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SAMMENDRAG

Denne rapporten omhandler geotekniske beregninger og vurderinger for reguleringsplan for Rv4
Roa – Gran. Parsellen starter ved Roa og passerer kommunegrensen til Gran. Parsellen er 4,15
km lang.

Rv4 er planlagt som en firefelts veg i ny trasé. Det skal etableres støyvoller langs deler av
strekningen. I forbindelse med ny riksveg må flere av eksisterende adkomster til boliger legges
om.

Et sammendrag av nødvendige geotekniske tiltak er gitt i tabellen under. Det bør generelt utføres
supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene mer nøyaktig i forbindelse med
byggeplan. Dette gjelder spesielt i de områdene der det er behov for tiltak for å tilfredsstille krav
til stabilitet og setninger samt rundt ulike konstruksjoner.

Det ble utarbeidet en foreløpig utgave av denne rapporten i forkant av supplerende
grunnundersøkelser. Denne rapporten er fullført etter at disse grunnundersøkelser er utført.

Tabell 1: Sammendrag av resultater

Profil Geoteknisk tiltak Kommentar
Veglinje 10000
1110 – 1300 Myr og bløt leire må masseutskiftes med

kvalitetsmasser.
Det er generelt behov for ca. 2
meter masseutskifting, men
stedvis opptil 7 meter.

1300 – 1700 Kryssløsning. Se G-not-101.[7]

1900 – 2450 Myr og bløt leire må masseutskiftes med
kvalitetsmasser. Behov for ca. 150
meter myrbru.

I områder med bløte masser med
mektighet større enn 4 meter må
det vurderes myrbru.

3370 – 3420 Vegen går over bru. Se G-not-203.[10]

4450 – 4600 Vegen går over bru. Se G-not-204.[11]

4600 – 4720 Vil være behov for myrbru eller
forlengelse av nærliggende bruer.

4730 – 4850 Vegen går over bru. Se G-not-205.[12]

4850 – 4900 Noe masseutskifting av organisk
materiale

Det er stedvis behov for opptil 3
meter masseutskifting

Veglinje 61000
50 – 120 Bløte masser må masseutskiftes. Det er behov for opptil 3 meter

masseutskifting.
120 – 150 Vegen går over bru. Se G-not-201.[8]

220 – 310 Bløte masser må masseutskiftes. Det er behov for opptil 2 meter
masseutskifting.

Veglinje 62000
130 – 180 Vegen går over bru. Se G-not-202.[9]

Veglinje 74000
0 – 620 Delvis kompensert fundamentering med

lette masser over geoduk.
Det er behov for ca. 1 meter
masseutskifting.
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1. INNLEDNING

1.1 Rapportens innhold

Riksveg 4 er planlagt som en ny 4-feltsveg mellom Roa og Gran i Oppland. I den forbindelse skal
det også etableres en gangveg langs eksisterende riksveg. Lokalveger inn til bebyggelsen må
legges om på grunnlag av etableringen av ny hovedveg. Det er også planlagt støyskjerming i
form av støyvoller mot eksisterende bebyggelse. Rambøll fått i oppdrag å utarbeide geoteknisk
reguleringsplanrapport.

Rapporten vil ikke omfatte geotekniske vurderinger for konstruksjoner da disse vil bli gitt i
enkeltstående notat. Se oversikt i sammendraget for henvisning til de ulike geotekniske
notatene.

1.2 Geoteknisk prosjektklasse og materialkoeffisienter

I henhold til EC 7[1] og Håndbok 016[2] er det generelt for området valgt geoteknisk kategori 2.
Dette tilsvarer konsekvensklasse CC2 og pålitelighetsklasse RC2.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse er vist i bilag 1 i rapporten.

Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av skadekonsekvens (CC2) og bruddmekanismen
(Nøytralt brudd) er nødvendige materialkoeffisienter, m satt til 1,4 for totalspenningsanalyse (su)
og 1,4 for effektivspenningsanalyse (a ).

Tabell 1.1 Partialfaktorer for gm ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser (SVV, HB016)
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1.3 Geotekniske rapporter/notat

Det er blitt utført grunnundersøkelser for ulike traséer i flere omganger. Statens vegvesen
sammenstilte mange av resultatene i følgende rapporter:

Rv4 HP 02/03 Roa – Jaren. Grunnforhold for linje A7/B7 fram til Gran sentrum. E040019
datert 2004-09-16.
Rv 4 Roa – Jaren. Grunnundersøkelser for reguleringsplan. R4RJ-regplan, datert 2005-06-14.

Det er også utarbeidet rapporter med resultater fra tidligere grunnundersøkeseler, blant annet
vedrørende de sterkt humusholdige materialene langs Vigga:
Statens vegvesen, Oppland. Rv 4 Sand – Dynna, hovedplan- Rv4-09.00/I-0, notat datert
1896-10-27.
Kummeneje AS (nå Rambøll). Rv 4 Sand – Dynna. Hovedplan. O.6715 nr. 1 datert 188-03-
11.
Kummeneje AS (nå Rambøll). Rv 4 Dynna – Vassenden S. Laboratoriedata. O.6716 nr. 1
datert 1988-01-28.
Kummeneje AS (nå Rambøll). Rv 4 Dynna – Vassenden S. Hovedplan. O.6716 nr. 2 datert
1988-02-04.

Rambøll utførte i 2013 og 2014 undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan. Disse er
rapportert i henholdsvis «Datarapport fra grunnundersøkelse. 4120174B, Rv 4 Roa – Gran. G-
rap-001. Datert 2013-06-11» og «Datarapport fra grunnundersøkelse. 4120174-003, Rv 4 Roa –
Gran. G-rap-002. Datert 2014-06-20»

1.4 Grunnforhold

Grunnforholdene varierer fra faste morenemasser og fjell i dagen til mektige torv- og
gytjeavsetninger over bløt, sensitiv leire. Torv og sterkt humusholdige materialer er ved
prøvetakning påvist i tykkelse inntil 10 meter. Grunnforholdene er beskrevet mer i detalj i hvert
enkelt kapittel. Ellers vises det til overnevnte datarapporter og notat.
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1.5 Generelt vedrørende masseutskifting

All torv og sterkt humusholdig masse må fjernes under vegfyllinger for å oppnå tilfredsstillende
setningsmessige forhold. Da det er påvist slike masser stedvis med stor mektighet og med høy
grunnvannstand vil det medføre betydelige anleggstekniske utfordringer. Vanlig graving kan
være mulig inntil dybde 4-6 meter. Graving til dybde større enn 3-4 meter kan være betinget av
midlertidige oppstøttingstiltak mot utenforliggende område. Tiltakene kan for eksempel være
spuntvegger, eller ”støttekonstruksjoner” av sprengstein som føres ned til fast grunn ved
kombinert masseutskiftning ved graving og fortrengning ved hjelp av overhøyde og sprengning
ved fyllingsfront. Tiltakene er vist i prinsipp i figur 1.1.

Figur 1.1 Prinsippskisse, oppstøtting for masseutskiftning.

Stabilitetsforhold i forbindelse med utgravning for masseutskiftning tilrås nærmere undersøkt ved
prøvegraving.

Ut fra terrengforhold og forventet grunnvannstand antas det at gravingen hovedsakelig vil foregå
i vannfylt grop.

Det kan i tillegg til fjerning av torv-/gytjemasser være nødvendig å fjerne bløte leirmasser for å
oppnå tilfredsstillende stabilitets- og setningsmessige forhold for vegfyllingen.

Der masseutskiftning ved graving ikke anses praktisk mulig til nødvendig dybde, vil alternativet
være en kombinasjon av graving og fortrengning, eventuelt med sprengning ved fyllingsfront.
Kontroll av oppnådd fortrengning forutsettes utført ved boringer og eventuelt med
setningsmålinger på fyllingen.

Generelt må utskiftningsbredden, ved bruk av sprengstein som vegfylling, beregnes for
fyllingsskråninger med helning 1:1 regnet fra ytre kant av vegfyllingen ned til bæredyktig grunn.
Tilbakefyllingen utenpå stabil steinfylling kan bestå av vilkårlige masser.

1.6 Generelt vedrørende myrbruer

I områder med mektige avsetninger av organisk materiale eller bløt leire hvor det ikke er
praktisk mulig å foreta masseutskifting kan vegen fundamentere på en myrbru. Det vil dermed
ikke oppstå noen setninger av betydning på vegbanen. Myrbruer er en teknisk god løsning, men
har en høy kostnad.
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1.7 Generelt vedrørende fyllinger av lette masser

I områder med mektige avsetninger av organisk materiale eller bløt leire hvor det ikke er
praktisk mulig å foreta masseutskifting, enten på grunn av tekniske eller økonomiske
begrensinger, er det foreslått å benytte lette masser. En må forvente setninger og ekstra behov
for vedlikehold av vegen i disse områdene. Denne løsningen anbefales derfor ikke for veger med
strenge krav til vedlikehold og setninger, men kan benyttes for mindre veger, gang- og
sykkelveger.
Fyllinger av lette masser må sikres mot oppdrift i forhold til høyeste grunnvannstand (200 års-
flom). På grunn av høy grunnvannstand i området er det ikke mulig å oppnå en fullstendig
kompensert fundamentering.

Torv- og myrmassene som fjernes har en meget lav egenvekt. Det vil derfor ikke være
hensiktsmessig å benytte lettklinker som lette masser, da egenvekten på disse tilsvarer nesten
eksisterende løsmasser.

1.8 Opplasting, transport og deponering av torv, gytje og bløt leire.

Materialene kan ventes å bli meget bløte, tilnærmet flytende, ved opplasting og under transport.
Transporten må utføres i lastevogner med høye karmer. Ved deponering vil massen flyte utover.

Erfaringer fra utbyggingen sydover fra Roa tilsier at utgravingen må utføres fra en etablert
arbeidsplattform på masseutskiftet område. Torv- og gytjematerialene gir ikke tilstrekkelig stabilt
underlag for gravemaskin ved topp av graveskråningen.

Skjærstyrken av torv- og gytjematerialene er i et visst omfang undersøkt ved enaksiale
trykkforsøk. Målingene viser store variasjoner i udrenert skjærstyrke, fra 7-8 kPa opp til ca. 40
kPa, og det er usikkert om målemetoden er relevant for materialtypen. I rene torvlag kan
vanninnholdet være 200-500 % mens vanninnholdet i gytjen er 90-150 %. Leir- og
siltmaterialene videre i dybden er bløte og meget sensitive (kvikkleire) og vil i likhet med
humusmaterialene bli flytende ved omrøring.

På grunnlag av de laveste styrkemålingene foreslår vi at det etableres basseng for mottak av
tilnærmet flytende utskiftningsmasser av humus, silt og leire. Bassengene kan etableres ved å
skave av topplaget av matjord og samle denne i ranker med høyde inntil 1,5-2 meter. Egnet
utstyr for denne aktiviteten må bedømmes og utprøves på stedet. Ut fra stabilitetshensyn antas
maksimal fyllingshøyde i forhold til nåværende terreng å være ca. 2 meter. Tippete torv- og
gytjemasser kan ventes å flyte utover med skråningshelning 1:5 til 1:20 avhengig av
vanninnhold og graden av omrøring. Basert på vegvesenets erfaringer bør topplaget kunne
tilbakeføres og planeres ut ca. 2 år etter oppfylling.

1.9 Veglinjer og profilnummerering

Rapporten inneholder vurdering av følgende veglinjer med nærliggende støyvoller og deponi:
Veglinje 10000. Rv4. Deponi 1 – 4 + nærliggende deponi.
Veglinje 51100 og 51200. Rundkjøring.
Veglinje 60000. Sideveg.
Veglinje 61000. Sideveg.
Veglinje 62000. Sideveg.
Veglinje 64000. Innkjørsel med tilhørende støyskjerm.
Veglinje 73000.
Veglinje 74000. Gang-/sykkelveg langs eksisterende Rv4. Deponi 5 og 6.
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2. VEGLINJE 10000

2.1 Profil 1020 – 1100

2.1.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt ca. 0 til 5 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres støyvoller på
begge sidene av vegbanen. Høyden på disse i forhold til dagens terreng er opptil 7.5 meter.

2.1.2 Grunnforhold

Løsmassene består i hovedsak av morene med tykkelse opptil 6 meter over dårlig fjell, samt et
bunnlag av mørk morene.[5]

2.1.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen stabilitetsutfordringer.

2.1.4 Setninger

Da vegen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen langtidssetninger.

2.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på faste, rene mineralske masser uten behov for geotekniske tiltak.

2.2 Profil 1110 – 1300

2.2.1 Terreng og vegplan

Vegen er planlagt ca. 0 til 5 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres støyvoller på
begge sidene av vegbanen. Høyden på disse i forhold til dagens terreng er opptil 7.5 meter. Bak
høyre støyvoll skal det etableres deponi (Deponi 1) med opptil 3,5 meters mektighet. Deponiet er
planlagt med helning på ca. 1:30.

2.2.2 Grunnforhold

Det er påvist et topplag med organisk materiale som varierer i tykkelse fra 0 til ca. 2.5 meter.
Ved Profil 1140 er det myr (von Post 2-4) ned til 2.3 meter. Underliggende leire og leirig silt har
til dels meget høyt vanninnhold og lav udrenert fasthet. Disse massene inneholder også lag av
grovere materiale. Mektigheten til leir-/siltmassene er registrert ned til 7 meter under terreng.
Ved profil 1160 – 1240 er det grunt til berg.[5]

2.2.3 Stabilitet

Ettersom det er påvist bløt siltig leire med mektighet på opptil 3.5 meter under torvlaget bør de
de bløte massene fjernes for å oppnå tilstrekkelig stabilitet for vegfylling og støyvoll.
Dersom støyvollene etableres før deponiet, vurderes stabiliteten som tilstrekkelig.

2.2.4 Setninger

Eksisterende løsmasser vurderes som meget setningsgivende. Etter at de bløte løsmassene
fjernes og vegen og støyvollen fundamenteres på faste masser forventes det ingen
langtidssetninger av betydning.
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2.2.5 Konklusjon

All torv og bløt siltig leire under vegbanen og støyvollen bør masseutskiftes til faste masser. Det
er generelt ca. 2 meter torv/myr, men det kan stedvis bli behov for opptil 7 meter
masseutskifting. Nærliggende sonderinger antyder at det er faste masser/berg i ytterkantene av
området som må masseutskiftes. Det må gjøres supplerende undersøkelser for å verifisere dette.
Dersom eksisterende Rv4 er fundamentert på faste masser skal det være mulig å foreta
masseutskiftingen uten oppstøtningstiltak.
Etter masseutskiftingene kan vegen fundamenteres på faste, rene mineralske masser.
Deponiet kan etableres etter at støyvollen er bygget.

2.3 Profil 1300 – 1700

Strekningen mellom profil 1300 og 1700 omhandler et større to-plankryss og omhandles i
geoteknisk notat G-not-101.[7]

2.4 Profil 1700 – 1900

2.4.1 Terreng og vegplan

Vegen er for det meste planlagt under bergnivå. Fjellskjæringene blir mellom 2 og 10 meter
høye. De største fjellskjæringene blir på høyre side av profilet. Det er behov for ca. 6 meter
utgraving i løsmasser. Det er planlagt er deponi (Deponi 2) på høyre side av vegen.

2.4.2 Grunnforhold

Løsmassene består i antageligvis hovedsak av sand/silt og T4 morene med leirinnhold på 10 til
23 %. Dybden til berg er ca. 4 til 6 meter.[5]

2.4.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på berg/faste masser forventes det ingen
stabilitetsutfordringer.
Deponi 2 bør ikke etableres med brattere helning enn 1:2. Avhengig av hvilke løsmasser som
skal deponeres kan det være behov for slakere helning eller erosjonssikring.

2.4.4 Setninger

Da vegen i hovedsak fundamenteres på berg/faste masser forventes det ingen langtidssetninger.

2.4.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på berg uten behov for geotekniske tiltak. Det vil antageligvis bli noe
behov for sikring av fjellskjæringen.
Deponi 2 bør ikke etableres med brattere helning enn 1:2. Avhengig av hvilke løsmasser som
skal deponeres kan det være behov for slakere helning eller erosjonssikring.

2.5 Profil 1900 – 2450

2.5.1 Terreng og vegplan

Vegen er planlagt 0 til 2.5 meter over terrengnivå. Det skal etableres en støyvoll på høyre side
av profilet. Høyden på støyvollen er ca. 3.5 til 4 meter over dagens terreng. I starten av
strekningen er det planlagt et deponi (Deponi 3 og 4) på høyre side av vegen (Profil 1900 –
2030) og deponi (Deponi 5) langs venstre siden av vegen langs hele strekningen. Deponi 5 er
behandlet i kapittel 9.
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2.5.2 Grunnforhold

Traseen går over et myrområdet. Registrerte tykkelser på myr og masser med meget høyt
organisk i området varierer fra 1,6 til 9 meter. Mens dybder med lav sonderingsmotstand (<2
kN) varierer mellom 2 og 13 meter. Vanninnholdet i den bløte og siltig leira under gytje-
/myrmassene er opptil 60 %, og udrenert skjærfasthet er meget lav. Det er registret skjellrester
(mergel) og kvikkleire noen steder under myrlaget.[5]

Under planlagt deponi er det for det meste faste masser.

2.5.3 Stabilitet

Det er ikke mulig å fylle opp terrenget mer enn ca. 2 meter med tradisjonelle fyllmasser
(tilsvarende ca. 35-40 kPa) på de bløte massene og ha tilfredsstillende sikkerhet mot
utglidning/bæreevnebrudd.

Det skal ikke være stabilitetsutfordringer tilknyttet etableringen av deponiet da massene her
hovedsakelig er faste.

2.5.4 Setninger

Ettersom grunnen består av meget bløte masser vil enhver pålasting av terrenget kunne føre til
store setninger. Da det er mye organisk innhold i eksisterende løsmasser er det risiko for
langtidssetninger.

Det skal ikke være setningsutfordringer tilknyttet etableringen av deponiet da massene her
hovedsakelig er faste.

2.5.5 Konklusjon

På grunn av høyt silt- og vanninnhold anbefales det ikke å stabilisere løsmassene med
kalksementpeler.
Kompensert fundamentering med lette masser er ikke mulig å få til uten å senke
grunnvannstanden på grunn av behov for sikring mot oppdrift. Dette vurderes som en dårlig
løsning da en ikke kan forhindre flom i Vigga.
En delvis kompensert fundamentering av vegen er mulig å få til, men en må da påregne en del
setninger og jevnlig vedlikehold av vegbanen.
Det anbefales derfor å legge vegen på ei myrbru i områdene som har mer enn 4 meter mektige
torv eller bløt leire. I de resterende områdene bør det utføres masseutskifting av de bløte
massene. Antageligvis er det mulig å utføre utgraving til ca. 4 meter under terreng uten
oppstøtningstiltak.

Støyvollen må etableres med lette masser på grunn av dårlig bæreevne i grunnen. Støyvollen
trenger ikke å fundamenteres helt kompensert så lenge det aksepteres at det oppstår setninger.
Størrelsene på setningene kan være opptil ca. 5 til 10 % av mektigheten på torva, avhengig av
hvilke materialer som benyttes i byggingen av støyvollen.
Deponi 3 og 4 kan etableres uten geotekniske tiltak.
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2.6 Profil 2450 – 2570

2.6.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 2 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres en
støyvoll med ca. 3 til 3.5 meters høyde på høyre side av vegbanen.

2.6.2 Grunnforhold

Løsmassene består antageligvis av sandige masser over morene.

2.6.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen stabilitetsutfordringer.

2.6.4 Setninger

Da vegen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen langtidssetninger.

2.6.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på faste, rene mineralske masser uten behov for geotekniske tiltak.

2.7 Profil 2570 – 2680

2.7.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 1 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres en
støyvoll med ca. 3 meters høyde på høyre side av vegbanen.

2.7.2 Grunnforhold

Løsmassene består antageligvis av ca. 3 meter tørrskorpeleire over sandmasser.

2.7.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på delvis faste masser forventes det ingen
stabilitetsutfordringer.

2.7.4 Setninger

Da vegen i hovedsak fundamenteres på delvis faste masser forventes det ingen
langtidssetninger.

2.7.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på faste, rene mineralske masser uten behov for geotekniske tiltak.
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2.8 Profil 2680 – 3100

2.8.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 2 meter over og opptil 5 meter under dagens terreng. I tillegg
skal det etableres en støyvoll med ca. 4 meters høyde og tilhørende deponi bak denne på høyre
side av vegbanen.

2.8.2 Grunnforhold

Løsmassene består generelt av noe tørrskorpeleire i sør over sandige masser og sandmasser over
morene. Løsmassetykkelsen varierer mellom 3 til 8 meter.
Det må påregnes at det må tas ut opptil 3-4 meter berg mellom profil 2800 og 2850.

2.8.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen stabilitetsutfordringer.
Støyvollen må fundamenteres på faste masser.

2.8.4 Setninger

Da vegen og støyvollen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen
langtidssetninger.

2.8.5 Konklusjon

Vegen og støyvollen kan fundamenteres på faste, rene mineralske masser uten behov for
geotekniske tiltak. Det må tas ut noe berg mellom profil 2800 og 2850.
Deponiet kan etableres uten geotekniske tiltak.

2.9 Profil 3100 – 3370

2.9.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 6 meter under dagens terreng.

2.9.2 Grunnforhold

Løsmassene består generelt av sand og grusmasser. Det må påregnes at det må tas ut opptil 3-4
meter berg langs strekningen.

2.9.3 Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på berg og faste masser forventes det ingen
stabilitetsutfordringer. Skjæringen må ikke etableres brattere enn 1:2.

2.9.4 Setninger

Da vegen i hovedsak fundamenteres i skjæring på berg og faste masser forventes det ingen
langtidssetninger.

2.9.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på berg og faste, rene mineralske masser uten behov for geotekniske
tiltak. Det må tas ut 2 til 4 meter berg langs strekningen.
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2.10 Profil 3370 – 3430

Vegen krysser eksisterende veg. Brua er omhandlet i geoteknisk notat, G-not-203.[10]

2.11 Profil 3430 – 3550

2.11.1Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt ca. 9 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres en støyvoll med
ca. 10 meters høyde over dagens terreng og tilhørende deponi bak denne på høyre side av
vegbanen.

2.11.2Grunnforhold

Løsmassene består generelt av tørrskorpe fra 0 til 2 meter under terreng. Under dette er det et
lag med bløt leire med ca. en meters tykkelse. Under leira er det påvist sandig silt med leirlag.
Mektigheten på siltlaget anslås til å være ca. en meter tykt. Under silten er det antatt at
løsmassene består av sand. Berget er påvist mellom 5 og 12,8 meter under terreng.

2.11.3Stabilitet

Det er utført en stabilitetsberegning for prosjektert vegfylling. Stabiliteten er tilfredsstillende for
planlagt situasjon. Se tegning V1101 for stabilitetsberegningen.
Dersom støyvollene etableres før deponiet, vurderes stabiliteten som tilstrekkelig.

2.11.4Setninger

Da underliggende løsmasser er delvis silt og leire må det forventes noe setning. Det vurderes
likevel at setningene ikke skal medføre ulemper eller skader på planlagt veg ettersom
mektigheten av de setningsgivende lagene er såpass begrenset samt at høyden på vegfyllingen
er stor. Det vil oppstå en spenningsfordeling i vegfyllingen som vil jevne ut det meste av
eventuelle skjevsetninger.

2.11.5Konklusjon

Vegen og støyvollen kan fundamenteres på rene mineralske masser uten behov for geotekniske
tiltak. Deponiet kan etableres etter at støyvollen er bygget uten geotekniske tiltak.

2.12 Profil 3550 – 3750

2.12.1Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 8 meter over dagens terreng. I tillegg skal det etableres en
støyvoll med mellom 0 og 8 meters høyde over dagens terreng og tilhørende deponi bak denne
på høyre side av vegbanen.

2.12.2Grunnforhold

Løsmassene består generelt av faste masser som antas å være grus og sand. Løsmassetykkelsen
varierer mellom 3 til 7 meter.
Det må påregnes at det må tas ut opptil 2-3 meter berg mellom profil 3600 og 3650.

2.12.3Stabilitet

Da vegen, støyvollen og deponiet i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen
stabilitetsutfordringer.
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2.12.4Setninger

Da vegen og støyvollen i hovedsak fundamenteres på faste masser forventes det ingen
langtidssetninger.

2.12.5Konklusjon

Vegen og støyvollen kan fundamenteres på faste, rene mineralske masser og berg uten behov for
geotekniske tiltak. Det må tas ut noe berg mellom profil 3600 og 3650.
Deponiet kan etableres uten geotekniske tiltak.

2.13 Profil 3750 – 4450

2.13.1Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 4 meter over og opptil 12 meter under dagens terreng. Store deler
av vegstrekningen vil ligge på utsprengt berg. Dette vil medføre 0 til 16 meter høye
fjellskjæringer på høyre side av vegen.

2.13.2Grunnforhold

Løsmassene består generelt av blandingsmateriale av sand, leire, silt og grus over fast
bunnmorene. Løsmassemektigheten varier mellom ca. 2 og 7 meter. Bunnmorenen er meget
fast, og det er vanskelig å skille mellom morene og påtruffet berg. En må derfor forvente at
bergnivået kan være noe annerledes enn antatt. Det kan være behov for å sprenge eller pigge
løs morenen.

2.13.3Stabilitet

Da vegen i hovedsak fundamenteres på berg og faste masser forventes det ingen
stabilitetsutfordringer.

2.13.4Setninger

Da vegen fundamenteres på berg og faste masser forventes det ingen langtidssetninger.

2.13.5Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på berg og faste masser uten behov for geotekniske tiltak. Det må tas
ut større mengder berg. Overgangen mellom fast morene og berg kommer ikke tydelig fram fra
sonderingen og det må forventes noe unøyaktighet her. Morenen må antageligvis
pigges/sprenges løs. Fjellskjæringene kan bli opptil 16 meter høye. Det vil antageligvis bli behov
for sikring av fjellskjæringen.

2.14 Profil 4450 – 4600

Vegen går i bru over eksisterende Rv4 på denne strekningen og er behandlet i eget geoteknisk
notat. Se G-not-204.[11]



18 (26) GEOTEKNISK REGULERINGSPLANRAPPORT

Rambøll

2.15 Profil 4600 – 4730

2.15.1Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt ca. 7,5 meter over dagens terrengnivå. Det er planlagt et deponi med stor
utstrekning og høyde på opptil ca. 3 meter.

2.15.2Grunnforhold

Det er påvist bløte løsmasser av silt og leire med mektighet mellom 5 og 15 meter. Løsmassene
inneholder en del tynne sand-/silt-/leirlag og gruskorn.

2.15.3Stabilitet

Eksisterende løsmasser vil ikke ha tilstrekkelig bæreevne for planlagt vegfylling. Vegen anbefales
fundamentert på peler (myrbru).
En eventuell utgraving langs Rv4 må antageligvis utføres med oppstøtningstiltak i form av
avstivet spunt.

Stabiliteten for deponiet er dårlig. Deponiet må utlegges lagvis og med svært slake skråninger for
unngå bæreevnebrudd.

2.15.4Setninger

Eksisterende løsmasser er kompressible og har høyt organisk innhold. Enhver belastning på
grunnen vil føre til større setninger.

For å forhindre setninger på eksiterende Rv4 og infrastruktur bør ikke terrenget nær
vegen/konstruksjoner utsettes for ytterlige belastning.

2.15.5Konklusjon

Ettersom bruene ved hver ende av strekningen anbefales fundamentert på peler til berg, bør
vegen etableres slik at det ikke oppstår setninger. Kompensert fundamentering av vegfyllingen er
ikke mulig få til på grunn av høy grunnvannstand og høy vegfylling.
Ettersom leira er meget lagdelt med silt og sand, samt at det er påvist bløt silt under leira,
vurderes grunnforsterkning med kalk-/sementpeler som en dårlig løsning. Forbelastning av
området og installasjon av vertikale dren vil føre til store setninger/skader på eksisterende Rv 4.
Ettersom mektigheten av de bløte massene er større enn 4 meter anbefales det å etablere ei
myrbru langs hele strekningen. Alternativt til etablering av myrbru kan bruene som krysser
eksisterende Rv4 og Vigga forlenges over området.
Eventuelle utgravinger langs eksisterende Rv4 må støttes opp med en spuntvegg for å hindre
utglidning av vegen.

Deponiet må utlegges lagvis og med svært slake skråninger for å minske risikoen for setninger
på eksisterende veg og konstruksjoner og bæreevnebrudd.

2.16 Profil 4730 – 4850

Vegen går i bru over Vigga på denne strekningen og er behandlet i eget geoteknisk notat. Se G-
not-205.[12]
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2.17 Profil 4850 – 5150

2.17.1Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt 0 til 4 meter over dagens terrengnivå.

2.17.2Grunnforhold

Løsmassene består av elveavsatte løsmasser av sand, grus og silt. Det er registrert noe organisk
materiale ned til 3 meter under terreng i profil 4950.

2.17.3Stabilitet

Ettersom det generelt er granulære masser forventes det ingen stabilitetsproblemer ved
etablering av vegen.

2.17.4Setninger

Det kan oppstå litt langtidssetninger på grunn av noe organisk innhold i løsmassene. Det
vurderes likevel størrelsen på disse setningene er såpass små at det ikke skal føre til ulemper.

2.17.5Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser. Det kan være behov for noe
masseutskifting av organisk materiale.
Materiale med tydelig organisk innhold eller trerester må fjernes dersom dette påtreffes under
utgraving.

3. VEGLINJE 51100 & 51200

3.1 Profil 0 – 100

3.1.1 Terreng og vegplan

Veglinjene er planlagt i dagens terrengnivå. Halvparten av strekningen er planlagt på
eksisterende veg/rundkjøring.

3.1.2 Grunnforhold

Nærliggende sonderinger og prøvetakning viser at løsmassene antageligvis består av faste sand-
og grusmasser.

3.1.3 Stabilitet

Ettersom veglinja er planlagt tilnærmet i dagens terreng forventes det ingen
stabilitetsutfordringer.

3.1.4 Setninger

Ettersom veglinja er planlagt tilnærmet i dagens terreng forventes det ingen langtidssetninger av
betydning.

3.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.
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4. VEGLINJE 60000

4.1 Profil 0 – 250

4.1.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt på eksisterende veg/traktorveg.

4.1.2 Grunnforhold

Det er ikke utført grunnundersøkelser i veglinja. I følge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU,
bestå løsmassene av morene.

4.1.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres store grave- eller fyllingsarbeider forventes det ingen
stabilitetsproblemer.

4.1.4 Setninger

Ettersom veglinja er plassert i på eksisterende veg forventes det ingen setningsproblemer.

4.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.

4.2 Profil 250 – 860

4.2.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt i tilnærmet dagens terreng.  Det er noen større skråningsutslag som kommer
at at dagens terreng heller bratt mot vestre side av planlagt veg.

4.2.2 Grunnforhold

Det er ikke utført grunnundersøkelser i veglinja. I følge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU,
består løsmassene av morene og breelvavsetninger. Nærliggende sonderinger og topografi
antyder faste masser.

4.2.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres store grave eller fyllingsarbeider forventes det ingen
stabilitetsproblemer. Det må etableres en sikker fyllingsfot.

4.2.4 Setninger

Ettersom veglinja er plassert i tilnærmet dagens terreng forventes det ingen setningsproblemer.

4.2.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak. Ved
de største utslagene av fyllingene må det kontrolleres at det ikke befinner seg bløte løsmasser
under fyllingsfoten.
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5. VEGLINJE 61000

5.1 Profil 0 – 50

5.1.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt i eksisterende terreng.

5.1.2 Grunnforhold

Det er ikke utført grunnundersøkelser i veglinja. I følge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU,
består løsmassene av breelvavsetninger. Nærliggende sonderinger og topografi antyder faste
masser.

5.1.3 Stabilitet

Ettersom planlagt veglinje tilsvarer dagens terreng forventes det ingen stabilitetsproblemer.

5.1.4 Setninger

Ettersom planlagt veglinje tilsvarer dagens terreng forventes det ingen setningsproblemer.

5.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.

5.2 Profil 50 – 120

5.2.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt opptil ca. 7 meter over dagens terreng.

5.2.2 Grunnforhold

Under senterlinjen er det antageligvis hovedsakelig faste løsmasser av breelvavsetning. Under
venstre fyllingsfot er det antageligvis myr eller leire. Mektigheten eller styrken til massene ved
fyllingsfoten er ikke kartlagt.

5.2.3 Stabilitet

Myr og eventuell bløt leire må masseutskiftes til faste masser før etablering av vegfyllingen.

5.2.4 Setninger

Da vegen planlegges fundamentert på faste løsmasser forventes det ingen setningsproblemer.

5.2.5 Konklusjon

Myr og eventuelt bløt leire ved venstre fyllingsfot må masseutskiftes med faste masser.
Det må utføres supplerende undersøkelser for kartlegging av behovet for masseutskiftingen.

5.3 Profil 120 – 150

Kryssingen av nye Rv4 omtales i eget geoteknisk notat. Se G-not-201.[8]
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5.4 Profil 150 – 220

5.4.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt i dagens terreng.

5.4.2 Grunnforhold

Opptatte prøver av løsmassene viser at disse hovedsakelig består av finsand. I følge
kvartærgeologiskkart utarbeidet av NGU, består løsmassene av breelvavsetninger. Nærliggende
sonderinger og topografi antyder faste masser, men det er antatt ca. 2,5 meter oppfylt masse
ved prøvetakning i punkt 414.

5.4.3 Stabilitet

Ettersom planlagt veglinje tilsvarer dagens terreng forventes det ingen stabilitetsproblemer.

5.4.4 Setninger

Ettersom planlagt veglinje tilsvarer dagens terreng forventes det ingen setningsproblemer.

5.4.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.

5.5 Profil 220 – 310

5.5.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt opptil ca. 6,5 meter over dagens terreng med opptil ca. 20 meter bred fylling
på venstre side av vegen.

5.5.2 Grunnforhold

Løsmassene består antageligvis av finsand over morene. Det er mellom 1 til 2 meter bløtere
masser under venstre fyllingsfot.

5.5.3 Stabilitet

De antatt bløte massene under fyllingsfoten må masseutskiftes til faste masser før etablering av
vegfyllingen.

5.5.4 Setninger

Da vegen planlegges fundamentert på faste løsmasser forventes det ingen setningsproblemer av
betydning.

5.5.5 Konklusjon

1 til 2 meter av løsmassene ved venstre fyllingsfot må masseutskiftes med faste løsmasser.
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6. VEGLINJE 62000

6.1 Profil 0 – 130

6.1.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom ca. 0 og 3 meter over dagens terreng.

6.1.2 Grunnforhold

Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene i hovedsak består av faste granulære masser. I
følge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU, bestå løsmassene hovedsakelig av morene.

6.1.3 Stabilitet

Ettersom grunnforholdene består av faste masser forventes det ingen stabilitetsproblemer.

6.1.4 Setninger

Ettersom grunnforholdene består av faste masser forventes det ingen setningsproblemer.

6.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.

6.2 Profil 130 – 180

Kryssing av planlagt Rv4 er omtalt i eget geoteknisk notat, G-not-202.[9]

6.3 Profil 180 – 400

6.3.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt mellom 0 og 3,5 meter over dagens terreng.  Det er planlagt noe skjæring på
høyre side av vegen.

6.3.2 Grunnforhold

Det er ikke utført grunnundersøkelser i veglinja. I følge kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU,
består løsmassene av morene. Nærliggende sonderinger og topografi antyder faste masser.

6.3.3 Stabilitet

Ettersom løsmassene antas som faste masser forventes det ingen stabilitetsproblemer.

6.3.4 Setninger

Ettersom løsmassene antas som faste masser forventes det ingen setningsproblemer.

6.3.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.
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7. VEGLINJE 64000

7.1 Profil 0 – 170

7.1.1 Terreng og vegplan

Vegen er planlagt på eksisterende veg og innkjørsel. Det er også planlagt støyskjerming som
starter ca. 10 meter før strekningen og avslutter ca. 150 meter etter strekningen.

7.1.2 Grunnforhold

Det er ikke undersøkt hvilke grunnforhold som forekommer langs strekningen da det ikke skal
utføres større tiltak på eksisterende veg.

7.1.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres grave- eller fyllingsarbeider forventes det ingen stabilitetsproblemer.

7.1.4 Setninger

Ettersom veglinja tilsvarer eksisterende veg forventes det ingen setningsproblemer.

7.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.

8. VEGLINJE 73000

8.1 Profil 0 – 660

8.1.1 Terreng og vegplan

Vegen er planlagt på eksisterende veg og innkjørsel.

8.1.2 Grunnforhold

Det er ikke undersøkt hvilke grunnforhold som forekommer langs strekningen da det ikke skal
utføres større tiltak på eksisterende veg.

8.1.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres grave- eller fyllingsarbeider forventes det ingen stabilitetsproblemer.

8.1.4 Setninger

Ettersom veglinja er plassert i på eksisterende veg forventes det ingen setningsproblemer.

8.1.5 Konklusjon

Vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.
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9. VEGLINJE 74000, GANG- OG SYKKELVEG

9.1 Profil 0 – 620

9.1.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt i dagens terrengnivå. Det er planlagt å etablere et deponi (Deponi 5) på
høyre side av gang-/sykkelvegen.

9.1.2 Grunnforhold

Løsmassene består av myr/torvmasser i opptil 9 meters mektighet over leire over morene.

9.1.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres store grave eller fyllingsarbeider vurderes det at det ikke skal være noen
stabilitetsproblemer.
Utgraving nær eksisterende Rv4 må utføres varsomt da det ikke er kartlagt hvordan eksisterende
veg er fundamentert. Større utgravinger må sikres med spunt.
Deponiet kan ikke legges inn mot gang-/sykkelvegen og må legges ut lagvis med svært slak
helning mot gang-/sykkelvegen for å minske risikoen for setninger på eksisterende veg og
konstruksjoner og bæreevnebrudd.

9.1.4 Setninger

Ettersom løsmassene under planlagt gang-/sykkelveg antageligvis er høyt kompressible og har
mye organisk innhold må det forventes setninger. Terrenget bør ikke utsettes for ytterligere
belastning pga. oppfyllinger enn det har i dag.

9.1.5 Konklusjon

GS-vegen er planlagt over et myrområde. Det vurderes som uhensiktsmessig å fjerne
myrmassene da dette fører til meget dype utgravinger. For å unngå større setninger på GS-
vegen eller eksisterende RV4 bør GS-vegen bygges delvis kompensert. Det vil si at de øvre
myrmassene må skiftes ut med for eksempel ca. 0,5 meter med skumglassgranulat. Over
skumglasset må det være minst totalt 0,5 meter pukk/bærelag/asfalt for å ha tilstrekkelig
sikkerhet mot oppdrift.
Det må legges geonett/geoduk under de lette massene for å oppnå tilstrekkelig bæreevne.

Da etablering av gang-/sykkelvegen vil føre til en ekstra belastning på grunnen, må det påregnes
setninger og ekstra behov for vedlikehold på vegbanen over denne strekningen.

Deponi 5 må legges såpass langt (ca. 15 til 20 meter) unna gang-/sykkelvegen slik at
belastningen fra denne ikke forsterker setningene under gang-/sykkelvegen. Deponiet må legges
med svært slake skråninger for å forhindre bæreevnebrudd. Det samme gjelder for Deponi 6 i
forhold til eksisterende Rv 4, så lenge riksvegen ligger på bløte masser.



26 (26) GEOTEKNISK REGULERINGSPLANRAPPORT

Rambøll

9.2 Profil 620 – 1550

9.2.1 Terreng og vegplan

Veglinja er planlagt i dagens terrengnivå.

9.2.2 Grunnforhold

Løsmassene består generelt av tørrskorpeleire over sand, grus og silt.

9.2.3 Stabilitet

Da det ikke skal utføres store grave- eller fyllingsarbeider forventes det ingen
stabilitetsproblemer.

9.2.4 Setninger

Ettersom veglinja er plassert i terreng eller lavere forventes det ingen setningsproblemer.

9.2.5 Konklusjon

GS-vegen kan fundamenteres på rene mineralske løsmasser uten behov for geotekniske tiltak.
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Tegn. Nr.
-03.03.2014

Dato

Statens vegvesen - Region øst
Rv4 Roa - Gran

Oppdrag
4120174
VedleggTegn./kontr.

1127 Terrengkote: 231,8 MTV/OBD

Udrenert skjærfasthet og OCR

Borpunkt:
Tolking/presentasjon av CPTU
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Udrenert skjærfasthet, cuA [ kN/m2 ]

Ndu=4+4.5*Bq

Ndu=6.9-4.0*logOCR+0.07*Ip  -  St<15

Nkt=7.8+2.5*logOCR+0.082*Ip  -  St<15

Ndu=9.8-4.5*log(OCR)   -  St>15

Nkt=8.5+2.5*logOCR    -   St>15

CAUA - treaksialforsøk

Designlinje

KL - øvre grense

KL - nedre grense
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Bq [ - ] , OCR [ - ]

Poretrykksparameter Bq

OCR benyttet ved tolking av
udrenert skjærstyrke
OCR f(Q,St<15)

OCR f(Q,St>15)

OCR - ødometerforsøk (CRS)

Shanshep - normalisering:
Antatt tidligere overlagring,

p'(OCR): 100.0 kPa
alfa=0.32
Beta=0.20

Prøvedata:
Fra pkt. 127

Poretrykksutvikling:
Hydrostatisk
GV 1 meter u/terreng
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