigg og andre 

anleggsmaskiner på myr/bløte masser kan etableres ved bruk av jordarmering under et lag med 

pukk/sprengstein. For dimensjonering av arbeidsplatform anbefales det å utføre supplerende 
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grunnundersøkelser for parameterbestemmelse av torvmaterialet. Det anbefales også mer detaljert 

kartlegging av myrdybdene.  

9.3.2   Mellomlagring av masser 

I områder med kvikkleire/sprøbruddmateriale tillates generelt ikke mellomlagring av masser uten at 

dette på forhånd er avklart med geotekniker. Bruk av tungt utstyr må reduseres til et minimum i 

disse områdene, spesielt nær kanten av Rungstadvatnet. I utgangspunktet må det påregnes at alle 

gravemasser straks må kjøres bort til godkjent deponi.  

9.4   Områdestabilitet 

Foreliggende rapport gir en vurdering av områdestabilitet av områder hvor det er påvist 

kvikkleire/sprøbruddmateriale. Beregninger av områdestabilitet for planlagt vegbygging er utført i 

området ned mot Rungstadvatnet både ved Nesja og ved Sørenget. I tillegg er det beregnet stabilitet 

i forbindelse med etablering av ny E6 og lokalveg nord for Asphaugen. 

Utførte beregninger ved Nesja og Sørenget viser tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning.  

Nord for Asphaugen viser utførte beregninger, profil I-I, at stabiliteten etter etablering av vegfylling 

ikke er tilstrekkelig. Her vil det være behov for stabiliserende tiltak. Derfor tilrås følgende tiltak: 

 Vegfyllingene for ny E6 og lokalveg etableres med skråningshelning 1:4.  

 Motfylling med drenerende friksjonsmasser i foten av vegfyllingen, med maksimal høyde ca. 

2 m og i ca. 20 m horisontal utstrekning ut fra fyllingsskråningen.   

Omfanget og utforming av motfylling er vist i profil i stabilitetsberegningene tegning nr. RIG-TEG-

308.3, og i plantegning tegning nr. -005.2. I tabell 9-2 er det gitt et volumoverslag for terrengtiltaket.  

Tabell 9-2 Overslag på volum av terrengtiltak 

Id Terrengtiltak Stipulert volum [m3] 

Motfylling 

1 Motfylling i bunnen av vegfylling  6 100 

 

Motfylling må legges ut før etablering av vegfyllingen kan påbegynnes. 

9.5 Setninger 

9.5.1 Generelt 

Planlagte veger ligger på enkelte delstrekninger på høye fyllinger over eksisterende terreng. 

Ødometerforsøk viser at original mineralsk grunn på deler av strekninga er tilnærmet 

normalkonsolidert. Der det er planlagt store fyllingshøyder må det påregnes store setninger.   

Det er utført overslagsberegninger på setninger for 3 utvalgte fyllinger. Det er vurdert at det kan 

være behov for å gjennomføre setningsreduserende tiltak.  

Følgende generelle setningsreduserende tiltak tilrås:  

 Fyllinger bør legges ut tidlig i anleggsperioden 

 Bruk av setningsplater inn mot konstruksjoner for å redusere differansesetninger 

 Bygge opp deler av fyllinger med lette masser, til eks lettklinker eller skumglass 
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 Forbelastning av byggegrunnen 

Generelt består løsmassene i området av lagdelte masser/leire, i tillegg til at mektigheten av de bløte 

setningsgivende massene er relativt liten. Det er derfor vurdert at mesteparten av setningene 

sannsynligvis vil komme i anleggsfasen. Dette forutsetter at fyllingene blir lagt ut så tidlig som mulig i 

anleggsfasen. Det tilrås bruk av setningsmåler for å dokumentere setningsutviklingen i vegfyllingene.  

Beregnede setninger, vurderinger og foreslåtte tiltak er nærmere angitt i kap. 9.5.2 og 9.5.3. 

9.5.2 Veglinje 16000 

Vegfylling ca. PR. 1280 – 1450 

Ved Sørenget er det planlagt vegfylling ca. 3-4 m over eksisterende terreng. Vegen ligger her mellom 

to skjæringer i berg. Ved ca. PR. 1350 er det under planlagt leire med mektighet inntil ca. 17 m.  

Ødometerforsøk viser at grunnen er normalkonsolidert. Overslagsberegninger gir setninger i 

størrelsesorden ca. 30 cm. Under forutsetning av at fyllingspartiet blir lagt ut tidlig i anleggsfasen, 

vurderes at setningsutvikling etter at vegen er tatt i bruk, vil bli akseptabel. 

Vegfylling ca. PR. 2550 – 2680 

Nord for Asphaugen er det planlagt ny E6 parallelt med lokalveg veglinje 12600 mellom Fv. 17 og 

Asphaugen. Vegfyllingene planlegges med inntil 7 m høyde over terreng. Løsmassene i området 

består av myr og torv over leire. Leirlaget har størst mektighet vest og er her ca. 6 m tykk.    

Overslagsberegninger gir setninger i størrelsesorden 30 - 40 cm dersom vegfyllinga bygges opp med 

tunge masser. Det er ved beregninger forutsatt at torv- og myrmasser er masseutskiftet. I tillegg må 

det medregnes egensetninger i vegfyllinga, og disse forventes å være omtrent 1 % av høyden på 

fyllinga, dvs. i størrelsesorden inntil 7 cm. 

Ved vegfyllinga på denne strekningen er det pga stabilitetshensyn behov for motfylling i fyllingsfoten. 

Stabilitetsberegninger viser at stabiliteten er tilstrekkelig etter tiltak, men det kan forventes store 

setninger. Under forutsetning av at fyllingspartiet blir lagt ut tidlig i anleggsfasen, vurderes at 

setningsutvikling etter at vegen er tatt i bruk, vil bli akseptabel.  

Vegfylling ca. PR. 3650 – 3750 

Ved Kjerringbekken er det planlagt veg på fylling med høyde inntil 7 m over eksisterende terreng.  

Løsmassene i området består av tørrskorpe over leire ned til ca. 7-8 m under terreng. 

Ødometerforsøk viser at grunnen er svakt overkonsolidert. Overslagsberegninger gir setninger i 

størrelsesorden 70 - 80 cm ved bruk av tunge fyllmasser. Pga dårlig bæreevne i grunnen er det behov 

for tiltak for å øke lokalstabiliteten for vegfylling veglinje 16000, ca. PR. 3650 og 3750, samtidig som 

det behov for å bruke lette fyllmasser i vegfyllingen. Beskrevet omfang av lette fyllmasser er 

beskrevet i kapittel 9.2.1. Bruk av lette fyllmasser i vegfyllingen reduserer setningene til i 

størrelsesorden ca. 30 cm. Videre bør fyllingen legges ut tidlig i anleggsfasen. Under forutsetning av 

at fyllingspartiet blir lagt ut tidlig i anleggsfasen, vurderes at setningsutvikling etter at vegen er tatt i 

bruk, vil bli akseptabel. 

9.5.3 Veglinje 20100 

Vegfylling ca. PR.580 – 730 

Ved Sneve er det planlagt en vegfylling på inntil 5 m mektighet over terreng. Løsmassene i grunnen 

består av et ca. 1 m tykt lag med fyllmasse over leire til ca. 30 m under terreng. Ødometerforsøk viser 

at grunnen er normalkonsolidert. Overslagsberegninger gir setninger i størrelsesorden 60 – 70 cm.  
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Pga dårlig bæreevne i grunnen er det behov for tiltak for å øke lokalstabiliteten for vegfylling veglinje 

16000, ca. PR. 3650 og 3750, samtidig som det behov for å bruke lette fyllmasser i vegfyllingen. Ved 

bruk av lette fyllmasser i fyllinga vil setningene reduseres til størrelsesorden 40 cm. Pga mektige 

leiravsetninger ved dette fyllingspartiet, forventes det at setningsutviklingen vil pågå over lang tid. 

Under forutsetning av at fyllingen blir lagt ut tidlig i anleggsfasen og med bakgrunn av at vegen er en 

lokalveg, vurderes setningsutviklingen som akseptabel.  

9.6 Konstruksjoner 

9.6.1 Bru for E6 ca. PR.680 (K101) 

Løsmassene ved den planlagte brua består i hovedsak av torv- og myrmasser over sand, leire og 

grusmasser. Det er ikke utført poretrykksmålinger i området, men Rungstadbekken går i nærheten av 

planlagt bru. Her ligger vannstanden på ca. kote +89,0. Det planlegges at Rungstadbekken og 

driftsveg 51000 skal gå under brua. 

Brua er planlagt etablert som en ettspennsbru på to søylefundament. Foreløpig vurderes det at brua 

kan direktefundamenteres på oppfylte masser av pukk/sprengstein. Underkant søylefundament bør 

etableres under nivået for bekkebunn. Mektigheten på torvlaget er ca. 2-3 m og det forutsettes at all 

torv- og myrmasser er masseutskiftet ned til original mineralsk grunn. Ettersom grunnvannsnivået 

ligger høyt i terrenget kan det ved masseutskifting være en del innsig av vann fra Rungstadbekken og 

ned i traubunnen. Ved utgraving for masseutskifting under grunnvannstand anbefales 

graveskråningen anlagt med helning ikke brattere enn 1:2 og evt. med seksjonsvis utgraving og 

igjenfylling.  

Brua bør bygges med setningsplater for å jevne ut differansesetninger mellom brukonstruksjon og 

fylling inn mot landkarene.  

9.6.2 Kulvert under Ny E6 ca. PR. 1990 (K102) 

Det skal etableres en kulvert for driftsveg under ny E6 øst for eksisterende skytebane. 

Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene i området består i hovedsak av et 3 m tykt lag med 

torv og myr over kvikkleire/sprøbruddmateriale. Utførte poretrykksmålinger i området viser at 

grunnvannet ligger omtrent 0,5 til 1 m under terreng.  

For kulverten blir det ca. 3,0 m dyp utgraving i forhold til dagens terreng. Pga. lav lokalstabilitet for 

planlagt E6 er behov for stabiliserende tiltak i området, beskrevet i kapittel 9.2.1. Den planlagte 

kulverten ligger i et område som planlegges kalksementstabilisert og det vurderes at kulverten kan 

direktefundamenteres på et lag med pukk over kalksementstabilisert grunn.  

Utgraving for planlagt kulvert medfører graving av myrmasser med inntil 3,0 m under nåværende 

terreng. Pga lav lokalstabilitet ved etablering av ny E6, er det beskrevet behov for stabiliserende 

tiltak av leira under myrlaget. Foreslått stabiliseringsmetode er å installere kalksementpeler, og 

beskrevet for veglinje 16000 mellom PR. 1780 og 2150.  

Kulverten bør bygges ned setningsplater for å jevne ut differansesetninger mellom konstruksjon og 

vegfylling på E6. 

9.6.3 Bru over E6 ca. PR. 2430 (K103) 

Løsmassene ved den planlagte brua består i hovedsak av sand, grus og silt over morenemasser.  

Utførte poretrykksmålinger i området rundt planlagt bru, viser at grunnvannet ligger ca. 3-5 m under 

terreng. 
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Brua er planlagt som en trespennsbru og planlegges fundamentert med søyler på plater. Foreløpig 

vurderes det at brua kan direktefundamenteres på et lag med pukk/sprengstein.  

For fundament på landkar blir det ca. 7 m utgraving i forhold til dagens terreng.   

Pga geometrien på veglinja planlegges brua konstruert med krumning. Mellom ca. PR. 110 og 150 for 

veglinje 36000 vil vegen ligge nært inntil planlagt E6. Det er derfor behov for en oppstøtningsmur i 

grøften øst for ny E6 og en oppstøtningsmur vest for vegfylling for veglinje 36000. Vurderinger av 

dette er beskrevet i kapittel 9.2.5.  

En etablering av fundamentene for brua og fundamentnivå for oppstøtningsmur langs ny E6 

medfører graving i dybder inntil 11 til 12 m under nåværende terreng. Midlertidige graveskråninger i 

anleggsfasen bør generelt anlegges med graveskråning 1:1,5. Anleggsgjerde/trafikksikring bør 

anlegges min. 1 m bak topp graveskråning. Vi vurderer at det er plass til åpen utgraving. Det kan ved 

byggeplan vurderes om fundamentene kan heves.     

Brua bør bygges med setningsplater for å jevne ut differansesetninger mellom brukonstruksjon og 

fylling inn mot landkarene.  

9.6.4 Kulvert under ny E6 ca. PR. 3390 (K104) 

Det skal etableres en kulvert for lokalveg under ny E6 ved Oksås. Grunnundersøkelsene indikerer at 

løsmassene i området består i hovedsak av et 1 m tykt lag med tørrskorpeleire over sandig grusig 

leire. Leira er middels fast og har gjennomsnittlig skjærfasthet Cu = 30 kPa. Sonderingene er avsluttet 

i faste masser mellom ca. 8 til 12 m under terreng. Det er ikke utført poretrykksmålinger området i 

nærheten av planlagt kulvert, men pga topografi og grunnforhold vurderes det at grunnvannet ligger 

dypt i terrenget. 

For kulverten blir det ca. 6.5 m dyp utgraving i forhold til dagens terreng. Den planlagte kulverten 

ligger ikke tett inntil nabokonstruksjoner. Nærmeste bebyggelse ligger omtrent 60 m unna kulverten. 

Vi vurderer dermed at det er tilstrekkelig plass for åpen utgraving.  

Kulverten bør bygges ned setningsplater for å jevne ut differansesetninger mellom konstruksjon og 

vegfylling på E6. 

9.7 Rekkefølge på terrengarbeider 

Generelt må terrengtiltak gjennomføres før graving/ fylling for veglinjene påbegynnes. Før etablering 

av forbelastninger og motfyllinger bør all torv- og myrmasser masseutskiftes. Fyllinger 

(motfylling/vegfyllinger) skal legges ut lagvis fra bunn. 

9.8 Deponiområder 

Det er planlagt et deponi vest for veglinje 16000 mellom ca. PR. 3100 og PR. 3300 ved Oksås. I dette 

området er det ikke tidligere utført grunnundersøkelser. Kvartærgeologisk kart viser at løsmassene i 

grunnen generelt består av marine avsetninger, dvs. forekomster av silt og leire. Deponiet er planlagt 

å ligge i hellende og ravinert terreng med bekker. For etablering av permanent deponi i dette 

området må det i byggeplan utføres supplerende grunnundersøkelser. De supplerende 

grunnundersøkelsene vil ligge til grunn for beskrivelse, utstrekning, geometri, mektighet og 

oppbygging av massedeponiet.  

Videre er det planlagt deponi i et område ved Kjerringbekken, øst for veglinje 16000 mellom ca. PR. 

3500 og PR. 3700. Det vurderes at dalen kan fylles igjen med masser med mektighet inntil ca. 4 m i 

forhold til eksisterende terreng, men ikke i kotehøyder høyere enn eksisterende terreng mot 
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nåværende E6 og dyrket mark i sør. Oppbygging/etablering av deponiet må beskrives i byggeplan, 

spesielt med tanke på hvordan vannet fra Kjerringbekken under deponiet blir håndtert. 

9.9 Drenering av myrområde sør for Asphaugen 

Ved etablering av ny E6 sør for Asphaugen, vil det være behov for stabiliserende tiltak av leira. 

Vurdert tiltak er installering av kalksementpeler. En installering av kalksementpeler vil ikke føre til 

endring av permeabiliteten i leirelaget, iom at leire i utgangspunktet er et lite permeabelt materiale.  

Dermed vurderes det at tilsig av vann fra øst og inn til myra ikke endres.  

Vegfyllingen planlegges etablert med masser bestående av pukk/sprengstein. Dette er lett 

drenerende masser og tilsigsvann fra området i øst og inn til myrområdet ikke blir hindret fra å nå 

myrområdet. Vannspeilet i vegfyllingen vil ligge på samme nivå som vannstanden i myra.  

Det planlegges en kulvert under E6 helt i nordøst og i utkanten av myrområdet. Pga plassering av 

kulverten og at myra har naturlig fall bort fra kulverten vurderes det at en eventuell drenering vil 

være begrenset til området lokalt rundt kulverten.  

10 Kritiske momenter 

I områder hvor det er kvikkleire med liten overdekning, kan selv mindre utglidninger og initialras ett 

eller annet sted i avsetninga utløse et større skred. Konsekvenser av initialras under graving og 

oppfylling i anleggsfasen i områder med kvikkleire, anses som en stor utfordring med vegbygginga.  

Utbygging i områder med kvikkleire skal utføres på en slik måte at stabilitetsforholdene etter 

utbyggingen ikke forverres, men fortrinnsvis forbedres i forhold til dagens situasjon. Dette prinsippet 

gjelder også for anleggsfasen. 

De største risikomomentene knyttet til utførelsen av arbeidene er: 

 Unøyaktige grave- og fyllingsarbeider 

 Utilsiktet mellomlagring av masser 

 Destabiliserende poretrykksoppbygging i grunnen 

 Setninger/differansesetninger 

 Sprengningsarbeider i nærheten av kvikkleireområder 

 Stabilitet i anleggsfasen 

 Gjennomføring av grunnarbeider på partier med mektige torv-/myrmasser over bløt leire 

For å ivareta stabiliteten er det beskrevet tiltak som utlegging av motfyllinger og plastring av 

bekkeløp. Som hovedregel skal stabiliserende tiltak utføres før arbeider med selve vegbygginga 

starter opp.  

Videre vurderes det at utgraving for fundamentering av bru og myr på Asphaugen samt transport av 

masser vil kunne påvirke nabobebyggelse i noen grad under grunnarbeidene. Generelt forutsettes at 

arbeidene utføres i henhold til normale regelverk og standarder med hensyn til støy, rystelser, støv 

osv.  

Dersom det i senere planfase gjøres endringer av veggeometri, og dermed endring av vegfyllinger og 

skjæringer, må dette vurderes av geotekniker.  
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11 Videre arbeider 

Videre arbeider som må ivaretas i byggeplan er: 

 Trafikkomlegging 

Da planlagt E6 delvis følger eksisterende E6, må det anlegges midlertidige omkjøringsveger for 

trafikk i anleggsperioden. Det er viktig at stabilitetsforholdene blir ivaretatt ved utarbeidelse av 

faseplaner for utbygginga. Midlertidige veger i anleggsfasen kan medføre behov for ytterligere 

stabiliserende tiltak enn beskrevet.  

 Supplerende grunnundersøkelser: 

For videre detaljprosjektering i byggeplan, må det utføres supplerende grunnundersøkelser i 

forbindelse med prosjektering av konstruksjoner. Spesielt er dette viktig i forbindelse med 

fundamentering av bruer og kulverter.  

Supplerende grunnundersøkelser for prosjektering av motfylling og masseutskifting i bunnen av 

vegfylling mellom Asphaugen sentrum og avkjøring til Fv.17 mot Namsos.  

Supplerende grunnundersøkelser for prosjektering av kalksementfundamentering sør for 

Asphaugen sentrum.  

Laboratorieundersøkelser for bestemmelse av torvparametre for etablering av anleggsvei.  

Supplerende grunnundersøkelser for en mer detaljert kartlegging ved Sneve kvikkleiresone.  

Grunnundersøkelser ved aktuelle plasseringer av massedeponi. 

Myrdybdekartlegging av områder som skal masseutskiftes, spesielt langs veglinje 16000, PR. 

1700 til PR. 2050, for detaljert beskrivelse av omfang av masseutskift i anleggsfasen. Her kan 

det også være aktuelt med prøvegraving /pumping.  
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