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Leire, EPS, motfylling, mur

Geo- og skredseksjonen

Etter oppdrag fra Trine Hystad, planseksjonen i Stavanger, har Geo- og skredseksjonen i SVV og Multiconsult AS foretatt geotekni-
ske undersøkelser, vurderinger og beregninger for prosjektet Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane i Suldal kommune. 

Markarbeidet er foretatt av Multiconsult AS og er utført for å kartlegge grunn- og fundamenteringsforholdene. 

Foreliggende rapport gir en kort oppsummering grunnforholdene, samt en vurdering og anbefalning ut fra grunnforholdene for 
den nye vegen. 

Det vil bli behov for utvidelse av EPS-konstruksjonen fra ca. profil 510 til profil 530. Borepunkt 7 og 8 viser gode grunnforhold og 
det forventes dermed ikke behov for forlengelse av EPS-fyllingen for ny veg. Dette medfører at fyllingen forventes å kunne bestå av 
sprengstein mellom profil 540 og profil 600. 

For å oppnå tilstrekkelig stabilitet for vegfyllingen og deponiområdet, profil  600-800 må det etableres motfylling på utsiden 
av vegfyllingen og fremtidig næringsområde. Størrelsen på motfyllingen avhenger av størrelsen og kotehøyden på deponi-
området. Det skal utføres nye stabilitetsberegninger for vegfyllingen/deponiområdet når supplerende grunnundersøkelser og 
bunnkotekartlegging foreligger. Stabilitetsberegningene utføres av Multiconsult AS. Det må merkes at det må etableres motfylling 
før vegfylling for å ivareta stabiliteten i byggefasen.

Det forventes ikke geotekniske problemstillinger for fyllingen i Ersdal. 

Det er ikke påtruffet løsmasser som vil medføre betydelige setninger eller masser som medfører stabilitetsproblem for deponiom-
rådet "Trekanten"/Kollektivknutepunkt.  
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Geoteknisk kategori Konsekvens-/ 
pålitelighetsklasse

Konsekvens-
klasse

Beskrivelse

Geoteknisk kategori 1 CC1/RC1 CC1
Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale 
eller miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 2 CC2/RC2 CC2
Middels stor konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 3 CC3/RC3 ev RC4 CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
eller svært store økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av
Enhet/navn Signatur Dato

Geoteknisk 
prosjekterende

Oppdragsgiver

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse (pålitelighetsklasse)

Enhet/Navn Signatur Dato

Grunnleggende 
kontroll

Kollegakontroll

Utvidet kontroll

Uavhengig kontroll

Kontrollform
Prosjektering Utførelse

Grunn-
leggende 
kontroll 

Kollega-
kontroll

Uavh. eller
utvidet
kontroll

Basis 
kontroll

Intern 
systematisk 

kontroll

Uavhengig 
kontroll

B (begrenset) kreves kreves ikke kreves ikke kreves kreves ikke kreves ikke

N (normal) kreves kreves kreves ikke kreves kreves kreves ikke

U (utvidet) kreves kreves kreves kreves kreves kreves

GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENSKLASSE

PROSJEKTKONTROLL

Side 2

Kontrollklasse

✔

Geo- og skredseksjonen v/Øystein 
Holstad 2015-11-26

Planseksjonen i Stavanger v/Trine Hystad
2015-11-26

Geo- og skredseksjonen v/Øystein 
Holstad 2015-11-26

Geo- og skredseksjonen v/Alexander 
Øvrevik Slobodinski

Seksjonsleder Geo- og skredseksjonen v/
Stein Olav Njøs

2015-11-26

2015-11-26Godkjent
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
Etter oppdrag fra Trine Hystad, planseksjonen i Stavanger, har Geo- og skredseksjonen i SVV 
og Multiconsult AS foretatt geotekniske undersøkelser, vurderinger og beregninger for 
prosjektet Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane i Suldal kommune.  
 
Markarbeidet er foretatt av Multiconsult AS og er utført for å kartlegge grunn- og 
fundamenteringsforholdene.  
 
Foreliggende rapport gir en kort oppsummering grunnforholdene, samt en vurdering og 
anbefalning ut fra grunnforholdene for den nye vegen.  
 
 

 
Oversiktsfoto, Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane 
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2 GEOTEKNISKE NOTATER OG RAPPORTER 
Det er utarbeidet flere rapporter og notater av Multiconsult AS i forbindelse med 
prosjektering og bygging av Fv. 517 Rassikring Lovraeidet. Rapportene/notatene er 
grunnlaget for prosjektering av EPS-fyllingen og ny veg som er bygd i Lovraeidet. Det er 
også utarbeidet en geoteknisk datarapport og en geoteknisk beregningsrapport i forbindelse 
med utfylling i sjøen i Lovraeidet.  
 
Disse rapportene/notatene er; 

• Multiconsult AS, «Grunnundersøkelser. Datarapport. Geotekniske vurderinger» 
Rapportnr. 611735-1/-1, datert 24. mars 2011. Fv. 517 Rassikring Lovraeidet  

• Multiconslt AS, «Vegfylling/-mur over Lovraeidet» Notatnr. 611735-1nG01, datert 
30.juni 2011. Fv. 517 Rassikring Lovraeidet  

• Multiconsult AS, «Plaxisberegninger av konstruksjon med EPS-kjerne» Notatnr. 
611735-1-RIG-NOT-10, datert 13. mai 2013. Fv. 517 Rassikring Lovraeidet 

• Multiconsult AS, «Grunnundersøkelser. Grunnforhold. Datarapport». Rapportnr. 
217350-RIG-RAP-001, datert 13. januar 2015. Lovraeidet, utfylling i sjøen. 

• Multiconsult AS, «Sjøfylling. Stabilitet. Beregningsrapport». Rapportnr. 217350-RIG-
RAP-002, datert 12. mars 2015. Lovraeidet, utfylling i sjøen.    

 
Utfyllingsområdet i sjøen i Lovraeidet er blitt utvidet etter at grunnundersøkelsene og 
beregningsrapporten ble utarbeidet.  Det må dermed foretas supplerende grunnundersøkelser 
og bunnkotekartlegging før nye stabilitetsberegninger foretas. Det vil dermed bli utarbeidet en 
revisjon av beregningsrapporten for utfyllingen i sjøen.  
 
Følgende rapport gir en kort oppsummering, orientering og vurdering ut fra utførte 
grunnundersøkelser, med henvisning til rapporter utarbeidet av Multiconsult AS.  
  

 
Oversiktskart reguleringsplan ny Rv. 13 i Lovraeidet. 
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3 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

3.1 Geoteknisk kategori 
 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Almenne regler" og NS-EN 1997-2:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver" er konsekvens-/pålitelighetsklasse 
(CC/RC) satt til klasse 2.  Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk 
kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til normal (N) kontroll 
(sidemannskontroll). Skjema for valg av geoteknisk kategori er å finne på side 2 i rapporten. 
 
Omfang av kontroll under utføring er relatert til geoteknisk kategori, og er vist i Figur 1.  
 

 
Figur 1 Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori. Frå Håndbok V220. 
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3.2 Profil 500-600 

 
Kart: EPS-Lovraeidet 

3.2.1 Grunnforhold, vurderinger og anbefaling 
Grunnforhold henvises til; Multiconsult AS, «Grunnundersøkelser. Datarapport. Geotekniske 
vurderinger» Rapportnr. 611735-1/-1, datert 24. mars 2011. Fv. 517 Rassikring Lovraeidet. 
 
Som følge av dårlige grunnforhold (bløt leire) i borepunkt 1-4 er det bygd en lettfylling av 
EPS frem til ca. profil 530.  
 
Ovenstående kart, EPS-Lovraeidet, viser at det vil bli behov for utvidelse av EPS-
konstruksjonen fra ca. profil 510. Borepunkt 7 og 8 viser gode grunnforhold og det forventes 
dermed ikke behov for forlengelse av EPS-fyllingen for ny veg. Dette medfører at fyllingen 
forventes å kunne bestå av sprengstein mellom profil 540 og profil 600.  
 
Supplerende boringer for utvidelse (ev. forlengelse) av EPS og for undergangen i profil 535 
utføres for byggeplan.  Supplerende boringer må også foretas for mur mellom profil 550 og 
profil 600.  
 

 
Foto: EPS-Lovraeidet. 
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3.3 Profil 600-800 (Fylling i sjøen Lovraeidet) 

 
Kart: Utfylling i Lovraeidet 

3.3.1 Grunnforhold, vurderinger og anbefaling 
Grunnforholdene henvises til; Multiconsult AS, «Grunnundersøkelser. Grunnforhold. 
Datarapport», Rapportnr. 217350-RIG-RAP-001, datert 13. januar 2015. Lovraeidet, utfylling 
i sjøen. 
 
Det er også utarbeidet en beregningsrapport for vegfyllingen; Multiconsult AS, «Sjøfylling. 
Stabilitet. Beregningsrapport». Rapportnr. 217350-RIG-RAP-002, datert 12. mars 2015. 
Lovraeidet, utfylling i sjøen.    
 
For å oppnå tilstrekkelig stabilitet for vegfyllingen og deponiområdet må det etableres 
motfylling på utsiden av vegfyllingen og fremtidig næringsområde. Størrelsen på motfyllingen 
avhenger av størrelsen og kotehøyden på deponiområdet. Det skal utføres nye 
stabilitetsberegninger for vegfyllingen/deponiområdet når supplerende grunnundersøkelser 
og bunnkotekartlegging foreligger. Stabilitetsberegningene utføres av Multiconsult AS.  
 
Det må merkes at det må etableres motfylling før vegfylling for å ivareta stabiliteten i 
byggefasen. Det henvises til kap. 5 i rapport; Multiconsult AS, «Sjøfylling. Stabilitet. 
Beregningsrapport». Rapportnr. 217350-RIG-RAP-002, datert 12. mars 2015. Lovraeidet, 
utfylling i sjøen.  
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3.4 Profil 4800-5000 (Ersdal) 

 
Kart: Fylling profil 4800-5000 

3.4.1 Grunnforhold, vurderinger og anbefaling 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser for fyllingen mellom profil 4800-5000. Området er 
befart og det er synlig fjell i dagen flere steder i området. Området er stedvis myrlendt, men 
det forventes meget liten mektighet av organisk jord. NGU løsmassekart viser at området 
ligger over marin grense (MG). NGU løsmassekart viser også at området består av bart 
fjell/tynt løsmassedekke.  
 
Det forventes ikke geotekniske problemstillinger for fyllingen på strekningen. Før fyllingen 
etableres utføres prosess 21.2 Vegetasjonsrydding og prosess 21.3 Avtaking av 
vegetasjonsdekke og matjord. Behov for betydelig masseutskiftning forventes ikke.  
 
Det anbefales å utføre 2-3 boringer i området for byggeplan for å påvise forventede 
grunnforhold.  
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3.5 Deponi «Trekanten» 

 
Kart: Fylling profil 4800-5000 

3.5.1 Grunnforhold, vurderinger og anbefaling 
Grunnforhold henvises til; Multiconsult AS, «Grunnundersøkelser. Datarapport. Geotekniske 
vurderinger» Rapportnr. 611735-1/-1, datert 24. mars 2011. Fv. 517 Rassikring Lovraeidet. 
 
Borepunkt 9, 10, 11, 27, 28, 41, 42 og 43 er representative for deponiet. Massene i grunnen 
har meget stor sondermotstand og er tolket til å bestå av blokkholdig friksjonsjord. Det er 
ikke påtruffet løsmasser som vil medføre betydelige setninger eller masser som medfører 
stabilitetsproblem.   
 
Supplerende grunnundersøkelser for deponiet trengs ikke for byggeplan. Det forventes uansett 
ikke stabilitetsproblem da det skal etableres vegfylling, deponi/næringsområde og motfylling 
utenfor deponiområdet.   
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