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Sammendrag

Vi har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for konkurransegrunnlagsfasen til prosjektet E8 SørbotnLaukslett, vestre trasé. Denne rapporten er en vurderings-/prosjekteringsrapport for skredvoll og reinovergang ved Sarasteinen i
Lavangsdalen, Tromsø kommune.
Utvidelsen av den eksisterende skredvollen planlegges etter våre opplysninger utført med stedlige siltige ur/rasmasser.
Stabilitetsforholdene for denne ansees til å være innenfor de angitte kravene for glideflater med fot minst ca. 1 meter ned i de
originale løsmassene. For stabilitetsforholdene av skråningen med helning 1:1,25 på skredsiden internt i skredvollen er den
beregningsmessige stabiliteten for lav i forhold til kravene. Men ettersom dette ikke påvirker forholdene for E8 og de tilhørende
konstruksjonene samt at det ut fra skredhensyn er svært ønskelig med så bratt skråning som mulig på skredsiden aksepteres
dette.
Stabilitetsforholdene særlig på skredsiden under oppbyggingen av skredvollen må detaljert følges opp både med hensyn til
hvilke masser som benyttes og vanninnholdet i disse. Om mulig bør ikke skredvollen bygges opp i perioder med mye nedbør og
det bør vurderes tiltak for i størst mulig grad holde vanninnholdet i fyllingsmassene så lavt som mulig. Det må også legges opp til
at innfyllingen ikke skjer med frosne masser som vil kunne få et høyt vannoverskudd ved opptining.
Den bratte skråningshelningen på skredsiden av skredvollen kan derfor medføre at det vil kunne oppstå problemer med særlig
overflatestabiliteten i denne skråningen. Eventuelt kan dette i tillegg gjøres med utslagninger av skråningene eller i størst mulig
grad benytte mest mulig grovere og lite/ikke finstoffholdige masser på skråningsoverflaten.
For kulvertene for gjennomføring av E8 og omfylling av disse vil det kun være en funksjonsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget
og det forutsettes av valgt entreprenør selv tar hånd om prosjektering og dokumentasjon av dette.
Vår vurdering er at kulvertene vil kunne fundamenteres direkte på de originale løsmassene. Det må tas hensyn til at disse
løsmassene høyst sannsynlig vil være telefarlige slik at det enten må fundamenteres i frostfri dybde, masseutskiftes til frostfri
dybde eller isoleres mot frostnedtrengning under og rundt fundamentene. Det vil det være behov for å utføre beregninger og
vurderinger av bæreevne og eventuelt setningsvurderinger for disse konstruksjonene.
I den grad det mulig bør ikke overfyllingene for reinovergangen over E8 planlegges med brattere helninger enn 1:1,5 eller
eventuelt også slakere enn dette.

Emneord

Morene, Breelvavsetning, Skredavsetning, Grus, Sand , Silt, Rasvoll, Kulvert, Stabilitet

Geoteknisk rapport nr. B11667-GEOT-32

GEOTEKNISK KLASSIFISERING OG KRAV TIL KONTROLL

Geoteknisk kategori

Konsekvensklasse

Klasse Beskrivelse*

Valg av geoteknisk kategori styres av prosjektets
kompleksitet og risiko.

CC1

Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og
små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

CC2

Middels stor konsekvens i form ava tap av
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

CC3

Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv,
eller svært store økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

Geoteknisk kategori velges iht. Eurocode 7 og N200.
N200 kap. 202.1 gir egne presiseringer for valget
hvis prosjektet involverer kvikkleire, fyllinger i sjø og
armert jord. Der beskrives det også hvordan
geoteknisk kategori velges med hensyn til
bergskjæringer

* mer detaljert beskrivelse gitt i Tabell 0-1 i V220

Geoteknisk kategori 2

Valg

Klassifisering fastsatt av

Navn

Arild Sleipnes

CC1

Valgt konsekvensklasse

Valg av pålitelighetsklasse

Konsekvensklasse

Dato

Pålitelighetsklasse

CC1
CC2
CC3

19.03.2021

ved endring underveis i prosjekt må dette
dokumenteres og endringen begrunnes.

RC1
RC2
RC3/RC4

RC1

Valgt pålitelighetsklasse

Kommentarer til valgt klassifisering
Byggeplan/prosjektering E8 Sørbotn - Laukslett. Delområde E8 Skredvoll og reinovergang
Sarasteinen, Lavangsdalen. CC1/RC1 gleder for for glidesnitt på skredsiden av skredvollen.
For E8 og konstruksjoner/overfylling over disse CC2/RC2.

Geoteknisk
kategori

Fastsettelse av prosjekterings-/utførelseskontrollklasse
Pålitelighetsklasse (RC)
1

2

1

PKK1/UKK1

PKK2/UKK2

2

PKK2/UKK2

PKK2/UKK2

PKK3/UKK3

PKK2/UKK2

PKK3/UKK3

3
Kontroll-klasse

3

4

Se. N200 kap. 2

Kontrollform

Ved prosjektering

Ved utførelse

Egen
kontroll

Intern
systematisk
kontroll

Utvidet
kontroll

Egen
kontroll

Intern
systematisk
kontroll

Utvidet
kontroll

PKK1/UKK1

Kreves

Kreves ikke

Kreves ikke

Kreves

Kreves ikke

Kreves ikke

PKK2/UKK2

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

PKK3/UKK3

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

Kreves

se utdypende beskrivelser for kontrollform og forklaring av

Kontroll

Utført av

Egenkontroll

Geofag DoV
Arild Sleipnes

Intern systematisk
kontroll

Geofag Utbygging
Øyvind Skeie Hellum

Utvidet kontroll
PKK2/UKK2

Geofag Utbygging
Henril Lissman

1)

1)

2)

og

2)

i N200 kap. 203

Signatur

Kreves 2)

Dato
Digitalt signert av Arild Sleipnes

02.11.2021

Digitalt signert av Øyvind Skeie
Hellum
Dato: 2021.11.02 10:56:44 +01'00'

02.11.2021

2021.11.02 10:46:01
Arild Sleipnes Dato:
+01'00'

Øyvind Skeie
Hellum

Kreves 1)

Digitalt signert av Henrik

Henrik Lissman Lissman
Dato: 2021.11.02 12:37:18
+01'00'

Utvidet kontroll
PKK3/UKK3

Fagressurser Utbygging/ DoV - Geofag

02.11.2021
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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag
1

Tegningsforklaring

2

Oversiktskart 1:50 000 (i A4 format)

3

Borpunktoversikt

4

Soneringskart for jordskjelv - NORSAR

5

Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 35

6

Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 55

7

Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 70

8

Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 265

9

Resultater fra stabilitetsberegninger GS Stability, profil 380

Tegning

Målestokk

Format

V01

Oversiktskart

1:1000

A2

V02

Oversiktskart

1:1000

A2

V03

Tverrprofil, profil 35

1:200

A1

V04

Tverrprofil, profil 55

1:200

A1

V05

Tverrprofil, profil 70

1:200

A1

V06

Tverrprofil, profil 155

1:200

A1

V07

Tverrprofil, profil 265

1:200

A1

V08

Tverrprofil, profil 380

1:200

A1

V09

Tverrprofil, profil 440

1:200

A1

V10

Terrengprofil, profil A

1:200

A1

V11

Terrengprofil, profil B

1:200

A1

V12

Terrengprofil, profil C

1:200

A1

V13

Terrengprofil, profil D

1:200

A1

V14

Terrengprofil, profil E

1:200

A1

V15

Terrengprofil, profil F

1:200

A1

Utbygging/Drift og vedlikehold – Fagressurs geofag

Side 4 av 13

Geoteknisk rapport nr. B11667-GEOT-32

1 Innledning/orientering
Etter oppdrag fra Prosjekt Tromsø v/Jøran Heimdal har geofagseksjonene i Utbyggings- og Drift

og vedlikeholdsdivisjonene utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for
konkurransegrunnlagsfasen til prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé.

Denne rapporten er en vurderings-/prosjekteringsrapport for skredvoll og reinovergang ved
Sarasteinen i Lavangsdalen, Tromsø kommune. Undersøkelsene er tegnet opp relatert til det
planlagte byggetiltaket.

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

2 Bakgrunnsinformasjon
2.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser
Alle aktuelle utførte grunnundersøkelser er framlagt i følgende datarapport.

Tabell 1 Tidligere utførte grunnundersøkelser i området
Rapport nr.
B11667-GEOT-31

ID nr. Rapportnavn

E8 Skredvoll og reinovergang Sarasteinen.

Dato
2021.09.28

Datarapport som vedlegg til
konkurransegrunnlag

Det henvises ellers til disse rapportene for en fullstendig beskrivelse av de utførte
grunnundersøkelsene og resultatene fra disse undersøkelsene.

3 Regelverk og krav til partialfaktor
3.1 Myndighetskrav og kontrollform
Med bakgrunn i tabell NA.A1(901) i Eurocode 0 [2] og relativt enkle og oversiktlige grunnforhold

er konsekvens-/pålitelighetsklasse satt til CC1 og RC1 for skredsiden av skredvollen.

For

konstruksjonene på E8 og overfyllingen av disse er konsekvens-/pålitelighetsklasse satt til CC2

og RC2.

Med bakgrunn i kap. 2.1 i Eurokode 7 [3] plasseres hele prosjektet i geoteknisk kategori 2.
I henhold til Tabell 203.1 og 203.3 i Hb N200 [4] havner hele prosjektet i prosjekterings- og
utførelseskontrollklasse PKK2 og UKK2. Dette medfører at det skal utføres
•
•
•

egenkontroll

utvidet kontroll (intern, systematisk kontroll - kollegakontroll)

utvidet kontroll iht. PKK2 (verifisering av at egen- og kollegakontroll er utført)
Utbygging/Drift og vedlikehold – Fagressurs geofag
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Skjema for valg av geoteknisk kategori, konsekvensklasse, pålitelighetsklasse, kontrollform
samt dokumentasjon av utført kontroll er vist på side 2 i rapporten.

3.2 Krav til lokalstabilitet
Med bakgrunn i valgt konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og bestemmelse av forventet

bruddmekanisme (nøytralt brudd) er partialfaktorer for lokalstabilitet valgt etter Tabell 205.1
og 205.2 i Hb N200.

Dette utgjør γM=1,40 for effektivspenningsanalyse og γM=1,40 for totalspenningsanalyser for
alt som angår E8 og konstruksjonene på den. Tilsvarende for skredsiden av skredvollen tilsvarer

dette γM=1,30 for nøytralt brudd (1,25 for seigt, dilatant brudd) for effektivspenningsanalyse

og γM=1,40 for totalspenningsanalyser

3.3 Krav til områdestabilitet
Ikke aktuelt for denne delen av prosjektet.

3.4 Krav til tillatte setninger
Setninger skal vurderes etter prinsipper gitt i håndbok N200 [3], beregningene er utført i
bruksgrensetilstand (dvs. γM=1,0). Det stilles 3 typer krav til setninger som ikke skal overstiges
i løpet av 40 år etter ferdigstillelse av anlegget. Kravene avhenger av vegens dimensjonerende
fartsgrense, som i dette tilfellet antatt å være 90 km/t.

1. totalsetninger skal iht. Tabell 206.1 ikke overskride 40 cm i enkelt profil

2. setningsforskjell på langs skal iht. Figur 206.1 ikke overskride 0,5 cm/m mellom
beregningsprofiler

3. tverrfallsavvik på grunn av setninger skal iht. Tabell 206.2 ikke overskride 1,0 %
Krav til maks tillatte setninger for konstruksjoner som fundamenteres på løsmasser finnes i
Håndbok N400 [6].

3.5 Trafikk- og terrenglaster i stabilitetsberegninger
For trafikklaster ved stabilitetsberegninger benyttes en jevnt fordelt last på 19,5 kPa over hele
vegbredden, dette omfatter også vegskuldre og tilstøtende parkeringsplasser. For gang- og

sykkelveger benyttes en jevnt fordelt last på 13 kPa. GS-veger som også benyttes som adkomst

til boliger ol. prosjekteres med full trafikklast. Lastene er i samsvar med krav i Håndbok N200
[4] og inkluderer en lastfaktor på γQ=1,3.

Det er ikke vanlig å regne med snølast på terreng i stabilitetsanalyser.
Laster som har en plassering slik at de påvirker stabiliteten positivt tas ikke med i beregningene.

3.6 Krav til kontroll av murer
Etter våre opplysninger medfører ikke denne delen av prosjektet behov for murer.
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Murer med konstruksjonshøyde ≥ 5,0 m skal godkjennes i henhold til godkjenningsordningen

i Statens vegvesen. Krav til dokumentasjon for kontrollen finnes i kapittel 2 i Hb N400 [6]. Det
skal foreligge godkjente arbeidstegninger og godkjenningsbrev før byggestart.

For alle murer under 5,0 m skal dokumentasjon av gjennomført prosjekteringskontroll i riktig
kontrollklasse foreligge før byggestart.

3.7 Seismisk påvirkning og jordskjelvdesign
I henhold til Eurokode 8 [5] skal det undersøkes om skråningsstabiliteten må beregnes når en
konstruksjon bygges på, eller i nærheten av, naturlige eller kunstige skråninger.

I henhold til Eurokode 8, tabell NA.2(901) havner kulvertene for reinovergangen i seismisk

klasse II.

Det velges derfor samme klasse for tilløpsfyllinga. Det vurderes at området fyllinga skal bygges

har grunntype B: «Avleiringer av svært fast sand eller grus eller svært stiv leire, med en tykkelse på flere

titalls meter, kjennetegnet med en gradvis økning i mekaniske egenskaper med dybden.»

3.7.1 Utelatelseskriterier
Ihht NA.3.2.1(5)P i [5] kreves ikke jordskjelvvurderinger når ett av flere kriterier er innfridd:
1. Konstruksjoner i seismisk klasse 1

2. Svært lav seismisitet: ag·S = γI· (0,8·ag40Hz)·S < 0,49m/s2
3. Dimensjonerende spektrum: Sd(T) < 0,49m/s2

4. Størrelse på krefter: 1,0·Fb < (1.5·Vind + 1,05·Skjev)·(γcburuddgrense/γcDCL)
I dette tilfellet:

3.7.1.1 Beregning av seismisitet etter Eurocode 8
ag40Hz = 0,37 m/s2

γ1 = 1,0

Spissverdi for berggrunnens akselerasjon, returperiode 475 år (bedømt

fra figur NA.3(902) i EC8-1)

Seismisk faktor for seismisk klasse II utfra tabell NA.4(901) og NA.4(902)
i EC8-1.

ag = ag40Hz·γ1·0,8 = 0,37 · 1,0 · 0,8 = 0,296 m/s2
S = 1,3

Tabell NA.3.3 for grunntype B

agS = 0,296*1,3= 0,385 [m/s2]

3.7.1.2 Beregning av seismisitet etter NORSAR
Ihht NORSARs database for seismiske data blir utregningen av agS:
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agR = 0,0952 m/s2

γ1 = 1,0

Spissverdi for berggrunnens akselerasjon, returperiode 475 år ihht
NORSAR

Seismisk faktor for seismisk klasse II utfra tabell NA.4(901) og NA.4(902)

i EC8-1.

ag = agR·γ1 = 0,0952 · 1,0 = 0,0952 [m/s2]
S = 1,3

Tabell NA.3.3 for grunntype B

agS = 0,0952*1,3= 0,124 [m/s2]

3.7.2 Utelatelseskriteriet gjøres gjeldende for prosjektet
Området prosjektet overgangen ligger i har seismisitet lavere enn 0,5m/s2 både ihht verdiene

fra EC8 og fra NORSAR. Utelatelseskriteriet slår derfor inn, og det kreves ikke egne
jordskjelvvurderinger. Jordskjelv kommenteres ikke ytterligere i rapporten.

4 Berg- og jordmodeller i Novapoint
Ut fra de utførte totalsonderingene med registrert påvisning av bergoverflaten er det skapt en
bergmodell i Novapoint.

Denne bergmodellen er inntegnet å alle aktuelle lengde- og

tverrprofiler med en rød linje.

I enkelte delområder er det også skapt tilsvarende jordmodeller og utvalgte jordtyper. Disse
modellene er skapt ut fra manuelle tolkninger av overganger mellom forskjellige jordmasser.
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5 Grunn og fundamenteringsforhold
5.1 E8 Skredvoll og reinovergang Sarasteinen, Lavangsdalen
Oversiktskart:

tegn. V01 og V02

Terrengprofil (profil utenfor veglinje):

tegn. V10 til V15

Tverrprofil:

tegn. V03 til V09

5.1.1 Grunnforhold
Se tilsvarende kapittel i geoteknisk datarapport.

5.1.2 Valg av geotekniske parametere
I stabilitetsberegningene er det benyttet parametere som vist i Tabell 2. Parameterne er valgt

på bakgrunn av utførte grunn- og laboratorieundersøkelser samt erfaringsverdier fra HB V220

[11].

Tabell 2 - Jordparametere brukt i prosjektering og stabilitetsberegninger
Materiale

Tyngdetetthet

γ (kN/m3)
Fyllinger av stedlige

Aktiv

udrenert

Attraksjon

Friksjons-

a (kPa)

φ (°)

skjærfasthet
cuC (kPa)

19

-

Fyllinger

19

-

5

40

Grusig sandig

19

-

0

37

Sand/siltig sand

19

-

0

34

Morenemasser

19

-

10

38

siltige masser

5

vinkel

1)

Merknad

34

(nye/tidligere)
kvalitetsmasser
materiale

1) Attraksjon, a=5 kPa i fyllinger av stedlige masser for å redusere/unngå rene
overflateglidninger.

Grunnvannstanden er antatt til å ligge anslagsvis 1 meter under terrengoverflaten. Det er også
forutsatt hydrostatiske forhold for poretrykket under grunnvannstanden.

5.1.3 Stabilitetsforhold
Det er utført stabilitetsanalyser etter prinsippene gitt i Håndbok V220 [10]. Beregningene er
utført ved hjelp av programmet Geosuite stabilitet [14].

Tabell 3 viser beregnet stabilitet i ulike situasjoner sammen med krav til materialfaktorer, γm.

Oppnådd materialfaktor i hver beregning klassifiseres med farge for å indikere om
Utbygging/Drift og vedlikehold – Fagressurs geofag
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beregningene innfrir krav om absolutt materialfaktor (grønn), %-vis forbedring (blå), eller om

situasjonen havner under krav til sikkerhet (rød). Det vises til kapittel 3.2 og 3.3 i denne

rapporten for oppsummering av krav til sikkerhet ved beregning av lokal- og områdestabilitet.
Tabell 3 - Beregnet stabilitet for skredvoll og reinovergang Sarasteinen
Tegning nr.

Analyse- Beregnet med GS stabilitet
metode

Beregning

Beregnet γm

Krav til γm

kritisk flate

Merknad

V03 Profil 35

aφ

1,53

1,3

Glideflate ned i

V04 Profil 55

aφ

1,58

1,3

Glideflate ned i

V05 Profil 70

aφ

1,53

1,3

Glideflate ned i

V07 Profil 265

aφ

1,47

1,3

Glideflate ned i

aφ

2,04

1,4

Glideflate ned i

1,3

Intern overflatestabilitet

1,3

Glideflate ned i

V08 Profil 380

aφ
aφ

1,09

1)

1,51

undergrunn, skredside
undergrunn, skredside
undergrunn, skredside
undergrunn, skredside
undergrunn, vegside
i ny skredvoll, skredside
undergrunn, skredside

1) Intern overflatestabilitet for 1:1,25-skråningen på skredsiden.

5.1.4 Setningsforhold
Ikke/lite aktuelt for dette prosjektet.

5.1.5 Vannhåndtering/drenering i anleggsperioden
Dette ansees i dette tilfellet som ikke å være en relevant problemstilling.

6 Vurderinger om gjennomførbarhet
Utvidelsen av den eksisterende skredvollen planlegges etter våre opplysninger utført med

stedlige siltige ur/rasmasser/morenemasser. Stabilitetsforholdene for denne ansees til å være
innenfor de angitte kravene for glideflater med fot minst ca. 1 meter ned i de originale

løsmassene dette gjelder både på skred- og vegsiden av skredvollen.

For stabilitetsforholdene av skråningen med helning 1:1,25 på skredsiden internt i skredvollen

er den beregningsmessige stabiliteten for lav (1,09 til 1,20) i forhold til kravene. Men ettersom
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dette ikke påvirker forholdene for E8 og de tilhørende konstruksjonene samt at det ut fra
skredhensyn er svært ønskelig med så bratt skråning som mulig på skredsiden aksepteres
dette.

Stabilitetsforholdene særlig på skredsiden under oppbyggingen av skredvollen må detaljert

følges opp både med hensyn til hvilke masser som benyttes og vanninnholdet i disse. Om mulig
bør ikke skredvollen bygges opp i perioder med mye nedbør og det bør vurderes tiltak for i

størst mulig grad holde vanninnholdet i fyllingsmassene så lavt som mulig. Det må også legges

opp til at innfyllingen ikke skjer med frosne masser som vil kunne få et høyt vannoverskudd

ved opptining.

Den bratte skråningshelningen (1:1,25) på skredsiden av skredvollen kan derfor medføre at det

vil kunne oppstå problemer med særlig overflatestabiliteten i denne skråningen. Eventuelt kan

dette i tillegg gjøres med utslakinger av skråningene eller i størst mulig grad benytte mest mulig

grovere og lite/ikke finstoffholdige masser på skråningsoverflaten.

Figur 1 - Omfylling av masser fra linja for skredvoll og øvrige fyllinger. For firkanten rund
hvelvene må det benyttes kvalitetsmasser iht. leverandørens angivelse.

For kulvertene for gjennomføring av E8 og omfylling av disse vil det kun være en

funksjonsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget og det forutsettes at valgt entreprenør selv tar
hånd om prosjekteringen og dokumentasjon av dette.

Vår vurdering er at kulvertene vil kunne fundamenteres direkte på de originale løsmassene. Det

må tas hensyn til at disse løsmassene høyst sannsynlig vil være telefarlige slik at det enten må
fundamenteres i frostfri dybde, masseutskiftes til frostfri dybde eller isoleres mot

frostnedtrengning under og rundt fundamentene.

Det vil det være behov for å utføre

beregninger og vurderinger av bæreevne og eventuelt setningsvurderinger for disse
konstruksjonene.
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I den grad det er mulig bør ikke overfyllingene for reinovergangen over E8 planlegges med
brattere helninger enn 1:1,5 eller eventuelt også slakere enn dette.

9 HMS-forhold
I henhold til byggherreforskriften skal det for dette arbeidet lages byggherrens SHA-plan.
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse med geotekniske arbeider ved skredvoll og
reinovergang Sarasteinen i Lavangsdalen.

Ved utførelse av arbeidet må en særlig ta hensyn til fare utglidninger av grave- og
fyllingsskråninger samt vanninntrenginger i byggegroper.

I byggefasen skal entreprenøren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som oppfyllinger og
utgravinger samt arbeid i byggegroper lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om dette
skal framgå av byggherrens SHA-plan.
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BORPUNKTER E8 SØRBOTN-LAUKSLETT, REINOVERGANG SARASTEINEN
Hullnr.

x-koordinat

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
PR42
910
911
912
913
914
915
915
916
917
918
919
920
921
922
923

2278499,08
2278508,56
2278515,54
2278621,40
2278628,20
2278636,37
2278723,32
2278800,22
2279378,00
2279382,55
2279404,93
2279401,13
2278723,50
2278936,14
2278925,09
2278922,21
2278918,46
2278946,39
2278943,40
2278943,40
2278939,71
2278964,42
2278962,83
2278958,50
2279060,89
2279173,08
2279277,57
2279338,75

yzkoordinat koordinat
90058,19
90015,48
89991,60
90078,73
90055,06
90029,24
90038,79
90064,55
90279,90
90265,31
90269,88
90286,13
90038,79
90105,27
90145,37
90156,92
90169,31
90151,92
90163,07
90163,07
90175,11
90157,70
90168,72
90180,80
90105,18
90117,92
90173,62
90205,30

TOTALT
Euref89 NTM sone 19, NN2000

70,45
65,31
60,48
68,56
67,60
61,07
60,76
60,70
64,36
62,91
62,09
64,32
60,76
65,94
67,62
68,81
67,61
67,67
68,70
68,70
67,65
67,73
68,41
67,52
66,44
64,59
61,29
61,71

Bormetode
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Dreietrykksondering
Dreietrykksondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Rep. prøveserie
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Rep. prøveserie
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering
Totalsondering

Stopp- Løskode masse
94
94
94
94
94
94
91
91
94
94
94
94
90
94
94
94
94
94
94
90
94
94
94
94
94
94
94
94

9,4
13,3
13,5
8,2
11,6
11,2
4,6
2,3
15,7
14,7
13,6
14,9
4,0
12,0
8,0
7,1
3,1
7,9
7,1
5,5
5,5
6,8
7,2
3,7
16,7
17,3
16,5
16,4

Berg

Profil

Avsett

Dato

0,0
41,5
53,4
66,3
42,0
53,6
53,6
66,1
44,1
55,2
67,9
-25,7
-35,4
-14,2
-10,4

23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
23.09.2011
06.10.2011
06.10.2011
06.10.2011
06.10.2011
07.11.2011
06.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
06.07.2021
06.07.2021
06.07.2021
06.07.2021

3,0
3,3
5,5
3,1
3,1
2,7
3,0
3,0
3,1
3,6
3,0
3,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,4
3,0
3,0
3,0

53,5
55,7
56,4
56,7
74,1
73,8
73,8
73,2
91,3
91,8
89,9
176,1
286,9
400,0
467,9

Merknad

277,6 74,9
Veglinje: F-SKRED_FANGVOLL_SARASTEINEN
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Seismiske laster er generert fra jordskjelv soneringskart v.1.0.2019*
* Seismic Zonation and Earthquake loading for Norway and Svalbard; Load estimates based for Eurocode 8 applications
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Data er generert for geografisk lokasjon:

E8 3, 9027 Ramfjordbotn, Norge
69.4748° N; 19.2501° E

Seismisk grunnakselerasjon er generert for:

Berg, vs = 1200 m/s

Prosjektnavn / Utbygger:

E8 Sørbotn-Laukslett / Statens vegvesen

Verdiene er gyldig innenfor 500 m radius rundt geografisk lokasjon.
soneringskart@norsar.no
For utvidet område eller lavere sannsynligheter, kontakt:
Bekrefter bruk av data kun på angitt lokasjon / prosjekt:

Ja

Seismisk grunnakselerasjon, Berg, 5 % dempet
Dimensjonerende grunnakselerasjon er definert som:
Ag = seismisk faktor * agR = seismisk faktor * 0.8*ag40Hz
Beregnet verdi for seismisk grunnakselerasjon agR: 0.0952 m/s2
Verdiene for horisontal seismisk akselerasjon (Sa), 5% dempet, er vist som funksjon av perioden T i tabellen og grafen (seismisk
responsspektrum). Eurokode 8 spektrum kan beregnes ut fra agR. Seismisk grunnakselerasjon er basert på berggrunn med vs >800 m/s

T[s]

Sa[m/s2]

PGA

0.0952

0.05

0.1895

0.1

0.2490

0.2

0.2124

0.5

0.0976

1.0

0.0357

1.5

0.0185

2.0

0.0115

3.0

0.0061

Spektralakselerasjon, Sa [m/s2]

(vs=1200 m/s) og beregnet for returperiode av 475 år (overskridelsessannsynlighet på 10% over 50 år).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Periode, T [s]
Seismiske laster generert for oppgitt geografisk lokasjon er basert på siste versjon av jordskjelv soneringskart (v.1.0.2019). Tabellen
over angir berggrunnens akselerasjon som forventes å bli overskredet over en tidsperiode på 475 år (overskridelsessannsynlighet på
10% over 50 år).
NORSARs tjenester og produkter for seismisk fare har blitt utviklet innenfor et probabilistisk rammeverk, jfr. disclaimer i vedlagte
Executive Summary. Bruker av data må gjøre seg kjent med disclaimer.
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-1. Predrilling
0. Outside model
1. Sensitive, fine grained
2. Organic soils - clay
3. Clays - silty clay to clay
4. Silt mixtures - clayey silt to silty clay
5. Sand mixtures - silty sand to sandy silt
6. Sands - clean sand to silty sand
7. Gravelly sand to dense sand
8. Very stiff sand to clayey sand
9. Very stiff, fine grained
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-1. Predrilling
0. Outside model
1. Sensitive, fine grained
2. Organic soils - clay
3. Clays - silty clay to clay
4. Silt mixtures - clayey silt to silty clay
5. Sand mixtures - silty sand to sandy silt
6. Sands - clean sand to silty sand
7. Gravelly sand to dense sand
8. Very stiff sand to clayey sand
9. Very stiff, fine grained
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