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SAMMENDRAG 
 

AFRY har på vegne av Statens vegvesen gjennomført geoteknisk vurdering i forbindelse med 

detaljregulering av trafikksikkerhetstiltak og nytt kollektivfelt for E6 Tonstad-Kroppanbrua i 

Trondheim.  

Prosjektet kommer i berøring med fire kvikkleiresoner (210 Tonstad, 207 Okstad, 214 Sjetnemarka 

og 208 Formo), samt flere av SVVs kvikkleireområder. Iht. NVEs veileder 1/2019 sikkerhet mot 

kvikkleireskred og SVV håndbok V220 settes prosjekt i tiltakskategori K1. Oppsummert konkluderes 

det med følgende:  

- Vurderingen viser at sikkerhet mot skred er tilfredsstillende for store deler av tiltaksområdet.  

- Tiltakene som er planlagt påvirker ikke områdestabiliteten i kvikkleiresonene negativt.  

- Lokalstabiliteten forutsettes dokumentert i forbindelse med detaljprosjekteringen.  

- Det kan være behov for sikring mot erosjon innenfor kvikkleiresone 207 Okstad vest for E6 for 

å tilfredsstille krav til sikkerhet iht. NVEs veileder 1/2019.  

o Det må gjennomføres befaring av erosjon så snart forholdene ligger til rette for det.  

- Planlagte konstruksjoner vurderes som gjennomførbare, men det må påregnes tiltak i form av 

midlertidige støttekonstruksjoner, lokale tiltak for stabilisering av graveplanum, 

pelefundamentering for viltovergang og setningsreduserende tiltak (lettfylling). 
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 INNLEDNING 
AFRY Norge AS er engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre geoteknisk vurdering i 

forbindelse med detaljregulering av trafikksikkerhetstiltak og nytt kollektivfelt for E6 Tonstad-

Kroppanbrua i Trondheim. Tiltaksområdet er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Oversiktskart hentet fra Google Maps. Tiltaksområdet omtrentlig markert med rød oval.  

Hensikten med prosjektet er å forbedre trafikksikkerheten gjennom å få bedre framkommelighet for 

kollektivtrafikk og gjennomgangstrafikk ved å utvide kjørebanen med et kollektivfelt på E6 samt 

sikre gode forbindelser for syklende og gående. 

 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 
 MYNDIGHETSKRAV 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder 

dermed: 

• Veglova 

• Plan- og bygningsloven (PBL) 

• Byggteknisk forskrift (TEK17) 

 NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0)  

 NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2020 (Eurokode 7)  

 NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred  

 SVVs vegnormal N200 Vegbygging  

I tillegg og i den grad den er relevant, benyttes følgende veiledning: 

 SVVs håndbok V220 Geoteknikk i veibygging  

 TILTAKSKATEGORI 

Tiltakskategori skal fastsettes ut fra NVEs veileder 1/2019 kap. 3.3. For vegprosjekter gis veiledning 

for valg av tiltakskategori i kap. 0.5 i SVVs V220. Med bakgrunn i at prosjektet er et 
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trafikksikkerhetstiltak med hensikt å forbedre framkommelighet for trafikk og å få bedre forbindelser 

for syklende og gående, plasseres prosjektet i tiltakskategori K1. Krav til sikkerhet vil være at 

områdestabiliteten ikke skal forverres, evt. erosjon som kan utløse skred som kan ramme 

planområdet skal forebygges og tiltak som forverre stabiliteten skal oppnå absolutt sikkerhet 

Fcu≥1.4*fs. Det siste vil være gjeldende for lokalstabilitet for de planlagte tiltakene.  

 GEOTEKNISK KATEGORI 

Valg av geoteknisk kategori gjøres ut fra Eurokode 7 punkt 2.1. I tillegg gir kap. 1.1.2.1 i SVVs N200 

føringer for valg av geoteknisk kategori i vegprosjekter. 

Store deler av tiltaksområdet ligger i kvikkleiresoner. Det velges dermed krav til prosjektering i 

henhold til geoteknisk kategori 3. Ved senere detaljprosjektering og det eventuelt viser seg at 

deler av prosjektet ikke ligger i kvikkleireområder kan det for disse deler velges en lavere geoteknisk 

kategori. 

 KONSEKVENSKLASSE/PÅLITELIGHETSKLASSE (CC/RC) 

Konsekvensklasse velges etter Eurokode 0 tabell NA.A1(901). Veiledning til valg for vegprosjekter 

er gitt i SVVs V220 tabell 0-1.  

ÅDT for E6 i det aktuelle området er iht SVVs Nasjonal vegdatabank (NVDB) drøyt 50000.  

For de deler av prosjekt som har konsekvens for E6 velges geotekniske arbeider plassert i CC3/RC3. 

For deler av prosjektet som ikke har konsekvens for E6, for eksempel tiltak for Fv. 6686 Gamle 

Okstadbakken, kan geotekniske arbeider plasseres i CC2/RC2. 

 PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESKONTROLL 

Prosjekteringskontrollklasse velges etter Eurokode 0 tabell NA.A1(902), og utførelseskontrollklasse 

velges etter Eurokode 0 tabell NA.A1(903). I tillegg gir kap. 1.1.3 i SVVs N200 føringer for valg av 

kontrollklasse i vegprosjekter.  

Prosjekterings- og utførelseskontroll skal utføres i PKK3/UKK3 for de deler av prosjektet som er 

plassert i CC3/RC3. Følgelig kan prosjekterings- og utførelseskontroll utføres i PKK2/UKK2 for de 

deler av prosjektet som er plassert i CC2/RC2. 

 GRUNNLAGSDOKUMENTER 
Det er utført mange geotekniske undersøkelser og utredninger tidligere i tiltaksområdet. De viktigste 

for tiltaket er vist i tabell 1. 

Tabell 1. Tidligere relevante grunnundersøkelser og vurderingsrapporter. 

Prosjektnr.- og 
tittel 

Dokumentnr. og -tittel Utarbeidet av Dato 

U22 
 

Redegjørelse vedrørende 
fundamenteringsvilkår for 
prosjektet utbedring rv50 
parsell Sluppen-Tonstad 

Statens vegvesen 
veglaboratoriet 

30.1.1965 

U95-2 
 

Turistvegen-Tonstad profil 
3800-4900 

Statens vegvesen 24.03.1973 

R0249 Bjørndalsvegen 
grunnundersøkelser og 
stabilitetsvurdering 

Trondheim kommune 03.04.1975 

R0653 
 

Avløpstunnel Heimdalsvegen-
Halstein Gård 

Trondheim kommune 01.03.1984 
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R0741-6 Bjørndalen. Endring og 
opprusting av bekkeløp 

Trondheim kommune 08.09.1993 

R0741-8 Bjørndalen. Vurdering av 
bekkeåpning Romulslia 

Trondheim kommune 19.10.1995 

6070805 Geo-R01 E6 Turistvegen-Tonstad, 
områdestabilitet Okstadøy-
Tonstadkrysset 

Rambøll 30.11.2010 

61000617 E6 Tonstad datarapport Rambøll 17.01.2011 
6070805 Geo-R02 E6 Turistvegen-Tonstad, 

områdestabilitet nord for 
Okstadøy 

Rambøll 15.03.2011 

414170/1. rev 2 Rema Kroppanmarka AS. 
Kvikkleirekartlegging. 
Vurdering av områdestabilitet. 
Stabilitetsberegninger 

Multiconsult 09.05.2012 

418923‐RIG‐NOT‐

001 
Tilbygg Okstad skole. Vurdering 
av skredfare 

Multiconsult 08.11.2017 

 

I tillegg er det utført supplerende grunnundersøkelser for prosjektet av Statens vegvesen i perioden 

2020-2021.  

 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD 
Sørlige deler av området består av relativt flattliggende industriområder. Fra Tonstadkrysset er 

områdene både øst og vest for E6 preget av ravinedaler og gamle skredgroper med store 

høydeforskjeller. 

Området ligger under marin grense og løsmassene er i hovedsak definert som havavsetninger, se 

figur 2a. I tiltaksområdets sørlige deler har menneskelig aktivitet og eksploatering medført at 

fyllmasser overlagrer naturlig grunn av marine avsetninger.  

Store deler av tiltaksområdet ligger innenfor kvikkleiresoner, se figur 2b. Det er også identifisert 

kvikkleireområder fra Statens vegvesen sine prosjekter, vist med lilla i figur 2b. 
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Figur 2a og b: Kvartærgeologisk kart og kart over kvikkleiresoner. 

For mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises til respektive delområde i kap. 5.0. 

 GEOTEKNISK VURDERING 
 E6 TONSTAD-TONSTADKRYSSET 

 GENERELT 

Eksisterende G/S-kulvert under E6 ved ca. profil 3360 byttes ut til lengre og større kulvert. G/S-veg 

fra kulvert og nord mot Tonstadkrysset forbedres og høydeforskjeller mot E6 tas opp med en 

støttemur. Inn mot Tonstadkrysset flyttes nordgående E6-felt lengre øst og det bygges ny bru over 

Kolstadvegen for nordgående trafikk. Dagens bru beholdes. Det forventes noe fylling i tilslutning til 

tilløpsfylling for ny bru. To eksisterende G/S-kulverter ved Tonstad omstigningspunkt skiftes ut til 

større kulverter.  

 GRUNNFORHOLD 

Området er relativt flatt. Inn mot Tonstadkrysset ligger planområdet innenfor Statens vegvesens 

kvikkleireområde. Generelt består grunnen i området av leire, som varierer fra bløt til meget fast. 

Leiren er stedvis kvikk. E6 kan forventes å ligge på fyllmasser.  

 VURDERING OG ANBEFALING 

Konstruksjoner 

Det kan ikke utelukkes at det vil kreves lokale tiltak for stabilisering av bløt grunn ved utgraving for 

kulverter. Tiltak for fundamentering av ny bru over Kolstadvegen kan påregnes, for eksempel lette 

fyllmasser. Det vil være behov for sikring av byggegroper med midlertidige støttekonstruksjoner.  
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Områdestabilitet 

Planområdet ligger utenfor kvikkleiresonene 209 Rosten-Nordre og 214 Sjetnemarka, men innenfor 

kvikkleireområde avmerket av Statens vegvesen. Terrenget innenfor Statens vegvesen sitt 

kvikkleireområde tilsier at det ikke er fare for naturlige utløste skred. Tiltakene som skal 

gjennomføres vil ikke kunne utløse områdeskred, og lokalstabilitet vil dokumenteres ifm. 

detaljprosjektering for byggeplan. 

 TONSTADKRYSSET-KROPPANBRUA, ØST FOR E6 
 GENERELT 

Nytt kollektivfelt bygges i terreng, skjæring i eksisterende støyvoll eller på lav fylling. Avkjøring mot 

Sjetnemarka flyttes mot nord. Ny G/S-kulvert etableres under ny veg til Sjetnemarka. Det vil bli noe 

fylling for nytt kryss. 

Området mellom E6 og Gamle Okstadbakken heller mot E6 i nordvest. Øst for Gamle Okstadbakken 

er topografien varierende med rygger og bekkeraviner. 

 GRUNNFORHOLD 

Deler av tiltaksområdet ligger innenfor kvikkleiresonene 210 Tonstad, 207 Okstad og 214 

Sjetnemarka. Det er også flere kvikkleiresoner fra Statens vegvesens undersøkelser innenfor 

området. Grunnen består av leire til stor dybde med fasthet som varierer fra bløt til fast. Leiren er 

stedvis kvikk. 

 VURDERING OG ANBEFALING 

Konstruksjoner 

Beroende på fundamenteringsnivå for ny G/S-kulvert bør det ses på behov for setningsreduserende 

tiltak for kulvert og tilsluttende vegfylling. 

Områdestabilitet 

Deler av tiltaksområdet ligger innenfor kvikkleiresonene 210 Tonstad og kvikkleiresone 207 Okstad. 

Tiltakene i seg selv er så begrensede at de ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt, og 

lokalstabilitet dokumenteres i forbindelse med detaljprosjektering for byggeplan.  

Deler av kvikkleiresone 207 Okstad er utredet i forbindelse med utbygginger i Kroppanmarka, 

henholdsvis ny Rema-butikk og for tilbygg Okstad skole. Vurderingene er dokumentert i notat 

418923‐RIG‐NOT‐001 Tilbygg Okstad skole (Multiconsult) og rapport 44170/1 rev. 2 teknisk 

beregning Rema Kroppanmarka AS. Kvikkleirekartlegging. Vurdering av områdestabilitet 

(Multiconsult). Vurderingene viser at det er et område (skråning) innenfor kvikkleiresonen med lav 

beregningsmessig sikkerhet. Multiconsult vurderer rotasjonskred som relevant skredtype, og dermed 

er løsneområdet relativ begrenset – og skred herfra vil ikke kunne nå tiltaksområdet. Sikkerheten 

for tiltaket med tanke på områdestabilitet vurderes som avklart uten at det er behov for å 

gjennomføre sikringstiltak. 

 TONSTADKRYSSET-VILTOVERGANG PROFIL 4750, VEST FOR E6 
 GENERELT 

Nytt kollektivfelt bygges i terreng eller på fylling inn mot ny bru over Kolstadvegen øst for E6 og 

påvirker derved ikke direkte området.  

Området preges for øvrig av rygger og raviner med store høydeforskjeller og bratte skråninger ned 

mot Okstadøy og Bjørndalen i vest. 
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 GRUNNFORHOLD 

Området ligger innenfor kvikkleiresone 208 Okstad og flere kvikkleireområder fra Statens vegvesens 

undersøkelser krysser området. Grunnen består av middels fast til fast leire med generelt ganske 

store dybder til fjell. Leiren er stedvis kvikk. 

 VURDERING OG ANBEFALING 

Konstruksjoner 

Ingen planlagte konstruksjoner på denne strekningen. 

Områdestabilitet 

Planområdet på denne strekningen ligger innenfor kvikkleiresone 208 Okstad. Tiltakene i seg selv er 

så begrensede at de ikke vil påvirke områdestabiliteten i sonen negativt, og lokalstabilitet 

dokumenteres i forbindelse med detaljprosjektering for byggeplan 

Kvikkleiresonen er utredet av Rambøll, 6070805 Geo-R01 E6 Turistvegen-Tonstad, områdestabilitet 

Okstadøy-Tonstadkrysset og 6070805 Geo-R02 E6 Turistvegen-Tonstad, områdestabilitet nord for 

Okstadøy. Utredningen viser at stabiliteten delvis er anstrengt i skråningene lengst ned mot 

Bjørndalen, men grunnet bl.a. beliggenhet av kvikkleire og avstand så vil ikke et evt. skred herfra 

være kritisk for E6. Lenger nord langs samme område ligger E6 litt nærmere de høye og bratte 

skråningene, men grunnet topografiske forhold og at fjellet ligger relativt grunt under E6 i dette 

området vil ikke et eventuelt skred her medføre fare for E6. Sikkerheten for tiltaket med tanke på 

områdestabilitet vurderes som avklart uten at det er behov for å gjennomføre sikringstiltak.  

 VILTOVERGANG PROFIL 4750-KROPPANBRUA, VEST FOR E6 
 GENERELT 

Nytt kollektivfelt bygges i terreng, skjæring i eksisterende støyvoll eller på lav fylling øst for E6 og 

påvirker derved ikke området direkte. Ved profil 4700-4820 skal ny viltovergang over E6 bygges.  

Området preges av rygger og raviner med store høydeforskjeller og bratte skråninger ned mot 

Bjørndalen i vest. I sør avgrenses området av en bekkeravine som går ned i Heimdalsbekken. 

 GRUNNFORHOLD 

Området ligger innenfor kvikkleiresone 207 Okstad og det er flere kvikkleireområder avmerket av 

Statens vegvesen som krysser planområdet. Grunnen består av middels fast til fast leire med dybde 

til fjell fra 20 m og dypere, unntatt i et område i sør ned mot Heimdalsbekken der det er registrert 

grunt til berg og berg i dagen. Kvikkleire er påvist i skråningen fra planlagt viltovergang og ned mot 

bekkeravinen, ca. profil 4700-4810, samt i et område ved ca. profil 4950-5120.  

 VURDERING OG ANBEFALING 

Konstruksjoner 

Det kan ikke utelukkes at det er behov for pelefundamentering av viltovergangen. 

Fundamenteringsmetode og eventuelt type peler må utredes videre i detaljprosjektering.  

Områdestabilitet 

Hele området ligger innenfor kvikkleiresone 207 Okstad. Undersøkelser viser fjell i dagen og nært til 

fjell i et parti ned mot Bjørndalen frem til ca. profil 4900. For område ved profil 4950-5120 kan det 

ikke utelukkes at det er sammenhengende kvikkleirelag fra den bratte skråningen ned mot 

Bjørndalen og opp mot E6. For området ved viltovergangen tolkes det å ikke være kvikkleire nært 

terreng i bunn av skråningen, men det er påvist kvikkleire oppe ved E6. Områder der eventuelle 
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skred kan påvirke E6 vil da begrenses til et område mellom viltovergang og bekkeravine, ca. profil 

4700-4810, samt et område ved profil ca. 4950-5120. Beregninger viser at stabiliteten nede i 

skråningene er anstrengt i disse to områder.  

Planlagte tiltak vurderes å ikke forverre stabiliteten i skråningene. Forutsatt tiltakskategori K1 vil det 

da ikke være behov for sikringstiltak, såfremt erosjon forebygges. Vurdering av erosjonsforholdene 

må utføres i senere prosjektering.  

Det anbefales at de to områdene med kvikkleire der stabiliteten er anstrengt legges inn som 

hensynssoner i arealplanen. 

 VIDERE ARBEID 
Alle konstruksjoner og tiltak må detaljprosjekteres. Lokalstabiliteten for alle tiltak må verifiseres og 

oppfylle krav iht gjeldende regelverk.  

Det må vurderes om det er behov for supplerende grunnundersøkelser i detaljprosjekteringen. 

Vurdering av erosjonsforholdene innenfor området langs Heimdalsbekken og tilsluttende 

bekkeraviner (beskrevet i kap. 5.4) utføres i snøfrie forhold.  

Konstruksjoner samt murer med konstruksjonshøyde ≥5m skal godkjennes i henhold til Statens 

vegvesen sin godkjenningsordning. Godkjenning utføres på byggeplannivå. 

Tiltak skal utføres i og nært områder med kvikkleire/sprøbruddmateriale. En kontrollplan for å 

identifisere spesielt risikofylte arbeider skal utarbeides i senere faser. 

Det må ses på anleggsgjennomføring for planlagte tiltak. Midlertidig trafikkavvikling eller stengning 

må påregnes. 


