
 

 

Viken Fylkeskommune 

Fv. 287 Linderud bru - Sundbakken 
Geoteknisk prosjektering 

m1900 - 6550 og m11300 - 12500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdragsnr.: 5196902   Dokumentnr.: RIG01   Versjon: 01   Dato: 2020-04-20 

 

  
 



Fv. 287 Linderud bru - Sundbakken 

 
Geoteknisk prosjektering 
Oppdragsnr.: 5196902   Dokumentnr.: RIG01   Versjon: 01 

  

2020-04-20  |  Side 2 av 30 x:\nor\oppdrag\molde2\519\69\5196902\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\4 rapport\5196902 rig01 geoteknisk 
rapport.docx 

 

Oppdragsgiver: Viken Fylkeskommune 

Oppdragsgivers kontaktperson: Linn Ryen 

Rådgiver: Norconsult AS, Retirovegen 4, NO-6019 Ålesund 

Oppdragsleder: Ingelin Gjengedal 

Fagansvarlig: Gunvar Mjølhus 

Andre nøkkelpersoner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 2020-04-20 For bruk IngGj GuMjo IngGj 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Fv. 287 Linderud bru - Sundbakken 

 
Geoteknisk prosjektering 
Oppdragsnr.: 5196902   Dokumentnr.: RIG01   Versjon: 01 

  

2020-04-20  |  Side 3 av 30 x:\nor\oppdrag\molde2\519\69\5196902\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\4 rapport\5196902 rig01 geoteknisk 
rapport.docx 

 

 Sammendrag 

Det er planlagt utbedring av eksisterende Fylkesveg 287 mellom Linderud bru og Sundbakken, samt en ny 

gang- og sykkelveg på en delstrekning innenfor dette området. Norconsult AS er engasjert av Viken 

Fylkeskommune, tidligere Statens Vegvesen – region sør, til å utføre geotekniske grunnundersøkelser, 

prosjektering av utbedring av veien og prosjektering av ny gang- og sykkelveg. 

Geoteknisk prosjektering er basert på utførte grunnundersøkelser på strekningen av Norconsult AS, samt 

tidligere tilgjengelige rapporter fra Statens Vegvesen.  

Grunnforholdene på delstrekningene består hovedsakelig av siltig leire, med innslag av sand og grus noen 

steder. Det er også registrert liten dybde til berg/berg i dagen på delstrekningen med planlagt gang- og 

sykkelveg. Noen steder på strekningen er det påtruffet sprøbruddmateriale/kvikkleire. Det er utført 

stabilitetsberegninger for 5 profil som er ansett som mest kritisk. Ellers er det gitt generelle anbefalinger til 

masseutskiftingsdybde og skråningshelning for skjæringer. 

For de to delstrekningene er det satt opp følgende prosjekteringsforutsetninger:  

• Geoteknisk kategori: 3 for kvikkleireområder, 2 for øvrige områder 

• Konsekvensklasse CC3 i kvikkleireområder, og CC2 i øvrige områder 

• Pålitelighetsklasse: RC3 i kvikkleireområder, og RC2 i øvrige områder 

• Prosjekteringskontrollklasse: PKK2 i kvikkleireområder, og PKK3 i øvrige områder 

• Utførelseskontrollklasse: UKK2 i kvikkleireområder, og UKK3 i øvrige områder 

• Tiltakskategori i henhold til NVEs kvikkleireveileder: K1 

For områder med sprøbruddmateriale/kvikkleire skal det utføres utvidet kontroll. Dette gjelder følgende 

parseller:  

• m1900-m2180 (kap. 4.3.1) 

• m5800-m5900 (kap. 4.3.6) 

• m11600-m11670 (kap. 4.5) 

• m11820-m11860 (kap. 4.7) 

• m12100-m12210 (kap. 4.9) 

Det anbefales generelt bruk av skråningshelning 1:3 for skjæringer gjennom (siltig) leire, og bruk av 

skråningshelning 1:2 ellers.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det er planlagt utbedring av eksisterende Fylkesveg 287 mellom Linderud bru og Sundbakken, samt en ny 
gang- og sykkelveg på en delstrekning innenfor dette området. Norconsult AS er engasjert av Viken 
Fylkeskommune, tidligere Statens Vegvesen – region sør, til å utføre geotekniske grunnundersøkelser, 
prosjektering av utbedring av veien og prosjektering av ny gang- og sykkelveg. Norconsult utførte 
grunnundersøkelser på strekningen i 2019, og resultater fra disse er presentert i geoteknisk datarapport 
5184551-RIG01 [1].  

Denne rapporten omhandler geoteknisk prosjektering for deler av den grunnundersøkte strekningen. 

1.2 Aktuelt område  

Geoteknisk prosjektering er utført for to delstrekninger på og langs Fylkesveg 287, mellom Linderud bru og 

Prestfoss i Viken fylke. Den første delstrekningen er en strekning der veien skal utbedres (m1900-6550), og 

er om lag 4,6 km lang (vist på Figur 1). 

 

Figur 1 Oversiktskart parsell m1900 – 6550 (utbedringsstrekning) 
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Det andre området er en strekning der det skal bygges gang- og sykkelveg (m11300-12500), og er om lag 

1,2 km lang (vist på Figur 2).  

 

Figur 2 Oversiktskart for parsell m11300 - 12500 (GS-veg) 

1.3 Grunnlag 

I tillegg til grunnundersøkelser utført av Norconsult AS på strekningen i 2019 er det tidligere utført 

grunnundersøkelser. De grunnundersøkelsesrapporter som er kjent for Norconsult er hovedsakelig 

utarbeidet av/for Statens Vegvesen. 

Følgende rapporter er aktuelle for de to delstrekningene:  

• 5184551-RIG01: Fv. 287 Linderud bru – Sundbakken. Geotekniske grunnundersøkelser [1] 

• Fd480A, Geoteknisk rapport for anbud, Fv 151, Ny bakke bru [2] 

• F173A-1 Grunnundersøkelser for utbedring av Rv. 287 Haugfoss-Sandsbråten [3] 

• F173A-2 Grunnundersøkelser for utbedring av Rv. 287 Haugfoss-Sandsbråten [4] 

• F173A-3 Grunnundersøkelser for utbedring av Rv. 287 Haugfoss-Sandsbråten [5] 

• Fd09/76, Grunnundersøkelser for Rv. 287 undergang v/Nerstad skole (litt nord for ny GS-veg) [6] 
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2 Prosjekteringsforutsetninger 

2.1 Styrende dokumenter 

Geoteknisk prosjektering utføres med basis i Eurokodene, og de som er anvendt her er:  

- NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode 0: «Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner» 

[7] 

- NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: «Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne 

regler» [8] 

- NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: «Geoteknisk prosjektering – Del 2: Regler basert på 

grunnundersøkelser og laboratorieprøver» [9] 

- Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering. Samling av nasjonale tillegg (NA) [10] 

Følgende dokumenter er også lagt til grunn for prosjektering: 

- Håndbok V220 fra Statens vegvesen: «Geoteknikk i vegbygging» [11] 

- Håndbok N200 fra Statens vegvesen: «Vegbygging» [12] 

- Kvikkleireveileder 7/2014 fra NVE [13] 

2.2 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori for vegprosjekter skal bestemmes i henhold til Eurokode 7 – del 1. Ulike deler av prosjektet 

kan plasseres i ulik geoteknisk kategori. 

På grunn av kompleksitet og konsekvens av skred skal vegprosjekter i kvikkleireområder alltid vurderes 

klassifisert i Geoteknisk kategori 3. Geoteknisk kategori 3 omfatter «konstruksjoner i områder hvor det er 

sannsynlig at grunnen er ustabil, eller der det forekommer vedvarende bevegelser i grunnen som krever 

separate undersøkelser eller spesielle tiltak». Deler av vegstrekningen Linderud Bru – Sundbakken ligger 

innenfor kvikkleireområder og må derfor vurderes å havne i geoteknisk kategori 3.  

I henhold til Håndbok N200 [12] kan prosjekter nedklassifiseres til geoteknisk kategori 2 dersom det er spesielt 

gunstige forhold, og begrunnelsen for nedklassifiseringen skal dokumenteres.  

Geoteknisk kategori for delstrekningene vurderes å bli kategori 3 for kvikkleireområder og kategori 2 for øvrige 

områder.  

2.3 Konsekvensklasse og pålitelighetsklasse 

Konsekvensklasser velges etter kriterier gitt i Eurokode 0. Veiledning til valg av geoteknisk tiltaksklasse for 

veg er gitt i Håndbok V220, Tabell 0-1. I henhold til notat fra Statens Vegvesen om vegens planlagte 

oppbygning [14] er ÅDT mellom 2200 – 3400 i dag. Konsekvensklasse CC2 gjelder ÅDT mellom 1500 og 

8000 og geotekniske tiltak med begrenset bruddkonsekvens og god evne til å tåle deformasjoner.  

Konsekvensklasse CC3 gjelder ved ÅDT > 8000, men også der fundamenteringsarbeider eller geoteknisk 

tiltak har stor bruddkonsekvens.  

Det er derfor valgt konsekvensklasse CC3 for kvikkleireområder, og CC2 for øvrige områder.  
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Pålitelighetsklasse er knyttet til konsekvensklasse, og velges ut ifra tabell 202.2 i Håndbok N200. 

Konsekvensklasse CC2 gir pålitelighetsklasse RC2, og CC3 gir RC3 eller RC4. Kun spesielle vegprosjekter 

med ekstremt store konsekvenser havner i pålitelighetsklasse RC4, og det er derfor valgt pålitelighetsklasse 

RC3 for konsekvensklasse CC3.  

2.4 Kontroll av planlegging, prosjektering og utførelse 

 Prosjekteringskontrollklasse 

Eurokode 0 angir krav til prosjekteringskontroll basert på valgt prosjekteringskontrollklasse (PKK). PKK skal 

velges i henhold til tabell 203.1 i Håndbok N200. For geoteknisk kategori 3 og pålitelighetsklasse RC2 

gjelder PKK2. For områder med pålitelighetsklasse RC3 gjelder PKK3.  

 Utførelseskontrollklasse 

Eurokode 0 angir krav til prosjekteringskontroll basert på valgt utførelseskontrollklasse (UKK). UKK skal 

velges i henhold til tabell 203.3 i Håndbok N200. For geoteknisk kategori 3 og pålitelighetsklasse RC2 

gjelder UKK2. For områder med pålitelighetsklasse RC3 gjelder UKK3.  

 Krav til kontrollform 

Figur 3 angir krav til kontrollform:  

 

Figur 3 Tabell 203.5 i Håndbok N200 

Som Tabell 203.5 viser gjelder det samme krav til kontrollform for PKK2/UKK2 og PKK3/UKK3, men utvidet 

kontroll i PKK2/UKK2 kan begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er 

gjennomført og dokumentert. For PKK3/UKK3 skal det utføres faglig kontroll som utvidet kontroll.  

Deler av strekningene som skal under utvidet kontroll, er oppsummert i kapittel 5. 

2.5 Krav i kvikkleireveileder 7/2014 

I henhold til kvikkleireveileder faller utbedring av veg og etablering av gang- og sykkelveg under 
tiltakskategori K1 («Byggverk, terrenginngrep og anlegg av begrenset størrelse og tyngde (inkludert inventar) 
med lite personopphold. Selve tiltakene kan utføres med lette masser for å oppnå at stabiliteten ikke 
forverres. Eksempler er mindre driftsbygninger i landbruket og lagerbygg av begrenset verdi, mindre 
massedeponier, lokale VA-anlegg, private og kommunale veger og trafikksikkerhetstiltak, slik som gang- 
og sykkelveger, over- og underganger, tiltak i forbindelse med anlegg av midtdeler og lignende.», og skal 
flyttes over til K2 dersom det er tvil om tiltakene påvirker områdestabiliteten negativt.  
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For tiltakskategori K1 skal vurdering av tiltakets innvirkning på områdestabilitet kvalitetssikres av kollega, og 
tilfredsstillende sikkerhet vil oppnås ved å dokumentere at tiltaket ikke forverrer områdestabiliteten. Dette 
kan oppfylles uten identifisering/faregradsevaluering eller fullstendig utredning av faresonen.  
 
Dersom tiltakets innvirkning påvirker områdestabilitet negativt, vil det flyttes over til tiltakskategori K2. Dette 
medfører at kvikkleiresonen må utredes, og hvordan tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås er avhengig av 
hvilken faregradsklasse faresonen tilhører.  
 
Basert på utførte stabilitetsberegninger, som er presentert i kapittel 4, vurderes det ikke som 

nødvendig å flytte deler av strekningene med kvikkleire/sprøbruddmateriale over til tiltaksklasse K2. 

Utredning av kvikkleireområder er ikke utført i forbindelse med denne rapporten.  

2.6 Partialfaktorer for stabilitetsanalyser 

Partialfaktorer for effektivspenningsanalyser, lokalstabilitet, er satt i henhold til Figur 4 og er kommentert under 

delkapitler for stabilitetsanalyser.  

 

Figur 4 Tabell 205.1 i Håndbok N200: partialfaktorer for effektivspenningsanalyser 

Partialfaktorer for totalspenningsanalyse, lokalstabilitet, er satt i henhold til Figur 5. 

 

Figur 5 Tabell 205.2 i Håndbok N200: partialfaktorer for totalspenningsanalyse 

For områdestabilitet gjelder krav til partialfaktor gitt i NVEs kvikkleireveileder. 
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2.7 Nyttelaster og partialfaktorer for påvirkning 

I henhold til kapittel 205.6 i Håndbok N200 skal det for geotekniske stabilitetsberegninger regnes med 

trafikklast (karakteristisk last) på 15 kPa jevnt fordelt over vegens planeringsbredde hvis ugunstig (0 hvis 

lasten har gunstig virkning). For gang- og sykkelveger skal det benyttes en jevnt fordelt last på 10 kPa.  

Det skal benyttes en partialfaktor for trafikklast på γQ = 1,3 (eller 0 dersom lasten har gunstig virkning) i 

henhold til Eurokode 7.  
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3 Parametervalg 

3.1 Anisotropifaktorer 

Det er utført måling av skjærstyrkeparametere ved aktive treaksialforsøk og enaksialforsøk. I Tabell 1 i NVE-

rapport 14/2014, [15], er det oppgitt anbefalte anisotropifaktorer (ADP-faktorer) avhengig av leirens plastisitet. 

For sensitive leirer reduseres også aktiv skjærstyrke med 15 %.  

Dersom plastisitetsindeksen, Ip, er større enn 10% brukes det følgende formler for CuC/CuD/CuE ADP-faktorer:  

 

Figur 6 Omforent anbefaling av anisotropifaktoer, hentet fra [15] 

Basert på formler oppgitt i Figur 6, er det anvendt anisotropifaktorer som vist i Tabell 1. 

Tabell 1 Anisotropifaktorer anvendt i stabilitetsberegninger 

Profil Middelverdi plastisitetsindeks, Ip [%] (basert på) CuD/CuC  [-] CuE/CuC [-] 

m2120 18,25 (varierer mellom 12 og 25 målt i fire dybder, pos. 1) 0,66 0,38 

m2170 22,50 (25 i 2,1-3,2 m dybde og 20 i 3,2 – 5 m dybde, pos. 

2) 

0,68 0,39 

m5860 18,00 (varierer mellom 14 og 21 målt i tre dybder, pos. 14) 0,664 0,38 

m11650* 13,00 (varierer mellom 12 og 14, med unntak av et resultat 

på Ip = 6 i posisjon 72 som er sett bort i fra her)  
0,643 0,36 

m12160 

*) Valg av anisotropifaktorer for m11650 er basert på plastisitetsindeks funnet for prøver i posisjonene 72, 74 

(m12150-12210) og 79 (m12320).  

3.2 Løsmasseparametre 

Basert på tolkning av utførte laboratorieforsøk og trykksonderinger er det kommet frem til 

løsmasseparametre for anvendelse i stabilitetsberegninger. Der det ikke foreligger parametre fra felt- og 

laboratorieforsøk, er det anvendt parametre fra Figur 2.39 i Håndbok V220 fra Statens Vegvesen [11]. 

Tabell 2 Parametre anvendt i stabilitetsberegning for m2120 

Lag Tyngdetetthet, 

γ [kN/m3] 

Friksjons-

vinkel, φ [°] 

Kohesjon, 

c [kPa] 

Skjærstyrke, 

Cu [kPa] 

Parametre er basert på 

Leire 18,4 35 3,5 

c-profil 

Trykksondering, 

rutineforsøk og 

treaksialforsøk utført i 

posisjon 1. 

Leirig silt 17,8 35 3,5 

Leire med grus 

og silt 
18,2 32 3,8 

Kvikkleire 18,3 30 5,8 
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Tabell 3 Parametre anvendt i stabilitetsberegninger for m2170 

Lag Tyngdetetthet, γ 

[kN/m3] 

Friksjons-

vinkel, φ [°] 

Kohesjon, 

c [kPa] 

Skjærstyrke, 

Cu [kPa] 

Parametre er basert på 

Gammel/ny 

vegfylling 

19 36/40 7,3/4,2 - Figur 2.39 [11] («komprimert 

tilført sand»/komprimert fylling 

av kvalitetsmaterialer). 

Sandig, siltig 

matr. 

19 33 1,3 - Laboratorieforsøk utf. i pos. 2, 

prøvegraving [16], Figur 2.39. 

Leire 18 35 3,5 c-profil Trykksondering utført i posisjon 

1. Kvikkleire 18 30 5,8 c-profil 

 

Tabell 4 Parametre anvendt i stabilitetsberegninger for m5860 

Lag Tyngdetetthet, 

γ [kN/m3] 

Friksjons-

vinkel, φ [°] 

Kohesjon, 

c [kPa] 

Skjærstyrke, 

Cu [kPa] 

Parametre er basert på 

Sandig grus 18 35 0 - Figur 2.39 

Siltig leire 19 23 2,1 

 

30 

Figur 2.39 

Leire (med 

sprøbruddkarakter) 17,8 35 5 

Laboratorieforsøk (rutine- 

og treaksialforsøk) i pos. 

14 

 

Tabell 5 Parametre anvendt i stabilitetsberegninger for m11650 

Lag Tyngdetetthet, 

γ [kN/m3] 

Friksjons-

vinkel, φ [°] 

Kohesjon, 

c [kPa] 

Skjærstyrke, 

Cu [kPa] 

Parametre er basert på 

Siltig sand 18,0 34 1,35 - Figur 2.39 

Siltig leire 

19,0 40 1,67 50 

Laboratorieforsøk (rutine) 

utført i posisjon 71 og 72, 

treaksialforsøk utført i posisjon 

72 

Siltig leire 

m/sprøbr.kar. 

 

Tabell 6 Parametre anvendt i stabilitetsberegninger for m12160 

Lag Tyngdetetthet, 

γ [kN/m3] 

Friksjons-

vinkel, φ [°] 

Kohesjon, 

c [kPa] 

Skjærstyrke, 

Cu [kPa] 

Parametre er basert på 

Siltig leire 

19,0 40 1,67 50 

Laboratorieforsøk (rutine) utført 

i posisjon 71 og 72, 

treaksialforsøk utført i posisjon 

72 

Siltig leire med 

kvikkleirekarakter 
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3.3 Grunnvannsnivå 

Det er ikke utført måling av grunnvannsnivå på strekningen. I et av punktene som SVV har undersøkt under 

prøvegraving [16] ble grunnvannsnivå observert. Ellers er det anvendt et grunnvannsnivå i nivå med toppen 

av leirlaget for stabilitetsberegninger.  
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4 Geotekniske vurderinger og beregninger 

Plantegninger med de planlagte tiltakenes veggeometri, utførte grunnundersøkelser og navn på opptegnede 

geotekniske profiler er vist i tegning V200-V211. Det er også kommentert hvor det er påtruffet 

sprøbruddmateriale/kvikkleire. Tegning V212-V246 viser opptegnede tverrprofiler der det er utført 

grunnundersøkelser. Merk at opptegnede veglinjer her er tegnet direkte fra prosjektets novapoint-modell, og 

alle skjæringsutslag har skråningshelning 1:2. Disse er ikke korrigert for anbefalinger gitt i følgende kapitler.  

4.1 Generelle anbefalinger 

Humusinnhold i vegfyllinger skal ikke overstige 3 % iht. krav til vegfyllinger. Når det gjelder setningskrav skal 

totalsetninger og setningsforskjell på langs og på tvers av vegbanen ikke overstige kravene gitt i punktene 

206.1, 206.2 og 206.3 i Håndbok N200 i løpet av 40 år etter ferdigstillelse av anlegget [12].  

Skråningshelning skjæringer 

Det anbefales generelt bruk av skråningshelning 1:3 for skjæringer gjennom (siltig) leire, og bruk av 

skråningshelning 1:2 ellers.  

4.2 Stabilitetsberegninger 

For utførte stabilitetsberegninger er det anvendt Geosuite Stability (versjon 15.4.0.0) [17]. Tverrprofiler og 

aktuell veggeometri er hentet fra oppdragsgivers Novapoint-modell (versjon 20.05), og bearbeidet i AutoCAD 

2017/2018. Krav til sikkerhetsfaktorer er vist i kapittel 2.6, og anvendte parametre er vist i kapittel 3. Det er 

utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon og fremtidig situasjon. Der det er vurdert som nødvendig er 

det også utført beregning for områdestabilitet. Det er utført total- og effektivspenningsanalyse for hver 

situasjon. Resultater fra stabilitetsberegninger er presentert under aktuelt kapittel for delstrekningene.   

4.3 Delstrekning m1900 – 6550 

Delstrekningen starter etter brua over Simoa ved området Tangen/Bergli, og ender opp om lag ved 

Høgmoen. Utbedringen av vegstrekningen innebærer utskifting av vegbane og breddeutvidelse av veg. 

Generelt på strekningen vil utbedringen medføre moderat størrelse på løsmasseskjæring og utvidet 

vegfylling, men i noen områder er det større skrånings- og fyllingsutslag. Noen steder er det observert 

skader på vegbanen.  

Det er hovedsakelig utført vurderinger/beregninger til områder på strekningen som er grunnundersøkt. For 

områdene utover dette er det gitt generelle anbefalinger. Delstrekning m1900-6550 er delt opp i 

underkapitler der aktuelle problemstillinger og anbefalinger er beskrevet. Eventuelle naturfarer (f.eks. 

kvikkleire eller flom) er kommentert i hvert delkapittel. Utførte grunnundersøkelser er beskrevet i hvert 

delkapittel med variert detaljgrad, for alle detaljer henvises det til grunnundersøkelsesrapporter.  

 m1900-2200 

Veggeometri og grunnforhold 

Dette området ligger innenfor en kvikkleiresone som heter «857 Tangen», som ble kartlagt under en generell 

kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred for kartbladet Hokksund, utført av NGI i 1990 

[18]. Kartleggingen er utført basert på geologiske og topografiske forhold, samt vurdering av resultater av 

enkle grunnundersøkelser: det er under kartleggingen utført en dreietrykksondering, som indikerer kvikkleire 

mellom 5 og 10 meters dybde (boring avsluttet på 16,2 m dybde). Kvikkleiresonen er gitt faregrad middels 

med konsekvens alvorlig, og risikoklasse 3.  
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På strekningen er det av Norconsult utført grunnundersøkelser mellom m2130 og 2170, og består av to 

totalsonderinger, prøvetaking i tre posisjoner og trykksondering i en posisjon. I Posisjon 1 er det påvist 

kvikkleire ved laboratorieforsøk i en dybde på 10,85 m (omrørt konus < 0,5 kPa).  

Geotekniske vurderinger og beregninger 

Resultatene fra prøvetaking utført i posisjon 42 (i vei) antyder et nødvendig masseutskiftingsnivå til 0,9 m. 

Det er påtruffet humusholdig, sandig, grusig siltig materiale til denne dybden, og leire er påtruffet på 0,9 m.  

Det er utført stabilitetsberegninger for et tverrprofil ved m2120 (fremtidig skjæring på vegens venstre side) og 

et ved m2170 (utvidet fylling på vegens venstre side). Terrenget er relativt flatt på begge sider av vegen for 

de to tverrprofilene, vegutbedringen anses derfor ikke som kritiske inngrep med tanke på områdestabilitet. 

Det er likevel undersøkt stabilitet for noen dype skjærflater, da delstrekningen går gjennom en kvikkleiresone 

(global).  

Resultater fra stabilitetsberegninger 

Tabell 7 Resultater fra stabilitetsberegninger, m2120 og 2170 

 Dagens situasjon, 

lokal 

Dagens situasjon, 

global 

Fremtidig situasjon, 

lokal 

Fremtidig situasjon, 

global 

Profil Effektiv: 

Fφc 

Total: 

Fc 

Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc Effektiv: Fφc Total: Fc Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc 

m2120 1,82 2,73 3,47 2,89 2,21 2,77 2,99 2,77 

m2170 1,95 1,59 5,37 2,44 2,06 1,53 4,21 1,72 

I tabellen over er det oppgitt laveste sikkerhetsfaktor funnet for hvert tilfelle. For å se alle resultater henvises 

det til tegning V247 - V250. Som tegningene viser, er det anvendt restriksjonslinjer for å «tvinge frem» 

dypere skjærflater for global stabilitet. Det er anvendt forskjellige parametre for vegfylling for profil m2170, da 

det er kjent hva eksisterende fylling består av etter utført prøvegraving av SVV, og denne skal utskiftes med 

ny vegfylling.  

Resultatene viser sikkerhetsfaktorer > 1,4 for m2120, både for drenert (effektiv) og udrenert (total) 

situasjon for dagens og fremtidig situasjon. Stabiliteten for utbedring av veg vurderes derfor som 

ivaretatt. 

Sikkerhetsfaktorene er noe redusert for fremtidig situasjon, spesielt for totalspenningsanalyser, men 

resultatene viser sikkerhetsfaktorer > 1,4 for m2170, både for drenert (effektiv) og udrenert (total) 

situasjon for dagens og fremtidig situasjon.  

Stabiliteten for utbedring av veg vurderes derfor som ivaretatt, og tiltakskategori for området 

vurderes å være i K1. 

NB: det er kun undersøkt stabilitet for opptegnede terrenglinjer gjennom de aktuelle profilene (m2120 og 

m2170). Det vil si at det er kun vurdert hvordan planlagte terrenginngrep påvirker områdestabiliteten; det er 

ikke utført omfattende analyser for området innenfor kvikkleiresonen som kan ha brattere/mer kritisk 

terrenghelning.  

 m2200-3050 

Veggeometri og grunnforhold 

Denne strekningen er ikke grunnundersøkt av Norconsult, og det er ikke utført grunnundersøkelser på 

strekningen tidligere som Norconsult kjenner til.  
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På strekningen er det moderat med fylling og skjæring, med noe dypere skjæring på vegens høyre side to 

steder; mellom m2550-2630 og m2760-2830.  

For å få kjennskap til grunnens egenskaper i dybden er det nødvendig med geotekniske 

grunnundersøkelser, men løsmassekartet til NGU gir en indikasjon av det øvre laget i jordprofilet. Som Figur 

7 viser indikerer løsmassekartet at det for det meste er forventet tykk havavsetning på strekningen, og et 

område med tynn hav-/strandavsetning. På strekningen er det ikke kartlagt noen kvikkleiresoner.  

 

Figur 7 Løsmassekart fra NGU for m2200-3050 [19] 

For havavsetninger kan mektigheten på laget variere mellom 0,5 og mer enn 10 meter, og løsmassetypen er 

vanligvis definert av at det ikke er bergblotninger i området. For tynne hav-/strandavsetninger kan det være 

bergblotninger i området som antyder et tynnere løsmasselag. 

Via tjenesten Google Maps [20] er det observert synlige bergblotninger i det området som er markert som 

tynn hav-/strandavsetning, foran eiendommen med gnr/bnr: 115/13 og 14.  

Geotekniske vurderinger 

I og med at det kan forventes finkornige løsmasser bør skjæringer ha en skråningshelning på 1:3 på 

delstrekningen (iht Tabell 242.1 i Hb N200 [12]). I området med bergblotning og antatt tynt lag med hav-

/strandavsetning (forbi eiendommene med adresse Sigdalsveien 457, 459 og 467) kan det vurderes å 

anvende en skråningshelning på 1:2 dersom det anses som hensiktsmessig med tanke på utførelse.  
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 m3050-3500 

Veggeometri og grunnforhold 

I starten av strekningen er det busslommer på hver side av vegen. Frem til m3460 på delstrekningen er det 

lite/ingen fyllings- og skråningsutslag. Mellom m3460-3500 er det noe skjæringsutslag på vegens høyre side. 

Norconsult har utført grunnundersøkelser i 4 posisjoner på delstrekningen. Det er utført totalsondering i 4 

posisjoner og prøvetaking i 2 av disse. Det er også utført en prøvegraving av SVV i 2019, ved m3400 [16], 

for å undersøke vegens oppbygning i dette området.  

Grunnundersøkelser utført i posisjon 4, som er ved m3170 (ved busslomme på vegens høyre side), viser at 

det fra terrengnivå til 2 meters dybde er et lag med grusig sand med lav boremotstand. Fra 2,0 – 3,3 meters 

dybde er løsmassene av grunnborerne i felt beskrevet som tørrskorpeleire, mens resultater fra laboratoriet 

viser sandig leirig silt i det samme dybdeintervallet. Leiren er påtruffet på 3 meters dybde i henhold til 

laboratorieundersøkelser, og basert på tolkning av totalsondering utført i posisjonen er det leire i resterende 

boredybde (til 25 m dybde).  

I Posisjon 3 og 93, som er utført ved m3355, er det under et lag med grusig sand påtruffet leire på 1,5 

meters dybde i posisjon 3 og på 2,5 meter i posisjon 93. Totalsondering utført i begge posisjonene har 

avtagende boremotstand mot dybden, og prøvetaking utført i posisjon 3 viser en omrørt skjærstyrke på 2,9 

kPa i 4,5 meters dybde, og 2,4 kPa på ca 5,7 meters dybde.  

Tolkning av totalsondering utført i posisjon 43 indikerer at leirlaget starter på ca 2 meters dybde, som er midt 

i planlagt skjæring ved m3470.  

Prøvegravingen viser at det under 10 cm asfalt og 15 cm oljegrus er 65 cm over 20 cm bark. Deretter er det 

påtruffet leire. Dvs at eksisterende vegs oppbygning over leire er ca. 1,1 m høy.  

Geotekniske vurderinger 

Utført prøvegraving av SVV viser at det kan forventes et nødvendig masseutskiftingsnivå til minst 1,1 meters 

dybde (på grunn av påtruffet lag med bark). Ny oppbygning av veg er beskrevet i notat fra SVV [14], og 

foreløpig ser det ut til at denne har en høyde på 103,5 cm.  

 m3500-4200 

Veggeometri og grunnforhold 

Denne delen av strekningen ligger langs elva Simoa, og utbedring av vegstrekningen medfører lite til 

moderat med fylling- eller skråningsutslag. Generelt er det på delstrekningen slak terrenghelning ned mot 

elva Simoa på vegens venstre side, og jordbruksareal med slakt økende terrenghøyde på høyre side. Selve 

vegen ligger på en forhøyning.  

Mellom m3700-3800 er det noe fyllingsutslag. Fyllingshøyde her skyldes en dyp grøft langs eksisterende 

veg, før terrenget skrår slakt oppover mot nordvest. Ved m4090 renner en bekk gjennom en kulvert under 

vegen.  

Norconsult har utført 3 totalsonderinger, 1 trykksondering, og det er utført prøvetaking i 1 posisjon på 

delstrekningen.  
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Totalsonderingene utført i posisjon 5, 6 og 7 viser generelt en lav og avtagende boremotstand mot dybden 

under et topplag med grusig sand. Påtruffet leire er noe humusholdig, og i posisjon 6 og 7 er det siltinnhold i 

leiren. Det er ikke kjennskap til tidligere skredhendelser i området iht NVE Atlas [21].  

Naturfare 

Iht NVE Atlas er deler av denne strekningen berørt av en flomsone. Flomaktsomhetskartet er basert på 

Kartverkets 25 x 25 m DTM og er et grovt anslag på maksimale flomvannstander avhengig av 

nedbørfeltstørrelser for en ekstrem flom. Dersom det ikke er utført allerede, bør en hydrogeolog vurdere om 

flomfaren har konsekvenser for veien.  

Geotekniske vurderinger 

Prøvetaking utført i posisjon 6 (i vei) viser grusig sand til 1,6 meter, og totalsonderingen i posisjonen viser 

høy boremotstand innenfor denne dybden. Underliggende masser er av grunnborere i felt beskrevet som 

tørrskorpeleire, og på laboratoriet er prøver fra 1,6 – 3,5 meter beskrevet som humusholdig, siltig leire 

(humusinnholdet er 2,4 %). En anbefalt masseutskiftingsdybde for delstrekningen er noe utfordrende å 

bestemme basert på dette. Dypere masseutskifting enn det som krevs for å etablere ny oppbygning av veg 

må derfor vurderes undervegs i anleggsarbeidene.  

Kulverten ved m4090 bør vurderes av konstruktør for å se om den tåler den ekstra belastningen av utvidelse 

av vegen, størrelsen på denne er uviss, og tilstanden på denne er ikke vurdert av geotekniker.  

 m4200-5400 

Veggeometri og grunnforhold 

På delstrekningen er det generelt lite skrånings- og fyllingsutslag. Mellom m5300 – 5400 er det moderat med 

fyllingsutslag på vegens venstre side, og mellom m5350-5375 vil utbedring av veg medføre en skjæring i 

terrenget på vegens høyre side.  

Tidligere er det utført grunnundersøkelser for Bakke bru [2]. Grunnundersøkelsene som er utført for det østre 

landkaret viser sandig leirig silt ned til 2,0 meters dybde, siltig sand til 4,0 meters dybde og sand til 6,0 

meters dybde. Ved prøveslutt på 27 meters dybde er det leire, og berg er påtruffet i 2 posisjoner; i dybde 

51,2 og 53,7 m.  

Grunnundersøkelser utført av Norconsult i 2019 er utført i 4 posisjoner på delstrekningen. I Posisjon 44 er 

det under et topplag med sandig grusig materiale påtruffet siltig leire på ca 2 meters dybde. Det sandige 

grusige materialet har et humusinnhold på 8,5% fra 1 – 2 meter. Den siltige leiren har også humusinnhold, 

prøvetaking utført i leiren fra 2 – 3 meter viser et humusinnhold på 2,7 %.  

I posisjon 8 er det utført trykksondering i tillegg til totalsondering, da det ble utført rensing av stengene på ca 

5,7 meters dybde (og det er da vanskelig å vite om kvaliteten på totalsonderingen er god nok til å tolke 

lagdeling). Totalsonderingen viser et meget fast topplag til 1,8 meter. Tolkning av trykksonderingen viser at 

et lag med silt og leirinnhold starter på 4,1 meters dybde, men denne er utført fra 4 – 10,6 meter under 

terrengnivå, og finkornige masser kan derfor ligge grunnere enn 4,1 m.  

I Posisjon 9, som er ved m4930 og like ved boligen som berøres av utbedring av veg, tolkes 

totalsonderingen som at det er et meget fast topplag til ca 1,6 m under terrengnivå (antatt sand og grus), og 

deretter er det påtruffet finkornige masser. I Posisjon 10, som er i busslomme ved m5010, er det faste 

topplaget ca 1,8 meter dypt. Deretter er det påtruffet mer finkornige masser som fra utførte 

laboratorieanalyser beskrives som humusholdig siltig leire med et humusinnhold på 2,4 % fra 2-3 m, og 1,9 

% fra 3 – 4 m.  
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I Posisjon 8, 9 og 10 er berg påtruffet i 7,3 – 12 meters dybde.  

Det er av SVV utført prøvegraving ved m4400 og ved m5380. Ved m4400 er det under asfalt, oljegrus og 

sand funnet et 35 cm tykt lag bestående av bark. Under barken er det påtruffet hardpakket sand eller leire 

1,32 m under terrengnivå. Ved m5380 er det under asfalt, oljegrus og sand påtruffet et 5 cm tykt lag med 

XPS. Under dette er det funnet et lag med 22cm sand, før det er påtruffet silt/leire i en dybde på ca 1,04 m 

under terrengnivå.  

Geotekniske vurderinger 

Prøvegravingene utført av SVV antyder et nødvendig masseutskiftingsnivå til ca 1,3 meter der det er funnet 

et lag med bark, og til ca 0,8 meter der det er påtruffet XPS-plater (det antas at XPS-platene ikke trenger å 

fjernes).  

I Posisjon 44 (ca m4480) er det funnet et lag med sandig, grusig materiale med et humusinnhold på 8,5% til 

2 meters dybde. På grunn av det høye humusinnholdet bør det utføres masseutskifting her til 2,0 m.  

 m5400-m6500 

Veggeometri og grunnforhold  

Frem til m5800 er det lite/ingen fylling- eller skjæringsutslag. Mellom m5800-5900 er det skjæringsutslag på 

vegens venstre side. Mellom m5900-m6550 er ikke aktuell veggeometri tilgjengelig i Novapoint-prosjektet. 

Tidligere versjon av veggeometri (vist i datarapport for grunnundersøkelsesrapport fra Norconsult [1]) viser 

lite/moderat fyllingsutslag på denne delen av strekningen.  

Via tjenesten Google Maps er det observert berg i dagen noe øst for veglinjen mellom ca m5420-5450, det 

er også observert en bergskjæring omtrent mellom m5540-5600. På strekningen er det utført 

grunnundersøkelser i 4 posisjoner av Norconsult, og tidligere er det utført grunnundersøkelser mellom ca 

m6020-6160 [3]. 3 av de 4 posisjonene som er undersøkt av Norconsult er utført i forbindelse med planlagt 

skjæring mellom m5800-5900. Her viser laboratorieforsøk utført på prøver fra posisjon 14 

sprøbruddmateriale på 3,65 og 5,65 meters dybde. Totalsonderingene utført i posisjon 13 og 14 viser meget 

lav boremotstand. Totalsondering utført i posisjon 12 har høyere boremotstand og indikerer fastere masser, 

men har avtagende boremotstand fra ca 4,1 meters dybde. Posisjon 11, som er ved m5760, viser avtagende 

boremotstand fra ca 3,7 meters dybde.  

De undersøkte løsmassene i området mellom m6020-6160 er i rapporten fra SVV beskrevet som 

tørrskorpeleire (2-3 meter tykk) over bløt siltig leire og leirig silt, som er beskrevet som kvikk.  

Geotekniske vurderinger og beregninger 

Når det gjelder masseutskifting på denne delstrekningen er prøvegravingen utført i m5380 den nærmeste 

undersøkelse av eksisterende vegoppbygning, som indikerer en nødvendig masseutskiftingsdybde til ca 0,8 

meter (dybde til XPS-plater). Andre boringer nærme veg (posisjon 13 og 14) indikerer en dybde til leire 

mellom 0,7 – 1,3 m. 

Det er utført stabilitetsberegning for m5860, siden det er påtruffet sprøbruddmateriale i relativt grunn dybde, 

og på grunn av terrengformasjonene i dette området. Det er lagt inn en skråningshelning på 1:3 for 

skjæringsutslag, siden skjæringen vil gå gjennom leire (iht boring i posisjon 14).  
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Tabell 8 Resultater for stabilitetsberegning m5860 

 Dagens situasjon, 

lokal/venstre 

Dagens situasjon, 

vegens høyre side 

Fremtidig situasjon, 

lokal/venstre 

Fremtidig situasjon, 

vegens høyre side 

Profil Effektiv: 

Fφc 

Total: 

Fc 

Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc Effektiv: Fφc Total: Fc Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc 

m5860 1,98 1,49 1,34 1,16 2,92 3,01 1,34 1,16 

Stabilitetsberegninger er vist i Tegning V251 og V252.  

Med en skråningshelning på 1:3 viser stabilitetsberegninger tilfredsstillende resultater for planlagt 

tiltak.  

Stabilitetsberegninger utført for vegens høyre side viser ikke god nok sikkerhet. Planlagt tiltak 

påvirker ikke stabiliteten på denne siden av vegen, men dersom det skal utføres tiltak her i fremtiden 

må områdestabilitet vurderes og tiltak planlegges for å oppnå god nok sikkerhet.  

Etter m5900 foreligger det ikke opptegnet veggeometri for delstrekningen. Det er ikke utført 

grunnundersøkelser av Norconsult mellom m5900-6550. Mellom m6020-6160 er det tidligere utført 

grunnundersøkelser av SVV i forbindelse med utbedring av strekningen mellom Haugsfoss og Sandsbråten i 

1975 [3]. Grunnundersøkelsene utført på denne strekningen viser kort oppsummert at grunnforholdene 

består av tørrskorpe (som består av en blanding av sand, silt og leire) over bløt siltig leire og leirig silt som er 

tolket som kvikk. Dersom utbedring av veg medfører nye skjæringer eller fyllinger i dette området, bør det 

vurderes om det er behov for supplerende grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger tilknyttet 

prosjektering av delstrekningen.   
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4.4 Delstrekning m11300-12500: GS-veg 

Det skal etableres gang- og sykkelveg på høyre side av delstrekningen, som starter ved området Lyngstad 

og ender opp om lag 200 meter før Nerstad Industriområde.  

Veggeometri og grunnforhold 

Det er utført grunnundersøkelser for strekningen i 33 posisjoner (1 posisjon utenfor, ved m12540). Det er 

utført totalsonderinger i alle posisjoner, samt prøvetaking i 14 av posisjonene. Grunnundersøkelser utført rett 

før delstrekningen viser berg i dagen (m11280) og ca 1 m dybde til berg (m11290).  

Det er påtruffet berg i alle posisjoner utført på delstrekningen, og dybde til berg varierer mellom 0,8 – 9,6 m.  

På deler av strekningen er det:  

- mindre enn 1,0 meter til berg (m11280-11290 og m11520) 

- litt større dybde til berg med middels faste til faste masser over (m11390, m12440) 

- områder med større dybde til berg med ingen/lite skjærings- eller fyllingsutslag (m11420, m11940 

m12390) 

Områder som faller utenfor dette er kommentert under, før det kommer en vurdering av masseutskifting på 

delstrekningen.  

4.5 m11600 og 11670 

Dette er et av to områder der det er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale på delstrekningen. Her er det et 

skjæringsutslag på høyre siden av veien, som er undersøkt ved stabilitetsanalyser.  

Det er utført grunnundersøkelser i to posisjoner. Totalsonderingene viser mellom 4,0 og 4,7 meter til berg, og 

løsmassene over berg består av siltig sand, leirig silt, siltig leire og sandig, leirig silt.  

Det er utført stabilitetsberegning i et profil ved m11650. Anvendte løsmasseparametre er vist i Tabell 5, og 

lagdeling er vist i Tegning V253 og V254. Det er anvendt en verdi på skjærstyrke for siltig leire på 40 kPa 

(basert på treaksialforsøk utført i posisjon 72, men redusert noe - til konservativ side).  

Resultater fra beregninger er vist i Tabell 9 og i nevnte tegninger.  

Tabell 9 Resultater fra stabilitetsanalyser, m11650 

 Dagens situasjon, 

lokal 

Dagens situasjon, 

global 

Fremtidig situasjon, 

lokal 

Fremtidig situasjon, 

global 

Profil Effektiv: 

Fφc 

Total: 

Fc 

Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc Effektiv: Fφc Total: Fc Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc 

m11650 1,68 2,19 2,60 3,0 1,62 3,66 2,54 2,37 

 

Som resultatene viser, vil et skråningsutslag på 1:3 gi tilfredsstillende sikkerhet for skråningen 

mellom m11600 og 11670. 

4.6 m11670 – m11730 

Her er det boret i 4 posisjoner, og dybde til berg varierer mellom 2,2 og 3,0 meter. Det er utført prøvetaking i 

en posisjon, som viser et topplag med grusig sand (0,0-0,2 m), deretter leirig silt til 1,0 meters dybde, fra 1,0-

2,4 m er det humusholdig, sandig leirig silt, og fra 2,4-3,0 m er det leirig silt. Humusinnholdet fra 1,0 – 2,4 m 

er 2,1 %.  
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På denne delstrekningen ligger det 2 hus nærme vegen. Skråningsutslaget pga GS-veg påvirker spesielt hus 

ved omtrent m11710 – 11720. Basert på opptegnet veggeometri berører skråningsutslaget husets 

nordvestlige hjørne, og det vurderes som nødvendig med oppsetting av støttemur (tørrmur) her for å snevre 

inn skråningsutslaget. Boringer utført i posisjon 61 (ca m11710) og 62 (ca m11780) indikerer faste masser i 

fundamenteringsdybde for en eventuell mur.  

4.7 m11820-11860 

På denne delstrekningen er det planlagt en busslomme mellom eksisterende veg og GS-vegen. Det er utført 

grunnundersøkelser i 4 posisjoner, med totalsondering i alle posisjonene og tilhørende prøvetaking i to av 

dem. Bakgrunnen for at denne delstrekningen er beskrevet spesielt, er fordi grunnforholdene varierer innen 

kort avstand. I posisjon 63 og 64 (ca m11830) er det variert boremotstand mot dybden, og prøvetaking i 

posisjon 63 viser hovedsakelig sandige masser med innhold av grus og silt, mens i posisjon 65 og 66 (ca 

m11850) er det lavere og mer variert boremotstand, og prøvetaking i posisjon 66 viser siltig leire fra 0 – 4 

meters dybde - med omrørt skjærstyrke på 0,3 kPa i dybde 3,0 – 4,0 meter i posisjon 66. En omrørt 

skjærstyrke på < 0,5 kPa indikerer kvikkleire. Selv om det ikke er planlagt terrenginngrep i særlig stor grad i 

dette området, påpekes det at en må være forberedt på varierende grunnforhold under anleggsarbeidene for 

utbedring av eksisterende vegbane og ved etablering av gang- og sykkelveg. Det kan bli graving i siltig leire 

under anleggsperioden, og det bør derfor anvendes en skråningshelning på 1:3 for dette området.  

4.8 m11950-12050 

Her medfører etablering av GS-veg et skråningsutslag. Det er utført grunnundersøkelser i to posisjoner, som 

viser en dybde til berg på ca 1,5 m. Som tegning V237 viser kan berg bli påtruffet i deler av skråningen.  

4.9 m12100-m12210  

På denne delstrekningen er det skråningsutslag på vegens høyre side. Det er funnet kvikkleire (leire med 

omrørt skjærstyrke < 0,5 kPa) i posisjon 71, 72 og 74. Posisjon 70 (m12100) viser også avtagende 

boremotstand mot dybden i noen boreintervaller. Denne posisjonen er ikke prøvetatt, men det kan ikke 

utelukkes sensitiv leire også i denne posisjonen.  

Ved m12160 er det utført grunnundersøkelser i to posisjoner; 71 og 72. I posisjon 71 er det påtruffet 

kvikkleire i dybdeintervallet fra 4,1 – 5,0 m. Fra 3,1 – 4,0 m og fra 5,1 – 6,0 m er det påtruffet 

sprøbruddmateriale (omrørt skjærstyrke < 2,0 kPa). I posisjon 72 er det tatt opp to sylinderprøver, og i den 

første (fra 5,35 – 5,85 m) er det funnet siltig leire med sprøbruddkarakter, og i den andre (fra 6,35 – 6,85 m) 

er det funnet kvikkleire.  

Ved m12205 er det påtruffet siltig leire med sprøbruddkarakter i dybde 1,35 – 1,85 m i posisjon 74, og 

kvikkleire fra 2,5 – 4,0 m i den samme posisjonen. I posisjon 22 og 73 er det ikke påtruffet kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale.  

Det er utført stabilitetsberegning for et profil ved 12160. Anvendte løsmasseparametre er vist i Tabell 6, og 

lagdeling er vist i Tegning V255 og V256. Det er anvendt c-profil for udrenert situasjon med verdier fra 30-60 

kPa, med utgangspunkt i resultater fra treaksialforsøk som er utført i posisjon 72 (skjærstyrke = 50 kPa).  

Resultater fra beregninger er vist i Tabell 10 og i nevnte tegninger.  
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Tabell 10 Resultater fra stabilitetsanalyser, m12160 

 Dagens situasjon, 

lokal 

Dagens situasjon, 

global 

Fremtidig situasjon, 

lokal 

Fremtidig situasjon, 

global 

Profil Effektiv: 

Fφc 

Total: 

Fc 

Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc Effektiv: Fφc Total: Fc Effektiv: 

Fφc 

Total: Fc 

m12160 2,05 1,78 2,93 1,78 1,78 1,85 2,09 1,85 

 

Som resultatene viser, vil et skråningsutslag på 1:3 gi tilfredsstillende sikkerhet for skråningen 

mellom m12100 og 12210. 

4.10 Masseutskifting på delstrekningen 

Bilder av prøvemateriale fra delstrekningen viser indikasjoner på humusinnhold for noen deler av 

strekningen, men utført glødetap på utvalgte prøver viser ikke høyere humusinnhold enn 3 %. I posisjon 73 

(m12200) er det funnet et humusinnhold på 2,2 % for sandprøven til 1,1 m dybde. I posisjon 79 (m12320) er 

det påtruffet humusholdig siltig sandig leirig materiale til 2,0 m; humusinnhold = 2,0 % 

I posisjon 80 (m12350) er det ikke utført prøvetaking, men totalsondering utført i posisjonen indikerer et 

topplag med løsmasser med lav boremotstand, og det må forventes nødvendig masseutskifting her til minst 

1,8 m, da gang- og sykkelvegen medfører fyllingsutslag i dette området. Prøvetaking utført i posisjon 81 

(m12390) viser et humusinnhold på 2,0 % til 1,0 meters dybde.  

Det bør vies spesiell oppmerksomhet til de nevnte områdene med tanke på humusinnhold under 

anleggsperioden. Ellers anbefales det fjerning av humusholdige masser som påtreffes under 

anleggsarbeidene.  
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5 Resterende geotekniske arbeider 

Som nevnt i kapittel 4.6 kan det være behov for en støttemur forbi en bolig ved m11710-11720. Eventuell 

murprosjektering (og eventuelt stabilitetsberegning for lokal stabilitet for utgraving mur) må utføres av 

geotekniker. 

Utvidet kontroll skal utføres for følgende delstrekninger:  

- m1900-m2180 (kap. 4.3.1) 

- m5800-m5900 (kap. 4.3.6) 

- m11600-m11670 (kap. 4.5) 

- m11820-m11860 (kap. 4.7) 

- m12100-m12210 (kap. 4.9) 
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6 Kritiske moment 

6.1 SHA 

Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring på byggeplassen og anleggsarbeider. Det skal 

foreligge en plan (SHA-plan) som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. 

Planen skal bygge på gjennomførte risikovurderinger og vurderinger av hva som er nødvendig for å 

forebygge skade på liv og helse. I dette kapittelet nevnes de geotekniske vurderingene som er gjort for å 

ivareta risikoforholdene i prosjektet.  

Pkt Vurdering/Risiko Beskrivelse Tiltak 

 Generelt   

1 Midlertidig lagring av 

masser ved 

skråningstopp. 

Midlertidig oppbevaring av masser 

nær skråningstopp kan redusere 

stabiliteten til skråningen. Utførte 

beregninger har ikke hensyntatt 

store ansamlinger av masser på 

topp skråning. 

 

Unngå å lagre masser nær 

skråningstopp. 

2 Grunnvann i 

grøfteskråning 

Grunnvann som siver ut i 

grøfteskråning kan bløte opp 

massene i grøfteskråning og 

medføre erosjon og redusere 

stabiliteten. 

Dekke til skråningene med fiberduk og 

pukk for å forhindre erosjon. 

3 For bratt 

graveskråning 

Skråninger som graves brattere 

enn anbefalt kan medføre ustabile 

grøfter. 

I tilfeller hvor man ikke kan oppnå åpen 

utgraving med sikker graveskråning skal 

det benyttes midlertidig 

støttekonstruksjoner (spunt, rørvegg eller 

grøftekasse). Dette må prosjekteres. 

4 Arbeid nær 

installasjoner i 

grunnen 

I situasjoner hvor man krysser 

installasjoner i grunnen (VA og 

strøm) kan man påføre arbeidere 

og installasjonene skade dersom 

dette ikke planlegges på forhånd.   

Eksisterende infrastruktur identifiseres 

med gravemeldinger for påvising. 

5 Avskjæring 

vannførende lag 

Ukontrollert erosjon. Legge på pukk eller andre tunge masser 

uten unødvendig opphold. 

 

6.2 Kontrollplan 

Følgende punkter skal kontrolleres fortløpende av utførende ved utførelse:  
 

• Samsvar mellom grunnforhold angitt i denne rapporten og stedlige grunnforhold langs hele 
delstrekningene. 

• Skråningshelning for skråninger.  

• Jevnlig tilsyn av skråninger, for tegn etter erosjon eller oppsprekking i skjæringer.  

 



Fv. 287 Linderud bru - Sundbakken 

 
Geoteknisk prosjektering 
Oppdragsnr.: 5196902   Dokumentnr.: RIG01   Versjon: 01 

  

2020-04-20  |  Side 28 av 30 x:\nor\oppdrag\molde2\519\69\5196902\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\4 rapport\5196902 rig01 geoteknisk 
rapport.docx 

 

 

6.3 Restrisiko 

Det er store avstander mellom borepunktene. Det vil kunne være tilfeller hvor grunnforholdene langs traseen 

ikke samsvarer med antatte forhold. Utførende må derfor følge med på at det er samsvar mellom forutsatte 

grunnforhold og de grunnforhold de påtreffer. Ved avvik skal byggherre/FK kontaktes. 
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