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Sammendrag 

I forbindelse med utbygging av E6 mellom Kvithammar og Åsen er NGI engasjert som 
geoteknisk rådgiver for Hæhre entreprenør. Vegen planlegges bygd som en firefelts 
motorveg med fartsgrense 110 km/t. Prosjektet består av en del i Stjørdal kommune, før 
veglinja kommer ut av Høghåmårtunnelen i Levanger kommune. Videre nordover ligger 
veglinje på østsiden av Vuddudalen før den går inn i Ramshåmmårtunnelen. Videre går 
vegen gjennom dagsone Kleiva før den går inn i Grubbåstunnelen og ut i dagsone 
Stokkan. Nord for dagsone Stokkan fortsetter veglinja i tunnel under Åsen sentrum før 
den kommer ut i en dagsone i Vassmarka der den kobles på eksisterende E6. Foreligg-
ende rapport inneholder geotekniske vurderinger for reguleringsplan for dagsone 
Stokkan. 
 
I dagsone Stokkan er det funnet store mengder med kvikkleire. Det er derfor opprettet 
to nye aktsomhetsområder for kvikkleire, vist på tegning 020. Stabilitetsberegningene 
av aktsomhetsområdene viser at områdene har god sikkerhet, og får således ikke 
betydning for prosjektet. 
 
Skjæringer og fyllinger med høyde opptil 3 meter kan etableres med helning 1:2 eller 
som anbefalt i SVV håndbok V221.  
 
Ved forskjæringa for Grubbåstunnelen blir det en skjæring gjennom kvikkleire, og 
traubunn for vegen blir også liggende på kvikk leire. Her må det gjøres stabilisering med 
kalksement for å sikre stabiliteten av skjæringen og trafikkerbarhet av trauet. Ved uttak 
av skjæringen må det påregnes overflatetiltak i form av plastring for å håndtere vann i 
skjæringen og å sikre tilstrekkelig lavt grunnvannstrykk under utgraving.  
 
Grubbåsbrua er planlagt fundamentert på blokker av kalksementstabilisert leire ned til 
22 m dyp. I tillegg er det nødvendig å etablere forbelastningsfyllinger som setnings-
reduserende tiltak både for tilløpsfyllingene og for bruaksene. Nødvendig høyde på 
forbelastningen antas 2,5 m for tilløpsfyllingene og 4 meter for søyleaksene. Videre må 
det installeres vertikaldren for å gjøre unna størsteparten av setningene i anleggsperiod-
en.  
 
Tilløpsfyllingene for Grubbåsbrua må etableres trinnvis med gradvis konsolidering 
mellom hvert oppfyllingstrinn for å ivareta stabiliteten. Beregninger viser at det i første 
omgang kan fylles opp til en høyde på ca. 6,5 meter. Før videre oppfylling må det legges 
inn noe ventetid for konsolidering. Fyllingen etableres med helning 1:8 for å muliggjøre 
landbruk. I områdene inn mot E6 der det er for trangt til at fyllingen kan etableres med 
helning 1:8 må det gjøres grunnforsterkning med kalksement for å sikre stabilitet av 
fyllingen.  
 
Ved forskjæringen for Åsentunnelen blir det en større skjæring opp mot gården Stokkan. 
Denne skjæringen må legges med helning 1:2,75 for å ivareta stabiliteten. Det må 
påregnes tiltak i form av plastring av skråningen for å sikre tilstrekkelig lavt poretrykk 
under utgraving.  
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Det er planlagt et massedeponi i området. Deponiet etableres med helning 1:3 opp til 
maksimalt 5 meters høyde. Videre fylling bakover varierer fra 1:15 til 1:8 mot stigende 
terreng.  
 
Totalt omfang av grunnforsterkning i dagsone Stokkan er estimert til 42 300 m3 stabili-
sert leire. For vertikaldren er mengden anslått til 53 800 lm med dren med gjennom-
snittlig lengde 30 meter.  
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1 Innledning 

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger 
kommune. Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele 
strekningen, og vil redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter.  
 
Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t 
på store deler av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det 
på strekningen fra Skatval til Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen 
i sidebratt terreng parallelt med jernbanen, en strekning som er svært sårbar ved 
hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom Åsen sentrum.  
 
Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkefrekvens som er dobbelt så høy som tilsvar-
ende veger. ÅDT på dagens veg er ca. 12000 på strekningen Kvithammar – Skatval, 
mens det på strekningen Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8800. Gjennom Åsen sentrum 
er ÅDT på ca. 8400, og nord for Åsen reduseres trafikkmengden til ca. 8200. Tung-
trafikkandelen på strekningen er ca. 16 % (trafikktallene er 2019-tall fra NVDB).  
 
Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen. Total lengde på ny E6 er 19 
km, hvorav 9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i Levanger. 
Grubbåskrysset sør for Åsen vil ha sørvendte ramper, mens Hammerkrysset nord for 
Åsen sentrum vil ha nordvendte ramper. Disse to kryssene vil til sammen gi en fullverdig 
kryssløsning for trafikk som skal til/fra Frosta og Åsen. Ny E6 kobles til eksisterende 
E6 like nord for Vassmarka.   
 
I Levanger kommune omfatter planforslaget tre tunneler. Ramshåmmårtunnelen (ca. 2,0 
km), Grubbåstunnelen (ca. 0,3 km) og Åsentunnelen (ca. 2,1 km). I tillegg ligger det 
nordre portalområdet til Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.  
 
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekningen fra Kvithammar til 
Åsen bli nedklassifisert til fylkesveg.  
 
Foreliggende rapport omfatter geotekniske vurderinger for reguleringsplan for dagsone 
Stokkan. 
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2 Styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger 

N200 Vegbygging fra 2018 [1] definerer hvilke Eurokoder og andre regelverk og vei-
ledninger geoteknisk prosjektering skal forholde seg til for å oppnå foreskrevet sikkerhet 
på vegen. Tilsvarende vil N400 Bruprosjektering fra 2015 [2] angi krav for prosjektering 
av konstruksjoner. Der prosjektet påvirker jernbanen vil Bane NORs tekniske regelverk 
definere kravene [3]. 
 
I Vedlegg A er det beskrevet begrunnede valg av gjeldende prosjekteringsforutsetninger. 
Resultatet oppsummeres i tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Oppsummering av geoteknisk kategori, konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC) og 
minste prosjekterings- og utførelseskontrollklasse (PKK og UKK) for de ulike delområdene av 
planen 

Delområde Geoteknisk 
kategori CC/RC PKK UKK 

Dagsone Stokkan  3 3 3 3 
Bru for nordgående avkjøringsrampe 3 3 3 3 
Masseoppfylling 3 3 3 3 
Portaler påhugg nord Grubbåstunnelen 1 3 3 3 
Portaler påhugg sør Åsentunnelen 1 3 3 3 

 
 
 
3 Topografi og grunnforhold 

Terrenget mellom Grubbåsen og høydedraget ved Lille Stokkan er skålformet og faller 
slakt mot vest. Ned mot bekken ved Innlegget blir skråningene noe brattere og har en 
helning på ca. 1:10. Landskapet er et landbruksområde. Midt i området er det et opp-
dyrket myrområde, og øst for veglinja er det et mindre område med noe skog. 
 
Tiltaket foregår under marin grense og ifølge NGUs løsmassekart hovedsakelig på "tykk 
havavsetning" (turkis farge). I skråningene opp mot Grubbåsen og på høydedraget ved 
Lille Stokkan er det "tynn hav-/strandavsetning" (lyseblå farge). Nedenfor Lille Stokkan 
er det flere observasjoner av berg i dagen. Videre opp mot toppen av Grubbåsen er det 
"tynt humus-/torvdekke" (lysebrun farge), og her er det mange observasjoner av berg i 
dagen ved påhugget for Grubbåstunnelen. Øst for Innlegget er det et område med "torv 
og myr" (mørkebrun farge). I de tykke havavsetningene er det forventet å finne leire. 
Det kan også være kvikkleire. I strandsoneavsetninger er det forventet å finne mer lag-
delt silt og leire, og ofte er disse løsmassene noe fastere enn de dype havavsetningene. 
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Figur 1 Kvartærgeologisk kart dagsone Stokkan [4]. Veglinja er skissert med rød stiplet linje. 

 
 
 
Det er utført grunnundersøkelser i tiltaksområdet i flere faser, senest som supplement til 
denne planen. Alle tilgjengelige og relevante grunnundersøkelser er presentert i 
prosjektets BIM-modell, og sammenhengen mellom gamle grunnundersøkelser og nye 
navn i modellen er gitt i datarapport [5]. Alle med behov for tilgang til datarapporten i 
modell får tilgang til BIM-modellen på forespørsel. Permanent leveres dataene i 
NADAG senest ved prosjektets avslutning. 
 
Utførte grunnundersøkelser i dagsone Stokkan er vist på tegning 020 og 021 sammen 
med tolkning av kvikkleire / sprøbruddmateriale i borpunktene. Sonderingene indikerer 
et løsmassebasseng med bergdybder opp til 46 meter mellom Grubbåsen og høydedraget 
ved Lille Stokkan. Løsmassene i dette bassenget består generelt av et tynt topplag med 
faste masser over normalkonsolidert leire. Leira er bløt til meget bløt og til dels kvikk. 
Punkt der det er antatt sensitiv leire eller påvist i prøve er markert rødt og punkt der det 
er tolket mulig sensitiv leirer er markert oransje. I flere punkt er det indikert kvikkleire 
/ sprøbruddmateriale fra 2-3 meter under terreng. I skråningen opp mot Stokkanvegen 
er løsmassemektigheten generelt liten, men i enkelte punkt er berg påvist i over 10 
meters dybde. Løsmassene består av noe fastere leire her.  
 
Det er utført flere sonderinger med bergpåvisning ved portalene for Grubbåstunnelen. 
Disse sonderingene indikerer en bergdybde på under 2 meter nærmest portalene [5]. Det 
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er utført få sonderinger vest for påhugget. De nærmeste sonderingene indikerer en løs-
massemektighet på over 20 meter og forekomst av sprøbruddmateriale. 
 
Det er installert poretrykksmålere ved myrområdet omtrent midt i bassenget. Målingene 
indikerer hydrostatisk poretrykk fra ca. 0,5 meter under terrengnivå. 
 
 
4 Områdestabilitet 

Det er ikke tidligere registrerte kvikkleiresoner i dagsone Stokkan, og vegen ligger heller 
ikke i utløpsområdet for andre kvikkleiresoner. Det er funnet betydelige mengder kvikk-
leire i området. Kvikkleira ligger i hovedsak i flatt terreng nede i løsmassebassenget, 
men det er også funnet forekomster oppe i skråningene. Det er derfor opprettet to nye 
aktsomhetsområder for kvikkleireskred i dagsone Stokkan, vist på figur 2. Nordre sone 
har foreløpig fått navn "Stokkan", men sonen i sør har fått navn "Innlegget". Utredning 
av sonene er utført i vedlegg B.  
 
Det er også utført beregninger av sonene som viser at sikkerheten av sonene oppfyller 
krav iht. NVE veileder 7/2014, vist på tegning 111 og 131. Krav til sikkerhet mot 
områdeskred vurderes dermed å være tilfredsstilt. Skjæringen i sone "Innlegget" doku-
menteres etter krav i SVV hb. N200, som stiller strengere krav til materialfaktor enn 
NVE veileder 7/2014. 
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Figur 2 Nye aktsomhetsområder for kvikkleireskred i dagsone Stokkan vist med oransje skravur. 
I sør går planlagt veglinje i skjæring gjennom kvikkleireforekomsten. I nord vil veglinja gå i 
tunnel under sonen.  

  

Sone Stokkan 

Sone Innlegget 
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5 E6 dagsone Stokkan 

5.1 Beskrivelse av tiltaket 
Dagsone Stokkan består av en 800 meter lang parsell mellom Grubbåstunnelen og Åsen-
tunnelen på Stokkan, se figur 3. Ved påhugget for Grubbåstunnelen kommer vegen ut i 
en skjæring rett gjennom den nyopprettede kvikkleiresonen "Innlegget". Rett nord for 
Grubbåstunnelen er det planlagt et halvkryss der nordgående avkjøringsrampe krysser i 
bru over E6. Nordgående og sørgående ramper kobles til dagens E6 i en rundkjøring 
nordvest for Innlegget. Videre fortsetter planlagt trasé for E6 nordover inn i forskjæring 
for Åsentunnelen.  
 
 

 
Figur 3 Dagsone Åsen. Rett nord for Grubbåstunnelen er det planlagt et halvkryss med nord-
gående avkjøringsrampe og sørgående påkjøringsrampe. Rampene kobles til dagens E6 i en 
rundkjøring nord for Innlegget. 

 
 
I sør kommer vegen ut av Grubbåstunnelen og går over i en skjæring, som vist på figur 
4. Skjæringen vil bli delvis i berg mot øst og i løsmasser mot vest. Løsmasseskjæringen 
har en høyde på ca. 7 meter. Videre krysser vegen dagsonen på en mindre fylling med 
fyllingshøyder på opptil 2,7 meter, vist på figur 5, før den fortsetter inn i en løsmasse-
skjæring nord for myrområdet, vist på figur 6. Løsmasseskjæringene har en høyde på 
opptil 9 meter. Videre mot Åsentunnelen går skjæringen inn i berg som vist på figur 7. 
Tiltaket medfører skjæringer i de overliggende løsmassene på opptil 13 meter.  
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Figur 4 Vegen kommer ut av Grubbåstunnelen i en skjæring. Skjæringen er delvis i berg og delvis 
i løsmasser. Løsmasseskjæringen har en høyde på inntil ca. 7 meter. 
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Figur 5 Ny E6 krysser dagsone Åsen på en mindre fylling med høyde inntil 2,7 meter, før den 
fortsetter inn i en løsmasseskjæring nord for myrområdet. 

 

Grubbåsbrua 
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Figur 6 Veglinja fortsetter inn i en løsmasseskjæring nord for myrområdet. Løsmasseskjæring-
ene har en høyde på opptil 8,8 meter. 
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Figur 7 Veglinja fortsetter inn i Åsentunnelen. Inn mot tunnelen ligger vegen i en bergskjæring. 
Tiltaket medfører skjæringer i de overliggende løsmassene på opptil 13 meter. 
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Rampebrua over E6 er tenkt etablert på opptil 8,6 meter høye tilløpsfyllinger, som vist 
på figur 8. Selve brua skal ha navnet Grubbåsbrua, og har en lengde på ca. 90 meter som 
fordeles på 4 eller 5 spenn. 
 
 
 

 
Figur 8 Tverrsnitt gjennom halvkrysset ved bruas søndre fundament. Fyllingen for nordgående 
avkjøringsrampe har her en høyde på 7,2 meter. Sørgående påkjøringsrampe ligger på en 
mindre fylling med høyde opptil 2,0 meter.  

 
 
Det går en VA-ledning nedenfor Lille Stokkan som drenerer hele området, vist på figur 
9. Ledningen har svært lavt fall og er utsatt for setninger. Ledningen skal byttes ut til en 
større dimensjon i løpet av prosjektet. 
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Figur 9 Det går en VA-ledning fra bekken til venstre i figuren og østover inn under ny E6. 
Ledningen har svært lite fall og tåler lite deformasjoner. 

 
 
5.2 Geoteknisk prosjektering 

5.2.1 Stabilitet 

Basert på skjærfastheten i området vil skjæringer og fyllinger kunne etableres med 
høyder opptil 3 meter uten videre geoteknisk prosjektering enn overslagsberegningen 
som er vist i vedlegg C. Dette vil gjelde for mesteparten av vegkroppen for E6 og grøfter 
for VA. Fyllingshøyde 3 meter settes også som begrensning for høyde på ranker med 
mellomlagring av matjord. 
 
Beregninger for forskjæringen til Grubbåstunnelen viser at planlagt skjæring ikke har 
tilfredsstillende sikkerhet uten at det gjøres tiltak. Det må derfor gjøres grunnfor-
sterkning med kalksement til ca. kt. +83 i skjæringsområdet. Trauet for vegen kommer 
også ned i kvikkleire, så det bør gjøres grunnforsterkning med kalksement i skjæringen 
for å sikre trafikkerbarhet og anleggsteknisk gjennomføring. Det bør etableres overflate-
drenering i form av plastring for å sikre overflatestabilitet i skjæringen. Beregning av 
stabilitet for skjæringen er vist i vedlegg C og på tegning 112. Omfang av grunnfor-
sterkning er vist på tegning 011.  
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Der E6 går inn i Åsentunnelen går veglinja i en skjæring før den treffer berget. Selve 
skjæringen vil bli liggende mot berg, som vist på figur 6. Trauet for E6 kommer imidler-
tid ned i bløt leire under nivå for kvikkleire. Det bør derfor gjøres grunnforsterkning 
med kalksement for å sikre trafikkerbarhet og anleggsteknisk gjennomføring av skjær-
ingen.  
 
Beregninger av skjæringene over påhugget for Åsentunnelen viser at planlagt skjæring 
har tilfredsstillende sikkerhet dersom den etableres med helning 1:2,75. Stabiliteten av 
skjæringen er avhengig av poretrykket i skråningen holdes lavt. Tiltak for å få kontroll 
på denne vil være å plastre skjæringen, samt installere poretrykksmålere på toppen av 
skjæringen for å kunne kontrollere grunnvannsstanden underveis i utgravingen. Install-
ering av poretrykksmålere vil gjøres til byggeplan, der også mulige tiltak vil detaljeres 
opp. Beregningene er vist i vedlegg C og på tegning 161. 
 
Det er gjort beregninger for stabiliteten av tilløpsfyllingene for Grubbåsbrua. Beregning-
ene viser at leira i området ikke er fast nok til å kunne legge ut hele fyllinga med en 
gang. Beregninger i tverretning viser at fyllinga kan legges ut til en høyde på 6,5 meter 
og sider med helning 1:8 uten tiltak. Ved videre oppfylling må fyllingene legges ut med 
gradvis konsolidering mellom hvert utleggingstrinn. Endelig detaljering av oppfylling 
og konsolideringsregime detaljeres i byggeplan. Beregninger av stabiliteten i tilløpsfyll-
ingenes tverretning er beskrevet i vedlegg C og vist på tegning 180 -182. 
 
Stabiliteten av tilløpsfyllingene inn mot ny E6 er ikke tilstrekkelig, ettersom det ikke er 
plass til å legge ut fyllingene med helning 1:8. Mot E6 må det derfor etableres et 15 – 
20 meters bredt belte med grunnforsterkning for å sikre tilstrekkelig stabilitet. 
Beregninger av stabilitet i bruas lengderetning er beskrevet i vedlegg C og vist på 
tegning 190 – 192. Omfang av grunnforsterkning er vist på tegning 011.  
 
5.2.2 Grubbåsbrua 

Grubbåsbrua er planlagt fundamentert direkte på kalksementstabilisert leire. I første 
omgang er det størrelse på setninger og bruas krav til differansesetninger som er 
bestemmende for gjennomførbarheten av løsningen, da leira i området er svært setnings-
ømfintlig. Det er derfor utført setningsberegninger for tilløpsfyllingen og bruaksene, vist 
i vedlegg D. Bæreevne av kalksementblokkene for fundamentene vil avhenge av funda-
mentstørrelse og mengde kalksement som installeres. I første omgang er det tatt utgangs-
punkt i størrelse på kalksementblokker på 5 x 8 og 6 x 10 meter for søyleaksene og 8 x 
11 meter for landkarene. Dette vil detaljeres og optimaliseres i byggeplan. En skisse av 
brua er vist på figur 10. 
 
Beregningene viser at det må etableres en forbelastningsfylling over tilløpsfyllingen 
med 2,5 meter overhøyde og over søyleaksene med 4 m overhøyde. Formålet med for-
belastningen er å konsolidere grunnen til et høyere spenningsnivå enn spenningene den 
vil være utsatt for i ferdig tilstand. På denne måten gjøres mesteparten av setningene 
unna før brua bygges. Totalt er det forventet mellom 1,2 og 1,5 meter setning på tilløps-
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fyllingene. Der er viktig at fyllingsnivået opprettholdes etter hvert som setningene gjøres 
unna. En sammenstilling av forventede setninger for brua er vist i figur 11. 
 

 
Figur 10 Skisse av Grubbåsbrua med tilløpsfyllinger og spennvidder. 

 
Forbelastningen bør konsolidere omtrent 90% før den kan tas vekk. For å rekke dette 
innenfor prosjektets byggetid må det installeres vertikaldren ved bruaksene og under 
tilløpsfyllingene. Liggetiden av fyllingen bestemmes av hvor tett det installeres vertikal-
dren. For bestemmelse av mengder vertikaldren legges det til grunn en konsolideringstid 
på 6 – 12 måneder. Omfang av vertikaldren er vist på tegning 011.  
 

 
Figur 11 Beregnede setninger for de ulike bruaksene for Grubbåsbrua. 

 
Som figur 11 viser oppstår det størst setninger i søyleaksene for brua, ettersom det er 
disse aksene som får størst laster. Dette medfører differansesetninger på opptil 40 mm 
mellom landkar og nærmeste søyleakse. Krav til differansesetninger for brukonstruk-
sjoner er i utgangspunktet L/1000 mellom hver akse. Differansesetningene er imidlertid 
kontrollert av konstruksjon, og brua tåler differansesetningene som er beregnet. For å 
redusere differansesetningene kan designet av fundamentene optimaliseres ved å endre 
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arealet av kalksementblokkene og dybdene det stabiliseres til. Med optimalisering av 
designet vurderes det som gjennomførbart å fundamentere brua på kalksementstabilisert 
leire.   
 
5.2.3 Setninger 

Størst setninger forventes for tilløpsfyllingene for Grubbåsbrua, og er beskrevet i 
vedlegg D og i kap. 5.2.2 og omtales ikke videre her.  
 
Veglinja gjennom området ligger delvis på fylling med høyde opptil 2-2,5 meter. Dette 
vil medføre spenninger i grunnen tett opptil grunnens prekonsolideringsspenning, noe 
som vil kunne initiere sekundærsetninger på veglinja. Sekundærsetninger, også kjent 
som kryp, vil foregå over lang tid og vil kunne påvirke bruas vertikalkurvatur. Ved 
videre detaljering av prosjektet må det vurderes om det bør etableres en forbelastning 
langs E6 for å redusere langtidssetninger. 
 
Nord for tilløpsfyllingen på vestsiden av E6 ligger det en drensledning som fortsetter 
vestover under E6 og jernbanen. Ledningen ligger med minimalt fall, og vil være svært 
utsatt for setninger. Bygging av tilløpsfyllingen vil gi tilleggsspenninger i grunnen som 
resulterer i setninger på VA-ledningen. VA-ledningen må derfor byttes ut etter at 
setningene for tilløpsfyllingen har påløpt. Det kan være aktuelt å installere vertikaldren 
langs traseen for fremtidig VA-ledning for å redusere risiko for restsetninger på denne 
etter at den er etablert.  
 
5.2.4 Mengder 

Følgende estimat for mengder er utarbeidet for dagsone Stokkan: 
 
Kalksement 

 Grubbåsbrua      3 400 m3 
 Tilløpsfyllinger    10 700 m3 
 Forskjæring Grubbåstunnelen  22 200 m3 
 Forskjæring Åsentunnelen    6 000 m3 
 Totalt    42 300 m3 

Vertikaldren 
 Tilløpsfyllinger   21 500 lm 
 Ved Grubbåsbrua   30 400 lm 
 VA-ledning      1 900 lm 
 Total     53 800 lm 
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6 Masseoppfylling 

6.1 Beskrivelse av tiltaket 
Det vurderes å fylle stein og løsmasser fra prosjektet i området øst for E6 ved Stokkan. 
Plasseringen for masseoppfyllingen er ennå usikker. Foreløpig er oppfyllingen planlagt 
i det skålformede terrenget mellom Stokkanvegen og myrområdet og dekker et areal på 
ca. 180 000 m2. Foreløpig plassering er vist på figur 12. 
 
 

 
Figur 12 Foreløpig plassering av masseoppfylling mellom Stokkanvegen og myrområdet i øst. 

 
6.2 Geoteknisk prosjektering 
Det er utført beregning av stabilitet av oppfyllingen. Oppfyllingen er tenkt lagt ut med 
sidekanter med høyde opptil 5 meter og helning 1:3. Videre bakover legges fyllingen 
med slak helning varierende mellom ca. 1:15 og 1:8, som muliggjør jordbruk i arealet. 
Beregningene viser at stabiliteten av oppfyllingen er tilstrekkelig slik det er utformet.  
 
Masseoppfyllingen ligger opp mot den nyopprettede kvikkleiresonen "Stokkan", som 
beskrevet i vedlegg B. Fyllingen vil bli liggende i foten av sonen, og således fungere 
som en stabilitetsforbedrende motfylling mot sonen. Sonen har allerede beregnet sikker-
het over kravet på 1,4, vist på tegning 131. Det gjøres ikke ytterligere vurderinger av 
fyllingens innvirkning på områdestabiliteten.  
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Det vil oppstå noe setninger på oppfyllingen som vil påløpe over lang tid. Ettersom 
tykkelsen av fyllingen er jevn vil også setningene bli jevne, og forventes ikke å medføre 
noen problemer.  
 
Utlegging av fyllingen må gjøres mot stigende terreng.  
 
 
7 Portaler for Grubbåstunnelen, nordre påhugg 

7.1 Beskrivelse av tiltaket 
Portalene for Grubbåstunnelen, nordre påhugg, er 12 og 16 meter lange og fundament-
eres på undersprengt berg som vist i tverrsnitt på figur 13. Påhuggsflatene anlegges skrått 
i forhold til tunnelene. Utgravingen ned til berg medfører en opptil 12 meter høy løs-
masseskjæring på vestsiden av påhugget. Skjæringen vil i praksis være en rensk av 
løsmasser over berg.  
 
 

 
Figur 13 Tverrsnitt portalene for Grubbåstunnelen. Portalene fundamenteres på undersprengt 
berg. 
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7.2 Geoteknisk prosjektering 
Fundamentering av tunnelportaler direkte på steinfylling på berg vurderes uproblematisk 
og håndteres ikke nærmere i reguleringsplan. 
 
 
8 Portaler for Åsentunnelen, søndre påhugg 

8.1 Beskrivelse av tiltaket 
Portalene for Åsentunnelen, søndre påhugg, er 7 meter lange og fundamenteres på under-
sprengt berg som vist i tverrsnitt på figur 14. Utgravingen ned til berg medfører en opptil 
12 meter høy løsmasseskjæring på vestsiden og en noe lavere løsmasseskjæring med 
høyde opptil 5,3 meter på østsiden av påhugget. Skjæringene er håndtert i kap. 5.2.1 og 
vedlegg C. 
 
 

 
Figur 14 Tverrsnitt portaler Åsentunnelen. Portalene fundamenteres på undersprengt berg. 

 
8.2 Geoteknisk prosjektering 
Direktefundamentering av portaler på sprengt stein over berg vurderes uproblematisk og 
håndteres ikke nærmere i reguleringsplan.  
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9 Rekkefølgebestemmelser 

Følgende rekkefølgebestemmelser legges til grunn for gjennomføring 
 Grunnforsterkning for tilløpsfyllinger og installering av vertikaldren utføres før 

fyllinger etableres. 
 Grunnforsterkning ved forskjæringen for Grubbåstunnelen etableres før skjær-

ing tas ut. Nedtak av opptil 3 meter i øvre del av påhugget tillates for å planere 
for KS-rigger før stabilisering 

 Ved etablering av tilløpsfyllinger må fylling for landskap med helning ca. 1:8 
og slakere etableres samtidig som vegfyllingen, da stabiliteten er avhengig av 
landskapsfyllingen som motfylling. 

 Forbelastningsfylling for bruas søyleakser etableres før eller samtidig med 
forbelastning for tilløpsfyllinger.  

 Der sidefylling blir liggende inntil tilløpsfyllingen for Grubbåsbrua må fyll-
massene være på plass samtidig som forbelastningsfyllingen. Dette er for at 
sidefyllingen ikke skal gi tilleggsspenninger i grunnen som gir setninger etter 
at grunnen under brua er ferdig konsolidert.   

 Etablering av overvannsanlegg må gjøres etter forbelastningen er fjernet. 
 Bygging av bru gjøres først etter forbelastningsfyllingene er fjernet. 
 Ved uttak av forskjæringer for Grubbåstunnelen og Åsentunnelen må pukk-

strenger etableres suksessivt med utgravingen for å sikre håndtering av vann og 
overflatestabilitet i skjæringen.  

 
 
10 Risikoer ved utførelse 

Følgende risikoer må tas hensyn til ved utførelse av E6 dagsone Stokkan: 
 Graving i kvikkleire ved forskjæring for Grubbåstunnelen. Føringer for stuff-

høyde og helning på skjæring må overholdes.  
 Vann i skråninger. Håndteres ved pukkstrenger og poretrykksovervåking 
 Bæreevnebrudd for fyllinger. Håndteres med føringer for fyllingshøyde og 

helning på fyllinger. 
 Bæreevnebrudd for store maskiner. Føringer for marktrykk utarbeides.  
 Oppbygging av poretrykk ved stabilisering med kalksement med påfølgende 

utglidning. Aktuelt i skrånende terreng som forskjæringen for Grubbåstunnel-
en. 

 Utblåsning av bindemiddel ved grunnforsterkning. 
 Konsolideringstid for fyllingen. Denne er usikker, og lengre konsolideringstid 

enn forutsatt kan får store konsekvenser for fremdrift.  
 Sprengning nær kvikkleire og krav til rystelser.  
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11 Plan for overvåking og kontroll 

Oppfølging av prosjektet foreslås som følger: 
 Overvåkning av poretrykk ved stabilisering med kalksement for forskjæringen 

til Grubbåstunnelen 
 Overvåking av poretrykk i forskjæringene for både Grubbåstunnelen og Åsen-

tunnelen. 
 Overvåking av poretrykk under tilløpsfyllinger for å kunne vurdere konsolider-

ingsgrad og setningsforløp.  
 Setninger på tilløpsfyllinger og bruakser må overvåkes og kontrolleres. Dette 

kan gjøres med setningsplater, men det vil være en fordel å benytte slange-
setningsmåler langs senterlinja for brua for å kunne kontinuerlig overvåke og 
ha kontroll på setninger på bruakser og tilløpsfylling.  

 Grunnforsterkning med kalksement kontrolleres med feltforsøk som FOPS og 
CPTU i en prosentandel av pelene, foreløpig antatt omfang lik 2%. Bruakser 
bør kontrolleres med opptak av prøver fra kalksementstabilisert materiale. 

 Utlegging av sidefylling kontrolleres med innmåling og visuelt.  
 
 
12 Videre arbeid 

Følgende arbeider må utføres til byggeplan: 
 Supplerende beregninger, herunder 

o Detaljering av utfylling og konsolideringsregime for tilløpsfyllinger.  
o Optimalisering av fundamentering Grubbåsbrua. Herunder vurdering av 

liggetid for forbelastningsfyllinger, krypdeformasjoner, konfigurasjon av 
kalksement og vertikaldrenering.   

o Fundamentering av brureis. 
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A1 Styrende dokumenter 

N200 Vegbygging fra 2018 [1] definerer hvilke Eurokoder og andre regelverk og vei-
ledninger geoteknisk prosjektering skal forholde seg til for å oppnå foreskrevet sikkerhet 
på vegen. Tilsvarende vil N400 Bruprosjektering fra 2015 [2] angi krav for prosjektering 
av konstruksjoner. Der prosjektet påvirker jernbanen vil Bane NORs tekniske regelverk 
[3] definere kravene. 
 
 
A2 Geotekniske kategorier 

Prosjekter klassifiseres i geoteknisk kategori 1, 2 og 3 avhengig av kompleksitet og 
risiko. Kategori bestemmes i henhold til Eurokode 7 del 1 [4]. Ulike deler av prosjektet 
kan plasseres i ulik geoteknisk kategori. Tilstøtende områder og konstruksjoner skal 
også være en del av vurderingen. 
 
Spesielt nevner N200 [1] at i områder med kvikkleire (sprøbruddmaterialer) skal veg-
prosjekter plasseres i geoteknisk kategori 3. Videre står det at geoteknisk kategori kan 
justeres ned til 2 under spesielt gunstige forutsetninger og ved en skriftlig begrunnelse. 
 
Eurokode 7 [4] beskriver de geotekniske kategoriene slik: 

 Geoteknisk kategori 1 bør bare inkludere små og relativt enkle konstruksjoner 
med minimal risiko for stabilitet eller bevegelser i grunnen. Utgravinger bør 
ikke være dypere enn grunnvannstanden. 

 Geoteknisk kategori 2 bør omfatte konvensjonelle typer konstruksjoner og 
fundamenter uten unormale risikoer, eller grunn- eller belastningsforhold. 
Eksempelvis nevnes sålefundamentering, platefundamentering, pelefunda-
mentering, vegger og andre støttekonstruksjoner, utgravinger, fyllinger etc. 

 Geoteknisk kategori 3 bør omfatte deler av konstruksjoner som faller utenfor 
ovennevnte. Eksempelvis svært store eller uvanlige konstruksjoner, unormale 
risikoer, uvanlige eller eksepsjonelt vanskelige grunn- eller belastningsforhold, 
ustabil grunn og områder med vedvarende bevegelser. 

 
Med høyere geoteknisk kategori øker kravet til mengden grunnundersøkelser og kvanti-
tative beregninger i henhold til kap 4.3.1 i [4]. 
 
Med bakgrunn i ovenstående plasseres tiltakene som påvirkes av kvikkleireproblematikk 
i geoteknisk kategori 3. 
 
Områder som belastes ut over grunnens prekonsolidering, regnes som "unormalt 
belastningsforhold" og plasseres i geoteknisk kategori 3. 
 
Konstruksjoner, skjæringer og fyllinger i og på leirgrunn som ikke påvirkes av kvikk-
leireproblematikk og som ikke belaster grunnen ut over prekonsolideringen, regnes som 
geoteknisk kategori 2. 
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Konstruksjoner fundamentert på steinfylling over berg har minimal risiko for lav 
stabilitet eller bevegelser i grunnen og plasseres derfor i geoteknisk kategori 1. 
 
 
A3 Konsekvensklasse 

Konsekvensklasse (CC) skal velges etter Eurokode 0 [5]. Se figur 1 for veiledende 
eksempler. Pålitelighetsklasse (RC) er direkte knyttet til konsekvensklasse. Klassifiser-
ingen skal ta hensyn til årsak til brudd, konsekvenser av svikt, allmennhetens oppfatning 
av svikt og kostnader. Klassifiseringen kan gjelde hele konstruksjonen eller konstruk-
sjonsdeler. 

 
 
 
  

Figur 1 Veiledende eksempler for valg av konsekvensklasse [5] 
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I denne planen styres konsekvens både av konstruksjonstype, tiltakstype og av grunn-
forholdene. 
 
Veg- og jernbanebruer plasseres i CC/RC3 i tråd med figur 1. Tiltak som påvirkes av 
kvikkleireproblematikk kategoriseres i utgangspunktet som "grunn- og fundamenter-
ingsarbeider i kompliserte tilfeller" og skal som hovedregel plasseres i CC/RC3. Dag-
sone Åsen settes derfor i CC/RC3. Unntak fra dette er terrengendringer i skogs- eller 
landbruksområder. Slike tiltak kan vurderes å plasseres i CC/RC2, basert på en spesiell 
vurdering av årsak til brudd og konsekvens av brudd for det enkelte tiltaket. 
 
Det er indikert kvikkleire i store deler av tiltaksområdet. Både vegbygging, tunnelportal-
er og deponiet plasseres derfor i CC/RC3. 
 
Svært enkle tiltak med liten konsekvens av brudd og enkle og oversiktlige grunnforhold 
kan plasseres i CC/RC1. Dette gjelder i hovedsak tiltak utenom E6. 
 
 
A4 Prosjekteringskontrollklasse 

I henhold til N200 [1] skal minste prosjekteringskontrollklasse (PKK) bestemmes ut i 
fra både pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, som vist i figur 2. 
 
 

 
Figur 2 Valg av prosjekteringskontrollklasse – geoteknikk [1] 
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A5 Utførelseskontrollklasse 

I henhold til N200 [1] skal minste utførelseskontrollklasse (UKK) bestemmes ut i fra 
både pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori, som vist i figur 3. 
 
 

 
Figur 3 Valg av utførelseskontrollklasse – geoteknikk [1] 

 
 
A6 Krav til kontrollform 

Kontroll skal utføres i samsvar med figur 4. Utvidet kontroll i PKK3 skal gjennomføres 
fra og med reguleringsplan til og med byggefasen. I henhold til N200 [1] og Eurokode 
0 [5] skal utvidet prosjekteringskontroll og utvidet utførelseskontroll utføres i bygg-
herrens regi enten av byggherrens egen organisasjon eller et annet foretak som er uav-
hengig av foretaket som utførte arbeidene. Omfang av prosjekteringskontroll er vist i 
Kapittel 203.4 i N200 [1]. 
 
 

 
Figur 4 Krav til kontrollform [1] 
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A7 Lokalstabilitet og bæreevne 

Lokalstabilitet defineres av bruddet som begrenses til det lokale påvirkningsområdet for 
spenningsendringen som har oppstått i skråningen [6]. 
 
N200 [1] stiller krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne som konsekvens av 
bruddmekanisme og konsekvensklasse, gjengitt i figur 5. 
 
 

 
Figur 5 Krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne [1] 

 
 
Bane NORs tekniske regelverk [3] sier at jernbanebruer skal prosjekteres etter Eurokode 
0 [5] og Eurokode 7 [4], og har som Vegdirektoratet bestemt sitt eget sett med krav til 
partialfaktorer, se figur 6. Disse er for øvrig like som Vegdirektoratets krav. 
 



 

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-30-r r2-geot-06 geoteknisk fagrapport dagsone stokkan\rev.0\vedlegg a - styrende dokumenter og 
prosjekteringsforutsetninger\vedlegga.docx 

Dokumentnr.: 20180628-30-R 
Dato: 2021-03-05 
Rev.nr.: 00 
Vedlegg A, side: 7  

 
Figur 6 Krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne ved geoteknisk prosjektering av 
jernbanebruer [3] 

 
 
A8 Områdestabilitet 

Områdestabilitet defineres av en stabilitetstilstand der et initialt brudd kan igangsette en 
progressiv frem- eller bakoverrettet bruddutvikling i tilstøtende sprøbruddmaterialer. 
Områdestabilitet utredes og dokumenteres i tråd med NVEs veileder [6]. Denne baserer 
seg på en inndeling i tiltakskategorier K0-K4. 
 
NVE 7/2014 [6] definerer fem tiltakskategorier basert på tiltakets påvirkning av område-
stabiliteten og av konsekvensene ved skred. For utbygging av ny E6 velges tiltakskate-
gori K4 fordi tiltaket medfører større personopphold og har en viktig samfunnsfunksjon. 
K4 er strengeste tiltakskategori. For tiltak i kategori K4 stilles det krav om stabilitets-
analyser som dokumenterer tilfredsstillende områdestabilitet. 
 
Det er ingen registrerte faresoner i området. Prosjekteringen til reguleringsplan vil av-
dekke om det eventuelt skal opprettes noen. 
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 Aktuelle soner 

Planlagt veglinje gjennom dagsone Stokkan går fra Grubbåstunnelen i sør til Åsen-
tunnelen i nord. Det er ikke registrert noen eksisterende aktsomhetsområder for kvikk-
leireskred i området, men ved utførelse av grunnundersøkelser er det påvist mektige 
forekomster av sprøbruddmateriale i området. Mesteparten av sprøbruddmaterialet ligg-
er i flatt terreng, og utgjør ingen risiko for kvikkleireskred. Det er imidlertid også funnet 
sprøbruddmateriale i skråningene omkring det flate område. Disse forekomstene til-
fredsstiller de topografiske kriteriene til aktsomhetsområder. Det opprettes derfor to nye 
aktsomhetsområder i dagsonen; sone "Innlegget" i sør og sone "Stokkan" i nord. De nye 
aktsomhetsområdene er vist på figur 1 og tegning 022 og 023. 
 
 

 
Figur 1 Oversikt over nye aktsomhetsområder i dagsone Stokkan, vist med oransje skravur. 
Planlagt veglinje er vist med grått. 
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 Grunnlag 

Det er utført grunnundersøkelser i flere runder i området. Alle aktuelle undersøkelser er 
sammenstilt i datarapport for prosjektet, 20180628-07-R_R2-GEOT-01 [1]. 
 
 

 Topografi og grunnforhold 

Terrenget mellom Grubbåsen og høydedraget ved Lille Stokkan er skålformet og faller 
slakt mot vest. Ned mot bekken ved Innlegget blir skråningene noe brattere og har en 
helning på ca. 1:10. Landskapet er et landbruksområde. Midt i området er det et myr-
område med noe skog. 
 
Tiltaket ligger under marin grense og ifølge NGUs løsmassekart vist på figur 2, består 
grunnen hovedsakelig av "tykk havavsetning" (turkis farge). I skråningene opp mot 
Grubbåsen og på høydedraget ved Lille Stokkan er det "tynn hav-/strandavsetning" 
(lyseblå farge). Nedenfor Lille Stokkan er det flere observasjoner av berg i dagen. Videre 
opp mot toppen av Grubbåsen er det "tynt humus-/torvdekke" (lysebrun farge), og her 
er det mange observasjoner av berg i dagen ved påhugget for Grubbåstunnelen. Øst for 
gården Innlegget er det et område med "torv og myr" (mørkebrun farge). 
 
 

 
Figur 2 Kvartærgeologisk kart dagsone Stokkan. Veglinja er skissert med rød stiplet linje. 
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Utførte grunnundersøkelser i dagsone Åsen er vist på tegning 020 og 021 sammen med 
tolkning av kvikkleire / sprøbruddmateriale i borpunktene. Punkt der det er antatt sensi-
tiv leire eller påvist i prøve er markert rødt og punkt der det er tolket mulig sensitiv leirer 
er markert oransje. Punkter uten antatt sprøbrudd er markert grønne. Sonderingene indi-
kerer et løsmassebasseng med bergdybder opp til 46 meter mellom Grubbåsen og høyde-
draget ved Lille Stokkan. Løsmassene i dette bassenget består generelt av et tynt topplag 
med faste masser over normalkonsolidert leire. Leira er bløt til meget bløt og til dels 
kvikk. I flere punkt er det indikert kvikkleire / sprøbruddmateriale fra 2-3 meter under 
terreng. I skråningen opp mot gården Stokkan er løsmassemektigheten generelt liten, 
men i enkelte punkt er berg påvist i over 10 meters dybde. Løsmassene består av noe 
fastere leire her.  
 
Det er utført flere sonderinger med bergpåvisning ved portalene for Grubbåstunnelen. 
Disse sonderingene indikerer en bergdybde på under 2 meter nærmest portalene [1]. Det 
er utført få sonderinger vest for påhugget. De nærmeste sonderingene indikerer en løs-
massemektighet på over 20 meter og forekomst av sprøbruddmateriale.  
 
Det er installert poretrykksmålere ved myrområdet omtrent midt på strekningen. Måling-
ene indikerer hydrostatisk poretrykk. 
 
 

 Soneavgrensning og klassifisering 

B4.1 Begrensning av løsneområde 
Det er utført en tolkning av samtlige grunnundersøkelser i området for å kartlegge ut-
bredelse av kvikkleire og sprøbruddmateriale. Denne tolkningen er vist som en oversikt 
på tegning 020. Tolkede borpunkter er merket med rødt for kvikkleire / sprøbrudd-
materiale, gult for usikker tolkning og tynne lag av sprøbruddmateriale, og grønt for 
borpunkter uten sprøbruddmateriale.  
 
Det er også tegnet opp profiler og tolket lagdeling for sonene "Innlegget" og "Stokkan" 
for å kunne kartlegge lengde på løsne- og utløpsområder. Profilene er vist på tegning 
110 – 140. Vurdering av løsnelengder resulterer i løsneområder, som vist på tegning 021 
sammen med profilenes plassering i planet.  
 
Løsnelengdene er bestemt ved å legge en linje på 1:15 gjennom sprøbruddmateriale fra 
en dybde på ca. 0,25*H under skråningsfoten. I slake skråninger er skråningsfoten i 
denne sammenheng definert som der terrenget er slakere enn 1:15. Dersom underkant 
sprøbruddmaterialet heller brattere enn 1:15 er også 1:15-linja lagt brattere for ikke å 
skjære ut under sprøbruddmaterialet. Der 1:15-linja skjærer ut av sprøbruddmaterialet i 
overkant er linjen fortsatt med helning 1:3 opp til terreng. Dette er som vist i figur 1 i 
NIFS-rapport 14/2016 [2], men er ikke helt i tråd med den empiriske metoden for vurder-
ing av utløp slik det er beskrevet. Dette er en forenkling for å kunne vurdere løsnelengde 
uten å måtte gjøre en beregning først for å ha en kritisk glideflate å ta utgangspunkt i. 
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Metoden som er benyttet vurderes å være i tråd med intensjonen i veilederen, og gir etter 
NGIs syn en realistisk og tilstrekkelig konservativ vurdering av løsnelengden.  
 
B4.2 Soneavgrensning 
Sør i området, ved påhugget for Grubbåstunnelen, er det en forekomst av sprøbrudd-
materiale der høydeforskjellen er opptil 10 meter og terrenghelning ca. 1:10 mot nord. 
Forekomsten ligger slik til at forholdene ligger til rette for å opprette en faresone for 
områdeskred. Faresonen gis videre navnet "Innlegget". Det aktuelle området er vist på 
figur 3 og tegning 020. Tegning 110 viser et profil gjennom sonen. 
 
 
 

 
Figur 3 Sone "Innlegget", avgrenset av Grubbåsen i sør, en mindre bekk i nord og av slakt 
terreng i øst og vest. 

 
I området nordøst for bassenget er det registrert en forekomst av sprøbruddmateriale 
som ligger slik til at det topografisk oppfyller krav til faresoner for kvikkleireskred. 
Terrenget er slakt, og det er ingen naturlig utløsende faktorer i området. Det opprettes 
likevel et aktsomhetsområde ettersom utbygging i området vil kunne utløse fremover 
propagerende skred. Det aktuelle området er vist på figur 4 og tegning 020. Tegning 
120, 130 og 140 viser profiler gjennom sonen.  
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Figur 4 Sone "Stokkan", avgrenset av flatt terreng i bunn og topp av skråningen, bergrygg i 
sør og materiale uten sprøbruddegenskaper i vest.  

 
 
Ved tunnelpåhugget for Åsentunnelen er det også registrert en mindre forekomst av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Denne forekomsten er knyttet til en lokal forsenkning i 
berget, og er avgrenset av ikke-sensitiv leire på alle kanter. I foten av skråningen ligger 
en bergterskel som gjør at forekomsten ikke henger sammen med den større forekomsten 
nede på flata. Det vurderes som lite hensiktsmessig å opprette en egen sone for denne 
forekomsten, ettersom området er begrenset i utstrekning og det i stor grad vil bli gravd 
ut når forskjæringen for vegen tas ut. Forekomsten er vist på figur 5 og tegning 021. 
Tegning 150, 160 og 170 viser profiler gjennom forekomsten.  
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Figur 5 Forekomst av sprøbrudd over Åsentunnelen. Forekomsten er liten og ligger i en for-
senkning i berget. Det opprettes ikke egen faresone for denne forekomsten. 

 
 
B4.3 Faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse 
Det er utført en evaluering av faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse for de to nye 
sonene. Evalueringen er utført for tilstanden før tiltak, slik NVE beskriver det i [3]. 
Vurderingen er vist til slutt i vedlegget og er oppsummert i tabell 1 under.  
 

Tabell 1 Oppsummering av faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse for de nye kvikkleire-
sonene.  

Sone Faregrad Skadekonsekvens Risikoklasse 
Innlegget 18 15 270 

Middels Alvorlig Risikoklasse 2 
Stokkan 13 1 11 

Lav Mindre alvorlig Risikoklasse 1 
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 Sikkerhetskrav for planlagte tiltak 

Tiltaket med ny veglinje faller inn under tiltakskategori K4. Krav til sikkerhet for soner 
med lav og middels faregrad er dermed:  

a) Sikkerhetsfaktor for områdeskred F > 1,4, eller 
b) Forbedring hvis F < 1,4, se figur 5 

 

 
Figur 6 Prinsipp for krav til prosentvis forbedring av sikkerhet.  

 
 

 Grunnlag for stabilitetsvurderinger 

B6.1 Aktuelle beregningsprofiler 
Det er tegnet opp en rekke snitt for tolking av lagdeling og bestemmelse av løsnelengder. 
Disse er vist på tegning 020. Følgende profiler velges for beregninger:  

 Sone Innlegget – Profil 1  
Plassering av profilet er valgt ned mot bekken der høydeforskjellen er størst og 
terrenget er brattest.   
 

 Stokkan – Profil 3 
Profilet er aktuelt fordi det har størst forekomst av sprøbruddmateriale og størst 
høydeforskjell.  
 

Det gjøres ikke beregninger for områdestabiliteten i de øvrige profilene. Beregninger av 
tiltak for E6 håndteres etter krav til sikkerhet gitt i Statens vegvesen håndbok N200.  
 
 



 

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-30-r r2-geot-06 geoteknisk fagrapport dagsone stokkan\rev.0\vedlegg b - områdestabilitet\vedlegg b - 
områdestabilitet stokkan.docx 

Dokumentnr.: 20180628-30-R  
Dato: 2021-03-05 
Rev.nr.: 00 
Vedlegg B, side: 9  

B6.2 Tolkning av lagdeling 
Tolket lagdeling i profilene 1 til 7 er vist på tegning 1X0, der X henviser til løpenummer 
for profilnummerering.  
 
B6.3 Grunnvannstand og poretrykk 
I beregningene er grunnvannsstanden modellert som et grunnvannsspeil med hydro-
statisk økning av poretrykket med dybden. Dette er en forenkling som gjør at poretrykket 
overestimeres i topp av skråning og underestimeres i foten av skråningen. Dette har 
liten/ingen betydning, ettersom kritiske glideflater er udrenerte. Ved tolking av CPTU-
sonderinger og spesifisering av treaks og ødometerforsøk er riktig poretrykk lagt til 
grunn, slik at udrenerte styrkeparametere blir riktige. 
 
B6.4 Tolkning av parametere 
Tolkning av parametere er utført i en egen rapport, 20180628-17-R_R2-GEOT-03 [4]. 
Drenerte beregningsparametere er oppsummert i tabell 2. For leire skilles det på 
friksjonsvinkel mellom OCR over eller under 2,5. Basert på tolkning av CPTU i området 
ligger dette skillet et sted mellom 4 og 7 meter. Dette er omtrent i samme nivå som 
overgangen til sprøbruddmateriale. 
 
Tabell 2 Beregningsparametere for stabilitetsberegninger ved beregning av områdestabilitet 

 Tyngdetetthet 
[kN/m3] 

Friksjonsvinkel 
[o] 

Attraksjon 
[kPa] 

Tørrskorpe 19 33 0 
Leire 19 33 0 
Kvikkleire 19 28 0 

 
 
Udrenert skjærfasthet er basert på utførte treaksialforsøk og tolking av CPTU-sonder-
inger som vist i [5]. I beregningene er det skrevet på hvilken CPTU som er lagt til grunn, 
samt en tabell med verdier for dybde og skjærfasthet slik at dette er sporbart. I flere av 
beregningene er skjærfasthetsprofilet forlenget med dybden med en økning i skjærfast-
het på 3 kPa/m. Dette har liten betydning for beregnede resultater og er gjort for å bedre 
interpolasjonen mellom su-profiler og å hindre skjærflater å søke under su-profilene. 
 
Ved beregninger brukes et anisotropiforhold på 1,0/0,63/0,35 for aktiv, direkte og passiv 
skjærfasthet. Dette er i tråd med NVEs anbefalinger for leire med lav plastisitet [6]. For 
sprøbruddmateriale reduseres skjærfastheten med 15% fordi CPTU-korrelasjonene som 
benyttes er korrelert mot høykvalitets blokkprøver. I praksis gjøres dette ved å redusere 
ADP-forholdet til 0,85/0,63/0,35.  
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 Stabilitetsvurderinger 

B7.1 Stabilitet i dagens situasjon 
Beregninger viser at sikkerheten i dagens situasjon er godt over kravet på 1,4 både for 
profil Stokkan 1 og Stokkan 3 som vist i tabell 3. 
 
Tabell 3 Oppsummering av laveste beregnede sikkerhet i aktuelle profiler. 

Profil Beregnet sikkerhet Krav 
1 1,78 1,4 
3 1,85 1,4 

 
  

 Avgrensning av utløpsområde 

Basert på løsnelengde, lagdeling og prosentandel kvikkleire/sprøbruddmateriale som vil 
inngå i et skred, er det gjort en vurdering av utløpslengden for de nye sonene. Vurder-
ingen av utløpslengden baserer seg på NIFS-rapport 14/2016. Veilederen angir at 
mektigheten av kvikkleire som inngår i et skred styrer hvilken skredmekanisme som 
oppstår. For kvikkleiremektighet under 45% vil skredet arte seg som et rotasjonsskred 
eller flakskred, mens det for tilfeller med mektighet over 55% vil bli et flyteskred/ 
retrogressivt skred. Prinsippet er vist i figur 7. 
 
Type skred er avgjørende for å bestemme utløpslengden av løsneområder. NIFS-rapport 
14/2016 angir at følgende sammenhenger kan benyttes: 

 Ved retrogressive skred i kanalisert terreng 
o Utløpsdistanse (Lu) = 3*Løsnedistanse (L) 

 Ved retrogressive skred i åpent terreng 
o Utløpsdistanse (Lu) = 1,5*Løsnedistanse (L) 

 Ved flaksred eller rotasjonsskred i alle typer terreng 
o Utløpsdistanse (Lu) = 0,5*Løsnedistanse (L) 
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Figur 7 Prinsipp for vurdering av skredmekanisme, hentet fra NIFS-rapport 14/2016 [2]. 

 
 
Innlegget 
I denne sonen er antatt forekomst av sprøbruddmateriale stor, men høydeforskjellen er 
liten slik at mengden sprøbruddmateriale som vil inngå i et skred være < 45%. Skred-
mekanismen vil dermed bli et flakskred med utløpslengde 0,5 * L. Løsne- og utløps-
område for sone Innlegget er vist på tegning 022. 
 
Stokkan 
I denne sonen er terrenget slakt, men sprøbruddmateriale ligger grunt. I deler av sonen 
vil mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred være over 55%. Skred-
mekanismen kan dermed bli retrogressiv med utløp i åpent terreng. Utløpslengden blir 
dermed 1,5 * L. Løsne- og utløpsområde for sone Stokkan er vist på tegning 023.  
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 Sammendrag 

Planlagt veglinje går gjennom et område med store kvikkleireforekomster. Det er ikke 
registrert aktsomhetsområder for kvikkleireskred i området fra før, men basert på 
grunnforhold og topografi er det opprettet to nye faresoner, "Innlegget" og "Stokkan". 
Sone "Innlegget" har middels faregrad mens sone "Stokkan" har lav faregrad. 
 
Veglinjen går gjennom sone "Innlegget", men ligger utenfor løsne- og utløpsområdet for 
sone "Stokkan". Det er utført stabilitetsberegninger som viser at begge sonene har god 
sikkerhet. Tiltak i forbindelse med etablering av veglinja er håndtert utenom område-
stabiliteten.   
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 Tabeller med faregrad og skadekonsekvens 

B10.1 Faregrad 
Sone: Innlegget         
  Faregrad score  
Faktorer Vekttall 3 2 1 0 Valgt Score Kommentar 
Tidligere 
skredaktivitet 1 Høy Noe Lav  Ingen 1 1  
Skråningshøyde, 
meter 2 >30 

20 - 
30 15 - 20 <15 0 0  

Tidligere 
terrengnivå/OCR 2 1,0 - 1,2 

1,2 - 
1,5 

1,5 - 
2,0 >2,0 1 2 

>1,5 over 10 meter basert 
på tolkning av CPTU i 
borpunkt N32576 

Poreovertrykk, kPa 3 >+30 
10 - 
30 0 - 10 Hydrostatisk 1 3 Noe poreovertrykk mulig 

Poreundertrykk, 
kPa -3 < -50 

-(20 - 
50) 

-(0 - 
20) Hydrostatisk - -  

Kvikkleiremektighet 2 >H/2 
H/2 - 
H/4 <H/4 Tynt lag 3 6 >H/2 lengst unna bekken  

Sensitivitet 1 >100 
30-
100 20-30 <20 3 3  

Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen 1 3  
Inngrep forverring 3 Stor Noe Liten Ingen 0  0   
Inngrep forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen 0  0   

      SUM 18 Middels 
 
Sone: Stokkan         
  Faregrad score  
Faktorer Vekttall 3 2 1 0 Valgt Score   
Tidligere 
skredaktivitet 1 Høy Noe Lav  Ingen 1 1  
Skråningshøyde, 
meter 2 >30 

20 - 
30 15 - 20 <15 1 2  

Tidligere 
terrengnivå/OCR 2 1,0 - 1,2 

1,2 - 
1,5 

1,5 - 
2,0 >2,0 1 2 

1,5 – 2 basert på tolkning 
av CPTU i borpunkt 
N31072 

Poreovertrykk, kPa 3 >+30 
10 - 
30 0 - 10 Hydrostatisk 0 0  

Poreundertrykk, 
kPa -3 < -50 

-(20 - 
50) 

-(0 - 
20) Hydrostatisk 0 0  

Kvikkleiremektighet 2 >H/2 
H/2 - 
H/4 <H/4 Tynt lag 3 6  

Sensitivitet 1 >100 
30-
100 20-30 <20 2 2 

Ingen prøveserie viser 
kvikkleire.  

Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen 0 0 Ingen vassdrag i sonen 
Inngrep forverring 3 Stor Noe Liten Ingen 0  0 Ingen 
Inngrep forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen 0  0 Ingen 

      SUM 13 Lav 
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 Skadekonsekvens 
Sone: Innlegget         
  Skadekonsekvens, score  
Faktorer Vekttall 3 2 1 0 Valgt Score  

Boliger, antall 4 Tett >5 
Spredt 
>5 Spredt <5 Ingen 0 0  

Næringsbygg, personer 3 >50 10 - 50 < 10 Ingen 0 0  
Annen bebyggelse, 
verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen 0 0  

Vei, ÅDT 2 >5000 
1001-
5000 100-1000 <100 3 6 E6 gjennom sonen 

Jernbane, 
baneprioritet 2 1 - 2 3 - 4 5 Ingen 2 6 

Utløp kan berøre  
Nordandsbanen 

Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal 1 1 
Kraftledning gjennom 
sonen 

Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen 1 2 

Liten bekk, liten 
konsekvens av 
oppdemming 

      SUM 15 Alvorlig 
 
 
 
Sone: Stokkan         
  Skadekonsekvens, score  
Faktorer Vekttall 3 2 1 0 Valgt Score  

Boliger, antall 4 Tett >5 
Spredt 
>5 Spredt <5 Ingen 0 0  

Næringsbygg, 
personer 3 >50 10 - 50 < 10 Ingen 0 0  
Annen bebyggelse, 
verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen 0 0  

Vei, ÅDT 2 >5000 
1001-
5000 100-1000 <100 0 0  

Jernbane, 
baneprioritet 2 1 - 2 3 - 4 5 Ingen 0 0  
Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal 1 1  
Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen 0 0  

      SUM 1 Mindre alvorlig 
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STABILITET FYLLINGER OG SKJÆRINGER  
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 Introduksjon 

Det er flere fyllinger og skjæringer i prosjektområdet som må vurderes i forbindelse med 
reguleringsplan. Dette gjelder både skjæringer og fyllinger for veglinje, men også fyll-
inger for deponiområder. Kvikkleiresoner og områdestabiliteten er håndtert i vedlegg B. 
Figur 1 viser en oversikt over området med aktuelle fyllinger og skjæringer. (1) viser 
skjæring for Grubbåstunnelen, (2) viser fylling for avkjøringsrampe, (3) viser skjæring 
for påhugg ved Åsentunnelen og (4) viser planlagt massedeponi.  
 
 

 
Figur 1 Oversikt over dagsone Stokkan. Veglinjen går gjennom skjæringen for Grubbåstunnelen 
(1), før den fortsetter nordover inn i skjæring for Åsentunnelen (3). (2) viser fylling for påkjør-
ingsrampe for rampebruene, mens (4) viser planlagt massedeponi i området.  

 
 

1
 

2
 

3
 

4
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 Beregningsforutsetninger 

Beregningsforutsetninger for prosjektet er gitt i vedlegg A. Som en oppsummering 
nevnes krav til partialfaktor for beregninger, som bestemmes fra konsekvensklasse og 
bruddmekanisme. Kravene er oppsummert i tabell 1 under.  
 
Tabell 1 Oversikt over krav til partialfaktor for stabilitetsberegninger. En gjengivelse av SVV 
håndbok N200 [1] tabell 205.1 og 205.2.  

 

 
 
 

 Fyllinger  

C3.1 Fyllinger generelt 

Fyllinger i flatt terreng begrenses av grunnens bæreevne. Grunnen i størsteparten av 
områdene består av et tørrskorpelag på 1-2 meter over leire. Gjennomsnittlig aktiv 
udrenert skjærfasthet i leira er 30 kPa. Beregning av bæreevne ved σ = Nc*su.d /γm gir 
tillatt fyllingshøyde på ca. 3 meter ved γm = 1,6 og su,D/su,A = 0,63. Med unntak av de 
største fyllingene og skjæringene er mesteparten av E6 innenfor denne høyden. Sikker-
heten av fyllinger og skjæringer med H < 3 m anses dermed ivaretatt. Ved utlegging av 
fyllinger gjelder samme begrensning for høyde på tipp.  

Angående fyllingsskråninger bør disse etableres med helning ikke brattere enn anbefal-
inger gitt i tabell 252.1 og figur 252.1 i SVV håndbok N200 [1], gjengitt i figur 2. 
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Figur 2 Utsnitt fra SVV håndbok N200 for fyllingsskråninger i ulike materialer. 

 
C3.2 Påkjøringsramper 
Påkjøringsrampene for Grubbåsbrua er 8,6 og 7,5 meter høye på hhv. Vestsiden og øst-
siden av E6. Innledende setningsberegninger av brua viser at det må etableres en for-
belastningsfylling over landkarene for å gjøre unna setninger før brua bygges, se vedlegg 
B. Nødvendig høyde på forbelastningen er 2,5 til 3 meter, så høyden på tilløpsfyllingene 
vil bli opptil 11,5 meter. Tilløpsfyllingene er tenkt etablert med relativt slak helning, 1:8, 
for å muliggjøre jordbruk. Inn mot E6 er dette imidlertid ikke mulig.  
 
Beregninger av tilløpsfyllingene viser at disse kan etableres med helning 1:8 opptil en 
høyde på 6,5 meter med en sikkerhet γM > 1,6. For fyllingsnivåer høyere enn dette må 
leira under fyllingen legges ut lagvis med konsolidering mellom hvert lag. Dette vil øke 
skjærfastheten til leira under fyllingen og tillate høyere fylling. I beregningene er det 
beregnet en ny skjærfasthet basert på konsolidering av en fylling med tykkelse 6,5 meter. 
Ny skjærfasthet er da beregnet basert på su = 0,28*p0'. 
 
Beregninger viser at det kan fylles til 9 meter høyde etter konsolidering av en fylling 
med høyde 6,5 meter. Videre kan det fylles enda høyere dersom det konsolideres for en 
fyllingshøyde lik 9 meter. For å gjøre konsolideringstiden så kort som mulig må det 
etableres vertikaldren under fylingen. Tolkning av lagdeling og beregninger av tilløps-
fyllingene er vist på tegning 180 til 182.  
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I bruas lengderetning er landkarfyllinger tenkt etablert med helning på ca. 1:2,5. Fyll-
ingen har imidlertid for lav sikkerhet uten at det gjøres tiltak. Beregninger viser at det er 
nødvendig å gjøre grunnforsterkning i fremre del av fyllingen i et belte på ca. 15. meter 
for å ivareta stabiliteten. I praksis vil denne stabiliseringen utføres som ribber i området 
mellom landkaraksene og nærmeste søylefundament for begge sider av brua. Det vil 
også måtte påregnes stabilisering mellom tilløpsfyllingen og E6 øst for E6, der det ikke 
er plass til å legge tilløpsfyllingen med helning 1:8. Beregninger av fylling i bruas 
lengderetning er vist på tegning 190 til 192.  
 
C3.3 Fylling for deponi 
Det er planlagt et større massedeponi øst for E6. Deponiet legges ut med en høyde på 
opptil 3 meter og helning 1:3. Videre legges deponiet med slak helning, ca. 1:15 oppover 
mot det bakenforliggende terrenget. Beregninger viser at stabiliteten til deponiet er 
tilstrekkelig. Beregningene er vist på tegning 201. 
 
 

 Skjæringer 

C4.1 Skjæringer generelt 
Tilsvarende som for fyllinger anses sikkerheten av skjæringer med høyde mindre enn 
tre meter å være ivaretatt, gitt at terrenget på topp av skjæring er tilnærmet flatt. Skjær-
inger i foten av skråninger må imidlertid kontrolleres nærmere. Tilsvarende begrensning 
på 3 meter gjelder også for stuffhøyde ved utgraving av større skjæringer. For skjæringer 
anbefales det at føringer for skråningshelninger iht. SVV håndbok N200 [1] gjengitt på 
figur 3 under. 
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Figur 3 Føringer for helning på skjæringer Utklipp fra SVV håndbok N200 fig. 3-1-1. 

 
C4.2 Forskjæring for Grubbåstunnelen 
I det E6 kommer ut av Grubbåstunnelen går den gjennom en skjæring for påhuggs-
området før den fortsetter nordover på en mindre fylling. Beregninger viser utilstrekke-
lig sikkerhet dersom skjæringen etableres med helning 1:2. For å ivareta sikkerheten må 
det stabiliseres med kalksement fra ca. midt i skjæringen og ned til ca. kt. +83. Nødven-
dig gjennomsnittlig skjærfasthet i skjæringen er 100 kPa.  
 
Overflatestabiliteten i skjæringen er følsom for vann. Skjæringen må derfor plastres for 
å ha kontroll på overflatevannet. Beregning av skjæringen er vist på tegning 112. 
 
Ved utgraving av skjæringen vil trauet for vegen komme ned i kvikkleire. Det må derfor 
vurderes om det også skal gjøres grunnforsterkning før utgraving for å gjøre området 
trafikkerbart for anleggsmaskiner. Anbefalt område for grunnforsterkning er vist på 
tegning 011. 
 
C4.3 Forskjæring for Åsentunnelen 
Ved forskjæringen for Åsentunnelen vil det bli en skjæring i løsmasser vest og nord for 
forskjæringen. Det er gjort beregninger som viser at skjæringene har tilstrekkelig stabili-
tet dersom de etableres med helning 1:2,75.  
 
I likhet med forskjæringen for Grubbåstunnelen er også skjæringen ved Åsentunnelen 
følsom for vann. Skjæringen må plastres etter hvert som det graves ut. I foten av skjær-
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ingen bør det etableres en steinfot med tykkelse ca. 2,5 m. Det foreligger ikke informa-
sjon om poretrykksforholdene i skjæringen, men dette må kartlegges i byggeplan. Ved 
utgraving må det følges opp at poretrykksforholdene i skjæringen er forsvarlig sammen-
lignet med hva som er forutsatt i beregninger. Beregningene er vist på tegning 161. 
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D1 Innledning 

Nord for Grubbåstunnelen er det planlagt et halvkryss med påkjøring til E6 i sørgående 
retning og avkjørsel til Åsen i nordgående kjørefelt. Eksisterende E6 vil i fremtiden 
fungere som et lokalvegnett, og kobles til ny E6 med en rundkjøring vest for planlagt 
halvkryss. Løsningen er vist på figur 1. For å etablere krysset må avkjøringsrampen fra 
E6 krysse i bru over ny veg.  
 
 

 
Figur 1 Planlagt vegkryss nord for Grubbåstunnelen. Avkjøringsrampe for nordgående kjørefelt 
krysser med bru over ny E6. 

 
 
D2 Geometri og grunnforhold 

Planlagt bru over E6 skal ha navnet Grubbåsbrua og har konstruksjonsnummer K903. 
Brua er 93 meter lang fordelt på 4 spenn med spennvidder fra 19 til 28,5 meter. Terrenget 
der brua skal etableres er tilnærmet flatt. Høyden på tilløpsfyllingene for brua blir ca. 
8,5 og 7,5 meter på henholdsvis vestsiden og østsiden av E6. Et lengdeprofil av brua er 
vist i figur 2.  
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Figur 2 Lengdeprofil av K903 Grubbåsbrua. Brua har en samlet lengde på 93 meter fordelt på 4 
spenn. 

 
 
Grunnen i området består av et tynt lag tørrskorpe over homogen marin leire ned til berg, 
som ligger på 27 til 33 meters dyp. Leira er svakt overkonsolidert med aktiv skjærfasthet 
på ca. 30 kPa ved 5 meters dyp jevnt økende til 90 kPa ved 25 meters dyp. Leira er lite 
til middels plastisk, og grenser til å være av sprøbruddkarakter fra 3 meters dyp. Grunn-
vannsstanden i området ligger ca. 0,5 m under terreng og har en poretrykksøkning som 
er tilnærmet hydrostatisk med dybden.  
 
Brua er tenkt fundamentert på blokker av kalksement. I beregningene er størrelsen på 
blokkene forutsatt lik 8x11 meter for landkarene og 6x10 meter for søyleaksene. Arealet 
på betongfundamentene for aksene kan være noe mindre dersom det legges til grunn 
lastoverføring til kalksementblokkenes ytterside. Stabiliseringen er tenkt utført til 22 
meters dyp, som er praktisk maksimum for tilgjengelige grunnforsterkningsrigger i 
norden. Blokkene trenger ikke nødvendigvis ha en dekningsgrad på 100%, men er tenkt 
utført i gittermønster med en gitt dekningsgrad og et utvendig areal som nødvendig for 
å ivareta setninger og bæreevne.  
 
D2.1 Beregningsparametere 
Beregninger som er utført er basert på CRS ødometerforsøk utført på prøver tatt i borhull 
N32575 og N32576. Tolkningen av borhullene er vist i rapport R2-GEOT-03 [1]. Verdi-
ene for referansespenningen, pr', som er benyttet er tilpasset noe for å gi tøyninger i 
beregningene som samsvarer med tøyninger fra ødometerforsøkene. Verdiene er listet 
opp i tabell under.  
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Tabell 1 Parametere for setningsberegninger. 

Parameter Verdi Enhet 
pc' 0 – 5 m: p0' + 65 

5 – 30 m: p0' + 50 
kPa 

pr' 0 kPa 
m 21 - 
M 35*pc' kPa 

cv,OC 12 m2/år 
cv,NC 3,6 m2/år 
M,KS 30 000 kPa 

 
 
D3 Beregningsforutsetninger 

Brua er underlagt regelverk som beskrevet i vedlegg A. For setningsberegninger gjelder 
følgende: 

 Krav til differansesetninger mellom bruakser er L/1000 iht. N400 kap. 11.1.7 
 Skjevsetning på langs av tilløpsfylling: 0,5%, oppad begrenset til 40 cm iht. 

N200 kap. 206.2 
 Skjevsetning på tvers av tilløpsfylling: 1,0 % iht. N200 kap. 206.3 

 
For beregning av setninger benyttes Janbus konsolideringsteori. For spenninger lavere 
enn pc' benyttes ødometermodulen, M, som jordas stivhet. Ødometermodulen avhenger 
av tidligere spenningsnivå, pc', og er bestemt som en funksjon av denne. For spenninger 
høyere enn pc' beregnes stivheten som M=m*(p'-pr').  
 
 
D4 Teknisk løsning 

Selve brua er tenkt fundamentert direkte på blokker av kalksementstabilisert leire til en 
dybde på 22 meter. Ettersom grunnen i området er svært setningsømfintlig vil det være 
behov for å etablere forbelastningsfyllinger ved bruaksene og for tilløpsfyllingene før 
brua bygges. Forbelastning gjøres til et nivå høyere enn hva grunnen vil bli påført fra 
fundamentlastene. Formålet med dette er å øke grunnens prekonsolideringsspenning og 
dermed redusere krypsetninger.  
 
For å gjøre unna størsteparten av setningene i byggeperioden må det installeres vertikal-
dren under bruaksene og under tilløpsfyllingen. For å sikre stabilitet av tilløpsfyllingene 
må det gjøres grunnforsterkning med kalksement også under fyllingene. Stabilisering 
med kalksement gjøres i tilstrekkelig omfang til å oppfylle kravene til sikkerhet for fyll-
ing med forbelastning.  
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D5 Laster 

Et første estimat på laster for brua er oversendt fra AAJT for ulike lasttilfeller. Største 
setningsgivende laster for hvert lasttilfelle er gitt i tabell 2. 
 
Tabell 2 Grunntrykk for ulike akser for K903 Grubbåsbrua. 

Akse Størrelse KS-blokk [m2] SLS [kPa] ULS [kPa] 
1 8 x 11 30 49 
2 5 x 8 143 222 
3 6 x 10 102  
4 5 x 8 113  
5 8 x 11 26 43 

 
 
D6 Setninger 

Det er gjort innledende beregninger av forventede setninger på brua. Beregningene er 
utført etter følgende prinsipp: 

1. Spenninger i grunnen for endelig geometri og første estimat for brulaster er 
beregnet. Det er forutsatt at laster fra brua tas opp av kalksementstabiliser leire, 
og overføres til omkringliggende leire i nedre tredjedel av stabilisert dybde, slik 
som for pelegrupper.  

2. Nødvendig høyde av forbelastning er beregnet slik at det oppnås høyere spenn-
inger i grunnen under stabilisert område ved forbelastning enn hva som vil 
komme fra fundamentlaster og endelig geometri. 

3. Det forutsettes at forbelastningen oppnår en konsolideringsgrad på minst 90% 
før den fjernes. Dette oppnås ved å tilpasse grunnens konsolideringsegenskaper 
ved bruk av vertikaldren.  

4. Setninger beregnes basert på fundamentspenninger i bruksgrensetilstand, SLS. 
 
Spenningsplott for de innledende beregningene er vist i figur 3 til figur 7. 
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D6.1 Akse 1 
I akse 1 er det lagt til grunn en forbelastningshøyde på 2,5 meter. Fundamentet for brua 
er tenkt plassert litt oppe i fyllingen, 4 meter over eksisterende terreng. Ved fundament-
ering av denne aksen antas lastspredning med helning 2:1 gjennom 4 meter sprengsteins-
fylling ned til kalksementstabilisert grunn. Lasten fra fundamentet vil dermed spres til 
et nokså stort areal før den føres over til eksisterende grunn. Antatt størrelse på stabilisert 
område er 8 x 11 meter. Spenningsplott for akse 1 er vist i figur 3. 
 
 

 
Figur 3 Spenningsplott for akse 1. 
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D6.2 Akse 2 
I akse 2 er det lagt til grunn en forbelastningshøyde på 4 meter. Antatt størrelse på stabili-
sert område er 5 x 8 meter. Spenningsplott for akse 2 er vist på figur 4. 
 
 

 
Figur 4 Spenningsplott for akse 2. 
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D6.3 Akse 3 
I akse 3 er det lagt til grunn en forbelastningshøyde på 4 meter. Antatt størrelse på stabili-
sert område er 6 x 10 meter. Spenningsplott for akse 3 er vist på figur 5. 
 
 

 
Figur 5 Spenningsplott for akse 3. 
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D6.4 Akse 4 
I akse 4 er det lagt til grunn en forbelastningshøyde på 4 meter. Antatt størrelse på stabili-
sert område er 5 x 8 meter. Spenningsplott for akse 2 er vist på figur 6. 
 
 
 

 
Figur 6 Spenningsplott for akse 4. 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300 350

Dy
bd

e 
[m

]

Effektiv spenning [kPa]

Prekonsolideringsspenning
Med forbelastning
Spenninger fra fylling og forbelastning
Insitu spenninger
Fundament-på KC



 

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-30-r r2-geot-06 geoteknisk fagrapport dagsone stokkan\rev.0\vedlegg d - k903 grubbåsbrua\vedlegg d - 
grubbåsbrua.docx 

Dokumentnr.: 20180628-30-R 
Dato: 2021-03-05 
Rev.nr.: 00 
Vedlegg D, side: 10  

D6.5 Akse 5 
I akse 1 er det lagt til grunn en forbelastningshøyde på 2,5 meter. Fundamentet for brua 
er tenkt plassert litt oppe i fyllingen, 4 meter over eksisterende terreng. Ved fundament-
ering av denne aksen antas lastspredning med helning 2:1 gjennom 4 meter sprengsteins-
fylling ned til kalksementstabilisert grunn. Lasten fra fundamentet vil dermed spres til 
et nokså stort areal før den føres over til eksisterende grunn. Antatt størrelse på stabilisert 
område er 8 x 11 meter. Spenningsplott for akse 1 er vist i figur 7. 
 
 

 
Figur 7 Spenningsplott for akse 5. 
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D6.6 Sammenstilling 
Basert på beregnede setninger fra spenningsplottene over forventes setninger i de ulike 
bruaksene som vist på figur 8. Figuren viser forventede setninger for de ulike bruaksene 
basert på konsolideringsgraden til forbelastningsfyllingene. For å redusere krypdefor-
masjoner mest mulig er det ønskelig å konsolidere forbelastningsfyllingene mest mulig. 
Det tas derfor utgangspunkt i at forbelastningsfyllingene konsoliderer 90% for videre 
diskusjon. Konsolideringstiden vil tilpasses prosjektets behov ved bruk av vertikaldren. 

 
Figur 8 Forventede setninger for akse 1 til 5 for ulik konsolideringsgrad for forbelastnings-
fyllingene. 

 
Beregningene viser at det kan forventes opp til 40 mm differansesetninger mellom 
landkaraksene og nærmeste søyleakse, og at differansen mellom søyleaksene er mindre, 
ca. 20 mm. Det er stort rom for optimalisering av beregningene, da disse var utført over-
slagsmessig kun for å sjekke gjennomførbarheten av løsningen. For å jevne ut 
differansesetningene kan følgende tiltak benyttes ved videre optimalisering:  

 Benytte kortere KS-blokker i akse 1 og 5. Dette vil gi større setninger i land-
karaksene. 

 Optimalisere arealet av kalksementblokkene. 
 Inkludere krypsetninger i beregningene. Krypsetninger forventes å være størst 

for landkaraksene pga. lasten fra tilløpsfyllingene.  
 Benytte justerbare lager for brua. Dette er en siste utveg om differansesetninger 

ikke lar seg dokumentere. 
 
Basert på de innledende setningsberegningene vurderes løsningen med fundamentering 
på blokker av kalksement som gjennomførbar.  
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Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll 
etter N200 (2018) og kvalitetssikring iht. NVE 7/2014 

Oppdragsgiver: Nye Veier AS   

Oppdrag: E6 Kvithammer - Åsen, uavhengig kontroll geoteknikk 

Oppdragsnummer Multiconsult: 10214848 

Tiltak til utvidet kontroll: Geoteknisk fagrapport. Detaljregulering dagsone Stokkan 

Revisjonshistorikk utvidet prosjekteringskontroll: 

Dato / Revisjon Utarbeidet av Antall sider 
skjema 

Overordnet 
kontrollstatus 

06.10.2020 / 00 Multiconsult, Ivana Anusic og Emilie Bjarghov 
(sidemannskontroll) 9 Åpen 

20.10.2020 / 01 NGI, Bjørn Kristian Bache og Vidar Gjelsvik 12 Åpen 

27.10.2020/02 Multiconsult v/ Ivana Anusic, Emilie Bjarghov og Roger 
Kristoffersen 12 Lukket 

 

Sammendrag av utvidet kontroll: 

Den geoteknisk fagrapport er utarbeidet av NGI. Mottatt rapport gjelder for detaljregulering Levanger 
kommune og omfatter geoteknisk prosjektering for dagsone Stokkan. Dagsone Stokkan består av en 800 
meter lang parsell mellom Grubbåstunnelen og Åsentunnelen på Stokkan. Ved påhugget for Grubbåstunnelen 
kommer vegen ut i en skjæring rett gjennom den nyopprettede kvikkleiresonen «Innlegget». Rett nord for 
Grubbåstunnelen er det planlagt et halvkryss der nordgående avkjøringsrampe krysser i bru over E6. Videre 
fortsetter planlagt trase for E6 nordover inn i forskjæring for Åsentunnelen. 

Multiconsult utfører den utvidede prosjekteringskontrollen ved gjennomgang av tilgjengelig materiale. 
Prosjekteringskontrollen utføres med utgangspunkt i N200 (2018) kapittel 203 Kontroll av planlegging, 
prosjektering og utførelse.  

Iht. N200 kapittel 203.3 kan utvidet kontroll i PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern 
systematisk kontroll (kollegakontroll) er gjennomført og dokumentert, mens utvidet kontroll i PKK3 skal 
utføres som en faglig kontroll. Utvidet kontroll i PKK3 gjøres fra og med reguleringsplan til og med byggefasen 
og utføres iht. N200 kap. 203.4. Kapittel 203.5 beskriver krav til dokumentasjon av kontroll. Foreliggende 
verifikasjonsskjema ansees tilstrekkelig som dokumentasjon av utvidet kontroll i PKK3 for fagrapport Stokkan, 
når alle avvik er lukket.  

Utvidet prosjekteringskontroll for konstruksjoner forutsettes ivaretatt ifm. Vegdirektoratets 
godkjenningsordning, og er derfor ikke kontrollert. 

Planlagt tiltak faller inn under tiltakskategori K4 noe som innebærer at vurderingene skal kvalitetsikres av et 
uavhengig foretak. Kvalitetssikring utføres iht. NVEs retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og skredfare i 
arealplanar» og veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Foreliggende verifikasjonsskjema ansees 
tilstrekkelig som dokumentasjon av uavhengig kvalitetssikring iht. NVE for fagrapport Stokkan, når alle avvik 
er lukket. 
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Det utarbeides et kort orienterende notat ifm. kontrollen, der foreliggende skjema vedlegges. 

NGI har gitt svar på åpne kommentarer i Rev. 01 av dette verifikasjonsskjemaet. Svar er gitt i rød i 
foreliggende skjemaet. 

Rev. 02 av dette verifikasjonsskjemaet svarer ut rev. B av NGI sin rapport. Revidert tekst er skrevet i kursiv. 
Alle åpne kommentarer er lukket og Multiconsult gir dermed anbefaling om godkjenning av rapport R2‐GEOT‐ 
06_rev B «E6 Kvithammer – Åsen. Detaljregulering dagsone Stokkan. Geoteknisk fagrapport». 

 

Dokumenter underlagt kontroll: 

Dok. nr. Tittel Dato  Firma  

R2-GEOT-06_rev B E6 Kvithammer – Åsen. Detaljregulering 
dagsone Stokkan. Geoteknisk fagrapport 

26.10.2020 NGI 

 

Struktur: 

Kontrollskjemaet består av nummererte kommentarer fra den utvidede kontrollen. 

Den prosjekterende svarer direkte i kontrollskjemaet under hver kommentar. Svar-tekst markeres med kursiv 
og/eller farge. Kontrollskjema med svar gis ny revisjonsindeks. 

Kontrollskjemaet vil til slutt inngå som vedlegg til kontrollens sluttrapport. 

Tegninger er i denne kontrollen kun kontrollert med hensyn på innhold og samsvar med geoteknisk 
prosjektering. 

 

Terminologi for kommentarkategori og kommentarstatus: 

Kommentarer fra den utvidede kontrollen kategoriseres slik 1):  

 MS -  Manglende samsvar. Må rettes eller besvares fra prosjekterende før godkjenning. 
 TS -  Teknisk spørsmål. Må besvares fra prosjekterende før godkjenning. 

R -  Råd. For prosjekterendes vurdering vedrørende endringer eller oppdateringer.  
I/T -  Info eller tolkning fra kontrollør. For prosjekterendes verifikasjon. Det forventes her 

  tilbakemelding dersom vår tolkning ikke er i henhold til prosjekterendes intensjoner.  
 

Status på kommentarer fra den utvidede kontrollen kategoriseres slik 2): 

 Å -  Åpen 
 L -  Lukket 
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KONTROLLSKJEMA: 

Nr Ref. til rapport/ 
grunnlag 

Kommentar / beskrivelse Kategori 
1) 

Status 
2) 

 R2-GEOT-03 

1 Generelt Geoteknisk fagrapport dekker de temaer som bør 
omhandles og har en god struktur.  
Rapporten er relativt enkel å finne fram i, noe som øker 
lesbarhet og forenkler kontrollen. 
Utført kvalitetssikring dekker forhold nødvendig for å dekke 
krav i henhold til N200 for PPK2 og 3, samt NVEs 
retningslinjer nr. 2/2011 og NVEs veileder nr. 7/2014. 

I/T L 

2 Kvalitetssikring Det foreligger rutiner for kvalitetssikring. Egenkontroll og 
kollegakontroll er dokumentert gjennomført i eget skjema 
«20180628-24-R 091n Skjema for dokumentkontroll». I 
utgangspunktet er det dokumentert på siste side av 
rapporten at kvalitetssikring er gjennomført og 
dokumentert.  

Det finnes utfylte sjekklister for «Grunnlag for prosjektering 
av konstruksjoner NS-EN 1990:2002+NA:2008, Kapittel 2 
Grunnlag for geoteknisk prosjektering NS-EN 1997 
1:2004+na:2008», «Kapittel 2.8 Geoteknisk 
prosjekteringsrapportens-EN 1997-1:2004+NA:2008» og 
«Kapittel 11 Områdestabilitet og Kapittel 12 Fyllinger NS-EN 
1997-1:2004+NA:2008». 

I/T L 

3 Kapittel 2 Tiltakskategori 

NGI har vurdert tiltaket å være i tiltakskategori K4 iht. tabell 
5.2 i NVEs veileder nr. 7/2014. Valg av tiltakskategori 
begrunnes med at tiltaket medfører større personopphold 
og har en viktig samfunnsfunksjon. 

Multiconsult er enig i denne klassifiseringen. 

I/T L 

4  Tegninger   

4.1 Generelt Det er generelt praktisk informasjon å ha med hvor mange 
meter en sondering er trukket inn i profilet hvis det er mer 
enn for eksempel 10-20 m (kommer litt an på terrenget, så 
må selvsagt brukes litt skjønn) og hvis de er betydelig lenger 
unna enn resten av boringene i profilet. 

NGI 2020.10.16 

Utført der relevant, hovedsakelig profil Stokkan 5, 6, 8 og 9, 
men også der berghelning er bratt slik at sonderinger som er 
trukket relativt kort avviker fra bergmodell.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

R L 

4.2 Tegning nr. 150 
og 160 

Det er ikke samsvar mellom bergmodellen og sonderinger i 
flere profiler, se f.eks. borpunkt N33063 i profil Stokkan 5 
eller borpunkt N32133 i profil Stokkan 6. Det henvises til 

TS L 
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slide nr. 5 og 8 i Power Point presentasjon «E6 Kvithammar-
Åsen Fagrapport Stokkan. Kommentarer til fagrapport 
utarbeidet av NGI» (heretter vist til som «PPT»). 

Hva er det lagt vekt på ved tolkning av lagdelinger 
(løsmassemektighet), bergmodellen eller sonderinger, og 
hvorfor? 

NGI 2020.10.16 

Dette har sammenheng med punktet over, der sonderinger 
er trukket. I punkter der vi har sonderinger med påvist berg 
passer bergmodell og sonderinger. Det kan fremstå som 
manglende samsvar når sonderinger trekkes sideveis, særlig 
der berget har helning. 

I beregninger tas variasjoner hensyn til ved at det legges til 
grunn en konservativt lavereliggende bergflate dersom 
berget har betydelig innvirkning på glideflater. Dette er gjort 
i profil Stokkan 6, der bergnivået er lagt dypere i beregninger 
enn i tolket lagdeling/bergmodell. 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

4.3 Tegning nr. 180 Det finnes ingen tegning i rapporten som viser lagdeling i 
profilet Stokkan 8. Basert på nummerering av andre 
tegninger, så er det tegning nr. 180 som mangler.  

NGI 2020.10.16 

Inkluderes 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

MS L 

4.4 Tegning nr. 181 
og 182 

På tegningene 181 og 182 som viser stabilitet i profil Stokkan 
8 står det at su-profilet er tolket fra CPTU N32595 og 
N32596. Vi finner ikke plassering av disse to borpunktene på 
plantegningen. Det henvises til slide nr. 23 i PPT. 

NGI 2002.10.16 

Skrivefeil, skal være N32575 og N32576. Rettet på tegning 
181-182, og også på 191-192. 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

MS L 

4.5 Tegning nr. 191 
og 192 

Det er to tegninger med nr. 191 i rapporten, men ingen 
tegning nr. 192 (som er referert til i kapittel C3.2). Det 
henvises til slide nr. 25 og 26 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Rettet 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

MS L 
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4.6  Plassering av profil Stokkan 10 er ikke vist på noen av 
tegningene i rapporten.  

NGI 2020.10.16 

Rettes 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

MS L 

5  Tolkning av sprøbruddmateriale    

5.1 Tegning nr. 120 Mulig sprøbruddmateriale i område utenfor NGIs tolkede 
sprøbruddlag i borpunkter N31064T, N31065 og N31066 i 
profil Stokkan 2. Det henvises til slide nr. 3 og 4 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Tolkning beholdes, stigning i sondering i N31064 og N31065, 
og meget grunn og usannsynlig forekomst i N31066. Ingen 
betydning for gjennomførbarhet eller resultat. 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

5.2 Tegning nr. 150  Mulig sprøbruddmateriale i område utenfor NGIs tolkede 
sprøbruddlag i borpunkter N33065T og N32133 i profil 
Stokkan 5. Det henvises til slide nr. 5 og 6 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Tolkning justeres.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

5.3 Tegning nr. 160 Mulig sprøbruddmateriale i område utenfor NGIs tolkede 
sprøbruddlag i borpunkter N33022, N33069 og N32133 i 
profil Stokkan 6. Det henvises til slide nr. 7 og 8 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Tolkning justeres for N32133. N33069 vurderes fortsatt ikke 
kvikk.  

Vi har prøveserie i N31294 som viser at leira ikke er 
sprøbruddmateriale selv om sonderingen er vertikal. N33022 
ligger 20 m unna og har nokså lik signatur; vertikal men 
likevel stigende mellom hvert stangskift. Vi vurderer 
prøveserien i N31294 som representativt for N33022 og 
tolker ikke denne sonderingen som sprøbruddmateriale. 
Sprøbruddmateriale trekkes likevel lenger oppover mot 
denne sonderingen. 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

5.4 Tegning nr. 170 Mulig sprøbruddmateriale i område utenfor NGIs tolkede 
sprøbruddlag i borpunkter N33071 og N33063 i profil 
Stokkan 7. Det henvises til slide nr. 9 og 10 i PPT. 

TS L 
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NGI 2020.10.16 

Tolkning justeres 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

5.5 Tegning nr. 190 Mulig sammenhengende lag av sprøbruddmateriale mellom 
borpunkter V30016T og N34006D i profil Stokkan 9. 
Borpunkter V30016T og N34006D ligger på samme side, sør-
vest for profilet. Prøveserie i N32575B som viser ikke 
sprøbrudd, er imidlertid trukket inn i profilet fra nord-øst. 
Lagdeling kan tolkes mer konservativt med et 
sammenhengende lag. Det henvises til slide nr. 12 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Tolkning justert 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

6  Materialparametere    

6.1  Materialparametere behandles mer detaljert i 
verifikasjonsskjema B for tolkningsrapport Åsen R2-GEOT-03.  I/T L 

6.2 Kapittel B6.4 Det står i rapporten at tolkning av parametere er utført i en 
egen rapport, 20180628-17-R_R2-GEOT-03, og de viktigste 
beregningsparametere er oppsummert i tabell 2.  

Imidlertid er det forskjell mellom tolkede 
effektivspenningsparametere i rapport R2-GEOT-03 og 
beregningsparametere oppsummert i tabell 2. Det henvises 
til slide nr. 14 i PPT. 

Multiconsult ber om forklaring av valg av 
beregningsparametere og hvorfor er det bestemt å gå bort 
fra de som er tolket i parameterrapport. 

NGI 2020.10.16 

Parametere justeres.  

Det skilles mellom OCR over/under 2,5. I basert på OCR tolk 
av sonderinger i dagsone Stokkan vil dette si ned til en dybde 
på 4 – 7 meter.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

MS L 

7  Stabilitetsberegninger - lokalstabilitet   

7.1 Generelt NGI har tegnet 10 snitt for tolkning av lagdeling og 
bestemmelse av løsnelengder (se tegning nr. 020). Lokal 
stabilitetsberegninger for planlagte fyllinger/skjæringer 
langs ny trase er utført i følgende profiler: Stokkan 1, 
Stokkan 8, Stokkan 9 og Stokkan 10. 

I/T L 
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Begrunnelse for valg av beregningsprofiler er gitt i Vedlegg 
C. Multiconsult er enig i valg av plassering av 
beregningsprofiler. 

7.2 Tegning nr. 111 
og 112 

For stabilitetsberegninger i profil Stokkan 1 er det lagt til 
grunn skjærfasthetsprofilet tolket fra CPTU i borpunkt 
N32576. Borpunkt N32576 ligger langt fra 
stabilitetsberegningsprofilet. Det henvises til slide nr. 15 og 
16 i PPT. 

Er skjærstyrkeprofilet fra borpunkt N32576 representativt 
for område ved profil Stokkan 1? Multiconsult ber om at det 
vurderes konsekvenser av valg av design skjærstyrkeprofil 
tolket fra område som ligger ganske langt fra aktuelt profil. 

NGI 2020.10.16 

Avsetningen ved Stokkan 1 er sannsynligvis avsatt samtidig 
som resten av løsmassene, med tilsvarende egenskaper. 
Leiras fasthet vil i stor grad være styrt av hvilke 
effektivspenninger den har konsolidert under. 
Grunnvannsnivået oppe i skråningen ved Stokkan 1 vil mest 
sannsynlig ha vært lavere enn nede i løsmassebassenget, der 
N32576 er utført. Effektivspenningene og leiras fasthet vil 
derfor trolig være høyere oppe i skråningen. NGI vurderer 
derfor bruk av skjærfasthetsprofilet som konservativt. 

Angående konsekvens skal det uansett stabiliseres med 
kalksement i skjæringen. Mulig lavere udrenert skjærfasthet 
vil derfor ikke ha så stor betydning for endelig løsning. 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

7.3 Tegning nr. 181 Sikkerhetskrav for lokalstabilitet er oppsummert i kapittel 
C2, og bestemmes fra konsekvensklasse og 
bruddmekanisme.  

Med bakgrunn i dette er det krav til sikkerhetsfaktor på 1,6 
for lokalstabilitet av tilløpsfyllinger i profil Stokkan 8 for både 
effektivspennings- og totalspenningsanalyse. Imidlertid er 
det beregnet sikkerhetsfaktor på 1,56 og 1,58. Det henvises 
til slide nr. 23 i PPT. 

Multiconsult ber om forklaring på hvorfor er det presentert 
beregninger med sikkerhetsfaktor under kravet.  

NGI 2020.10.16 

Beregningene var utført uten å ta hensyn til konsolideringen 
fra forbelastningen. Ny beregning er utført der denne er tatt 
hensyn til. Beregningen viser god sikkerhet i ferdig tilstand.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 
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7.4 Tegning nr. 112 Sikkerhetskrav for lokalstabilitet er oppsummert i kapittel 
C2, og bestemmes fra konsekvensklasse og 
bruddmekanisme.  

Med bakgrunn i dette er det krav til sikkerhetsfaktor på 1,6 
for lokalstabilitet av skjæring i profil Stokkan 1 for både 
effektivspennings- og totalspenningsanalyse. Imidlertid er 
det beregnet sikkerhetsfaktor på 1,45 i 
effektivspenningsanalyse. Det henvises til slide nr. 27 i PPT. 

Multiconsult ber om forklaring på hvorfor er det presentert 
beregninger med sikkerhetsfaktor under kravet.  

NGI 2020.10.16 

Beregningene som er utført er for å vurdere 
gjennomførbarhet av prosjektet. Glidesirkel går gjennom 
område stabilisert med kalksement. Glideflaten kan enkelt 
økes ved å f.eks installere en ribbe parallelt med vegen i 
skråningen for å avskjære mekanismer, eventuelt plastre 
skråningen eller justere helning noe. Plastring er inkludert i 
beregninger og gir tilstrekkelig sikkerhet.   

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

7.5 Tegning nr. 161 Viser stabilitetsberegninger i profil Stokkan 6 lokal eller 
områdestabilitet? Det står «Områdestabilitet Stokkan» i 
tittelfelt på tegning, men i kapittel B4.2 vurderes det som en 
mindre forekomst av kvikkleire/sprøbruddmateriale, og lite 
hensiktsmessig å opprette en egen sone for denne 
forekomst, ettersom område er begrenset i utstrekning og i 
stor grad vil bli gravd ut når forskjæringen for vegen tas ut. 

Hvis det er lokalstabilitet som bør hensyntas, må beregnet 
sikkerhetsfaktor være 1.6 for både effektivspennings- og 
totalspenningsanalyse. 

Det henvises til slide nr. 28 i PPT. 

Multiconsult ber om forklaring rundt dette.  

NGI 2020.10.16 

Vi gjør en oppdatert lagdeling og ny beregning av profilet. 
Beregningen gjelder for øvrig lokalstabilitet. Vi ser at det er 
usikkerhet rundt hvor langt opp i skråningen mulig 
sprøbruddmateriale strekker seg. Vi benytter derfor krav til 
sikkerhet > 1,6 for å ta hensyn til mulig sprø oppførsel. 

Skråningen er slaket ut til 1:2,75 for å oppnå tilstrekkelig 
sikkerhet.   

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

7.6 Tegning nr. 182 Det står i kapittel C3.2 at beregninger av tilløpsfyllingene 
viser at disse kan etableres med helning 1:8 opptil en høyde 
på 6,5 meter med en sikkerhet γM>1,6. For fyllingene høyere 

TS L 
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enn dette må leira under fyllingen legges ut lagvis med 
konsolidering mellom hvert lag. Dette vil øke skjærfastheten 
til leira under fyllingen og tillate høyere fyllinger. I 
beregningene er det beregnet en ny skjærfasthet basert på 
konsolidering av en fylling med tykkelse 6,5 meter. Ny 
skjærfasthet er beregnet basert på su=0,28*p0’. 

Det er ikke lagt samme fyllingshøyde på 6,5 m over hele 
beregningsprofilet. Su-profil med økt skjærstyrke på grunn 
av konsolidering av en fylling med tykkelse på 6,5 m bør 
legges rett under dette fyllingshøyde. Til høyre og venstre 
fra sentral fyllingen bør det legges opprinnelig su-profil i 
grunnen hvis det finnes ingen fylling på toppen, eller bør det 
beregnes nye su-profiler med utgangspunkt i fyllingshøyde 
som ligger på toppen av dem. 

Det henvises til slide nr. 24 i PPT. 

Multiconsult ber om forklaring rundt dette.  

NGI 2020.10.16 

NGI gjør en ny beregning av profilet med flere 
skjærfasthetsprofiler som etterspurt. Dette gir laveste 
beregnede sikkerhetsfaktor på 1,57. Skjærfasthet under 
fyllingen og beregnet stabilitet er en balanse mellom 
størrelse på oppfyllingstrinn, geometri av motfylling og 
hvilken grad av konsolidering som legges til grunn. Med 
konsolidering i flere trinn før endelig fylling vil det være 
mulig å oppnå beregnet sikkerhet > 1,6 for ferdig fylling. 
Endeling detaljering av dette utføres i byggeplan.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

8  Stabilitetsberegninger - områdestabilitet   

8.1 Generelt NGI har tegnet 10 snitt for tolkning av lagdeling og 
bestemmelse av løsnelengder (se tegning nr. 020). 
Områdestabilitetsberegninger er utført i følgende profiler: 
Stokkan 1 og Stokkan 3. 

Begrunnelse for valg av beregningsprofiler er gitt i Vedlegg 
B. Multiconsult er enig i valg av plassering av 
beregningsprofiler. 

I/T L 

8.2 Tegning nr. 111 Det står i kapittel B8 at i sone Innlegget «er antatt forekomst 
av sprøbruddmateriale stor, men høydeforskjellen er liten 
slik at mengden sprøbruddmateriale som vil inngå i et skred 
være < 45 %. Skredmekanisme vil dermed bli et flakskred 
med utløpslengde 0,5*L.» 

Imidlertid ser det ut fra tegning nr. 111 at mektigheten av 
sprøbruddmateriale er over 40 % i forhold til kritisk 
glideflate (Fc=1,78). I NIFS rapport 14/2016 står det at 
retrogressive skred opptrer når mektigheten av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale er mer enn 40 % over kritisk 

MS L 
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glideflate. Utløpsdistanse ved retrogressive skred i åpent 
terreng beregnes derfor som 1,5*L.  

Utløpsområde vist på tegning nr. 022 for sone Innlegget bør 
derfor korrigeres. 

Det henvises til slide nr. 17 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

NGI er ikke enig i denne vurderingen. Den dype glideflaten er 
resultatet av et skjærfasthetsprofil som er konstant ned til 8 
meter. Glideflaten søker dermed ned til denne dybden, selv 
om dybden er høyere enn skråningshøyden. Det er riktig at 
kritisk glideflate bør legges til grunn, men med en maksimal 
begrensning på 0,25 H, ref. NIFS 14/2016 s. 18: 

 
For beregning av utløpslengde legges derfor mektighet av 
sprøbrudd over 1:15 linje til grunn.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

8.3 Tegning nr. 130 Begrensning av løsneområde er forklart i kapittel B4.1. Det 
står at «løsnelengde er bestemt ved å legge en linje med 
1:15 gjennom sprøbruddmateriale fra en dybde på ca. 
0,25*H under skråningsfoten. I slake skråninger er 
skråningsfoten i denne sammenheng definert som der 
terrenget er slakere enn 1:15.» 

Multiconsult ber om forklaring for valg av startpunkt av 1:15 
linje i profilet Stokkan 3. Det henvises til slide nr. 18 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Bunn av skråning for slake skråninger er valgt der helningen 
er slakere enn 1:15. Dersom bunn skråning velges lenger ned 
enn dette vil 1:15 linje forskyves mot høyre og bli liggende 
grunnere slik at vurderingen av løsneområde bli mindre 
konservativ (kortere løsnelengde).  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 

8.4  I kapittel B10.1 er det utført faregradsevaluering av de nye 
opprette kvikkleiresoner.  

For sone Innlegget er det valgt hydrostatisk 
poretrykksfordeling. Imidlertid står det i tolkningsrapport 
R2-GEOT-03 at «Generelt viser målingene det er artesisk 
overtrykk i dybden, kun i ett punkt er det målt en gradient 
under 10 kPa/m mellom måledybdene.» I tillegg viser 
poretrykksmålinger fra borpunkt N32575 noe overtrykk med 
dybde (5 kPa ved 15 m dybde). 

TS L 
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Multiconsult mener det bør velges poreovertykk (0-10) ved 
faregradsevaluering for sone Innlegget. 

NGI har valgt kvikkleiremektighet i sone Innlegget å være 
<H/4 med kommentar at <H/4 ligger over 1:15 linje. 

I rapport fra NVE/NGI «Program for økt sikkerhet mot 
leirskred» står det ikke at det er mektigheten av 
kvikkleirelaget over 1:15 linje som bør vurderes, mens 
«kvikkleirens mektighet fremgår av dreietrykksonderingene 
samt av eventuelle vingeboringer eller prøveserier». 

Når faregrad score beregnes på nytt med hensyn til 
poreovertrykk og mektighet av kvikkleire >H/2, er summen 
18, som gir faregrad «middels», og ikke «lav» som beregnet 
av NGI. 

Det henvises til slide nr. 19 og 20 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Enig i at mektighet av kvikkleire ikke bestemmes fra 1:15 
linje. Det står ikke spesifisert i regelverket hvor dypt 
kvikkleiremektighet skal vurderes, men vi mener at det som 
ligger under bekkebunn må være å betrakte som lite relevant 
i forbindelse med fastsettelse av faregrad. Vi tar 
utgangspunkt i bekkebunn, ca. kt. +89. I bakkant av sonen 
blir da mektigheten > H/2 som vi legger til grunn.   

Faregrad justeres med 0‐10 kPa poreovertrykk.  

Sonens faregrad justeres opp til middels.  

 Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

8.5  I kapittel B10.1 er det utført faregradsevaluering av de nye 
opprette kvikkleiresoner.  

NGI har valgt kvikkleiremektighet i sone Stokkan å være 
mellom H/2 og H/4 (over 1:15 linje). 

I rapport fra NVE/NGI «Program for økt sikkerhet mot 
leirskred» står det ikke at det er mektigheten av 
kvikkleirelaget over 1:15 linje som bør vurderes, mens 
«kvikkleirens mektighet fremgår av dreietrykksonderingene 
samt av eventuelle vingeboringer eller prøveserier». 

Når faregrad score beregnes på nytt med hensyn til 
mektighet av kvikkleire >H/2, er summen 13, som gir 
faregrad «lav», samme som beregnet av NGI. 

Det henvises til slide nr. 21 i PPT. 

NGI 2020.10.16 

Mengde kvikkleire justeres, ref. kommentar over. Faregrad 
justeres 

I/T L 



 

 
Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll               Side 12 av 12 
Oppdrag: 10214848 E6 Kvithammer-Åsen  Tiltak: Geoteknisk tolkningsrapport Åsen Skjemarevisjon 01 

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

9  Setninger   

9.1  I vedlegg D er det utført vurdering av setninger på 
Grubbåsbrua.  

Beregningene viser at det må etableres en forbelastning 
over tilløpsfyllingen med 2,5 meter overhøyde og over 
søyleaksene med 4 m overhøyde. Formålet med 
forbelastningen er å konsolidere grunnen til et høyere 
spenningsnivå enn spenningene den vil være utsatt for i 
ferdig tilstand. 

Det forbelastes godt over prekonsolideringsspenninger med 
angitte forbelastninger. Dette vil initiere 
sekundærspenninger. Hvor mye krypsetninger utgjør av 
totale setninger og hva er konsekvenser at størrelse på 
krypsetninger ikke er beregnet enda? 

NGI 2020.10.16 

Noe av formålet med å forbelaste brua og tilløpsfyllinger til 
over pc' er å etablere en ny prekonsolideringsspenning. Det 
benyttes vertikaldren for å konsolidere grunnen til min. 90%. 
Når forbelastningen fjernes vil p0' være en god del mindre 
enn pc', slik at krypdeformasjoner blir små. 
Krypdeformasjoner i liggetiden for forbelastningen har ingen 
betydning.  

Brua fundamenteres på kalksementstabilisert grunn til 22 
meter. Det antas at det ikke vil oppstå krypdeformasjoner av 
betydning i stabilisert materiale. For brua vil 
krypdeformasjoner dermed kun oppstå under KS‐blokkene. 
Mengden leire som er utsatt for kryp vil dermed være 
begrenset. I tillegg vil spenningsdifferansen under KS 
blokkene for hvert fundament være liten, slik at mulig kryp 
ikke vil gi nevneverdige differansesetninger mellom bruakser.  

Målinger fra tilsvarende brukonstruksjon på Klett sør for 
Trondheim viser minimale deformasjoner etter forbelastning 
av bruakser direktefundamentert på KS.  

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som 
lukket. 

TS L 
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samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
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