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E6 Sluppenkrysset fase 1 

BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV OPPDRAG 
Etter oppdrag fra Plan- og prosjekteringsseksjonen har Berg- og geoteknikkseksjonen i Region 
midt foretatt geotekniske vurderinger for E6 Sluppenkrysset. Vurderingene ble gjort i 
forbindelse med følgende tiltak: 

• Etablering av kulvert under Omkjøringsvegen med tilknytta gang- og sykkelveger
• Etablering av kulvert under Holtemannsveg med tilknyttet gang- og sykkelveger
• Utvidelse av E6-ramper
• Justering av bussholdeplasser på begge sider av E6
• Bruk av spunt i byggefasen som støttekonstruksjon for Tempevegen. Plassering av

spunten er skissert i et utkast for tegning K60-02 GS-rampe Holtemannsvegen.
Utkastet er vedlagt som Bilag 3 i notatet.

Plassering av tiltakene er fremvist på oversiktstegning i Figur 1. 
Det foreligger tidligere omfattende grunnundersøkelser og miljøutredninger i det aktuelle 
prosjektområdet. Det ble derfor vurdert at det ikke er behov for ytterligere grunnundersøkelser 
i denne planfasen".  
Dette notatet er basert på opplysninger hentet i hovedsak fra geotekniske vurderinger av 
kommunedelplan utført av Rambøll, G-rap-001-350030092, miljørapport M-rap-001-
35003092 og grunnundersøkelser utført tidligere. 
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Figur 1 Oversiktstegning 
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GEOTEKNISK KATEGORI 
Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres 
ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjekteringen». 
Prosjektet vurderes å falle under kategorien «konvensjonelle typer konstruksjoner og 
fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold». 
Prosjektet er vurdert å være i henhold til geoteknisk kategori 2.  
 
TIDLIGERE GRUNNUNDERSØKELSER 
Tidligere utførte undersøkelser innenfor planområdet er vist på kartutsnittet i Figur 2. Kartet er 
et utsnitt fra Trondheim kommunes karttjeneste og borepunktene er vist som rosa og grønne 
prikker. 
Vurderingene ble gjort på bakgrunn av grunnundersøkelser utført av Statens vegvesen i 1969. 
De er presentert på plankartet i tegning V01. 

                  

 
Figur 2 Utførte grunnundersøkelser i område (utsnitt fra Trondheim kommunes kartsider). 
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REGISTRERTE KVIKKLEIREOMRÅDER OG KVIKKLEIRESONER 
Det er en del områder med kvikk og sensitiv leire både i nærheten og i prosjektområdet. De 
ligger i forskjellige dybder og er ikke sammenhengende. Kartleggingen av disse områdene ble 
foretatt av SVV, og de er ikke med på NVE sine kart. Oversikt over disse kvikkleireområdene 
er presentert i Figur 3. Disse er merket med lilla skravur. 

Figur 3 Kvikkleireområder i Sluppen 

Områdene/lommene ligger på flat mark og representerer ikke noen fare i dag. De har heller 
ikke utløp i skråningen og ikke nok mektighet til å utgjøre fare. Det vil si at det er bare lokal 
stabilitet som gjelder.  
Den nordligste delen av planområdet ligger delvis innenfor sørlige del av Tempe 
kvikkleiresone med middels faregrad, den er markert med oransje skravur i Figur 3. 
Trondheim kommune har i 2013 utført stabilitetsberegninger for skråningen ned mot Nidelva, 
mot Tempe idrettsplass og ned mot Valøya. 
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Beregningene viser dårlig stabilitet lengst sør i kvikkleiresonen, med sikkerhetsfaktor 𝛾𝛾𝑚𝑚 =
1,18 ved effektivspenningsanalyse. Området er likevel vurdert tilstrekkelig skredsikkert da en 
eventuell utglidning ikke vil berøre sprøbruddmaterialer som ligger i større dybde og ved at 
byggegrensen ligger i tilstrekkelig avstand fra skråningskanten (Trondheim kommune, rapport 
R 1579-2).  
Den sørlige delen av planområdet ligger delvis innenfor kvikkleiresone 90228 Nidarvoll, se 
Figur 3. Sonen er markert med grå skravur som betyr ingen faregrad.  
Det ble i forbindelse med tidligere tiltak utlagt motfylling langs skråningen for å sikre 
tilstrekkelig stabilitet. Det er i år 2020 planlagt ytterlige stabiliseringstiltak i forbindelse med 
bygging av Nydalsbrua. Alt dette tilsier at områdestabilitet er godt ivaretatt. 

GRUNNFORHOLD 
Grunnundersøkelser relevante for dette prosjektområdet stammer fra 1969 (SVV, rapport 
U69A). Kvikkleireområde ble definert på bakgrunn av grunnundersøkelser presentert i rapport 
U69A.  
Aktuelle sonderinger og laboratorieundersøkelser som gjelder dette notatet er presentert i 
tegning V02-V05. Det ble brukt dreiesondering, vingeboring og prøvetaking. Berg ble ikke 
påtruffet ved sonderingene. 
For kvikkleireområdet er det interessant å se på grunnundersøkelser i profil 540, 500, 660, 680 
og 750. Se tegning V01, V02 og V05.  

Profil 400 
Det foreligger resultater av dreiesonderinger utført for pkt. 20, 21 og 23. Sonderingene tolkes 
som antatt fast leire i dybde 0-5 m. Deretter, ned til 14-16 m er trolig sand/silt. I pkt. 20 tyder 
sonderingene på et bløtt leirelag i dybde 1,3-1,8 m. 

Profil 500 
Dreiesondering og laboratorieundersøkelser foretatt i pkt. 24 viser siltlag i dybde 0-5 m. 
Videre fra 5 til 8 m er det lagdelt grunn bestående av silt og leire. Udrenert skjærfasthet 
varierer fra 30 til 70 kPa som defineres som middels fast og fast leire. Sensitivitet er lav og 
ligger på 1-2. 
I dybde 8-20 m er det siltig leire som veksler mellom lag med lavere skjærfasthet på omtrent 
10-20 kPa og lag av fast leiremasse med skjærfasthet på 40-100 kPa. Enkelte lag med
mektighet på ca. 1 m er sprøbruddmateriale og kvikkleire.
Dreiesonderinger foretatt i pkt. 25 viser fast og middels fast leire uten antydning til 
sprøbruddmateriale. I pkt. 26 er det antydning til sprøbruddmateriale i enkelte lag med lav 
mektighet. 
Dreiesondering og laboratorieundersøkelser foretatt for pkt. 27 viser fast og middels fast leire i 
dybde 0-7 m. Materialet har lav sensitivitet som er lik 2-3. Videre kommer det vekselvis lag av 
middels fast leire og lag av sprøbruddmateriale. I dybde 13-14 m er det registrert kvikkleire. 
Sondering i pkt. 28 viser antatt fast og middels fast leire uten lag av sprøbruddmateriale. 
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Profil 540 
I Profil 540 er det kun en dreiesondering. Sonderingen viser vekselvis lag av middels fast og 
bløt leire.  

Profil 575 
I pkt.1 viser laboratorieundersøkelser at grunnen består av silt og sandig silt fra 
terrengoverflaten og ned til 7,5 m. Det er registrert høyt humusinnhold i dybde 3,5 m som 
avtar til 2% i dybde 6,5 m. Laboratoriet har gjort oppmerksom på glassbiter i prøvene. Dette 
tyder på at sonderingsområde kom i berøring med innholdet i avfallsdeponiet. Fra 7,5 m og 
ned til 20 m er det registrert fast og middel fast siltig leire. 
I punktene 2 og 3 er det utført dreiesonderinger som kan tolkes som fast materiale, antatt 
sand/silt ned til 7 m. Videre er det registrert antatt fast leire ned til 13 meter.  

Profil 660 
Dreiesonderinger i pkt. 6 og 7 viser i hovedsak et mektig lag av fast leire/tørrskorpeleire ned til 
10-12 m under terreng. Videre ned mot ca. 20 m er det antatt faste masser av silt og leire.
Laboratorieundersøkelser i pkt. 5 viser siltig leire ned til 8 m. Skjærfastheten for denne dybden
ble ikke bestemt grunnet grustilslag i prøvene, men vingeboringene tatt i det samme punktet
viser fast leire med skjærfasthet på 68 kPa og lav sensitivitet i dybde 4 m.
I pkt. 4 er det registrert fast leire/ tørrskorpeleire ned til 8 m med skjærfasthet 60-120 kPa. I 
dybde 8,5 m-9 m er det et leirelag med høy sensitivitet på 60. Uomrørt skjærfasthet i dette 
laget er på det laveste for hele prøveserien og er lik 1,5 kPa. I dybde 9 m-12 m faller 
skjærfasthet ned til 30-50 kPa som tilsvarer middels fast leire, sensitivitet øker til maks 11. 

Profil 680 
En dreiesondering i pkt.31viser antatt fast og middels fast leire ned til 6 m dybde. I dybde 6-
10,8 m viser sonderingen bløte leirlag. Fra 10,8 m og ned til 13,7 m er det fastere lag, antatt 
fast leire. 

Profil 750 
Det foreligger resultater av dreiesondering i pkt. 32 og 33 og resultater av laboratorie-
undersøkelser i pkt.33. 
Dreiesondering utført i pkt.32 viser antatt fast og middels fast leire ned til 11 m. Det er 
antydning til et bløtt leirlag i dybde 3,4-3,9 m.  
Resultater av dreiesondering og laboratorieundersøkelser for pkt. 33 viser et lag med fast leire 
ned til 4 m. Udrenert skjærfasthet varierer fra 50 til 150 kPa i dette laget, sensitivitet er lav og 
ligger på 2.   
Fra 4 til 6 m i dybden minker skjærfastheten til 30-60 kPa som gjelder middels fast leire, mens 
sensitiviteten er under 8 som er definert som lav i henhold til håndbok R210. 
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Videre viser undersøkelsene et lag av sprøbruddmateriale i dybde 6-11 m. Udrenert 
skjærestyrke ligger på ca 10-15 kPa. Sensitivitet varierer fra middels til høy. I dybde 7-8 m er 
det registrert kvikkleire med omrørt skjærfasthet lik 0,3 kPa. 
I dybde 10-14 m øker udrenert skjærfasthet til 30-50 kPa, uomrørt skjærestyrke har lavest 
verdi på 1,7 som er karakteristisk for sprøbruddmateriale. 

MILJØUNDERSØKELSER 
Det er tidligere foretatt omfattende miljøundersøkelser. Figur 4 viser utklipp fra Trondheim 
kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn.  

Figur 4 Utsnitt fra Trondheim kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn. 

Den nye gang- og sykkelvegen vil ligge innenfor nedlagt avfallsdeponi i Fredlydalen. Massene 
består av husholdningsavfall, forretningsavfall, industriavfall, bilvrak, urene masser fra 
Renholdsverket osv., blandet med mineralske materialer, i hovedsak leire og silt. 
Deponiet har en mektighet på maks 10-15 m og er dekket med et lag av silt og leire i tykkelse 
0,3-3 m fra overflaten. Størst mektighet vil påtreffes nordvest på parkeringsplass, gnr/bnr 
72/254.  
Ved Omkjøringsvegen der kulverten skal etableres, antas det at deponiet ble fjernet ved 
bygging av eksisterende veg i samsvar med skissen i Figur 5. Ved Sluppenvegen der den nye 
gang- og sykkelvegen skal starte, forventes det at deponiet ble fjernet ved etablering av vegen. 
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Figur 5 Prinsippskisse for fylling i søppelgrop (U-69A, Vegdirektoratet, 1969) 

GEOTEKNISK VURDERING 
1. Kulvert under Holtemannsvegen og tilknytta gang -og sykkelveger (profil 680-850)
Gang- og sykkelvegene ved Holtemannsvegen skal utføres i et forholdsvis flatt område. Vegen 
skal delvis etableres i skjæring, delvis legges på fylling. Ut fra omfanget av gravearbeider i 
forbindelse med tiltaket og belastningsgraden knyttet til etablering av den typen veg, vurderes 
tiltaket som uproblematisk.  
Det forventes at det er mineralsk grunn på anlegget, men det er ikke usannsynlig at graving i 
forbindelse med etablering av ny veg vil komme i berøring med randsonen av deponiet. 
Mektigheten på avfallsmassene antas å være relativt liten i dette området. 
Eventuell matjord og vegetasjonsdekket må fjernes og erstattes med sprengstein. Ved 
utlegging og komprimering av sprengsteinmasser og overbygningen henvises det til Håndbok 
N200. 
Der vegen skal legges i skjæringer anbefales det å etablere skjæringene med skråningshelning 
1:3 i henhold til føringer for leiregrunn i Håndbok N200. 
Ut fra tegninger skal kulverten under Holtemannsvegen legges i dybde på omtrent 4 m under 
eksisterende terreng. Det forventes ikke kvikkleireforekomster i denne dybden.  
Laboratorieundersøkelser foretatt for nærmeste punkter i samme lengdeprofil, viser 
sprøbruddmateriale fra dybde 6 m. Leireforekomster fremstår som avgrensede lommer og 
utgjør ingen fare. Helninger i byggegropen skal ikke være brattere enn 1:2. 
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2. Kulvert under Omkjøringsvegen med tilknyttet gang- og sykkelveg (profil 575-680)
Det antas at deponiet er fjernet i område ved Omkjøringsvegen der kulverten skal etableres og 
i område ved Sluppenvegen der den nye gang-og sykkelvegen skal starte. Det forventes at det 
er leire og sand i fyllingen under Omkjøringsvegen slik det er fremstilt i skissen i Figur 5.  
Ved graving i fyllingen skal skråninger i gropen ha helning 1:2 eller slakere. I den delen av 
strekningen som går over parkeringsplassen gnr/bnr 73/254 forventes det å påtreffe 
avfallsdeponiet. 
En regner ikke med at det står vann i søppelfyllingsmassene. Tidligere målinger har ikke 
registrert grunnvann under terregoverflaten. Det er likevel hensiktsmesig å ha kontroll på 
grunnvannstand under byggearbeidene. Det anbefales å plassere pizometer i nærheten av 
anlegget i samråd med geoteknikker.  
Graving i avfallsmasser gir en del ekstra utfordringer sammenlignet med håndtering av rene 
mineralske masser. Før oppstart må det gjøres en grundig risikoanalyse som avdekker alle 
potensielle faremomenter med tanke på helse og miljø. 
Med hensyn til mulige setninger som kan oppstå ved fundamentering på avfallsdeponi er det 
vurdert at det blir nødvendig med masseutskifting minimum 2 meter ned fra planlagt 
vegdekke. Søppelfyllingsmassene skal skiftes ut med sprengstein og komprimeres i samsvar 
med Håndbok N200. Det blir behov for sikring av skråninger i dette tilfelle med tanke på at 
giftige gasser og utlekte nedbrutte stoffer ikke skal være til skade eller ulempe for miljøet. 
Slike tiltak skal avklares med miljømyndighetene. Masser utgravd i det forurensete området 
skal leveres til godkjent deponi.  

3. Justering av bussholdeplasser
Justering av bussholdeplasser er vurdert som et tiltak av beskjeden karakter, uproblematisk i 
forhold til stabilitet og setninger. 

4. Utvidelse av E6-ramper
Utvidelse av E6-ramper vil utføres på fylling ved siden av eksisterende ramper. I den sørlige 
delen av planområdet der det skal legges ut fylling for rampeutvidelse, er grunnen vurdert som 
stabilt og godt egnet til større fyllinger enn planlagt. 
Det forventes at deponiet er fjernet ved Omkjøringsvegen slik at setninger som kan oppstå i 
senere tid ikke blir et problem for tiltaket. Det anbefales å foreta prøveutgraving på de stedene 
fyllingen skal etableres. Om deponiet ikke er fjernet skal man foreta vurderinger i forhold til 
setningsproblematikk. 

5.Bruk av spunt som støttekonstruksjon for Tempevegen
Ved vurderinger for bruk av spuntkonstruksjon ble følgende parametere tatt som grunnlag:

• Materialparametere basert på laboratorieundersøkelser for pkt. 33 i profil 750
• Erfaringsbaserte materialparametere for dimensjonering av støttemur og landkar,

håndbok V221
Følgende beregningsmetoder ble brukt: 
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• TSA-automatisk totalspenningsmodell (Geosuite Excavation)
• ESA-automatisk effektivspenningsmodell (Geosuite Excavation)
• Stabiltetsberegning for ferdigmontert spuntkonstruksjon i udrenert tilstand  (Geosuite

Stability)
Ut fra laboratorieundersøkelser består grunnen i det aktuelle området av to leirelag. 
Materialparametere for de to lagene er presentert i Tabell 1. 
Tabell 1 Materialparametere for jorda 

Beregningsmodell TSA 

Lag Dybde 
(m) 

Tyngdetetthet 
(kH/m3) 

Cu_behind 
(kPa) 

Cu_front
(kPa) 

K0_eff G 
(kPa) 

G/Cu-ratio 

Leire 1 0-3 20 50 50 0,7 10000 200 
Leire 2 3-14 20 25 25 0,7 5000 200 

Beregningsmodell ESA 

Lag Dybde 
(m) 

Tyngdetetthet 
(kN/m3) 

Attraksjon 
(kPa) 

Friksjonsv
inkel 
(°) 

K0_eff Modultall 
m0 

n* 

Leire 1 0-3 20 10 29 0,7 15 0 
Leire 2 3-14 20 5 26 0,7 20 0 

*n=0 for normalkonsolidert leire; n=1 for overkonsolidert leire

For beregninger ble det antatt grunnvannstand 1 m under eksisterende terreng. Det er brukt 
fordeling av lasfaktorer slik det er foreskrevet i trafikkforskrift for bruer 
(Samferdselsdepartamentet, 2017). 
Parametere for spuntkonstruksjon er beregnet for forskjellige utgravingsdybder, se Tabell 2. 
Tabell 2 Materialparametere for spuntkonstruksjon 

Endelig 
utgravingsdybde 

(m) 

Lengde for 
spuntvegg 

(m) 

Vinkel for 
forankringsstag 

(°) 

Avstand mellom 
forankringsstagne 

(m) 

Avstand fra øvre 
veggkant til 

forankringsstag 
(m) 

Lengde for 
forankringsstag* 

(m) 

1,3-2,5 10 - - - - 

2,5-4 10 10 4 1,3 10 

*Lengde for forankringsstag er antatt for reguleringsplanen. Denne skal detaljert dimensjoneres i byggeplanfasen om løsning
med spunt blir aktuell.

Beregningene for spuntkonstruksjon er basert på en valgt løsning som er presentert i Tabell 3. 
Tabell 3 
Modell: Skisse: 
Spuntvegg: 
Z sections, AZ12 
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Forankringsstag: 
Ischebeck TITAN, TITAN 30/11 

 
 
Totalstabilitet for ferdigmontert spuntkonstruksjon i udrenert tilstand viste sikkerhetsfaktor  
𝛾𝛾𝑚𝑚 = 2,12 > 1,4 → 𝑂𝑂𝑂𝑂 . 
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