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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
veglinjen kommer ut av Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune. Videre nordover
ligger veglinjen 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.
Foreliggende rapport inneholder geotekniske vurderinger for reguleringsplan for dagsone Vuddudalen.
I dagsone Vuddudalen er det funnet store mengder med kvikkleire/sprøbruddmateriale.
Det er derfor opprettet sju nye faresoner for områdeskred. Tiltakene i dagsone
Vuddudalen er utformet slik at sikkerhet mot områdeskred er ivaretatt.
På grunn av mye hellende terreng og utfordrende grunnforhold i dagsone Vuddudalen,
må større fyllinger og skjæringer vurderes spesielt av geotekniker. Mindre skjæringer
og fyllinger med høyde inntil 2,5 m kan etableres med helning som anbefalt i SVV
håndbok N200, gitt at det ikke kan påvirke områdestabiliteten negativt. Områdestabiliteten påvirkes generelt ikke negativt av at fyllinger etableres i foten av skråninger
og skjæringer i toppen av skråninger.
E6 i dagsone Vuddudalen omfatter en vegstrekning på omtrent 2,7 km mellom
Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen. Vegen kommer ut av Høghåmmårtunnelen og fortsetter i en bergskjæring. Videre veksler vegen mellom å gå i skjæring,
halvskjæring og på fylling. Dette medfører flere steder etablering av høye fyllinger, og
en relativt høy mur. Det forventes at skjæringene i stor grad er bergskjæringer, men
mindre løsmasseskjæringer vil forekomme. Disse kan i utgangspunktet etableres med
helning 1:2. Hvis det er erosjonsømfintlige masser må plastring av skjæringene vurderes.
De høye vegfyllingene for E6 etableres med fylling direkte på berg. Det må etableres en
god fyllingsfot mot berget, og dersom berget heller brattere enn 1:3 må behovet for
fortanning vurderes under utførelse. Fyllingene etableres i utgangspunktet med helning
inntil 1:1,5, men noen steder er det behov for å stramme opp helningen inntil ca. 1:1,25.
Det stilles ekstra krav til material og utførelse ved fyllingshelninger brattere enn 1:1,5.
For å etablere vegfylling i områder der det i dag er løsmasser er det nødvendig med
utgraving i løsmasser og rensk av berg. Utgraving for å etablere vegfylling på berg
omkring profil 11540 utføres relativt nære Nordlandsbanen. For å sørge for å ha
tilstrekkelig avstand mellom jernbanesporet og utgraving, må utgraving utføres med
helning 1:1. Før utgraving må det grunnforsterkes med kalksement til berg, over et
område med ca. 50 m lengde og ca. 13 m bredde. Før stabiliseringen utføres må det
gjøres en mindre avlasting av terrenget der det skal stabiliseres. Utgraving omkring
profil 11370 vil også være i nærheten av jernbanen. Dybden til berg er mindre enn
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omkring profil 11540, og utgraving kan utføres med helning 1:3, uten grunnforsterkning.
Utgravingene medfører stabilitetsforbedring i retning mot jernbanen/Vulua.
Mellom ca. profil 11520 og 11610 etableres vegfyllingen i utkanten av den nyopprettede
kvikkleiresonen "Vuddudalen 6". Ved å etablere vegen på fylling direkte på berg
avskjæres vegen fra kvikkleireforekomsten, slik at sikkerheten til E6 ivaretas og
kvikkleiresonen ikke påvirkes direkte av planlagt vegfylling. Det samme gjelder ved
graving/rensk for å etablere vegfylling omkring profil 10950. Utgravingen for å etablere
vegfylling fører til forbedring av områdestabiliteten i faresone "Vuddudalen 6" og
omkring profil 10950.
Portalene for nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen blir omtrent 7 m lange og planlegges etablert på undersprengt berg. Overbygd del av portalene for søndre påhugg for
Ramshåmmårtunnelen blir ca. 100 og 110 m lange og fundamenteres delvis på undersprengt berg og delvis ved masseutskifting til berg. Det samme gjelder støttemuren som
etableres for å ta opp høydeforskjellen mellom planlagt E6 og overfyllingen over portalene for søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen.
Det planlegges å anlegge en rundkjøring på dagens E6 for avkjøring til anlegget.
Rundkjøringen reguleres som midlertidig. I tillegg skal det etableres en interimsveg for
omkjøring under bygging av rundkjøringen. Rundkjøringen og interimsvegen etableres
med kompensert fundamentering. Interimsvegen medfører ifølge vegplanen en løsmasseskjæring med skråningshøyde inntil ca. 17 m. Skjæringen etableres i et område
hvor det antas at løsmassetykkelsen er begrenset, og det kan derfor forventes at skjæringen i praksis i stor grad vil etableres som rensk av berget.
Det skal bygges en anleggsveg fra rundkjøringen mot jernbaneundergangen. Anleggsvegen etableres i skjæring med høyde inntil ca. 7 m og på fylling med høyde inntil ca.
5,5 m. Skjæringen kan etableres med helning 1:2. For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for
fyllingen, som ligger ovenfor Nordlandsbanen, må det utføres grunnforsterkning med
kalksement til berg i ca. 35 m bredde over en lengde på ca. 70 m under og foran fyllingen.
Dette medfører en permanent forbedring av sikkerheten for jernbanen. Før stabiliseringen utføres må det gjøres en mindre avlasting av terrenget der det skal stabiliseres.
Det planlegges å ruste opp Vordalsvegen for å kunne benytte den som anleggsveg. Tiltaket må utføres seksjonsvis med kompensert fundamentering over en større del av
strekningen. Der stabiliteten tillater det kan vegen forsterkes med oppfylling av ca. 0,5
m pukk/sprengstein på dagens veg. Plassering og utforming av møteplasser detaljeres i
byggeplanfasen.
Det skal etableres en anleggsveg fra Vordalsvegen østover til planlagt E6-trasé.
Anleggsvegen etableres i skjæring, med skjæringshøyde inntil ca. 4 m. Vegen kan
etableres med graveskråninger som har helning 1:2.
Det er planlagt et massedeponi i nærheten av nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen.
Det er viktig å etablere fyllingsfoten på berg, og vurdere behovet for fortanning hvis
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helningen på terreng/berg under deponiet er større enn 1:3. Helningen på overflaten av
deponiet avhenger av hvilke masser som deponeres. Tilsvarende føringer gjelder også
for riggområdet som planlegges etablert ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 7

Innhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Innledning
Styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger
Topografi og grunnforhold
Områdestabilitet
E6 dagsone Vuddudalen
5.1 Beskrivelse av tiltaket
5.2 Geotekniske vurderinger
Portaler
6.1 Beskrivelse av tiltaket
6.2 Geotekniske vurderinger
Anleggsveg, midlertidig rundkjøring ved eksisterende E6 og interimsveg
7.1 Beskrivelse av tiltaket
7.2 Geotekniske vurderinger
Anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6
8.1 Beskrivelse av tiltaket
8.2 Geotekniske vurderinger
Anleggsveg fra jernbaneundergang til søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen
9.1 Beskrivelse av tiltaket
9.2 Geotekniske vurderinger
Eksisterende veger som benyttes som anleggsveger
10.1 Beskrivelse av tiltaket
10.2 Geotekniske vurderinger
Massedeponi ved Høghåmmårtunnelen
Riggområde ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen
Rekkefølgebestemmelser
Risikoer ved utførelse
Plan for overvåking og kontroll
Videre arbeid
Referanser

9
10
11
15
20
20
29
31
31
32
33
33
34
36
36
36
37
37
38
39
39
40
42
43
44
45
47
48
49

Tegning
Tegning nr. 001
Tegning nr. 010
Tegning nr. 011

Oversiktstegning
Plankart med dagsone Vuddudalen
Plankart med oversikt over grunnforsterkning og avlasting ved
planlagt rundkjøring på dagens E6
Tegning nr. 013
Plankart med oversikt over kompensert fundamentering
Tegning nr. 014
Plankart med oversikt over erosjonssikring
Tegning nr. 020 - 029 Plankart med utredning av områdestabilitet dagsone Vuddudalen
Tegning nr. 040
Plankart med oversikt over grunnforsterkning, oppstramming av
fyllingshelning og mur langs planlagt E6
Tegning nr. 130 – 420 Profiltegninger stabilitet

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 8

Vedlegg
Vedlegg A
Vedlegg B
Vedlegg C
Vedlegg D
Vedlegg E

Styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger
Områdestabilitet
Stabilitet fyllinger og skjæringer utenom E6
Utgravinger og anleggsveg ved E6
Verifikasjonsskjema Multiconsult

Kontroll- og referanseside

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 9

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
tilsvarende 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.
Tungtrafikkandelen 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 strekingen fra Kvithammar til
Åsen bli nedklassifisert til fylkesveg.
Foreliggende rapport omfatter geotekniske vurderinger for reguleringsplan for dagsone Vuddudalen. Dagsone Vuddudalen omfatter en vegstrekning på omtrent 2,7 km
mellom Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen.
En rekke profiler omtales i rapporten, nummerert fra "Vuddudalen 1" til "Vuddudalen
32". Legg merke til at profil 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 24, 25 og 26 ikke er med
i verken tegninger eller rapporttekst. Disse profilnummerne ble brukt under arbeidet med
rapporten, men er ikke inkludert i endelig versjon.
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2

Styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger

N200 Vegbygging fra 2018 [1] definerer hvilke Eurokoder og andre regelverk og veiledninger 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 er oppsummert 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
3

CC/RC

PKK

UKK

E6-trasé i dagsone Vuddudalen
3
3
3
Portaler nordre påhugg for
Høghåmmårtunnelen (K0501 og K0502)
1
3
3
3
Portaler søndre påhugg for
Ramshåmmårtunnelen (K0503 og K0504)
1/2*
3
3
3
Støttemur søndre påhugg for
Ramshåmmårtunnelen
3
3
3
3
Anleggsveg fra Vordalsvegen østover til ny
E6-trasé
3
3
3
3
Anleggsveg fra dagens E6 mot
jernbaneundergang
3
3
3
3
Rundkjøring på dagens E6 inkl. interimsveg
for omkjøring under etablering
3
3**
3
3
Mindre utbedringer av eksisterende veger
som benyttes som anleggsveger
3
3**
3
3
Utgravinger for å etablere fyllinger for ny E6 3
3
3
3
Massedeponi ved Høghåmmårtunnelen
2
2
2
2
Riggområde ved søndre påhugg for
Ramshåmmårtunnelen
2
2
2
2
*) Der fundamenter etableres på mindre enn 1,5 m masseutskiftet stein over berg, plasseres
tiltaket i geoteknisk kategori 1.
**) Ved mindre utbedringer av eksisterende veg kan det gjelde andre krav til sikkerhet, ref.
SVV håndbok N200 [1] kap. 205.5. Dette behandles i vedlegg A, kapittel A3.
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Topografi og grunnforhold

Vuddudalen utgjør en relativt dyp og trang fjellkløft i retning NØ-SV, som er typisk for
store deler av Trøndelag (Trondheimsleia, Trondheimsfjorden, Skaudalen-Verrasundet
osv.). Under siste istid lå store deler av bergkløften under havoverflaten, og var da en
del av Trondheimsfjorden. Man regner med at breen har lagt igjen et lag med morene i
bunnen av bergkløften som senere har blitt overdekket med finkornige løsmasser under
isavsmeltingen.
Figur 1 viser områder som tidligere har vært dekket av hav (marin grense ca. 180 m.o.h.),
registrerte bergblotninger og NGUs kart over løsmasser. Tiltaket ligger under marin
grense. Kartet indikerer at dalbunnen er dekket av et lag med "tykk havavsetning" (turkis
farge). Et mindre område ved den nordligste anleggsvegen på figuren er markert med
"tynn hav-/strandavsetning" (lyseblå farge). I de tykke havavsetningene er det forventet
å finne leire. Det kan også være kvikkleire. I strandsoneavsetninger er det forventet å
finne mer lagdelt silt og leire, og ofte er disse løsmassene noe fastere enn de dype havavsetningene. I de bratte skråningene på sørsiden av Vuddudalen og over de planlagte
tunnelene indikerer løsmassekartet at det er områder med "tynt humus-/torvdekke" (lysebrun farge), "bart fjell, stedvis tynt dekke" (lyserosa farge) og "tynn morene" (lysegrønn
farge). I disse områdene er det observert berg i dagen mange steder. Bergtopografien i
området og utførte grunnundersøkelser antyder at det kan finnes områder med større
løsmassetykkelse lokalt, gjerne i form av kløfter fylt med løsmasser.
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Rød linje er ca. 1 km
Figur 1 Løsmassekart over Vuddudalen. Blå, stiplet linje viser marin grense. Ny E6-trasé i dagsone Vuddudalen er tegnet med rød, stiplet linje og tunneler med lilla, stiplede linjer. Anleggsveger og interimsveger er vist som brune, stiplede linjer. Svarte symboler er registrerte bergblotninger.
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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 [4]. Alle med behov for tilgang til datarapporten i
modell får tilgang til BIM-modellen på forespørsel. Permanent leveres dataene i
NADAG senest ved ferdigstilling av parsell. Tolkning av de geotekniske undersøkelsene
er utført i en egen tolkningsrapport, R2-GEOT-02 [5]. I tillegg til sonderinger er det
utført helikopterbasert geoskanning. Maskinlæring har blitt benyttet for å lage en
bergmodell som kombinerer data fra geoskanningen, grunnboringer og bergblotninger.
Utførte grunnundersøkelser i dagsone Vuddudalen er vist på tegning 020 – 022 sammen
med tolkning av kvikkleire/sprøbruddmateriale i borpunktene. Grunnundersøkelsene
indikerer et løsmassebasseng i bunnen av Vuddudalen med boringer utført inntil ca. 40
m dybde. Undersøkelsene viser at løsmassene består av leire med fasthet varierende
mellom bløt og fast, over morene med varierende tykkelse. Mange steder klassifiseres
leira som bløt, og flere steder som siltig. Undersøkelsene indikerer at det er kvikkleire /
sprøbruddmateriale i mange av borpunktene. På tegningene angir rød farge tolket kvikkleire/sprøbruddmateriale, gul farge angir usikker tolkning eller tynne lag med kvikkleire
/ sprøbruddmateriale og grønn farge angir punkter uten tolket kvikkleire / sprøbruddmateriale.
I skråningene på sørsiden av Vuddudalen er det utført flest grunnundersøkelser i nedre
del av skråningene. Disse viser at forekomstene av sprøbruddmateriale strekker seg et
stykke oppover i skråningene, noen steder så langt opp som til vegfyllingen for planlagt
E6. Undersøkelsene viser også at det er mer variert og lagdelt materiale i skråningene
enn i løsmassebassenget i bunnen av dalen. De viser i tillegg at det forekommer kløfter
fylt med løsmasser på grunn av relativt store, lokale variasjoner i bergnivå. Oppover i
skråningene finnes det veldig få eller ingen grunnundersøkelser. Dette gjelder blant
annet langs deler av traseen for planlagt E6. Basert på kvartærgeologisk kart antas det at
løsmassedekket her hovedsakelig består av tynt humus-/torvdekke. Det antas også at det
lokalt kan forekomme større løsmassemektighet i forsenkninger i berget.
I Vuddudalen er det store områder hvor bergoverflaten heller bratt. Steil bergoverflate
er synlig i dagen og sonderinger indikerer at berget mange steder fortsetter med bratt
helning også under løsmassene.
Vulua drenerer mot sørvest (Fættenfjorden) og har et samlet fall på ca. 40 m langs den
ca. 4 km lange vegstrekningen, som inkluderer dagsonene Vuddudalen og Kleiva. Elva
er meandrerende mellom Vudduaunet og Kleiva og renner i en relativt grunn ravine,
med høydeforskjell på inntil ca. 5 m. Det er ikke markert noen antatte, gamle skredgroper på løsmassekartet fra NGU, men det finnes spor etter kroksjøer og erosjon fra
elva. Det kan antas at grunnen stedvis kan være litt forbelastet pga. erosjon og
meandrering. CPTU-sonderinger og labforsøk støtter denne antakelsen.
De terrengmessige og geologiske forholdene med høye, bratte bergsider og en bergkløft
fylt med tette løsmasser av leire over et drenerende morenelag, gir grunnlag for varierp:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
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ende hydrogeologiske forhold langs dalen, blant annet artesisk grunnvannstrykk. Det er
flere steder registrert betydelig poreovertrykk i nærheten av Vulua.
Over tunnelene som grenser mot dagsone Vuddudalen er det ikke setningsømfintlige
grunnforhold, bebyggelse, infrastruktur eller annet som krever geotekniske vurderinger
eller beregninger. Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen behandles derfor ikke
videre i denne rapporten.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 15

4

Områdestabilitet

Det er ikke tidligere registrert faresoner for kvikkleireskred/områdeskred i dagsone
Vuddudalen, og vegen ligger heller ikke i utløpsområdet fra andre, høyereliggende
kvikkleirefaresoner. Ved utførelse av grunnundersøkelser er det funnet mektige forekomster av sprøbruddmateriale i området. Sprøbruddmateriale er funnet i terreng som
skråner ned mot Vulua. Forekomstene ligger slik til at man iht. NVE-veileder 7/2014
[6] skal opprette faresoner for områdeskred, med mindre planlagte tiltak faller inn under
tiltakskategori K0 eller K1. Det opprettes bare faresoner der forekomstene av sprøbruddmateriale kan ha innvirkning på de tiltakene som planlegges i forbindelse med utbygging
av ny E6. Det opprettes derfor sju nye faresoner i dagsonen, som inntil videre har fått
navn "Vuddudalen 1" til "Vuddudalen 7". Utstrekning av faresonene er vist på figur 2
til figur 4. Utredning av faresonene er utført i vedlegg B.
Det planlegges å etablere anleggsveg fra dagens E6 mot jernbaneundergangen, gjennom
faresone "Vuddudalen 5". Faresonen har middels faregrad. Anleggsvegen plasseres i
tiltakskategori K2 på strekningen som ligger innenfor denne faresonen, fordi tiltaket
medfører en potensiell forverring av stabiliteten i området. Krav til sikkerhet iht. NVEveileder 7/2014 [6] vil være at områdestabiliteten ikke forverres, eventuelt sikkerhetsfaktor F ≥ 1,4 ved bruk av grunnforsterkning. Anleggsvegen tilfredsstiller kravet til
områdestabilitet ved å benytte grunnforsterkning. Lokalstabiliteten til anleggsvegen må
tilfredsstille krav i SVV håndbok N200 [1], som krever sikkerhetsfaktor F ≥ 1,6.
Dokumentasjon av lokalstabiliteten til anleggsvegen er gitt i vedlegg C. Anleggsvegen
ligger også innenfor et område med sprøbruddmateriale lengre vest, men her er det ikke
krav om å opprette faresone ettersom vegen faller innenfor tiltakskategori K1, se kapittel
B4.2. Anleggsvegen er her et K1-tiltak fordi den ikke har noen negativ påvirkning på
områdestabiliteten, og kan tilfredsstille krav om "ikke forverring" ved at anleggsvegen
delvis ligger i skjæring og delvis i nivå med dagens terreng.
Etablering av rundkjøring på dagens E6 fører til utfylling i relativt begrenset omfang,
hvor den høyeste utfyllingen planlegges på sørsiden av østre arm av rundkjøringen.
Utfyllingen medfører en breddeutvidelse av dagens vegfylling for å få plass til rundkjøringen. Utfyllingen planlegges utført på toppen av en skråning innenfor faresone
"Vuddudalen 7" og delvis også innenfor faresone "Vuddudalen 5". Beregninger viser at
etablering av rundkjøringen ikke forverrer områdestabiliteten dersom utfylling og tilhørende trafikklast på grunn av breddeutvidelse kompenseres ved bruk av lette fyllmasser. Interimsvegen nord for rundkjøringen etableres med kompensert fundamentering, og vil derfor ikke forverre områdestabiliteten. Tiltakene plasseres derfor i tiltakskategori K1, med tilhørende krav om at områdestabiliteten ikke skal påvirkes negativt.
Krav i NVE-veileder 7/2014 er dermed tilfredsstilt. Nærmere beskrivelse av beregningene for rundkjøringen er gitt i vedlegg C.
I tillegg til den nyetablerte anleggsvegen, planlegges det å ruste opp Vordalsvegen for å
kunne benytte den som anleggsveg. Tiltaket plasseres i tiltakskategori K1 ettersom
veginngrepet ikke påvirker områdestabiliteten negativt, med tilhørende krav om at
tiltaket ikke skal påvirke områdestabiliteten negativt. Møteplasser etableres slik at de
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ikke medfører forverring av områdestabiliteten, hovedsakelig ved gunstig plassering i
terrenget. Plassering og utforming av møteplasser utføres i byggeplanfasen. Opprusting
av eksisterende veg utføres med kompensert fundamentering for å sikre at område- og
lokalstabiliteten ikke forverres. Beregningene er dokumentert i vedlegg C.
Enkelte steder vil vegfyllingen for planlagt E6 etableres innenfor faresone "Vuddudalen
6", som har faregrad høy. E6 plasseres i tiltakskategori K4, og kravet til sikkerhet vil
være vesentlig forbedring, eventuelt sikkerhetsfaktor F ≥ 1,4. Der vegfyllingene for E6
havner innenfor faresonen er det av stabilitetshensyn ikke mulig å etablere vegen på
fylling på løsmasser. I dette området vil E6 derfor etableres på fylling etablert direkte på
berg ved masseutskifting. Dermed blir E6 fundamentert direkte på berg og avskjæres fra
kvikkleirefaresonen.
Planlagt E6-trasé går også gjennom et område med påvist sprøbruddmateriale omkring
profil 10950. Graving/rensk av berget for å etablere fylling direkte på berg påbegynnes
fra toppen av skråningen, slik at tiltaket kun medfører en forbedring av stabiliteten.
Dermed er kravet om "ikke forverring" for K1-tiltak tilfredsstilt.
Utgravingen for å etablere høy fylling på berg omkring profil 11540, som klassifiseres
som K1-tiltak når planlagt E6 ikke kan påvirkes av utgravingen, utgjør en forbedring av
områdestabiliteten. Lokalstabiliteten av utgravingen er ivaretatt med sikkerhet F > 1,6.
Områdestabiliteten langs planlagt E6 vurderes derfor å være ivaretatt. Vurderingene av
utgravingen finnes i vedlegg D.
NVE-veileder 7/2014 [6] krever at erosjon skal stoppes dersom den kan føre til at
stabiliteten i tiltaksområdet påvirkes negativt. Tegning 014 angir områder hvor det er
nødvendig med erosjonssikring. I tillegg til erosjonssikring som er nødvendig for dette
prosjektet, er det vist et område med noe erosjon som bør sikres for å bevare stabiliteten
til dagens E6. Denne erosjonssikringen påvirker ikke planlagte tiltak direkte. Erosjonssikring må gjøres for å hindre sideerosjon i yttersvinger i elva. Utforming av erosjonssikring vil i hovedsak gjøres som lokal, ensidig masseutskifting med stein der elva
eroderer i yttersvingene som er vendt mot anlegget, fra ca. 0,5 m under bekkebunn opp
til nivå for 200-års flom. Elvas løp og form vil ikke endres av tiltaket. Kantvegetasjon
må forsøkes bevart i den grad det er mulig. Det er viktig å tilbakeføre vekstmasse for å
tilrettelegge for rask revegetering. Man må tilstrebe at bekkeløpet påvirkes minst mulig,
fordi Vulua har potensielle, viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Ved graving
i bekkebunnen må substratet fjernes og legges tilbake over sikringen. Tiltakene bør
gjennomføres ca. i perioden fra 15. juni til 1. september, fordi dette er mest gunstig for
fiskebestanden i Vulua. Endelig utforming og omfang av erosjonssikringen må
detaljeres i byggeplanfasen. Der det er mulig bør det vurderes om erosjonssikringen bør
utformes som en motfylling for å forbedre stabiliteten noe, selv om kravet til sikkerhet
for anleggsveg langs Vordalsvegen er "ikke forverring". Erosjonssikringen vil være
gunstig for jernbanen, i og med at jernbanen her er etablert gjennom store områder med
kvikkleire.
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Figur 2 Oversikt over nye faresoner i vestligste del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje og anleggsveger er tegnet inn. E6-traseen etableres på fylling direkte
på berg innenfor faresone "Vuddudalen 6". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning
på tegning 020.
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Figur 3 Oversikt over nye faresoner i midtre del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje og anleggsveger er tegnet inn. Anleggsvegene påvirkes av flere faresoner. Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på tegning 021.
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Figur 4 Oversikt over nye faresoner i østligste del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje, interimsveg, midlertidig rundkjøring og anleggsveger er tegnet inn.
Tiltakene påvirkes av flere faresoner. Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 022.
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5

E6 dagsone Vuddudalen

5.1

Beskrivelse av tiltaket

Dagsone Vuddudalen omfatter en vegstrekning på omtrent 2,7 km mellom Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen. Vegen kommer ut av Høghåmmårtunnelen og fortsetter i en bergskjæring, vist på figur 5. Videre veksler vegen mellom å gå i skjæring,
halvskjæring og på fylling. Dette medfører flere steder etablering av høye fyllinger, og
det er behov for mur på en del av strekningen. Grunnboringer er hovedsakelig utført i
terrenget som ligger lavere enn planlagt veglinje, i retning mot Vulua, men det forventes
at skjæringene i stor grad er bergskjæringer. Partier med løsmasseskjæringer av
begrenset størrelse vil forekomme.

Planlagt E6

Figur 5 Vegen går i bergskjæring nord for Høghåmmårtunnelen. Ca. profil 9960.
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Figur 6 viser et tverrsnitt gjennom en relativt høy fylling omkring profil 10360. Denne
fyllingen er på det høyeste ca. 20 m høy fra fyllingstopp til fyllingsfot. Neste høye fylling
er ved ca. profil 10950, vist på figur 7. Høydeforskjellen er her inntil ca. 42 m.

Planlagt E6

Figur 6 Tverrsnitt gjennom det største fyllingsutslaget omkring profil 10360.
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Planlagt E6

Vulua

Nordlandsbanen

Figur 7 Tverrsnitt gjennom det største fyllingsutslaget i området omkring profil 10950.
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Figur 8 viser et tverrsnitt gjennom en høy fylling omkring profil 11380. Denne fyllingen
har på det meste ca. 40 m høydeforskjell mellom topp og bunn. Fyllingsfoten ligger
relativt nære Nordlandsbanen.

Planlagt E6
Nordlandsbanen
Vulua

Figur 8 Tverrsnitt gjennom det største fyllingsutslaget i området omkring profil 11380.
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Figur 9 viser et tverrsnitt gjennom en høy fylling omkring profil 11530. Denne fyllingsskråningen er på det høyeste ca. 40 m. Fyllingsfoten ligger relativt nære Nordlandsbanen. Det planlegges VA-installasjoner som skal føre overvann gjennom fyllingen i
dette området, se fagrapport R2-VA-01 [7].

Planlagt E6
Vulua

Nordlandsbanen

Figur 9 Tverrsnitt gjennom det største fyllingsutslaget i området omkring profil 11530.
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På strekningen omtrent mellom profil 11730 og 11980 etableres vegen på fylling i
kombinasjon med stedvis høye bergskjæringer. Figur 10 viser et tverrsnitt i dette
området.

Nordlandsbanen

Planlagt E6

Vordalsvegen
Vulua

Figur 10 Tverrsnitt gjennom fylling og høy bergskjæring, ca. profil 11830.
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Omtrent mellom profil 12085 og 12115 etableres vegen på mur. Muren har konstruksjonsnummer og navn K0505 Støttemur Vordalen. Figur 11 viser et tverrsnitt gjennom
muren.

Planlagt E6

Vulua

Figur 11 Tverrsnitt gjennom mur, ca. profil 12090.
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Figur 12 viser et tverrsnitt gjennom en relativt høy fylling omkring profil 12230. Denne
fyllingen er på det høyeste ca. 23 m høy.

Planlagt E6

Vulua

Figur 12 Tverrsnitt gjennom det største fyllingsutslaget i området omkring profil 12230.
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Videre fram til Ramshåmmårtunnelen går vegen for det meste i skjæring, med unntak
av en relativt høy fylling i en bekkedal omkring profil 12490, se figur 13. Denne fyllingsskråningen er inntil ca. 17 m høy. Det planlegges VA-installasjoner som skal føre
overvann gjennom fyllingen i dette området, se fagrapport R2-VA-01 [7].

Riggområde

Planlagt E6

Vulua

Figur 13 Tverrsnitt gjennom fylling i bekkedal omkring profil 12490. Fyllingen til venstre i profilet
er planlagt riggområde.
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5.2

Geotekniske vurderinger

Veglinjen etableres i sidebratt terreng, og fyllingsfoten vil enkelte steder slå ut i områder
med løsmasser eller tynt vegetasjonsdekke over berg. I disse områdene må berget renskes, og det må etableres fortanning mot berget for å sikre fyllingen mot glidning. Fyllingen bør i utgangspunktet legges med helning ikke brattere enn 1:1,5. Om nødvendig
kan helningen strammes opp til 1:1,25. Skråningshelning brattere enn 1:1,5 forutsetter
følgende [1]:
Overflaten lages som ordnet steinfylling.
Fyllingen etableres lagvis med god komprimering.
Det etableres fyllingsfot på berghylle med bredde minimum 2 m. Bredden må
vurderes under utførelsen basert på de stedlige forholdene og fyllingens
størrelse. Masser fra sprenging/pigging av berghylle må fjernes og erstattes
med tilbrakte masser i områder hvor den stedlige bergkvaliteten er for dårlig.
Dette gjelder for eksempel for områdene med skifrig berggrunn.
Der berget er glatt må det under utførelse vurderes om det skal lages fortanning
mot berget. Masser fra sprenging / pigging av fortanning og sterkt forvitret berg
/ fluss i fyllingsflaten må fjernes og erstattes med tilbrakte masser i områder
hvor den stedlige bergkvaliteten er for dårlig. Dette gjelder for eksempel for
områdene med skifrig berggrunn.
Ved skråningshelning 1:1,25 må det benyttes stein fra dagbrudd med god
kvalitet, lite subbus og kubisk kornform i fyllingsoverflaten. Steinene i den
ordnede overflaten må være relativt store.
Stein fra tunneldrivingen kan benyttes i overflaten i fyllinger med helning
mellom 1:1,3 og 1:1,5. Største tillatte helning avhenger av materialets beskaffenhet og egenskaper [8].
Ifølge SVV håndbok V221 [8] kapittel 2.3.2.3 kan man forvente egensetninger i
størrelsesorden inntil 0,5 % av fyllingshøyden for steinfyllinger som legges ut i lag med
3 m tykkelse og komprimering for hvert lag. Tynnere lag og større komprimeringsarbeid
kan redusere setningene. Man kan anta at mesteparten av setningene er unnagjort i løpet
av et halvt år. Denne tiden kan reduseres ved kraftig vanning/spyling under utlegging av
fyllingen. Utlegging av fyllingen under vinterforhold vil føre til at setningene gjøres
saktere unna, og det kan også føre til økt egensetning. Det må beregnes omtrent 0,5 – 1
år til å få gjort unna setningene før asfaltering og etablering av rekkverk. Det kan derfor
være en fordel å legge ut fyllingene tidlig i anleggsfasen og benytte dem som anleggsveg.
For å etablere vegfylling i områder der det i dag er løsmasser, er det nødvendig med
utgraving i løsmasser og rensk av berg. Omkring profil 11540 utføres utgravingen i
nærheten av Nordlandsbanen. I dette området er det derfor nødvendig å benytte
kalksementstabilisering, og relativt bratt helning på utgravingen, for å klare å etablere
vegfyllingen for planlagt E6 direkte på berg. Vegfyllingen for E6 strammes opp inntil
helning ca. 1:1,25 for å redusere fyllingsutslaget. Det er utført beregninger som viser at
utgraving omkring profil 11540 kan utføres med helning 1:1 ved bruk av grunnp:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
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forsterkning med kalksement. Forsterket leire må ha en gjennomsnittlig skjærfasthet på
100 kPa. Det må stabiliseres i et område med lengde ca. 50 m og bredde ca. 13 m, se
tegning 040. Grunnforsterkning med kalksement vil medføre en midlertidig reduksjon
av stabiliteten før pelene herder. Det forutsettes derfor at arbeidet påbegynnes med ca.
1-2 m avlasting av eksisterende terreng, for å forbedre stabilitetsforholdene før installasjon av kalksementpeler. På den måten sikres det at stabiliteten for Nordlandsbanen ikke
forverres på noe tidspunkt under arbeidet. Omkring profil 11370 kan utgraving utføres
med helning 1:3, uten grunnforsterkning. Utgravingene medfører stabilitetsforbedring i
retning mot jernbanen/Vulua, og dermed også en forbedring med tanke på områdestabilitet. Beregningene er vist på tegning 300 – 302 og 330 – 332 og beskrevet i vedlegg
D.
Utgravingene utføres i områder med utfordrende topografi og grunnforhold. Dette
medfører anleggstekniske utfordringer, men disse anses som løsbare. Utgravingene blir
inntil ca. 10 m dype i områder hvor det kan være sprøbruddmateriale. Byggegroper
detaljeres i byggeplanfasen, men man må generelt påregne å drenere byggegropene.
Observasjoner lengre øst i Vuddudalen viser at berget og/eller morenemassene noen
steder kan føre store vannmengder.
Omkring profil 10950 finnes det relativt grunne borpunkter hvor det er påvist sprøbruddmateriale. Utgraving/rensk av berget påbegynnes fra toppen av skråningen, slik at
stabiliteten forbedres av tiltaket.
Omtrent mellom profil 12085 og 12115 etableres vegen på mur. I dette området er det
umulig å etablere vegen på fylling til berg, fordi ordinært fyllingsutslag ville ha bredt
seg ut over et område med stor mektighet av kvikkleire. Her må det lages en hylle i
berget slik at man kan fundamentere en tørrmur for å stramme opp skråningen.
Beregninger viser at en tørrmur med helning 3:1 kan etableres i høyde opptil 10 m uten
videre tiltak. Bak muren må berget renskes, og det må vurderes om det er behov for å
etablere fortanning for de tilbakefylte massene. Området hvor det er nødvendig å
etablere mur er vist på tegning 040.
Veglinjen ligger i nokså bratt terreng over Nordlandsbanen. Vegen fundamenteres til
berg langs hele strekningen, så fyllingene for planlagt E6 vil ikke påvirke stabiliteten til
jernbanen. Stabiliteten mot jernbanen er ivaretatt under utgraving for å etablere
fyllingene.
Det skal etableres flere store bergskjæringer i området, og enkelte steder er det funnet
løsmasser med inntil ca. 5 m mektighet over skjæringene. Skjæringer i løsmasser over
bergskjæringene kan i utgangspunktet etableres med helning 1:2. Hvis det er erosjonsømfintlige masser må plastring av skjæringene vurderes. Detaljer omkring utførelse og
sikring av de delene av skjæringene som etableres i løsmasser må detaljeres i byggefasen.
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6

Portaler

6.1

Beskrivelse av tiltaket

Portalene for nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen, konstruksjonsnummer K0501 og
K0502, er ca. 7 m lange og fundamenteres på undersprengt berg som vist i tverrsnitt på
figur 14. Det gjøres ikke ytterligere geotekniske vurderinger av disse.
Overbygd del av portalene for søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen er ca. 100 og
110 m lange. Portalene har konstruksjonsnummer K0503 og K0504. Lengden er valgt
ut ifra skredfarevurderinger, og portalene skal overfylles med masser som skal fungere
støtdempende på steinsprang. Figur 15 viser et tverrsnitt gjennom portalene og overfyllingen. For å ta opp høydeforskjellen mellom massene i overfyllingen og E6-traseen, skal
det etableres en opptil ca. 11 m høy støttemur ved portalåpningene.

Figur 14 Tverrsnitt gjennom portalene for nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen. Portalene
fundamenteres på undersprengt berg.
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Overfylling

Figur 15 Tverrsnitt gjennom portalene med overfylling for søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen. Portalene fundamenteres på undersprengt berg der det er mulig. Der det er dypere
til berg masseutskiftes det med sprengstein til berg. Anleggsvegen som kommer til påhugget
fra nord inkluderes bare som en alternativsvurdering i denne rapporten.

6.2

Geotekniske vurderinger

Portalene og muren ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen fundamenteres delvis
på undersprengt berg. Der berget ligger dypere masseutskiftes det med sprengstein til
berg. Det er utført et fåtall prøvegravinger i området omkring portalene. På det meste er
det gravd inntil ca. 3,5 m dybde uten å treffe berg, ref. N0-GEOL-15 [9]. Basert på
prøvegraving, registrerte bergblotninger og topografisk kart antas det derfor at mektighet
av masseutskiftet stein under fundamentene kan bli i størrelsesorden 10 m. Det er utført
innledende beregninger som viser at det er mulig å etablere støttemuren som en stablemur ved bruk av jordarmering, eventuelt i kombinasjon med lette fyllmasser.
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Anleggsveg, midlertidig rundkjøring ved eksisterende
E6 og interimsveg

7.1

Beskrivelse av tiltaket

Det skal anlegges en rundkjøring på eksisterende E6 og en anleggsveg fra rundkjøringen
mot jernbaneundergangen, se figur 16. Rundkjøringen reguleres som et midlertidig
tiltak. Anleggsvegen etableres både på fylling og i skjæring. Den høyeste fyllingen blir
inntil ca. 5,5 m høy, og ligger på toppen av en skråning som jernbanen passerer gjennom
(1). Den høyeste skjæringen blir ifølge vegmodellen inntil ca. 7 m høy og ligger sørøst
for vegen (2). Lengst sørvest etableres vegen i inntil ca. 3,5 m høy skjæring (3). Etablering av rundkjøringen medfører noe utvidelse av dagens vegfylling, mest på østsiden av
rundkjøringen, med høyde inntil ca. 3,5 m (4). Det skal etableres en interimsveg som
skal fungere som omkjøringstrasé i perioden når rundkjøringen bygges (5). Interimsvegen medfører fylling inntil ca. 2 m og ifølge vegmodellen en løsmasseskjæring med
høyde inntil ca. 17 m. Skjæringen etableres i et område hvor det antas at løsmassetykkelsen er begrenset, og det kan derfor forventes at skjæringen i praksis i stor grad vil
etableres som rensk av berget. Fra skjæring (3) rustes eksisterende Vordalsvegen opp
for å benyttes som anleggsveg. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 10.
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Figur 16 Interimsveg, midlertidig rundkjøring på eksisterende E6 og anleggsveg til jernbaneundergangen. Anleggsvegen etableres på fylling (1) og i skjæring (2, 3). Etablering av rundkjøringen medfører noe utvidelse av dagens vegfylling (4). Interimsvegen medfører fylling og
skjæring (5). Fra skjæring (3) skal Vordalsvegen rustes opp og benyttes som anleggsveg (6).

7.2

Geotekniske vurderinger

Overslagsberegninger vist i vedlegg C viser at fyllinger og skjæringer i flatt terreng kan
etableres med høyde inntil ca. 2,5 m uten videre geoteknisk prosjektering. I området
hvor skjæringen lengst sørvest (3) har høyde større enn 2,5 m etableres den i praksis som
en utslaking av eksisterende skjæring. Stabiliteten anses derfor som ivaretatt, i og med
at skjæringen ikke påvirker områdestabiliteten negativt.
Skjæringen nummerert som (2) på figur 16 får høyde inntil ca. 7 m. Skjæringen etableres
delvis i områder hvor terrenghelningen i dag er nesten 1:1,5. Dette tyder på begrenset
løsmassemektighet eller relativt faste masser. Skjæringen etableres i en forhøyning i
terrenget. Dette medfører at skjæringen ikke påvirker områdestabiliteten negativt, og at
man kan anta lav grunnvannstand. Skjæringen kan etableres med helning 1:2. Det kan
forventes at etablering av skjæringen noen steder i praksis blir rensk av løsmasser til
berg.
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I skråningen hvor Nordlandsbanen går skal det etableres anleggsveg på fylling ovenfor
jernbanen. Det er utført innledende beregninger som viser at masseutskifting med lette
fyllmasser ikke gir tilstrekkelig stabilitet. Beregninger viser imidlertid at grunnforsterkning med kalksement under og foran fyllingen kan benyttes for å ivareta stabiliteten
ned mot jernbanen, se vedlegg C og tegning 011. Det må stabiliseres ned til berg i et
område ca. 15 m foran og 20 m bak fyllingsfoten langs en strekning på ca. 70 m. Forsterket grunn må ha en gjennomsnittlig skjærfasthet på 150 kPa. Beregningene viser at
stabiliteten i dagens situasjon ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet. Før grunnforsterkningen kan gjennomføres må det derfor foretas en stabilitetsforbedring ved avlasting av terrenget i toppen av skråningen, for å sikre at tiltaket kun vil medføre en
forbedring av stabiliteten i skråningen. Dette oppnås ved å avlaste terrenget 1-2 m over
det samme arealet hvor det skal grunnforsterkes med kalksement. Omfanget av grunnforsterkning og avlasting er vist på tegning 011. I byggeperioden må poretrykket overvåkes for å sørge for at skråningsstabiliteten under installasjonen av grunnforsterkning
alltid er bedre enn stabiliteten i dagens situasjon. Beregningene viser at tiltaket i ferdig
tilstand medfører en vesentlig forbedring av sikkerheten til skråningen mot jernbanen.
Etablering av rundkjøringen medfører noe breddeutvidelse av dagens vegfylling. På
østsiden av rundkjøringen blir utfyllingen høyest, med høyde inntil ca. 3,5 m. På det
bredeste blir utvidelsen ca. 3 m. Beregninger i vedlegg C viser at vegfyllingen kan
utvides uten å forverre stabiliteten, ved å benytte lette fyllmasser for å oppnå en
kompensert fundamentering. Lette fyllmasser benyttes for å kompensere for økt volum
av vegfylling på grunn av breddeutvidelse, samt tilhørende økt utstrekning av trafikklast.
Områder hvor det er behov for å etablere vegen med kompensert fundamentering er vist
på tegning 013. Grunnforsterkning med kalksement vurderes til å være et mindre gunstig
alternativ enn lette fyllmasser, blant annet på grunn av betydelig større kostnad.
Det er ikke utført beregninger for interimsvegen, men det forutsettes at den etableres
med kompensert fundamentering for å ikke forverre stabiliteten. Dette innebærer en ren
masseutskifting hvis overkant ferdig interimsveg ligger lavere enn ca. 1 m under dagens
terreng. Dette fordi vekt av ca. 1 m løsmasse vil kompensere for dimensjonerende
trafikklast 19,5 kPa. Der ferdig vegoverflate skal ligge høyere enn dette, må det
masseutskiftes og tilbakefylles med lette fyllmasser for å kompensere for trafikklast og
vekt av vegfylling. Grunnforsterkning med kalksement vurderes til å være et mindre
gunstig alternativ enn lette fyllmasser, blant annet på grunn av betydelig større kostnad.
Skjæringen nord for interimsvegen utføres i et område hvor det antas at løsmassedekket
har begrenset mektighet, basert på vurderinger av grunnundersøkelser og topografisk
kart i Vuddudalen. Det kan derfor forventes at skjæringen i stor grad vil etableres som
rensk av berget.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 36

8

Anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6

8.1

Beskrivelse av tiltaket

Det skal etableres en anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6, se figur 17.
Anleggsvegen etableres i skjæring, med skjæringshøyde inntil ca. 4 m.

Figur 17 Anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6.

8.2

Geotekniske vurderinger

Anleggsvegen etableres utenfor kvikkleiresoner. Beregninger i vedlegg D viser at
anleggsvegen kan etableres i skjæring med graveskråninger som har helning 1:2.
Utgraving for anleggsvegen påbegynnes i toppen av skråningen og utføres nedover for
å unngå ras og utglidninger.
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Anleggsveg fra jernbaneundergang til søndre påhugg
for Ramshåmmårtunnelen

9.1

Beskrivelse av tiltaket

Det har blitt vurdert å etablere en anleggsveg fra jernbaneundergangen til søndre påhugg
for Ramshåmmårtunnelen, se figur 18. Anleggsvegen inkluderes ikke i reguleringsplanen. Tiltak som er nødvendige for å etablere en slik anleggsveg omtales likevel i denne
rapporten, som en alternativsvurdering.

Figur 18 Anleggsveg fra jernbaneundergangen til søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen.
Anleggsvegen inkluderes bare som en alternativsvurdering i denne rapporten.
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9.2

Geotekniske vurderinger

Anleggsvegen som skal vurderes er plassert innenfor en kvikkleiresone. For å oppnå
tilstrekkelig stabilitet, både for områdeskred og lokalstabilitet, må anleggsvegen mange
steder bli bygd med lette fyllmasser eller fundamenteres med masseutskifting direkte
ned på berg. Det er nødvendig med erosjonssikring flere steder i Vulua og tilstøtende
bekker, der erosjon kan true sikkerheten til tiltaket. I tillegg vil det være behov for en
kombinasjon av tiltakene avlasting av terreng, seksjonsvis utgraving og overflatedrenering for å sikre tilstrekkelig stabilitet under bygging.
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Eksisterende veger som benyttes som anleggsveger

10.1 Beskrivelse av tiltaket
Det planlegges å ruste opp eksisterende veg, Vordalsvegen, for å kunne benytte den som
anleggsveg. Dette gjelder strekningene av vegen som går østover og vestover fra sørsiden av jernbaneundergangen, samt et kortere stykke på nordsiden mellom jernbaneundergangen og nyetablert anleggsveg til dagens E6, som omtalt i kapittel 7. Etter at
anleggsarbeidene knyttet til prosjektet E6 Kvithammar – Åsen er ferdige skal vegen østover mot Kleiva benyttes som driftsveg inn til ny E6, samt adkomst til tilstøtende eiendommer. Opprustingen inkluderer etablering av møteplasser og forsterking av vegen.
Plasseringen av anleggsvegene er vist på figur 19 og figur 20.

Figur 19 Vordalsvegen rustes opp og benyttes som anleggsveg fra jernbaneundergangen til der
Vordalsvegen krysser Vulua før Kleiva, samt fra jernbaneundergangen til påkobling mot
nyetablert anleggsveg til rundkjøringen på dagens E6. Etablering av ny anleggsveg øst for
kryssingen av Vulua er behandlet i fagrapport for dagsone Kleiva [10].
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Figur 20 Vordalsvegen rustes opp og benyttes som anleggsveg fra jernbaneundergangen til der
anleggsvegen svinger opp til E6-traseen.

10.2 Geotekniske vurderinger
Vordalsvegen ligger i nærheten av Nordlandsbanen, dagens E6 og Vulua. Dette fører
til at utstrakt bruk av kalksementstabilisering flere steder er eneste mulige tiltak for å
oppnå sikkerhet som for ny veg. Tiltak for å tilfredsstille samme sikkerhetskrav som ny
veg vil derfor bli omfattende og kostbare, sett i sammenheng med tiltakets begrensede
omfang og begrensede påvirkning på stabiliteten. Opprustingen av Vordalsvegen utføres
derfor under forutsetning av at område- og lokalstabiliteten ikke forverres, iht. SVV
håndbok N200 [1] kap. 205.5, se vedlegg A. Opprusting av Vordalsvegen ved masseutskifting med lette fyllmasser er ikke et alternativ, fordi stabiliteten er for lav både for
glidesirkler hvor Vordalsvegen ligger i toppen og bunnen av sirklene. Stabiliteten kan
heller ikke ivaretas ved avlasting og motfyllinger, fordi dette kommer i konflikt med
Nordlandsbanen, dagens E6 og Vulua.
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Der vegen ligger innenfor løsneområder for kvikkleirefaresoner, og oppfylling vil
redusere stabiliteten, må tiltaket utføres med kompensert fundamentering og seksjonsvis
utgraving. Kompensert fundamentering, og eventuelt seksjonsvis utgraving, benyttes
også utenfor faresoner hvis lokalstabiliteten i dagens situasjon er for lav til å kunne øke
høyden på vegkroppen. Kompensert fundamentering brukes i tillegg i området mellom
Austre Vordalen og Kleiva. Her finnes det kvikkleire, men det stilles ikke krav om å
opprette faresone fordi vegen er et K1-tiltak, ref. kap. B4.2. Nord for jernbaneundergangen må Vordalsvegen utbedres med kompensert fundamentering for å unngå å måtte
heve vegen like ved undergangen, og fordi vegen etableres innenfor et område hvor
forholdene ligger til rette for å kunne opprette en kvikkleirefaresone. Det opprettes ikke
faresone fordi dette ikke er påkrevd for K1-tiltak ref. kap. B4.2. Områder med behov for
kompensert fundamentering er vist på tegning 013.
Kompensert fundamentering kan utføres ved at dagens veg og undergrunn seksjonsvis
traues ut til ca. 1 m under ferdig veg og bygges opp på nytt. Det kan være aktuelt å
benytte duk og/eller jordarmeringsnett. Der område- og lokalstabilitet tillater det kan
Vordalsvegen forsterkes ved å fylle ca. 0,5 m pukk/sprengstein oppå dagens veg.
Det må erosjonssikres der erosjon kan føre til stabilitetsproblemer som kan true tiltaket.
Omfang av erosjonssikring er vist på tegning 014.
Stabiliteten for jernbanen vil ikke forverres av tiltaket, og erosjonssikring vil også være
positivt for sikkerheten til jernbanen.
Det reguleres en korridor som er bred nok til å sikre fleksibilitet i valg av plassering av
møteplasser. Plassering av møteplasser detaljeres i byggeplanfasen.
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Massedeponi ved Høghåmmårtunnelen

Det skal etableres massedeponi i området ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen.
Omriss av deponiet er vist på figur 21. Ved etablering av deponiet er det viktig at fyllingsfoten fundamenteres på berg. Dersom massene som skal deponeres legges ut på glatt
berg med helning brattere enn 1:3 må det under utførelse vurderes om det skal etableres
en fortanning mot berget for å unngå glidning av deponiet. Det må også vurderes om det
skal etableres fortanning dersom deponimassene legges ut på løsmasser med helning
brattere enn 1:3. Det henvises til SVV håndbok N200 [1] kap. 254. Dersom fyllingsmaterialet ikke er drenerende vil det være nødvendig å drenere fyllingssålen med for
eksempel pukkstrenger. Skråningshelningen på selve deponiet vil avhenge av hvilke
masser som skal deponeres, men om det dreier seg om sprengt stein kan deponiet legges
ut med helning inntil 1:1,5. Masser av leire og silt samt vekstjord bør legges med helning
inntil 1:3. Før masser kan fylles i deponiet må vegetasjonsdekket fjernes. Dette kan
brukes i reetablering av stedegen vegetasjon på toppen av ferdig deponi.

Massedeponi

Planlagt E6

Figur 21 Tverrsnitt gjennom massedeponi ved Høghåmmårtunnelen. Deponiet er markert med
mørkegrønt. Tverrsnitt vist ved blå strek. Streken strekker seg gjennom hele deponiets bredde i
øverste del av figuren.
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Riggområde ved søndre påhugg for
Ramshåmmårtunnelen

Det skal etableres et riggområde ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen. Området
arronderes når anlegget sluttføres. Plasseringen er vist på figur 22. Ved etablering av
riggområde er det viktig at fyllingsfoten fundamenteres på berg. Dette krever en del
masseutskifting i den nedre delen av riggområdet omkring borpunkt N22080, hvor
sonderingen indikerer sprøbruddmateriale. Utgraving må påbegynnes i et område uten
mulig sprøbruddmateriale, altså ved borpunkt N22079, og fortsette nedover i skråningen
for å hindre utglidninger og ras. Se tegning 024 for plassering av borpunktene. Dersom
massene skal legges ut på glatt berg med helning brattere enn 1:3 må det under utførelse
vurderes om det skal etableres en fortanning mot berget for å unngå glidning av massene.
Det må også vurderes om det skal etableres fortanning dersom massene legges ut på
løsmasser med helning brattere enn 1:3. Det henvises til SVV håndbok N200 [1] kap.
254. Dersom fyllingsmaterialet ikke er drenerende vil det være nødvendig å drenere
fyllingssålen med for eksempel pukkstrenger. Før masser kan legges ut for å etablere
riggområde må vegetasjonsdekket fjernes. Dette kan senere brukes til reetablering av
stedegen vegetasjon på toppen av arrondert terreng.

Planlagt E6
Riggområde

Figur 22 Tverrsnitt gjennom området hvor det skal etableres riggområde ved søndre påhugg
for Ramshåmmårtunnelen. Plassering av riggområdet er markert med mørkegrønt.
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Rekkefølgebestemmelser

Følgende rekkefølgebestemmelser legges til grunn for gjennomføring:
Ved etablering av fylling for anleggsvegen ved dagens E6 må det gjøres en
avlasting av terrenget før grunnforsterkning med kalksement utføres, se omfang
på tegning 011. Fylling kan etableres innenfor kvikkleiresonen etter at tilstrekkelig fasthet i stabilisert grunn er oppnådd, anslagsvis etter 1-2 ukers
herdetid.
Det kan være hensiktsmessig å legge om dagens E6 før arbeidet med avlasting
og kalksementstabilisering ved rundkjøringen påbegynnes, for å ha mer avstand
mellom arbeidsområdet og trafikkert veg.
Det skal utføres utgraving i nærheten av Nordlandsbanen for å etablere fylling
for planlagt E6 til berg. For å ivareta stabiliteten, må det grunnforsterkes med
kalksement. Det må gjøres en avlasting av terrenget før grunnforsterkning med
kalksement utføres. Utgraving kan påbegynnes etter at tilstrekkelig fasthet i
stabilisert grunn er oppnådd, anslagsvis etter 1-2 ukers herdetid. Grunnforsterkning er planlagt omkring profil 11540 og kan også være aktuelt hvis berget
ligger dypere enn forutsatt omkring profil 11370.
Kalksementpeler må installeres i en rekkefølge som minimerer påvirkning på
Nordlandsbanen. Detaljeres i byggeplan.
Der berget skal avdekkes påbegynnes rensk i toppen av skråningen og utføres
nedover for å unngå ras og utglidninger.
Utgraving for anleggsvegen fra Vordalsvegen opp til planlagt E6 påbegynnes i
toppen av skråningen og utføres nedover for å unngå ras og utglidninger.
Erosjonssikring i Vulua må utføres før opprusting av Vordalsvegen, i områder
hvor erosjon kan ha negativ påvirkning på stabiliteten til Vordalsvegen.
Erosjonssikring i Vulua bør utføres i perioden ca. mellom 15. juni og 1.
september, fordi dette er mest gunstig for fiskebestanden.
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Risikoer ved utførelse

Følgende risikoer må tas hensyn til ved utførelse av E6 dagsone Vuddudalen:
Etablering av høye fyllinger for ny E6 er følsom for faktisk bergnivå i de to
områdene hvor det planlegges relativt dype utgravinger for å etablere fyllingsfot på berg, ca. profil 11370 og 11540. Avhengig av faktisk bergtopografi, med
lokale sprang i bergnivå, vil det kunne kreves at fyllingen strammes opp inntil
1:1,25. Hvis ikke oppstramming til 1:1,25 er tilstrekkelig for å fundamentere
fyllingen på berg, kan det være behov for å etablere fyllingsfoten på en massiv
mur som stables opp direkte på berg, eller en jordarmert konstruksjon. Det kan
være nødvendig med stag boret i berg for å oppnå tilstrekkelig horisontalkapasitet ved fyllingsfoten. I tillegg kan det være aktuelt å stramme opp utgravingen mot jernbanen omkring profil 11370 ved hjelp av grunnforsterkning med
kalksement for å kunne avdekke berget enda nærmere jernbanen.
Føringer for stuffhøyde og helning på skjæringer i løsmasse må overholdes for
å unngå ras og utglidninger. Dette gjelder generelt, og spesielt ved graving i
mulig sprøbruddmateriale og kalksementstabilisert material for å komme ned
til berg for å etablere fyllingsfot omkring profil 11370 og 11540.
Føringer for helning på fyllingsskråninger, fortanning og etablering av fyllingsfot må overholdes for å unngå ras og utglidninger.
Vannfrembrudd i skråninger. Håndteres ved lokal erosjonssikring og pukkstrenger.
Bæreevnebrudd utløst av maskiner. Føringer for marktrykk utarbeides.
Grunnforsterkning med kalksement og utgravinger i nærheten av Nordlandsbanen omkring profil 11540 og eventuelt 11370 kan føre til mindre deformasjoner av jernbanen. Deformasjoner begrenses med rekkefølgekrav for grunnforsterkningen og valg av helning ved utgravinger. Det antas at deformasjonene
vil være i størrelsesorden et par cm. Om nødvendig kan sporet pukkes opp.
Arbeid med kalksementrigg vil foregå relativt nære sporet, og må planlegges
og sikres slik at det ikke kommer i konflikt med togtrafikken.
Grunnforsterkning med kalksement må utføres skånsomt. Det kan være nødvendig å ta pauser i utførelsen for å hindre for stor oppbygning av poretrykk
under utførelse, i tillegg til rekkefølgekrav. Gjelder omkring profil 11540 og
eventuelt 11370 langs planlagt E6, samt for anleggsveg fra jernbaneundergangen til dagens E6.
Dagens stabilitet er lav flere steder. Rekkefølgebestemmelser må overholdes.
Opprusting av Vordalsvegen og etablering av rundkjøring på dagens E6 og
interimsveg må utføres med kompensert fundamentering og seksjonsvis utgraving for å ivareta lokalstabilitet og sikkerhet mot områdeskred.
Lokale løsmasserenner kan gi utslag i stor løsmassemektighet over bergskjæringer, som resulterer i usikkerhet i mengder og sikringsbehov.
Poreovertrykk i grunnen kan gi utfordringer med gyngende traubunn ved
utgraving for anleggsveger og vegfyllinger for planlagt E6. Det øker også
risikoen for forstyrrelse av traubunn ved trafikkering med maskiner, med
påfølgende behov for tiltak for å forsterke traubunn.
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Mellomlagring av masser på eksisterende løsmasser i skråning kan føre til ras
og utglidninger. I områdene hvor E6-traseen planlegges etablert i samme
skråning som Nordlandsbanen skal mellomlagring av masser derfor bare gjøres
direkte på berg.
Det kan bli nødvendig å håndtere store vannmengder i utgravinger langs planlagt E6-trasé.
Ved etablering av høye vegfyllinger i bratt terreng vil det noen steder, under
byggingen, forekomme at topp fylling/arbeidsplattformen er relativt smal og
potensiell fallhøyde stor.
Rystelser ved sprengning og pigging i nærheten av områder med kvikkleire kan
i verste fall føre til skred. Anleggsgjennomføring må planlegges slik at risikoen
for skred minimeres. Måleprogram og kontrollplan må utarbeides.
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Plan for overvåking og kontroll

Geoteknisk oppfølging av prosjektet foreslås som følger:
Poretrykksovervåking når det stabiliseres med kalksement for anleggsveg fra
jernbaneundergangen til dagens E6 og ved stabilisering for utgraving for å
etablere ny E6 på fylling til berg omkring profil 11540 og eventuelt 11370.
Grenseverdier må utarbeides slik at stabiliteten mot Nordlandsbanen opprettholdes.
Kontroll av bergfot for murer og fyllinger langs planlagt E6-trasé.
Kontroll av forankringsnett og utførelse av jordarmerte murkonstruksjoner.
Kontroll av kompensert fundamentering og seksjonsvis utgraving ved forsterkning av Vordalsvegen, samt ved etablering av rundkjøring på dagens E6
og interimsveg.
Kontroll av fasthetsutvikling av kalksementpeler.
Måling av deformasjoner av høye fyllinger med setningsmålere og inklinometerkanaler.
Det må utføres ettårsbefaring av erosjonssikring for permanent anlegg, samt
ved ferdigstillelse av anlegget.
Deformasjoner på jernbanesporet må overvåkes under anleggsarbeidene i
områder med kalksement og utgravinger i nærheten av Nordlandsbanen,
omkring profil 11370 og 11540.
Rystelsesmålinger der det skal utføres sprengning og pigging i nærheten av
områder med kvikkleire.
Måling av deformasjoner av portaler for søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen. Gjelder fundamenter som etableres på masseutskiftet stein over berg,
med løsmassemektighet større enn 1,5 m.
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Videre arbeid

Følgende arbeider må utføres som del av byggeplan:
Detaljering av murkonstruksjon ca. mellom profil 12085 og 12115 langs planlagt E6, basert på mer nøyaktig bergnivå.
Detaljering av skråningshelning for høye vegfyllinger, og eventuelt behov for
ekstra oppstramming av fyllingsfot. Baseres på mer nøyaktig bergnivå.
Supplerende sonderinger, prøvetaking og poretrykksmålinger for å optimalisere omfanget av grunnforsterkning for anleggsvegen fra jernbaneundergangen
til dagens E6. Bergforløp, poretrykk og skjærfasthet må bestemmes mer
nøyaktig.
Supplerende sonderinger, prøvetaking og poretrykksmålinger for å optimalisere omfanget av kompensert fundamentering for rundkjøring og interimsveg
ved dagens E6. Poretrykk og skjærfasthet må bestemmes mer nøyaktig.
Supplerende sonderinger, samt eventuelt prøvetaking og poretrykksmålinger,
for å kartlegge området nordøst for jernbaneundergangen. Utføres med tanke
på opprusting av Vordalsvegen inkludert møteplasser.
Detaljere plassering og utforming av møteplasser langs Vordalsvegen, samt
utstrekning av kompensert fundamentering.
Detaljere nødvendig omfang av avlastning før kalksementstabilisering.
Detaljering av stabilisering for byggegrop ved profil 11540.
Detaljering av anleggsfaser og rekkefølger for stabilisering og utgraving for E6
sør for jernbanen, omkring profil 11370 og 11540.
Detaljering av anleggsfaser og stabilisering for anleggsveg fra jernbaneundergangen til dagens E6.
Detaljering av erosjonssikring, inkludert befaring for å avdekke erosjon fra
faresone "Vuddudalen 7" til der Vordalsvegen krysser Vulua før Kleiva.
Befaring og supplerende sonderinger/prøvegraving i områdene like ovenfor
bergskjæringene langs planlagt E6. Mektigheten av løsmasserenner må kartlegges for å finne ut hvor høye løsmasseskjæringene blir ovenfor bergskjæringene, og hvilken helning de kan utføres med.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Side: 49

17

Referanser

[1] Statens vegvesen, «Håndbok N200 Vegbygging,» 2018.
[2] Statens vegvesen, «Håndbok N400 Bruprosjektering,» 2015.
[3] Bane NOR, «Teknisk regelverk,» 22 06 2020. [Internett]. Available:
https://trv.banenor.no/wiki/Forside.
[4] NGI, «20180628-07-R R2-GEOT-01 Datarapport grunnundersøkelser Levanger,»
2021.
[5] Norges Geotekniske Institutt, «20180628-15-R_R2-GEOT-02 Tolkning av
geotekniske parametere Vuddudalen,» 2021.
[6] Norges Vassdrags- og energidirektorat, «Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper,» NVE, 2014.
[7] Vianova, «R2-VA-01 Fagrapport VA,» 2021.
[8] Statens vegvesen, «Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger,»
2014.
[9] Sweco, «N0-GEOL-15 Prøvegraving Vuddudalen,» 2020.
[10] NGI, «20180628-29-R R2-GEOT-05 Geoteknisk fagrapport dagsone Kleiva.
Reguleringsplan,» 2021.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone
vuddudalen.docx

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10
8

00

10

70

0

10

80

0

10
70

0

10600

10600

10600

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10
70

0

10
8

00

10

70

0

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10

70

0

10

80

0

10

70

0

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10

70

0

10

80
0

10

70

0

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10

70

0

10

80

0

10

70

0

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10

70

0

10

80

0

10

70

0

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10

80

0

10

70

0

10

80

0

10

70

0

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

10600

10600

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

NGI
Sognsveien 72 - PO Box 3930 Ullevål Stadion
NO-0806 Oslo, Norway
T: (+47) 22 02 30 00 F: (+47) 22 23 04 48
www.ngi.no

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg A, side: 1

Vedlegg A
STYRENDE DOKUMENTER OG
PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER

Innhold
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Styrende dokumenter
Geotekniske kategorier
Konsekvensklasse
Prosjekteringskontrollklasse
Utførelseskontrollklasse
Krav til kontrollform
Lokalstabilitet og bæreevne
Områdestabilitet
Referanser

2
2
3
5
6
6
7
8
9

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\vedlegg a - styrende dokumenter og
prosjekteringsforutsetninger\vedlegg a - styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg A, side: 2

A1

Styrende dokumenter

N200 Vegbygging fra 2018 [1] definerer hvilke Eurokoder og andre regelverk og veiledninger 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 vegprosjekter 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.
N200 [1] angir at konstruksjoner av armert jord med høyde større enn 5 m og helning
brattere enn 1:1 skal plasseres i geoteknisk kategori 3.
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, pelefundamentering, 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 kvantitative 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.
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Konstruksjoner, skjæringer og fyllinger i og på leirgrunn som ikke påvirkes av kvikkleireproblematikk og som ikke belaster grunnen ut over prekonsolideringen, regnes som
geoteknisk kategori 2.
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. Klassifiseringen skal ta hensyn til årsak til brudd, konsekvenser av svikt, allmennhetens oppfatning av svikt og kostnader. Klassifiseringen kan gjelde hele konstruksjonen eller
konstruksjonsdeler.

Figur 1 Veiledende eksempler for valg av konsekvensklasse, ref. Eurokode 0 [5].
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I denne planen styres konsekvens både av konstruksjonstype, tiltakstype og av grunnforholdene.
Tiltak som påvirkes av kvikkleireproblematikk kategoriseres i utgangspunktet som
"grunn- og fundamenteringsarbeider i kompliserte tilfeller" og skal som hovedregel
plasseres i CC/RC3.
Anleggsvegen fra eksisterende E6 til jernbaneundergangen plasseres i CC/RC3. Dette
begrunnes med at det er kvikkleireproblematikk, i kombinasjon med høy konsekvens og
høy kostnad ved brudd på grunn av nærheten til E6 og jernbanen.
Det skal etableres en rundkjøring på dagens E6, samt en interimsveg som skal fungere
som omkjøring i perioden når rundkjøringen bygges. Rundkjøringen gir avkjøring for
anleggsvegen mot jernbaneundergangen. Tiltakene plasseres i CC/RC3 på grunn av
kvikkleireproblematikk, i kombinasjon med høy konsekvens og høy kostnad ved brudd
på grunn av nærheten til E6 og jernbanen. For mindre utbedringer av eksisterende veg
åpner imidlertid SVV håndbok N200 [1] for at kravene til sikkerhet kan reduseres,
sammenlignet med krav som stilles til ny veg. Breddeutvidelse av eksisterende vegfylling for å etablere en rundkjøring og etablering av en midlertidig omkjøring er en mindre
utbedring. Dagens stabilitet for vegfyllingen er noen steder lavere enn kravet for ny veg,
og tiltak for å tilfredsstille samme sikkerhetskrav som ny veg vil derfor bli omfattende
og kostbare, sett i sammenheng med tiltakets begrensede omfang og begrensede
påvirkning på stabiliteten. Det forutsettes derfor at etablering av rundkjøring på dagens
E6 og interimsveg for midlertidig omkjøring kan gjennomføres uten å dokumentere
tilsvarende sikkerhet som for ny veg. Sikkerhetskravet reduseres til ikke forverring av
stabiliteten, og dermed er sannsynligheten for brudd i prinsippet uendret. Konsekvensen
ved et eventuelt brudd kan være stor på grunn av nærhet til E6 og Nordlandsbanen, men
konsekvensen og risikoen endres ikke av tiltaket. Det forutsettes samme krav til kontroll
av prosjektering og utførelse som for ny veg.
Vordalsvegen skal rustes opp og benyttes som anleggsveg. Tiltaket plasseres i CC/RC3
på grunn av kvikkleireproblematikk, i kombinasjon med høy konsekvens og høy kostnad
ved brudd på grunn av nærheten til E6, jernbanen og Vulua. For mindre utbedringer av
eksisterende veg åpner imidlertid SVV håndbok N200 [1] for at kravene til sikkerhet
kan reduseres, sammenlignet med krav som stilles til ny veg. Forsterkning av eksisterende veg er en mindre utbedring. Dagens stabilitet er flere steder beregnet til å være lav
langs Vordalsvegen, se tegninger 211, 401 og 411. Dette gjelder både for glideflater
hvor Vordalsvegen ligger i øvre og i nedre del av flatene. Nærhet til Nordlandsbanen,
dagens E6 og Vulua fører til at utstrakt bruk av kalksementstabilisering flere steder er
eneste praktisk mulige tiltak for å oppnå sikkerhet som for ny veg. Tiltak for å tilfredsstille samme sikkerhetskrav som ny veg vil derfor bli omfattende og kostbare, sett i
sammenheng med tiltakets begrensede omfang og begrensede påvirkning på stabiliteten.
Ikke forverring av stabiliteten legges til grunn, samt krav om at erosjon som kan påvirke
stabiliteten negativt skal forhindres. Det forutsettes samme krav til kontroll av prosjektering og utførelse som for ny veg.
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Anleggsvegen fra Vordalsvegen opp til E6-traseen settes i CC/RC3 på grunn av kvikkleireproblematikk. Anleggsvegen ligger ikke innenfor en kvikkleirefaresone, men det
finnes borpunkter i området hvor man ikke kan utelukke material med sprøbruddegenskaper.
Utgravingene for å etablere fyllinger for ny E6 plasseres i CC/RC3. Dette begrunnes
med at det er kvikkleireproblematikk, i kombinasjon med høy konsekvens og høy
kostnad ved brudd på grunn av nærheten til jernbanen.
Planlagt E6-trasé i dagsone Vuddudalen settes i CC/RC3 på grunn av stor konsekvens
og kostnad ved brudd.
Fundamenteringen av tunnelportalene for Høghåmmårtunnelen (K0501 og K0502) og
Ramshåmmårtunnelen (K0503 og K0504) utføres i oversiktlige grunnforhold. Tiltakene
plasseres likevel i CC/RC3 på grunn av stor konsekvens og kostnad ved brudd. Den
samme begrunnelsen gjelder også for støttemuren ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen.
Terrengendringer i områder med liten løsmassetykkelse og fravær av kvikkleireproblematikk kan plasseres i CC/RC2 hvis kostnad og konsekvens ved brudd ikke er veldig
store. Dette gjelder for massedeponiet ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen og
for riggområde ved søndre påhugg for Ramshåmmårtunnelen.

A4

Prosjekteringskontrollklasse

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

Figur 2 Valg av prosjekteringskontrollklasse – geoteknikk, ref. N200 [1].
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A5

Utførelseskontrollklasse

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

Figur 3 Valg av utførelseskontrollklasse – geoteknikk, ref. N200 [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 byggherrens regi enten av byggherrens egen organisasjon eller et annet foretak som er uavhengig
av foretaket som utførte arbeidene. Omfang av prosjekteringskontroll er vist i kapittel
203.4 i N200 [1].

Figur 4 Krav til kontrollform, ref. N200 [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, ref. NVE-veileder 7/2014 [6].
N200 [1] stiller krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne som konsekvens av
bruddmekanisme og konsekvensklasse, angitt i figur 5.

Figur 5 Krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne, ref. N200 [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.
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Figur 6 Krav til partialfaktor for lokalstabilitet og bæreevne ved geoteknisk prosjektering av
jernbanebruer, ref. Bane NORs tekniske regelverk [3].

A8

Områdestabilitet

Områdestabilitet defineres av en stabilitetstilstand der et initielt brudd kan igangsette en
progressiv frem- eller bakoverrettet bruddutvikling i tilstøtende sprøbruddmaterialer.
Områdestabilitet utredes og dokumenteres i tråd med NVEs veileder 7/2014 [6]. Denne
baserer seg på en inndeling i tiltakskategorier K0-K4.
NVE-veileder 7/2014 [6] definerer fem tiltakskategorier basert på tiltakets påvirkning
av områdestabiliteten og av konsekvensene ved skred. For utbygging av ny E6 velges
tiltakskategori K4 fordi tiltaket medfører større personopphold og har en viktig samfunnsfunksjon. K4 er strengeste tiltakskategori. For tiltak i kategori K4 stilles det krav
om stabilitetsanalyser som dokumenterer tilfredsstillende områdestabilitet.
Det er ingen tidligere registrerte faresoner i området. Prosjekteringen til reguleringsplan
vil avdekke om det eventuelt skal opprettes noen.
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A9

Referanser

[1] Statens vegvesen, «Håndbok N200 Vegbygging,» 2018.
[2] Statens vegvesen, «Håndbok N400 Bruprosjektering,» 2015.
[3] Bane NOR, «Teknisk regelverk,» 22 06 2020. [Internett]. Available:
https://trv.banenor.no/wiki/Forside.
[4] Standard Norge, «NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7:
Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler,» 2016.
[5] Standard Norge, «NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for
prosjektering av konstruksjoner,» 2016.
[6] NVE, «Veileder nr. 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred,» 2014.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\vedlegg a - styrende dokumenter og
prosjekteringsforutsetninger\vedlegg a - styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg B, side: 1

Vedlegg B
OMRÅDESTABILITET

Innhold
Aktuelle soner
Grunnlag
Topografi og grunnforhold
Soneavgrensning og klassifisering
B4.1 Begrensning av løsneområde
B4.2 Soneavgrensning
B4.3 Faregrad
B4.4 Skadekonsekvens og risiko
Sikkerhetskrav for planlagte tiltak
Grunnlag for stabilitetsvurderinger
Stabilitetsvurderinger
Avgrensning av utløpsområde
Sammendrag
Tabeller med faregrad
Referanser

2
4
4
7
7
7
18
18
18
20
21
24
27
29
36

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\vedlegg b - områdestabilitet\vedlegg b områdestabilitet.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg B, side: 2

Aktuelle soner
Planlagt veglinje gjennom dagsone Vuddudalen går fra Høghåmmårtunnelen i sør til
Ramshåmmårtunnelen i nord. Et oversiktskart som viser planlagt veglinje og aktuelle
profiler er vist på tegning 010. Det er ikke registrert noen eksisterende aktsomhetsområder for kvikkleireskred i området, men ved utførelse av grunnundersøkelser er det
funnet mektige forekomster av sprøbruddmateriale i området. Det er funnet sprøbruddmateriale i terreng som skråner ned mot Vulua, som er elven som renner gjennom hele
Vuddudalen. Forekomstene av sprøbruddmateriale ligger slik til at forholdene ligger til
rette for å opprette faresoner for områdeskred. Det opprettes bare faresoner der de kan
ha innvirkning på planlagte tiltak. Det opprettes derfor sju nye faresoner i dagsonen;
sone "Vuddudalen 1" til "Vuddudalen 7". De nye faresonene er vist på figur 1 til figur
3.

Figur 1 Oversikt over nye faresoner i vestligste del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje og anleggsveger er tegnet inn. Tilsvarende informasjon vises med
bedre oppløsning på tegning 020.
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Figur 2 Oversikt over nye faresoner i midtre del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje og anleggsveger er tegnet inn. Tilsvarende informasjon vises med
bedre oppløsning på tegning 021.
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Figur 3 Oversikt over nye faresoner i østligste del av dagsone Vuddudalen, vist med oransje
skravur. Planlagt veglinje, interimsveg, rundkjøring og anleggsveger er tegnet inn. Tilsvarende
informasjon vises med bedre oppløsning på tegning 022.

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]. Tolkning av
geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er utført i en egen rapport,
20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2].

Topografi og grunnforhold
Vuddudalen utgjør en relativt dyp og trang fjellkløft i retning NØ-SV, som er typisk for
store deler av Trøndelag (Trondheimsleia, Trondheimsfjorden, Skaudalen-Verrasundet
osv.). Under siste istid lå store deler av bergkløften under havoverflaten, og var da en
del av Trondheimsfjorden. Man regner med at breen har lagt igjen et lag med morene i
bunnen av bergkløften som senere har blitt overdekket med finkornige løsmasser under
isavsmeltingen.
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Figur 4 viser områder som tidligere har vært dekket av hav (marin grense ca. 180 m.o.h.),
registrerte bergblotninger og NGUs kart over løsmasser. Ny E6-trasé og anleggsveger
er planlagt under marin grense. Kartet indikerer at dalbunnen er dekket av et lag med
"tykk havavsetning" (turkis farge). Et mindre område ved den nordligste anleggsvegen
på figuren er markert med "tynn hav-/strandavsetning" (lyseblå farge). I de tykke havavsetningene er det forventet å finne leire. Det kan også være kvikkleire. I strandsoneavsetninger er det forventet å finne mer lagdelt silt og leire, og ofte er disse løsmassene
noe fastere enn de dype havavsetningene. I skråningene på sørsiden av Vuddudalen og
over de planlagte tunnelene indikerer løsmassekartet at det er områder med "tynt humus/torvdekke" (lysebrun farge), "bart fjell, stedvis tynt dekke" (lyserosa farge) og "tynn
morene" (lysegrønn farge). I disse områdene er det observert berg i dagen mange steder.
Bergtopografien i området og utførte grunnundersøkelser antyder at det kan finnes
områder med større løsmassetykkelse lokalt, gjerne i form av kløfter fylt med løsmasser.

Rød linje er ca. 1 km
Figur 4 Løsmassekart over Vuddudalen. Blå, stiplet linje viser marin grense. Ny E6-trasé i
dagsone Vuddudalen er tegnet med rød, stiplet linje og tunneler med lilla, stiplede linjer.
Anleggsveger og interimsveger er vist som brune, stiplede linjer. Svarte symboler er registrerte
bergblotninger.
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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 [1]. 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. Tolkning av de geotekniske undersøkelsene
er utført i en egen tolkningsrapport, R2-GEOT-02 [3]. I tillegg til sonderinger er det
utført helikopterbasert geoskanning. Maskinlæring har blitt benyttet for å lage en
bergmodell som kombinerer data fra geoskanningen, grunnboringer og bergblotninger.
Utførte grunnundersøkelser i dagsone Vuddudalen er vist på tegning 020 – 022 sammen
med tolkning av kvikkleire/sprøbruddmateriale i borpunktene. Sonderingene indikerer
et løsmassebasseng i bunnen av Vuddudalen med boringer utført inntil ca. 40 m dybde.
Undersøkelsene viser at løsmassene består av morene under leire. Leira har fasthet varierende mellom meget bløt og fast. Mange steder klassifiseres leira som bløt, og flere
steder som siltig. Undersøkelsene indikerer at det er kvikkleire/sprøbruddmateriale i
mange av borpunktene. På tegningene angir rød farge tolket kvikkleire/sprøbruddmateriale, gul farge angir usikker tolkning eller tynne lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale og grønn farge angir punkter uten tolket kvikkleire/sprøbruddmateriale.
I Vuddudalen er det større områder hvor bergoverflaten heller bratt. Steil bergoverflate
er synlig i dagen og sonderinger indikerer at berget mange steder fortsetter med bratt
helning også under løsmassene.
Vulua drenerer mot sørvest (Fættenfjorden) og har et samlet fall på ca. 40 meter langs
den ca. 4 km lange vegstrekningen, som inkluderer dagsone Vuddudalen og dagsone
Kleiva. Elva er meandrerende mellom Vudduaunet og Kleiva og renner i en relativt
grunn ravine, med høydeforskjell på inntil ca. 5 meter. Det er ikke markert noen antatte,
gamle skredgroper på løsmassekartet fra NGU, men det finnes spor etter kroksjøer og
erosjon fra elva. Det kan antas at det da stedvis kan være noe forbelastet pga. erosjon og
meandrering, men i hovedsak lite. CPTU-sonderinger og labforsøk støtter denne
antakelsen.
De terrengmessige og geologiske forholdene med høye, bratte bergsider og en bergkløft
fylt med tette løsmasser av leire over et drenerende morenelag, gir grunnlag for varierende hydrogeologiske forhold langs dalen. Dette omfatter blant annet artesisk grunnvannstrykk.
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Soneavgrensning og klassifisering
B4.1 Begrensning av løsneområde
Det er utført tolkning av samtlige relevante grunnundersøkelser i området for å kartlegge
utbredelse av kvikkleire/sprøbruddmateriale. Denne tolkningen er vist som en oversikt
på tegning 020 – 022, samt for hver faresone på tegning 023 – 029. Tolkede borpunkter
er merket med rød farge for kvikkleire/sprøbruddmateriale, gul farge for usikker
tolkning og tynne lag av sprøbruddmateriale, og grønn farge for borpunkter uten tolket
sprøbruddmateriale. Tolket lagdeling i hvert enkelt borhull er delt i prosjektets Quadrimodell, for de punktene hvor en slik tolkning anses som hensiktsmessig.
Det er også tegnet opp profiler og tolket lagdeling for å kunne kartlegge lengde på løsneog utløpsområder for faresonene. Lagdelingen er forenklet der dette ikke vil påvirke
løsnelengde og prosjekterte tiltak. Det er inkludert mer nøyaktig lagdeling der dette har
betydning for konklusjonene. Plassering av profilene er vist på plantegning 020 – 022.
Vurdering av løsnelengder resulterer i løsneområder, som vist på tegning 023 – 029
sammen med profilenes plassering i planet.
Der ikke annet er oppgitt på tegningene er løsnelengdene 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 sprøbruddmaterialet heller brattere enn 1:15 er også 1:15linjen lagt brattere for ikke å skjære ut under sprøbruddmaterialet. Der 1:15-linjen 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 [4], men er ikke helt i tråd med den
empiriske metoden for vurdering av utløp slik det er beskrevet i NVE-veileder 7/2014
[5]. 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. Metoden som er benyttet
vurderes å være i tråd med intensjonen i NVE-veilederen [5], og gir etter NGIs syn en
realistisk og tilstrekkelig konservativ vurdering av løsnelengden.

B4.2 Soneavgrensning
I store deler av områdene i bunnen av Vuddudalen viser grunnundersøkelser at det er
sammenhengende forekomster av sprøbruddmateriale. Sju av forekomstene ligger slik
at topografi og grunnforhold tilsier at forholdene ligger til rette for å opprette faresoner
for områdeskred.
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Vuddudalen 1
I området hvor Vuddudalen begynner å bli bredere, sett fra vest, viser grunnundersøkelsene at det er store forekomster av sprøbruddmateriale og material som kan ha sprøbruddegenskaper (gul farge på tolkede punkter) på nordsiden av Vulua. Terrenget er et
slakt platå nede ved Vulua som går over i en høy, brattere skråning mot nordvest. Faresonen avgrenses av punkter uten sprøbruddmateriale, 1:15-linjer og raviner som topografisk barriere.
Det aktuelle området er vist på tegning 023. Et utklipp av tegningen er vist på figur 5 for
å illustrere utstrekning av faresonen. Tegninger 130, 240 og 400 viser profiler gjennom
sonen. Kritisk profil velges basert på en helhetsvurdering av tidligere skredaktivitet,
skråningshøyde og -helning, tidligere terrengnivå (OCR), poretrykksforhold, mektighet
og plassering av sprøbruddmateriale, sprøbruddmaterialets sensitivitet, erosjonsforhold
og inngrep som kan påvirke stabiliteten. Det antas at profil "Vuddudalen 30" er kritisk
profil.

Figur 5 Faresone "Vuddudalen 1". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 023.
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Vuddudalen 2
Øst for faresone "Vuddudalen 1", på østsiden av Vulua, finnes det en stor forekomst av
sprøbruddmateriale og material som kan ha sprøbruddegenskaper (gul farge på tolkede
punkter). Terrenget har gjennomsnittlig helning omtrent 1:10 mot sørøst, og høydeforskjellen fra Vulua til terrenget brått blir veldig bratt er omtrent 15 m.
Sone "Vuddudalen 2" avgrenses i øst mot veldig bratt terreng, mot nord av en ravine og
mot vest av Vulua. I sør avgrenses sonen av en ravine, borpunkt N22075 som viser
veldig begrenset dybde til antatt berg og terreng som ser ut som en skredvifte.
Det aktuelle området er vist på tegning 024. Et utklipp av tegningen er vist på figur 6 for
å illustrere utstrekning av faresonen. Tegning 250 viser et representativt profil gjennom
sonen, profil "Vuddudalen 15".

Figur 6 Faresone "Vuddudalen 2". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 024.
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Vuddudalen 3
Nordøst for faresone "Vuddudalen 2" finnes det en forekomst av sprøbruddmateriale
med stor mektighet. Her opprettes faresone "Vuddudalen 3". Helningen ned mot Vulua
er omtrent 1:2,5 i nord og avtar mot sør. I sør avgrenses sonen der 1:15-linjen skjærer ut
over terreng og av borpunkt N22060, som ikke viser sprøbruddmateriale. Mot sørvest
avgrenses sonen mot et område med relativt liten helning og høydeforskjell ned til Vulua
mindre enn 5 m. Mot sørøst begrenses sonen mot relativt bratt terreng, i nordvest av
Vulua og mot nordøst av en ravine.
Det aktuelle området er vist på tegning 025. Et utklipp av tegningen er vist på figur 7 for
å illustrere utstrekning av faresonen. Tegninger 150, 160 og 270 viser profiler gjennom
sonen. Det antas at profil "Vuddudalen 17" er kritisk profil.

Figur 7 Faresone "Vuddudalen 3". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 025.
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Vuddudalen 4
Forekomsten av sprøbruddmateriale i faresone "Vuddudalen 3" strekker seg over til den
andre siden av Vulua, og danner der grunnlag for å opprette faresone "Vuddudalen 4".
Høydeforskjellen er på det meste litt over 20 m. Vulua avgrenser sonen i sør. Mot vest
avgrenses sonen av en mindre ravine og et område omkring jernbaneundergangen hvor
grunnundersøkelsene ikke viser sprøbruddmateriale. Sonen avgrenses mot nord av
punkter uten tolket sprøbruddmateriale (grønn farge på tolkede punkter) og bratt terreng.
Profil Vuddudalen 6, se tegning 160, viser at det er grunnlag for å avgrense sonen i øst
til området hvor sprøbruddmaterialet ligger så dypt at en 1:15-linje skjærer ut over sprøbruddmaterialet. Dette gjelder borpunkt N22149 og N24086.
Det aktuelle området er vist på tegning 026. Et utklipp av tegningen er vist på figur 8 for
å illustrere utstrekning av faresonen. Tegninger 150, 160 og 270 viser profiler gjennom
sonen. Det antas at profil "Vuddudalen 17" er kritisk profil.

Figur 8 Faresone "Vuddudalen 4". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 026.
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Vuddudalen 5
Nord for faresone "Vuddudalen 4" finnes det en sammenhengende forekomst av sprøbruddmateriale som ligger slik til at det er grunnlag for å opprette faresone "Vuddudalen
5". Høydeforskjellen er på det meste omkring 30 m. Mot øst avgrenses sonen av Vulua.
I nord avgrenses sonen av en antatt bergrygg. Mot vest avgrenses sonen der 1:15-linjen
skjærer ut over terreng. I sørøst avgrenses sonen av et område hvor sprøbruddmaterialet
ligger så dypt at en 1:15-linje skjærer ut over sprøbruddmaterialet. Dette gjelder borpunkt N24084. Resten av sonens sørlige avgrensning er mot en forhøyning i terrenget,
hvor det flere steder er observert berg i dagen, se figur 9.
Det aktuelle området er vist på tegning 027. Et utklipp av tegningen er vist på figur 9 for
å illustrere utstrekning av faresonen. Tegning 170 viser det antatt kritiske profilet
gjennom sonen.

Figur 9 Faresone "Vuddudalen 5". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 027.
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Vuddudalen 6
Sørvest for faresone "Vuddudalen 1" finnes det en forekomst av sprøbruddmateriale og
material som kan ha sprøbruddegenskaper (gul farge på tolkede punkter) som danner
grunnlag for å opprette faresone "Vuddudalen 6". Sonen avgrenses av Vulua mot nordvest og en ravine mot sørvest. Mot nordøst avgrenses sonen av en ravine. Mot sørøst
avgrenses sonen av borpunkter uten tolket sprøbruddmateriale, mot bergblotninger, mot
grunne borpunkter i relativt bratt terreng, samt generelt mot terreng med helning omtrent
1:1,5. Vurderinger basert på grunnundersøkelsene utført i Vuddudalen og topografisk
kart tilsier at terreng med denne helningen kan antas å være relativt tynt løsmassedekke.
Det tynne løsmassedekket går mange steder over i berg i dagen i bakkant av skråningen.
Det aktuelle området er vist på tegning 028. Et utklipp av tegningen er vist på figur 10
for å illustrere utstrekning av faresonen. Tegning 210, 330, 380 og 410 viser profiler
gjennom sonen. Profil "Vuddudalen 11" antas å være kritisk profil i sonen.

Figur 10 Faresone "Vuddudalen 6". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 028.
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Vuddudalen 7
Nordøst for faresone "Vuddudalen 5" finnes det en forekomst av sprøbruddmateriale
som danner grunnlag for å opprette faresone "Vuddudalen 7". Sonen avgrenses av
Vulua. Lengst nordøst avgrenses sonen til et sted hvor jernbanefyllingen ser ut til å ha
utstrekning bakover til et område med berg i dagen. Videre avgrenses sonen mot nord
av terreng med helning omtrent 1:1,5, eller brattere. Vurderinger gjort for Vuddudalen
tilsier at dette kan antas å være relativt tynt løsmassedekke. Mot vest avgrenses sonen
mot et steinbrudd, og slik at sonen ikke overlapper faresone "Vuddudalen 5". I sør
avgrenses sonen av grunne borpunkter C20018 og V20102, som er en del av en antatt
bergrygg.
Det aktuelle området er vist på tegning 029. Et utklipp av tegningen er vist på figur 11
for å illustrere utstrekning av faresonen. Tegning 280 og 290 viser profiler gjennom
sonen. Profil "Vuddudalen 18" antas å være kritisk profil i sonen.

Figur 11 Faresone "Vuddudalen 7". Tilsvarende informasjon vises med bedre oppløsning på
tegning 029.

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\vedlegg b - områdestabilitet\vedlegg b områdestabilitet.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg B, side: 15

Områder hvor det ikke opprettes faresoner
Vuddudalen er generelt preget av store forekomster av sprøbruddmateriale og topografi
med en del høydeforskjeller. Dermed ligger forholdene til rette for å opprette faresoner
mange steder. I arbeidet med denne rapporten opprettes det bare faresoner i områder
hvor NVE-veileder 7/2014 krever det for de planlagte tiltakene. Her omtales tre områder
som ligger relativt nære planlagte tiltak, men der det etter en vurdering har vist seg at
mulige faresoner ikke kan påvirke de planlagte tiltakene, eller hvor tiltakskategorien
tilsier at en fullstendig soneutredning ikke er påkrevd.
Det første området er på østsiden av Vulua i forlengelsen mot nordøst av faresone
"Vuddudalen 3", se figur 12. I dette området indikerer sonderingene at det er store forekomster av sprøbruddmateriale. Vordalsvegen skal rustes opp for å benyttes som
anleggsveg gjennom området. Tiltaket utføres som et K1-tiltak med krav om "ikke forverring" og erosjonssikring der det kan påvirke tiltaket negativt, se kapittel B5. En
fullstendig soneutredning er derfor ikke nødvendig.

Figur 12 Område nordøst for faresone "Vuddudalen 3" hvor det ikke er nødvendig å opprette
faresone fordi opprusting av Vordalsvegen er et K1-tiltak. Omtrentlig omriss av mulig faresone
er tegnet med lilla strek.
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Det andre området ligger nord for dagens E6. Området vist på figur 13 ligger i nærheten
av planlagt anleggsveg fra rundkjøring på dagens E6 mot jernbaneundergangen og
Vordalsvegen, som skal rustes opp. Disse tiltakene plasseres i tiltakskategori K1, se
kapittel B5. En fullstendig soneutredning er ikke nødvendig for K1-tiltak, men
utstrekningen av mulig faresone vurderes. Grunnundersøkelser indikerer at det kan være
store forekomster av sprøbruddmateriale i dette området. Faresonen avgrenses derfor av
1:15-linjer, bergblotninger, punkter uten sprøbruddmateriale og terreng med helning
hvor det antas å være relativt tynt løsmassedekke, som skissert på figur 13.

Figur 13 Område nord for dagens E6, i nærheten av jernbaneundergangen og anleggsvegen til
rundkjøring på dagens E6. Her opprettes det ikke faresone fordi anleggsvegen (vist til høyre i
figuren) og opprusting av Vordalsvegen (går langs søndre sonegrense) er K1-tiltak. Omriss av
mulig faresone er skissert med oransje skravur.
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Det tredje området er omkring profil 10950 langs planlagt E6, se figur 14. I dette området er det påvist sprøbruddmateriale i to borpunkter. Sonderinger viser at dybden til berg
er ca. 3 - 6 m. E6 skal etableres direkte på berg, og graving/rensk for å avdekke berget
utføres som et K1-tiltak. En fullstendig soneutredning er ikke nødvendig for K1-tiltak.

Figur 14 Område omkring profil 10950 langs planlagt E6 hvor det ikke er nødvendig å opprette
faresone fordi graving/rensk for å etablere vegfylling for E6 direkte på berg er et K1-tiltak.
Omriss av mulig faresone er vist med oransje skravur.
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B4.3 Faregrad
Det er utført en evaluering av faregrad for de sju nye faresonene. Evalueringen er utført
for tilstanden før tiltak, slik det beskrives i NVE-veileder 7/2014 [5]. Vurderingen er
vist i kapittel B10 og er oppsummert i tabell 1 under.
Tabell 1 Oppsummering av faregrad for de nye faresonene.
Faresone
Vuddudalen 1
Vuddudalen 2
Vuddudalen 3
Vuddudalen 4
Vuddudalen 5
Vuddudalen 6
Vuddudalen 7

Poeng
23
23
27
26
20
28
20

Faregrad
Middels
Middels
Høy
Høy
Middels
Høy
Middels

B4.4 Skadekonsekvens og risiko
Vurdering av skadekonsekvens og risiko er ikke inkludert i rapporten. Dette er fordi de
nye sonene automatisk får tildelt slik klassifisering i NVEs innmeldingsløsning for
kvikkleiresoner, når løsne- og utløpsområder og faregrad meldes inn og godkjennes.

Sikkerhetskrav for planlagte tiltak
Tiltak i forbindelse med planlagt E6-trasé faller inn under tiltakskategori K4 hvis tiltaket
utføres innenfor løsne- eller utløpsområdet for en faresone. Midlertidige utgravinger for
å etablere murer og fyllinger på berg, hvor utgravingen ikke påvirker planlagt E6 direkte,
plasseres i tiltakskategori K1 så lenge tiltaket ikke påvirker områdestabiliteten negativt.
Dette er løsningen som er valgt i dette prosjektet, se mer utfyllende informasjon i hovedrapportens kapittel 4 om områdestabilitet.
Tiltak med etablering av nye anleggsveger innenfor faresoner faller inn under tiltakskategori K1, så lenge tiltaket ikke kan påvirke områdestabiliteten negativt. Ved tvil om
tiltakets påvirkning på områdestabiliteten flyttes tiltaket til K2. Tiltaket flyttes også til
K2 dersom det er nødvendig med grunnforsterkning, og da gjelder krav til absolutt
sikkerhetsfaktor.
I tillegg til nyetablering av anleggsveg, planlegges det å ruste opp Vordalsvegen for å
kunne benytte den som anleggsveg i byggeperioden. Etter byggeperioden vil Vordalsvegen benyttes som driftsveg til Kleiva. Tiltaket plasseres i tiltakskategori K1, med krav
om at tiltaket ikke skal påvirke områdestabiliteten negativt.
Etablering av rundkjøring på dagens E6 og midlertidig omkjøring rundt den plasseres i
tiltakskategori K1, med krav om at tiltaket ikke skal påvirke områdestabiliteten negativt.
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For tiltakskategori K1 – K4 må erosjon som kan påvirke stabiliteten negativt forhindres.
Dette inkluderer erosjon som kan ha negativ påvirkning på stabiliteten både der tiltak
ligger innenfor løsne- og utløpsområder.
Krav til sikkerhet for K1-tiltak i løsne- og utløpsområdet til soner med alle faregrader
er:
a) Ikke forverring.
Krav til sikkerhet for K2-tiltak i soner med middels faregrad er:
a) Sikkerhetsfaktor for områdeskred F ≥ 1,4, eller
b) Ikke forverring.
Krav til sikkerhet for K2-tiltak i soner med høy faregrad er:
a) Sikkerhetsfaktor for områdeskred F ≥ 1,4, eller
b) Ikke forverring hvis F > 1,2, eller
c) Forbedring hvis F ≤ 1,2. Se figur 15.
Krav til sikkerhet for K4-tiltak i soner med høy faregrad er:
d) Sikkerhetsfaktor for områdeskred F ≥ 1,4, eller
e) Vesentlig forbedring hvis F < 1,4. Se figur 15.

Figur 15 Prinsipp for krav til prosentvis forbedring av sikkerhet.
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Grunnlag for stabilitetsvurderinger
Det er tegnet opp en rekke snitt for tolking av lagdeling og bestemmelse av løsnelengder.
Disse er vist på tegning 020 – 029. Kritisk eller representativt snitt for hver faresone er
valgt i kapittel B4.2, som grunnlag for å bestemme faregrad.
Stabilitetsberegninger utføres bare i de profilene hvor det er nødvendig for å dokumentere tilstrekkelig stabilitet. Det er valgt ut seks profiler for stabilitetsberegninger som
viser at de planlagte tiltakene gir tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred. De samme
snittene er også benyttet for å beregne lokalstabilitet. Lokalstabilitet er nærmere
beskrevet i vedlegg C.
Følgende profiler velges for stabilitetsvurderinger:
Faresone "Vuddudalen 1": profil "Vuddudalen 30"
Profilet er valgt der Vordalsvegen skal forsterkes for å benyttes som anleggsveg. Profilet er plassert i en yttersving hvor det er observert noe erosjon, og
hvor dagens E6 og Nordlandsbanen ligger relativt nære Vordalsvegen.
Beregningene er detaljert beskrevet i vedlegg C, og i dette vedlegget inkluderes
bare en oppsummering av resultatene som er relevante for å kunne gjøre
vurderinger av områdestabilitet i kapittel B7.
Faresone "Vuddudalen 5": profil "Vuddudalen 7"
Profilet er valgt der det skal etableres anleggsveg på toppen av en skråning,
hvor jernbanen går i skjæring lengre nede i skråningen. Profilet er plassert midt
i en løsmassekløft med stor andel antatt sprøbruddmateriale. Beregningene er
detaljert beskrevet i vedlegg C, og i dette vedlegget inkluderes bare en oppsummering av resultatene som er relevante for å kunne gjøre vurderinger av
områdestabilitet i kapittel B7.
Faresone "Vuddudalen 6": profil "Vuddudalen 11"
Profilet er valgt der Vordalsvegen skal forsterkes for å benyttes som anleggsveg. Profilet er plassert i en yttersving hvor det er observert noe erosjon, og
hvor Nordlandsbanen ligger relativt nære Vordalsvegen. Beregningene er
detaljert beskrevet i vedlegg C, og i dette vedlegget inkluderes bare en oppsummering av resultatene som er relevante for å kunne gjøre vurderinger av
områdestabilitet i kapittel B7.
Faresone "Vuddudalen 6": profil "Vuddudalen 23"
Profilet er valgt for å vise hvordan områdestabiliteten påvirkes av utgravingen
knyttet til etablering av høy fylling for planlagt E6. Profilet illustrerer at planlagt E6-trasé blir avskåret fra faresonen ved å etablere vegen direkte på berg. I
tillegg dokumenteres lokalstabilitet av utgravingen, som vil foregå innenfor
faresonen. Beregningene er nærmere beskrevet i vedlegg D.
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Faresone "Vuddudalen 6": profil "Vuddudalen 31"
Profilet er valgt der Vordalsvegen skal forsterkes for å benyttes som anleggsveg. Profilet er plassert i en yttersving hvor det er observert en tidligere utglidning og litt erosjon, og hvor Nordlandsbanen ligger relativt nære Vordalsvegen. Beregningene er detaljert beskrevet i vedlegg C, og i dette vedlegget
inkluderes bare en oppsummering av resultatene som er relevante for å kunne
gjøre vurderinger av områdestabilitet i kapittel B7.
Faresone "Vuddudalen 7": profil "Vuddudalen 19"
Profilet er valgt for å vise at utfylling for å etablere østre arm av planlagt rundkjøring på dagens E6 og interimsveg på nordsida av rundkjøringa ikke fører til
en forverring av områdestabiliteten. Profilet benyttes også for å vurdere lokalstabilitet. Beregningene er detaljert beskrevet i vedlegg C, og i dette vedlegget
inkluderes bare en oppsummering av resultatene som er relevante for å kunne
gjøre vurderinger av områdestabilitet i kapittel B7.

Stabilitetsvurderinger
Beregnet sikkerhet for kritiske glideflater i dagens situasjon og etter tiltak er vist i tabell
2 sammen med krav til sikkerhet iht. NVE-veileder 7/2014 [5]. Beregningene er
beskrevet i detalj i vedlegg C.
Det er foretatt beregninger for alle glideflater som er vurdert å være aktuelle, slik det er
beskrevet i NVE-veilederen [5] kapittel 7.1. Dette omfatter sirkulære, sammensatte og
dype glideflater.
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Tabell 2 Oppsummering av beregnet sikkerhet før og etter tiltak for kritiske glideflater. (Fc:
beregnet sikkerhet for udrenert situasjon. Fc,φ: beregnet sikkerhet for drenert situasjon).
Faresone

Profilnavn
og
tegningsnr.
Vuddudalen Vuddudalen
1
30
Tegning
400 – 401

Beregnet sikkerhet
før tiltak

Beregnet sikkerhet
etter tiltak

Vordalsvegen i
toppen av
glideflate:
Fc = 1,29
Fc,φ = 1,63

Ikke beregnet. Stiller
krav om
erosjonssikring,
kompensert
fundamentering og
seksjonsvis utgraving
ved utbedring av
Vordalsvegen.

Vordalsvegen i
bunnen av
glideflate:
Fc = 1,03
Stabilitet i skråning
ved Vulua:
Fc = 1,08
Fc,φ = 0,93
Vuddudalen Vuddudalen Fc = 1,28
5
7
Fc,φ = 1,43
Tegning
170 – 172
Vuddudalen Vuddudalen Vordalsvegen i
6
11
toppen av
glideflate:
Tegning
Fc = 1,35
210 – 211
Fc,φ = 1,61
Vordalsvegen i
bunnen av
glideflate:
Fc = 0,62
Fc,φ = 1,16
Vuddudalen Vuddudalen Glideflater i retning
6
23
mot Vulua:
Tegning
Fc = 1,46
330 – 332
Fc,φ = 2,71

Vuddudalen Vuddudalen Vordalsvegen i
6
31
toppen av
Tegning
glideflate:
410 – 411
Fc = 1,18
Fc,φ = 1,63

Krav iht. NVEveileder
7/2014
Ikke forverring.

Fc = 1,73
Drenert sikkerhet er
ikke forverret.

F ≥ 1,4, evt.
ikke forverring.

Ikke beregnet. Stiller
krav om
erosjonssikring,
kompensert
fundamentering og
seksjonsvis utgraving
ved utbedring av
Vordalsvegen.

Ikke forverring.

Glideflater i retning
mot Vulua:
Fc = 1,61
Fc,φ = 2,73

F ≥ 1,4, evt.
ikke forverring.

Utgraving:
Fc = 1,95
Fc,φ = 1,91
Ikke beregnet. Stiller
krav om
erosjonssikring,
kompensert
fundamentering og

Ikke forverring.
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Faresone

Profilnavn
og
tegningsnr.

Beregnet sikkerhet
før tiltak

Stabilitet i skråning
ved Vulua:
Fc = 0,97
Fc,φ = 0,85
Vuddudalen Vuddudalen Etablering av
7
19
rundkjøring:
Tegning
Fc = 1,36
290 – 292
Fc,φ = 1,55

Beregnet sikkerhet
etter tiltak
seksjonsvis utgraving
ved utbedring av
Vordalsvegen.
Etablering av
rundkjøring:
Fc = 1,37
Fc,φ = 1,66

Krav iht. NVEveileder
7/2014

Ikke forverring.

I faresonene "Vuddudalen 1" og "Vuddudalen 6" viser beregningene at glideflater som
påvirkes av Vordalsvegen ikke har sikkerhetsfaktor F > 1,4 før tiltak. For å tilfredsstille
krav i NVE-veileder 7/2014 for K1-tiltak forutsettes det at forsterkning av Vordalsvegen
utføres med seksjonsvis utgraving og kompensert fundamentering for å oppnå "ikke
forverring", samt at erosjon som kan påvirke stabiliteten negativt skal stoppes. De
samme kravene stilles alle steder hvor Vordalsvegen går gjennom løsne- og utløpsområder for kvikkleirefaresoner, se tegning 150, 170 og 270. Kravene stilles også for
strekningen mellom Austre Vordalen og Kleiva hvor det ikke blir opprettet faresone, se
kapittel B4.2. Langs denne strekningen indikerer sonderingene sprøbruddmateriale, se
tegning 420, men for K1-tiltak er det ikke nødvendig med en fullstendig utredning av
faresoner. I tillegg stilles det krav om seksjonsvis utgraving og kompensert fundamentering for Vordalsvegen fra jernbaneundergangen til påkoblingen mot anleggsvegen som
går til rundkjøringen på dagens E6. Her opprettes det ikke faresone for K1-tiltak, se
kapittel B4.2. Omfang av kompensert fundamentering og erosjonssikring er vist på
tegning 013 og 014.
Beregninger for anleggsvegen gjennom faresone "Vuddudalen 5" viser at sikkerheten i
dagens situasjon er lavere enn 1,4 i beregningsprofilet. Etter tiltak tilfredsstiller sikkerheten krav i NVE-veileder 7/2014 for K2-tiltak ved bruk av grunnforsterkning. Glideflate med sikkerhet F = 1,25 er inkludert på tegning 172 som viser situasjonen etter tiltak,
for å vise at denne flaten ikke påvirkes av tiltaket.
Vestligste del av anleggsvegen fra rundkjøringen mot jernbaneundergangen planlegges
innenfor et område hvor forholdene ligger til rette for at det kunne blitt opprettet en
faresone, se kapittel B4.2 Sonen blir imidlertid ikke opprettet fordi anleggsvegen kan
etableres som et K1-tiltak, med krav om "ikke forverring" og at erosjon som kan påvirke
tiltaket negativt skal forhindres. Anleggsvegen etableres delvis i skjæring og delvis i
nivå med dagens terreng innenfor sonen, og tilfredsstiller derfor kravene i NVE-veileder
7/2014.
Ny E6-trasé vil gå utenom alle faresoner unntatt "Vuddudalen 6". Her planlegges det å
masseutskifte til berg under ny E6, slik at ny trasé vil bli avskåret fra faresonen. Dermed
er det ikke nødvendig å dokumentere stabiliteten av faresonen på samme måte som om
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den ble påvirket av et K4-tiltak. Beregningene i profil "Vuddudalen 23" viser at grunnforsterkning med kalksement og utgraving vil gi en vesentlig stabilitetsforbedring for
udrenert, kritisk glideflate i retning mot Vulua. Drenert glideflate får en liten forbedring.
I tillegg viser beregningene at utgravingen for å etablere vegfyllingen har sikkerhetsfaktor F > 1,4 når utgravingen utføres med helning 1:1 og grunnen forsterkes med kalksement. Før grunnforsterkning utføres skal terrenget avlastes for å sørge for at sikkerheten aldri forverres. Krav i NVE-veileder 7/2014 er tilfredsstilt.
Planlagt E6-trasé går også gjennom et område med påvist sprøbruddmateriale omkring
profil 10950. Graving/rensk av berget for å etablere fylling direkte på berg påbegynnes
fra toppen av skråningen, slik at tiltaket bare fører til forbedring av stabiliteten. Dermed
er kravet om "ikke forverring" for K1-tiltak tilfredsstilt.
Etablering av rundkjøring på dagens E6 fører til utfylling i relativt begrenset omfang,
hvor den høyeste utfyllingen planlegges på sørsiden av østre arm av rundkjøringen.
Utfylling planlegges utført på toppen av en skråning innenfor faresone "Vuddudalen 7",
og delvis også innenfor faresone "Vuddudalen 5". Beregningene viser at etablering av
rundkjøringen ikke forverrer områdestabiliteten dersom ekstra utfylling kompenseres
ved bruk av lette fyllmasser. Interimsvegen etableres med kompensert fundamentering,
og vil derfor ikke forverre områdestabiliteten. Krav i NVE-veileder 7/2014 er dermed
tilfredsstilt.

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. Vurderingen av utløpslengden baserer seg på NIFS-rapport 14/2016 [4]. 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 16.
Type skred er avgjørende for å bestemme utløpslengden tilknyttet løsneområder. NIFSrapport 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 flakskred eller rotasjonsskred i alle typer terreng
o Utløpsdistanse (Lu) = 0,5*Løsnedistanse (L)
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Figur 16 Prinsipp for vurdering av skredmekanisme, hentet fra NIFS-rapport 14/2016 [4].
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Vuddudalen 1
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale relativt stor i flere borpunkter ved
Vulua, men avtar med avtakende løsmassemektighet mot nordvest. Sprøbruddmaterialet
ligger relativt grunt i mange borpunkter. Mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår
i et skred kan dermed være over 55 %. Skredmekanismen kan derfor bli retrogressiv.
Utløpet blir i ravinert terreng. Utløpslengden blir dermed 3 * L. Løsne- og utløpsområde
for faresone "Vuddudalen 1" er vist på tegning 023.
Vuddudalen 2
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale relativt stor i flere borpunkter ved
Vulua, men avtar med avtakende løsmassemektighet mot sørøst. Sprøbruddmaterialet
ligger relativt grunt i flere punkter. Flere punkter er tolket som mulig sprøbruddmateriale
(gul farge på tegninger). Det foreligger ikke informasjon som kan utelukke at mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred kan være over 55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert terreng, ettersom Vulua har
erodert seg ned i en relativt grunn ravine. Utløpslengden blir dermed 3 * L. Løsne- og
utløpsområde for faresone "Vuddudalen 2" er vist på tegning 024.
Vuddudalen 3
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale stor, og sprøbruddmaterialet ligger
relativt grunt. Mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred kan derfor være
over 55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert terreng,
ettersom Vulua har erodert seg ned i en relativt grunn ravine. Utløpslengden blir dermed
3 * L. Løsne- og utløpsområde for faresone "Vuddudalen 3" er vist på tegning 025.
Vuddudalen 4
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale relativt stor i flere borpunkter ved
Vulua, men avtar med avtakende løsmassemektighet mot nordvest. Sprøbruddmaterialet
ligger relativt grunt. Mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred kan derfor
være over 55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert
terreng, ettersom Vulua har erodert seg ned i en relativt grunn ravine. Utløpslengden blir
dermed 3 * L. Løsne- og utløpsområde for faresone "Vuddudalen 4" er vist på tegning
026.
Vuddudalen 5
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale relativt stor i borpunkter både ved
Vulua og opp mot dagens E6. Sprøbruddmaterialet ligger generelt litt dypere enn i faresonene nedstrøms langs Vulua, men fortsatt relativt grunt. Mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred kan derfor være over 55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert terreng, ettersom Vulua har erodert seg ned
i en relativt grunn ravine. Utløpslengden blir dermed 3 * L. Løsne- og utløpsområde for
faresone "Vuddudalen 5" er vist på tegning 027.
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Vuddudalen 6
I denne sonen er mektigheten av sprøbruddmateriale relativt stor i flere borpunkter ved
Vulua, men avtar med avtakende løsmassemektighet mot sørøst. Sprøbruddmaterialet
ligger relativt grunt i mange av borpunktene. Mektigheten av sprøbruddmateriale som
inngår i et skred kan derfor være over 55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert terreng, ettersom Vulua har erodert seg ned i en relativt
grunn ravine. Utløpslengden blir dermed 3 * L. Løsne- og utløpsområde for faresone
"Vuddudalen 6" er vist på tegning 028.
Vuddudalen 7
Prøveserien utført ned til ca. 8,5 m dybde i borpunkt V20105 i vestre del av sonen
indikerer ikke sprøbruddmateriale. Det foreligger likevel ikke tilstrekkelig informasjon
til å utelukke at mektigheten av sprøbruddmateriale som inngår i et skred kan være over
55 %. Skredmekanismen kan dermed bli retrogressiv. Utløpet blir i ravinert terreng,
ettersom Vulua har erodert seg ned i en relativt grunn ravine. Utløpslengden blir dermed
3 * L. Løsne- og utløpsområde for faresone "Vuddudalen 7" er vist på tegning 029.

Sammendrag
Det finnes store forekomster av sprøbruddmateriale i Vuddudalen. Det er ikke registrert
aktsomhetsområder for kvikkleireskred i området fra før, men basert på grunnforhold og
topografi er det opprettet sju nye faresoner, "Vuddudalen 1" til "Vuddudalen 7". Fire av
sonene har middels faregrad, mens "Vuddudalen 3", "Vuddudalen 4" og "Vuddudalen
6" har høy faregrad. Kun faresoner som har betydning for de planlagte tiltakene har blitt
opprettet.
Vegfyllinger for ny E6 planlegges i utkanten av faresone "Vuddudalen 6". Innenfor
faresonen skal løsmassene graves bort, slik at fyllingene etableres direkte ned på berg.
Grunnforsterkning med kalksement og utgraving for å etablere vegfylling gir en
forbedring av sikkerheten. Krav til sikkerhet for faresonen er tilfredsstilt.
Planlagt E6-trasé går også gjennom et område med påvist sprøbruddmateriale omkring
profil 10950. Graving/rensk av berget for å etablere fylling direkte på berg påbegynnes
fra toppen av skråningen, slik at tiltaket bare fører til forbedring av stabiliteten. Krav til
sikkerhet er derfor tilfredsstilt.
Det skal etableres en anleggsveg fra dagens E6 mot jernbaneundergangen. Tiltaket får
tilstrekkelig sikkerhet ved å benytte kalksementstabilisering innenfor faresone
"Vuddudalen 5". På strekningen nærmere jernbaneundergangen legges nyetablert
anleggsveg delvis i skjæring og delvis i nivå med dagens terreng, og fører derfor ikke til
forverring av områdestabiliteten.
Det skal etableres en rundkjøring der anleggsvegen møter dagens E6 og en interimsveg
nord for rundkjøringen. Tiltaket får tilstrekkelig sikkerhet ved å benytte lette fyllmasser
for kompensert fundamentering.
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Det planlegges å ruste opp Vordalsvegen for å kunne benytte den som anleggsveg. Tiltaket tilfredsstiller krav til sikkerhet mot områdeskred ved å ikke påvirke områdestabiliteten negativt.
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Tabeller med faregrad
Sone:
Vuddudalen 1
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy
2 >30
2 1,0 - 1,2

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3 < -50

Kvikkleiremektighet

2 >H/2

Sensitivitet
Erosjon

Inngrep forverring
Inngrep forbedring

3 >+30

3

2
Noe
20 30
1,2 1,5
10 30
-(20 50)

H/2 H/4
301 >100
100
3 Aktiv/glidn. Noe

3 Stor
-3 Stor

Noe
Noe

Faregrad score
1

Lav

0 Valgt Score Kommentar

Ingen

1

1

15 - 20 <15
1,5 2,0
>2,0

1

2

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

1

Basert på CPTU i N24075
2 og N25114.
N24075 viser noe høyere
enn hydrostatisk
3 poretrykk.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

2

4

20-30
Lite

<20
Ingen

2
2

2
6

Liten
Liten

Ingen
Ingen

1
SUM

1

Basert på mektighet av
mulig sprøbruddmateriale
i borpunkter N25117 og
N25114
Basert på prøver i N24075
og N25114.
Noe erosjon observert.
Etablering av dagens E6
og Vordalsvegen ser ut til
å ha medført noe
utfylling.

3
23 Middels faregrad
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Sone:
Vuddudalen 2
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy
2 >30
2 1,0 - 1,2

3

2
Noe
20 30
1,2 1,5

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3 < -50

Kvikkleiremektighet

2 >H/2

10 30
-(20 50)
H/2 H/4

1 >100

30100

Sensitivitet
Erosjon
Inngrep forverring
Inngrep forbedring

3 >+30

3 Aktiv/glidn. Noe
3 Stor
Noe
-3 Stor
Noe

Faregrad score
1
Lav

0 Valgt Score

Ingen

1

1

15 - 20 <15
1,5 2,0
>2,0

1

2

1

2

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

1

Det er målt litt undertrykk
i N22068 (midt i skråning)
og overtrykk med større
absoluttverdi i N22152 og
N22172 (bunn av
skråning). Antar litt
overtrykk i representativt
3 profil.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

3

6

20-30

<20

3

3

Lite
Liten
Liten

Ingen
Ingen
Ingen

2
0
0
SUM

6
0
0
23

N22152 viser >100 i
nærheten av sørlig ende
av sonen, men nord i
sonen viser N22064 og
N22068 <30. Velger >100
for kritisk profil.
Noe erosjon observert
innenfor faresonen
Ingen
Ingen
Middels faregrad
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Sone:
Vuddudalen 3
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy
2 >30
2 1,0 - 1,2

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3 < -50

Kvikkleiremektighet

2 >H/2

Sensitivitet

1 >100

Erosjon
Inngrep forverring
Inngrep forbedring

3 >+30

3

2
Noe
20 30
1,2 1,5

10 30
-(20 50)
H/2 H/4
30100

3 Aktiv/glidn. Noe
3 Stor
Noe
-3 Stor
Noe

Faregrad score
1
Lav

0 Valgt Score

Ingen

1

1

15 - 20 <15
1,5 2,0
>2,0

0

0

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

2

Basert på CPTU og
2 ødometer i N22164.
Stort overtrykk målt i
N21045 (hydrostatisk + 71
kPa på 16 m dybde),
nordøst i sonen. Noe
overtrykk i N22172
(hydrostatisk + 14 kPa på
15 m dybde), sørvest i
sonen. Begge punktene er
i bunnen av skråning ved
Vulua. Antar noe
poreovertrykk i
gjennomsnitt for kritisk
6 profil.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

3

6

20-30

<20

3

Lite
Liten
Liten

Ingen
Ingen
Ingen

1

3
0
0
SUM

Basert på prøver i
3 N22164.
Aktiv erosjon observert i
9 profil "Vuddudalen 17".
0 Ingen
0 Ingen
27 Høy faregrad
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Sone:
Vuddudalen 4
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter

Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy

2

Faregrad score
1
Lav

2 >30

Noe
20 30

2 1,0 - 1,2

1,2 1,5

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3

Kvikkleiremektighet

2

Sensitivitet
Erosjon

1
3

Inngrep forverring
Inngrep forbedring

3

10 30
-(20 < -50
50)
H/2 >H/2
H/4
30>100
100
Aktiv/glidn. Noe

3 >+30

3 Stor
-3 Stor

Noe
Noe

0 Valgt Score

Ingen

1

1

15 - 20 <15

2

4

1,5 2,0

>2,0

1

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

2

Basert på CPTU og
ødometer i N22164, som
ligger innenfor faresone
"Vuddudalen 3", men i
2 nærheten av kritisk profil.
Stort overtrykk målt i
N21045 (hydrostatisk + 71
kPa på 16 m dybde),
nordøst i sonen. Noe
overtrykk i N22172
(hydrostatisk + 14 kPa på
15 m dybde), sørvest i
sone "Vuddudalen 3".
Ingen poretrykksmålinger
i skråningen i sone
"Vuddudalen 4". Antar
noe poreovertrykk i
gjennomsnitt for kritisk
6 profil.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

2

4

20-30
Lite

<20
Ingen

3
2

Liten
Liten

Ingen
Ingen

0
0
SUM

Basert på prøver i
3 N22164.
6 Noe erosjon observert.
Noe fylling og skjæring for
jernbanen og
Vordalsvegen. Fylling og
skjæring utligner omtrent
0 hverandre i kritisk profil.
0
26 Høy faregrad
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Sone:
Vuddudalen 5
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy

Faregrad score
1
Lav

2 >30
2 1,0 - 1,2

-3 < -50

Kvikkleiremektighet

2 >H/2

Inngrep forverring
Inngrep forbedring

2
Noe
20 30

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

Sensitivitet
Erosjon

3

3 >+30

1

1

15 - 20 <15

3

6

1,2 1,5

1,5 2,0

>2,0

2

10 30
-(20 50)

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

0

Sonen strekker seg opp
mot et platå. Antar lavere
4 OCR enn nede ved Vulua.
Antar hydrostatisk i
gjennomsnitt for kritisk
profil pga. skråning fra
platå ned mot Vulua.
Antar noe undertrykk i
topp og noe overtrykk i
0 bunn skråning.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

2

20-30
Lite

<20
Ingen

2
1

Liten
Liten

Ingen
Ingen

0
SUM

H/2 H/4
301 >100
100
3 Aktiv/glidn. Noe

3 Stor
-3 Stor

0 Valgt Score

Noe
Noe

Ingen

Kvikkleire i stor del av
sonderingsprofiler, men
begrenset mektighet
4 relativt til skråningshøyde.
2 Basert på prøver i V20097.
3 Lite erosjon observert.
Jernbanen ligger i
skjæring og fylling. Antar i
gjennomsnitt ingen
forverring eller
0 forbedring.
20 Middels faregrad

p:\2018\06\20180628\leveranser\rapport\20180628-18-r_r2-geot-04 geoteknisk fagrapport dagsone vuddudalen\rev. 00\vedlegg b - områdestabilitet\vedlegg b områdestabilitet.docx

Dokumentnr.: 20180628-18-R
Dato: 2021-03-26
Rev.nr.: 00
Vedlegg B, side: 34

Sone:
Vuddudalen 6
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy
2 >30
2 1,0 - 1,2

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3

Kvikkleiremektighet

2

Sensitivitet
Erosjon

1
3

Inngrep forverring
Inngrep forbedring

3

2
Noe
20 30
1,2 1,5

10 30
-(20 < -50
50)
H/2 >H/2
H/4
30>100
100
Aktiv/glidn. Noe

3 >+30

3 Stor
-3 Stor

Noe
Noe

Faregrad score
1

Lav

0 Valgt Score Kommentar

Ingen

1

1

15 - 20 <15
1,5 2,0
>2,0

1

2

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

2

Basert på tolkning av
4 CPTU i N24055.
Ingen poretrykksmålere i
denne delen av sonen.
6 Antar noe overtrykk.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

3

6

20-30
Lite

<20
Ingen

3
2

Liten
Liten

Ingen
Ingen

0
SUM

2

Basert på prøver i
3 N24055.
6 Noe erosjon observert.
Jernbanefylling i profil
"Vuddudalen 11" ligger i
bunn av skråning mot
Vulua. Antar ingen
forverring eller forbedring
0 for sonen.
28 Høy faregrad
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Sone:
Vuddudalen 7
Faktorer
Tidligere
skredaktivitet
Skråningshøyde,
meter
Tidligere
terrengnivå/OCR

Vekttall
1 Høy

3

2

1

Lav

2 >30

Noe
20 30

2 1,0 - 1,2

1,2 1,5

Poreovertrykk, kPa
Poreundertrykk,
kPa

-3 < -50

Kvikkleiremektighet

2 >H/2

10 30
-(20 50)
H/2 H/4

Sensitivitet

1 >100

30100

Erosjon

3 Aktiv/glidn. Noe

Inngrep forverring
Inngrep forbedring

Faregrad score

3 >+30

3 Stor
-3 Stor

Noe
Noe

0 Valgt Score Kommentar

Ingen

1

1

15 - 20 <15

3

6

1,5 2,0

>2,0

2

0 - 10
-(0 20)

Hydrostatisk

0

Sonen strekker seg opp
mot et platå. Antar lavere
4 OCR enn nede ved Vulua.
Antar hydrostatisk i
gjennomsnitt for kritisk
profil pga. skråning fra
platå ned mot Vulua.
Antar noe undertrykk i
topp og noe overtrykk i
0 bunn skråning.

Hydrostatisk

-

-

<H/4

Tynt lag

3

6

20-30

<20

3

Lite

Ingen

0

Liten
Liten

Ingen
Ingen

0
SUM

Prøver i V20105 viser
sensitivitet <20 ned til ca.
8,5 m dybde. På grunn av
begrenset grunnlag i
sonen forutsettes likevel
3 >100.
Ingen erosjon observert i
vestligste del av
sonegrensen mot Vulua.
Topografisk kart antyder
ikke erosjon lengre øst
0 heller.
E6 etablert på toppen av
skråning, som gir
forverring.
Jernbanefylling i bunn
skråning virker
stabiliserende på de fleste
glideflater, unntatt for
lokalstabilitet av selve
fyllingen. Antar ingen
0 forverring til sammen.
20 Middels faregrad
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Vedlegg C
STABILITET FYLLINGER OG SKJÆRINGER
UTENOM E6
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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 veglinjen, men også fyllinger og skjæringer for anleggsveger, deponiområde og riggområde. Kvikkleiresoner og
områdestabiliteten er håndtert i vedlegg B. Figur 1 og figur 2 viser en oversikt over
områder med aktuelle fyllinger og skjæringer. (1) viser fylling for anleggsveg mellom
jernbaneundergangen og dagens E6, (2) viser fyllinger og skjæringer ved etablering av
midlertidig rundkjøring på dagens E6 og interimsveg nord for rundkjøringen, (3) viser
at planlagt E6-trasé medfører fyllinger, skjæringer og en mur, (4) viser riggområde, (5)
viser massedeponi og (6) viser anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6-trasé.
(7) viser at Vordalsvegen går østover og vestover fra jernbaneundergangen.
Stabiliteten av anleggsvegene inkludert Vordalsvegen, rundkjøring på dagens E6 og
interimsvegen håndteres i dette vedlegget. Fyllinger, skjæringer og mur for planlagt E6trasé er beskrevet i rapportens hoveddel. Beregningene knyttet til utgravingene for å
etablere disse fyllingene omtales i vedlegg D. Anleggsvegen fra Vordalsvegen østover
til planlagt E6-trasé er også beskrevet i vedlegg D. Riggområde og massedeponi er
omtalt i rapportens hoveddel.
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Figur 1 Oversikt over østligste del av dagsone Vuddudalen. Anleggsvegen fra jernbaneundergangen til dagens E6 (1) går delvis på fylling. Etablering av midlertidig rundkjøring på dagens
E6 og interimsveg (2) medfører fyllinger og skjæringer. Planlagt E6-trasé medfører fyllinger,
skjæringer og en mur (3). Det skal etableres riggområde (4, mørkegrønn skravur). Anleggsveg
fra Vordalsvegen opp til planlagt E6-trasé (6) etableres i skjæring. Vordalsvegen (7) skal rustes
opp for å brukes som anleggsveg.
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Figur 2 Oversikt over vestligste del av dagsone Vuddudalen. Planlagt E6-trasé medfører fyllinger
og skjæringer (3). Det skal etableres massedeponi ved nordre påhugg Høghåmmårtunnelen (5,
mørkegrønn skravur). Anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6-trasé (6) etableres i
skjæring.
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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
Topografien i Vuddudalen er preget av hellende terreng og grunnforholdene er stort sett
utfordrende, med store forekomster av kvikkleire. Innenfor faresonene beskrevet i
vedlegg B er det krav om at stabiliteten ikke skal forverres på noe tidspunkt, med mindre
sikkerhetsfaktoren er minst 1,4.
Fyllinger som etableres i flatt terreng hvor de ikke kan føre til at områdestabiliteten forverres begrenses av grunnens bæreevne. I de slakere delene i bunnen av Vuddudalen
består grunnen i store deler av området av et tørrskorpelag på 1-2 meter over leire.
Tolkningsrapporten for Vuddudalen [2] angir tolket skjærfasthet. Gjennomsnittlig aktiv
udrenert skjærfasthet i leira er ca. 20 kPa. Beregning av bæreevne ved σ = Nc*su.d /γm gir
tillatt fyllingshøyde på ca. 2,5 meter ved γm = 1,6 og su,D/su,A = 0,63. Mange fyllinger og
skjæringer er innenfor denne høyden. Ved utlegging av fyllinger gjelder samme
begrensning for høyde på tipp.
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Angående fyllingsskråninger bør disse etableres med helning ikke brattere enn anbefalinger gitt i tabell 252.1 og figur 252.1 i SVV håndbok N200 [1], gjengitt i figur 3.

Figur 3 Føringer for fyllingsskråninger. Utklipp fra SVV håndbok N200 [1], tabell 252.1 og figur
252.1.

C3.2 Anleggsveg fra eksisterende E6 til jernbaneundergangen
Det skal anlegges en midlertidig rundkjøring på eksisterende E6 og en anleggsveg fra
rundkjøringen til jernbaneundergangen. Anleggsvegen etableres både på fylling og i
skjæring. Den høyeste fyllingen for anleggsvegen blir inntil ca. 5,5 m høy, og ligger på
toppen av en skråning hvor også jernbanen går. Stabiliteten av denne skråningen må
derfor undersøkes nærmere.
Beregningene av profil "Vuddudalen 7" er dokumentert på tegning 170 – 172. Tolkning
av geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er utført i en egen rapport,
20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er en del avstand mellom beregningsprofil
"Vuddudalen 7" og nærmeste CPTU og avanserte forsøk. I beregningene velges derfor
udrenert skjærfasthet basert på tolkning av indeksforsøk i borhull som ligger nærmere.
Indeksforsøkene er utført ned til ca. 8,5 m dybde. Fastheten ekstrapoleres derfor ned til
30 m dybde, hvor det regnes med fasthet gitt av 0,28 * p0' = 92 kPa. Dette forutsetter at
leira er konsolidert til effektivspenning gitt av grunnvannstand 3 m under terreng. Dette
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het ned til 3 – 4 m dybde sammenlignet med dypere leirlag. Friksjonsvinkel og attraksjon
anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde større enn 5 m benyttes for hele leirlaget.
Dette valget har relativt liten innvirkning på beregningsresultatene.
Det er utført poretrykksmålinger en rekke steder i Vuddudalen, som omtalt i tolkningsrapport 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er imidlertid ikke målt poretrykk i nærheten av beregningsprofil "Vuddudalen 7". Indeksforsøk fra de nærmeste prøveseriene
viser betydelig høyere fasthet i de øverste 3 – 4 m sammenlignet med dypere leirlag,
som kan tyde på at grunnvannstanden i perioder har ligget omkring denne dybden. Det
anses derfor som konservativt å regne med hydrostatisk poretrykk fra terreng.
SVV håndbok V220 [3] angir at last på anleggsveger må "vurderes ut fra sannsynlig
opptredende størrelse og utstrekning". Karakteristisk trafikklast 10 kPa benyttes derfor
for anleggsvegene i beregningene.
Beregningene viser at drenert sikkerhet er en del høyere enn udrenert sikkerhet i dagens
situasjon. Derfor beregnes kun udrenert stabilitet for situasjonen etter tiltak.
Beregningene viser at skråningen og fyllingen oppnår tilstrekkelig stabilitet i ferdig
tilstand ved å benytte grunnforsterkning i et område på ca. 15 m foran og 20 m bak
fyllingsfoten. Omfanget er vist på tegning 011. Grunnforsterkningen med kalksement
må ha gjennomsnittlig skjærfasthet 150 kPa. Stabiliteten i dagens situasjon er for lav.
Før grunnforsterkningen kan gjennomføres må det derfor foretas en stabilitetsforbedring
ved avlasting av terrenget i toppen av skråningen, for å sikre at tiltaket på ingen tidspunkt
kan forverre stabiliteten til skråningen. Dette oppnås ved å avlaste terrenget i 1-2 m
dybde over det samme arealet hvor det skal grunnforsterkes med kalksement. I ferdig
tilstand medfører tiltaket en vesentlig forbedring av sikkerheten til skråningen mot
jernbanen.
Det er utført beregninger som viser at tiltaket er gjennomførbart også dersom man antar
at det finnes en sone med omrørt leire mellom berg og kalksementstabilisert material.

C3.3 Midlertidig rundkjøring på eksisterende E6 og interimsveg
Det skal anlegges en midlertidig rundkjøring på eksisterende E6 og en interimsveg for
omkjøring under bygging av rundkjøringen. På østsiden av rundkjøringen medfører
etableringen en breddeutvidelse på inntil ca. 3 m på sørsida av dagens E6. Høyden av
utfyllingen blir inntil ca. 3,5 m, og stabiliteten må derfor undersøkes nærmere.
Beregningene av profil "Vuddudalen 19" er dokumentert på tegning 290 – 292.
Beregningssnittet er valgt der utvidelsen av rundkjøringen medfører en relativt stor
utfylling. Litt lengre vest har utfyllingen større tverrsnittsareal, men dybden til berg er
en del mindre der. Tolkning av geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er
utført i en egen rapport, 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er en del avstand
mellom beregningsprofil "Vuddudalen 19" og nærmeste CPTU og avanserte forsøk. I
beregningene velges derfor udrenert skjærfasthet basert på tolkning av indeksforsøk i et
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borhull som ligger like ved beregningsprofilet. Indeksforsøkene er utført ned til ca. 8,5
m dybde. Fastheten ekstrapoleres derfor ned til 30 m dybde, hvor det regnes med fasthet
gitt av 0,28 * p0' = 92 kPa. Dette forutsetter at leira er konsolidert til effektivspenning
gitt av grunnvannstand 3 m under terreng. Dette virker sannsynlig, basert på at indeksforsøk og sonderinger viser betydelig høyere fasthet ned til 3 – 4 m dybde sammenlignet
med dypere leirlag. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire
i dybde større enn 5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning på beregningsresultatene.
Det er utført poretrykksmålinger en rekke steder i Vuddudalen, som omtalt i tolkningsrapport 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er imidlertid ikke målt poretrykk i nærheten av beregningsprofil "Vuddudalen 7". Indeksforsøk fra de nærmeste prøveseriene
viser betydelig høyere fasthet i de øverste 3 – 4 m sammenlignet med dypere leirlag,
som kan tyde på at grunnvannstanden i perioder har ligget omkring denne dybden. Det
anses derfor som konservativt å regne med hydrostatisk poretrykk fra ca. 1 m under
terreng.
Det benyttes karakteristisk trafikklast 15 kPa over hele vegbredden iht. SVV håndbok
N200 [1].
Beregningene viser at udrenert sikkerhet ikke forverres på grunn av utvidelsen av
vegfyllingen ved bruk av lette fyllmasser. Drenert sikkerhet blir noe bedre på grunn av
tiltaket. Etablering av rundkjøringen er en mindre utbedring av eksisterende veg for å
forbedre trafikksikkerheten i anleggsperioden, og kravet til sikkerhet settes til "ikke
forverring", ref. vedlegg A. Det er ikke utført beregninger for interimsvegen, men det
forutsettes at den etableres med kompensert fundamentering for å oppnå "ikke forverring" av stabiliteten, ref. vedlegg A. Skjæringen nord for interimsvegen utføres i et
område hvor det antas at løsmassedekket har begrenset mektighet, basert på vurderinger
av grunnundersøkelser og topografisk kart i Vuddudalen. Det kan derfor forventes at
skjæringen i stor grad vil etableres som rensk av berget. Stabiliteten til rundkjøringen og
interimsvegen er dermed ivaretatt.

C3.4 Vordalsvegen
Vordalsvegen skal utbedres for å kunne benyttes som anleggsveg. Vegen ligger mange
steder i en skråning, og noen steder på toppen av en skråning. Stabiliteten blir derfor
undersøkt nærmere i beregningsprofilene "Vuddudalen 11", "Vuddudalen 30" og
"Vuddudalen 31".
Beregningene av profil "Vuddudalen 11" er dokumentert på tegning 210 – 211. Tolkning
av geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er utført i en egen rapport,
20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Udrenert skjærfasthet fra CPTU N24055 benyttes i
hele profilet. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde
større enn 5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning på
beregningsresultatene. Det er utført poretrykksmålinger en rekke steder i Vuddudalen,
som omtalt i tolkningsrapport 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er imidlertid ikke
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målt poretrykk i nærheten av beregningsprofil "Vuddudalen 11". I beregningene
forutsettes det hydrostatisk poretrykk fra litt under terreng.
Beregningene av profil "Vuddudalen 30" er dokumentert på tegning 400 – 401. Tolkning
av geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er utført i en egen rapport,
20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Udrenert skjærfasthet fra CPTU N24075 og N25114
benyttes i profilet. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i
dybde større enn 5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning
på beregningsresultatene. Det er utført poretrykksmålinger en rekke steder i
Vuddudalen, som omtalt i tolkningsrapport 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. I
beregningene benyttes middelverdien fra målinger i N24075, men lagt til 5 kPa fordi
tidsserien er relativt kort. Helt nede ved Vulua er ikke poretrykket målt, så her antas
økning 12 kPa/m fra terreng.
Beregningene av profil "Vuddudalen 31" er dokumentert på tegning 410 – 411. Tolkning
av geotekniske beregningsparametere for Vuddudalen er utført i en egen rapport,
20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Udrenert skjærfasthet fra CPTU N25156 og N25121
benyttes i profilet. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i
dybde større enn 5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning
på beregningsresultatene. Det er utført poretrykksmålinger en rekke steder i
Vuddudalen, som omtalt i tolkningsrapport 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [2]. Det er
imidlertid ikke målt poretrykk i nærheten av beregningsprofil "Vuddudalen 31". I
beregningene forutsettes det hydrostatisk poretrykk fra litt under terreng.
Beregningene utført i profilene langs Vordalsvegen viser at sikkerheten er lavere enn
det som kreves for ny veg. Sikkerheten er lavere både for glidesirkler hvor Vordalsvegen
ligger i toppen og bunnen av sirklene. I tillegg til de tre beregningsprofilene, viser også
tegninger 150, 270, 390 og 420 profiler hvor sikkerheten til Vordalsvegen antas å være
lavere enn kravet for ny veg. Tegning 420 viser et profil gjennom Vordalsvegen i et
område med kvikkleireforekomst, men hvor det ikke er krav om å opprette faresone for
K1-tiltak, ref. kap B4.2.
Vordalsvegen ligger i nærheten av Nordlandsbanen, dagens E6 og Vulua. Dette fører til
at utstrakt bruk av kalksementstabilisering flere steder er eneste mulige tiltak for å oppnå
sikkerhet som for ny veg. Tiltak for å tilfredsstille samme sikkerhetskrav som ny veg vil
derfor bli omfattende og kostbare, sett i sammenheng med tiltakets begrensede omfang
og begrensede påvirkning på stabiliteten. Det forutsettes derfor at utbedring av
Vordalsvegen kan gjennomføres uten å dokumentere tilsvarende sikkerhet som for ny
veg, ref. SVV håndbok N200 [1] kap. 205.5 og vedlegg A. Sikkerhetskravet reduseres
til ikke forverring av stabiliteten, samt krav om at erosjon som kan påvirke stabiliteten
negativt skal forhindres. Stabiliteten for jernbanen vil ikke forverres av tiltaket, og
erosjonssikring vil være positivt for sikkerheten til jernbanen.
Beregningene viser at stabiliteten i flere yttersvinger mot Vulua er lav, og erosjon vil
derfor kunne føre til uakseptabel reduksjon av sikkerheten. En utglidning ved Vulua vil
redusere sikkerheten for glideflater som går fra Vulua og opp til Vordalsvegen.
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Beregningene utføres uten trafikklast fordi kravet til sikkerhet er "ikke forverring", og
trafikklasten ville vært den samme før og etter tiltak. "Ikke forverring" oppnås ved krav
om kompensert fundamentering og seksjonsvis utgraving.

Skjæringer
C4.1 Skjæringer generelt
Skjæringer som etableres steder hvor de ikke kan føre til at områdestabiliteten forverres
begrenses av grunnens bæreevne. I slike tilfeller anses skjæringer inntil ca. 2,5 m høyde
å være ivaretatt, tilsvarende som for fyllinger. Tilsvarende begrensning på ca. 2,5 meter
gjelder også for stuffhøyde ved utgraving av større skjæringer. For skjæringer anbefales
det å følge føringer for skråningshelninger iht. SVV håndbok N200 [1] gjengitt på figur
4.

Figur 4 Føringer for helning på skjæringer. Utklipp fra SVV håndbok N200 [1], tabell 242.1.
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D1 Introduksjon
I området mellom Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen går veglinjen på
fylling, i halvskjæring eller i skjæring langs sørsiden av Vuddudalen. Dalsiden er nokså
bratt, og består delvis av bart berg og skrenter, og delvis av løsmasser i nedre del av
dalsiden. I to områder er det nødvendig å grave bort større mektigheter av løsmasser for
å etablere fyllingsfot for planlagt E6. Utgravingene vil utføres i nærheten av Nordlandsbanen, og tiltak kreves for å ikke påvirke jernbanen negativt. En anleggsveg planlegges
fra Vordalsvegen og opp i veglinjen for E6. En oversikt vises i figur 1.
Tolkning av geotekniske beregningsparametere og poretrykksmålinger for Vuddudalen
er utført i en egen rapport, 20180628-15-R_R2-GEOT-02 [1].

Figur 1 Oversikt over veglinje for E6 og midlertidig anleggsveg i Vuddudalen.
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D2 Beregningsforutsetninger
Utgravinger for vegfylling og etablering av anleggsveg skjer delvis i eller på kvikkleire
og er derfor plassert i geoteknisk kategori 3, konsekvens- og pålitelighetsklasse 3
(CC3/RC3) og prosjekterings- og utførelseskontrollklasse (PKK3 og UKK3). Krav til
partialfaktor for lokalstabilitet er dermed Fc = Fcφ =1,6 for sprøtt brudd, se detaljer i
vedlegg A.
SVV håndbok V220 [2] angir at last på anleggsveger må "vurderes ut fra sannsynlig
opptredende størrelse og utstrekning". Karakteristisk trafikklast 10 kPa benyttes derfor
for anleggsvegene i beregningene.

D3 Utgravinger for vegfylling for E6
D3.1 Generelt
Grunnundersøkelser er utført langs og nedenfor veglinjen i Vuddudalen. Det er relativt
store variasjoner i bergtopografi og løsmassemektigheter, og behov for utgraving av
løsmasser varierer dermed mye. Det er lagt til grunn en generell løsning med utgraving
av alle eksisterende løsmasser og rensk av berg innenfor vegfyllingen med etterfølgende
oppbygging med ny steinfylling på berg. Fyllingen legges hovedsakelig med helning
inntil 1:1,5, se beskrivelse i hovedrapporten kap. 5.
For tilstrekkelig sikkerhet under anleggsgjennomføringen og for å unngå negativ påvirkning på Nordlandsbanen legges følgende prinsipper til grunn:
Rensk påbegynnes i toppen av skråningen og utføres nedover for å unngå ras
og utglidninger.
Ingen mellomlagring av masser på eksisterende løsmasser over Nordlandsbanen. Masser lagres direkte på berg om det er nødvendig.
Oppstramming av fyllingshelning og kalksementstabilisering kreves langs
deler av strekningen, se videre beskrivelse nedenfor.
Nordlandsbanen er etablert for over 100 år siden, med andre krav til sikkerhet enn det
som kreves i dag. Det forventes derfor at eksisterende fyllinger og skjæringer for jernbanen kan ha lav stabilitet. Det er derfor vesentlig at tiltakene som gjennomføres ikke
påvirker jernbanen negativt i både midlertidige faser og permanent situasjon.
Med helning 1:1,5 for vegfyllingen blir fyllingsfoten hovedsakelig liggende på berg uten
behov for store utgravinger mot Nordlandsbanen, med unntak av områdene mellom
vegprofil ca. 11360-11430 og ca. 11520-11570. I disse to områdene er det utført følgende stabilitetsberegninger:
Beregningsprofil 20 – omtrent ved vegprofil 11370
Beregningsprofil 23 – omtrent ved vegprofil 11540
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En oversikt vises i figur 2.

Figur 2 Oversikt over beregningsprofiler samt områder med oppstramming av fyllingshelning til
1:1,25-1,3 (gult) og kalksementstabilisering (lilla). Utklipp fra tegning 040.

D3.2 Beregningsprofil 20
Beregninger i profil 20 er dokumentert på tegning 301 og 302. Tolket lagdeling vises på
tegning 300. I dette området, dvs. vegprofil ca. 11360-11430 må helningen på vegfyllingen strammes opp til 1:1,25-1,3 for å unngå at Nordlandsbanen påvirkes negativt.
Udrenert skjærfasthet er ved Vulua antatt å være 20 kPa rett under tørrskorpeleiren,
derunder økende med 2,5 kPa/m basert på tolkningspunkter liggende nære Vulua lengre
nord. Poretrykket er her antatt hydrostatisk. Lengre opp i skråningen er poretrykket
under hydrostatisk nivå og skjærfastheten er antatt å være 25 kPa basert på indeksforsøk
av prøver i N25072. Laboratorieanalyser av disse prøvene viser ikke sprøbruddmateriale, men ettersom det ikke kan utelukkes sprøbruddmateriale mot jernbanen og
Vulua er aktiv skjærfasthet i profilet redusert med 15 %. Friksjonsvinkel og attraksjon
anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde mindre enn 5 m benyttes for hele leirlaget.
Dette valget har relativt liten innvirkning på beregningsresultatene. Beregnet sikkerhet
for dagens situasjon er med disse forutsetningene lav, Fc = 1,1-1,2.
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Graveskråning for utgraving av løsmasser utføres med helning 1:3 for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i drenert tilstand, se tegning 302. Poretrykk er her angitt til 0 kPa ved
dypeste utgravingsnivå. For beregning etter tiltak er det brukt et horisontalt terrengnivå,
og viser Fc = 1,2-1,3, dvs. en forbedring fra dagens situasjon. Drenert sikkerhet er
uendret av tiltaket.

D3.3 Beregningsprofil 23
Beregninger av profil 23 er dokumentert på tegning 331 og 332, og tolket lagdeling er
vist på tegning 330. I dette området, omtrent ved vegprofil 11550, planlegges det VAinstallasjoner som skal føre overvann gjennom vegfyllingen. For å sikre god komprimering, og dermed redusere egensetningene av fyllingen der VA-installasjonene skal plasseres, kreves det at fyllingshelningen bevares 1:1,5. For å sikre utgravingen er det derfor
behov for sikringstiltak. Det er lagt til grunn stabilisering med kalksementpeler i ribber.
Hensikten er å øke sikkerheten midlertidig under utgravingen. Grunnforsterkningen er
ikke nødvendig for permanent situasjon. Forsterket grunn må ha en gjennomsnittlig
skjærfasthet på 100 kPa. Det må stabiliseres i et område med lengde ca. 50 m og bredde
ca. 13 m. Omfanget av grunnforsterkning er skissert i figur 2 og på tegning 040.
Antatt udrenert skjærfasthet vest for jernbanen er hovedsakelig basert på CPTU-sondering i punkt N25143. Poretrykket er her antatt hydrostatisk men valget påvirker ikke
konklusjonen i særlig grad ettersom sikkerhetsfaktor for drenert tilstand er høy. Ved
Vordalsvegen er det relativt lang avstand til nærmeste CPTU-punkt, men utgangspunkt
er tatt i punkt N25086 der det er utført CPTU, prøvetaking og poretrykksmålinger.
Udrenert skjærfasthet er ca. 35 kPa. Poretrykksmålingene viser poretrykk lavere enn
hydrostatisk. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde
mindre enn 5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning på
beregningsresultatene. Beregninger viser Fc = 1,4-1,5 for dagens situasjon.
Stabilitetsberegninger for utgravingen vises på tegning 332. Det er antatt 0 kPa poretrykk ved bunn av utgraving. Etter utført tiltak er det i beregningene antatt at det fylles
igjen med horisontalt terreng mot vegfyllingen. Sikkerheten øker til Fc = 1,6 som følge
av avlastning og grunnforsterkning.
Grunnforsterkning med kalksement vil medføre en midlertidig reduksjon av stabiliteten
før pelene herder. Det forutsettes derfor at arbeidet påbegynnes med ca. 1-2 m utgraving
av eksisterende masser for å forbedre stabilitetsforholdene før installasjon av kalksementpeler. På den måten sikres det at stabiliteten for Nordlandsbanen ikke forverres
på noe tidspunkt under arbeidet. Løsningen detaljeres i byggeplan. Etter installasjon og
kontroll av kalksementpeler kan graveskråning for utgraving av stabilisert material
utføres med helning 1:1.
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D4 Anleggsveg
D4.1 Generelt
Vordalsvegen utbedres for å benyttes som anleggsveg, som beskrevet i vedlegg C. Det
etableres videre en anleggsveg fra Vordalsvegen opp i veglinje for E6, se oversikt i figur
3. For denne anleggsvegen er det utført beregning i to profiler:
Beregningsprofil 27 – lengdeprofil av anleggsvegen
Beregningsprofil 28 – tverrprofil av anleggsvegen
Utgraving for anleggsvegen påbegynnes i toppen av skråningen og utføres nedover for
å unngå ras og utglidninger.

Figur 3 Anleggsveg opp til veglinje for E6 ved profil ca. 11870.
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D4.2 Beregningsprofil 27
Beregninger av profil 27 er dokumentert på tegning 371 og 372. Tolket lagdeling er vist
på tegning 370.
Udrenert skjærfasthet vest for Vordalsvegen er basert på resultater fra CPTU, prøvetaking og poretrykksmåling i punkt N25086. Det er her tolket sprøbruddmateriale. Øst for
Vordalsvegen, dvs. langs anleggsvegen lengre opp i skråningen er det i punkt N25060
tolket omtrent 1 m mulig sprøbruddmateriale. Dette er sannsynligvis en lokal lomme og
påvirker ikke områdesstabiliteten, men aktiv skjærfasthet har i beregningene likevel blitt
redusert med 15 % som et konservativt anslag for all leire. Udrenert skjærfasthet er tolket
til 30 kPa basert på prøver fra punkt N24042. CPTU-sondering i N24042 er tolket som
drenert materiale, men beregning er utført for både udrenert og drenert tilstand.
Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde mindre enn
5 m benyttes for hele leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning på beregningsresultatene.
Beregnede sikkerhetsfaktorer er uendrede av tiltaket, og er Fc = 2,0 for store glideflater
og Fc = 1,6-1,7 for lokalstabiliteten av vegen. Plane glideflater etter tiltak viser Fc = 2,8.

D4.2 Beregningsprofil 28
Beregninger av profil 28 er dokumentert på tegning 381 og 382. Tolket lagdeling er vist
på tegning 380.
Profil 28 krysser profil 27 omtrent ved punkt N25060 og tolkning av lagdeling, sprøbruddmateriale m.m. er derfor her likt, dvs. udrenert skjærfasthet er antatt å være 30 kPa.
Poretrykket er lavere enn hydrostatisk. For å ta hensyn til en lokal lomme av tolket mulig
sprøbruddmateriale er aktiv skjærstyrke redusert med 15 %. Friksjonsvinkel og attraksjon anbefalt i tolkningsrapporten for leire i dybde mindre enn 5 m benyttes for hele
leirlaget. Dette valget har relativt liten innvirkning på beregningsresultatene.
Beregninger for dagens situasjon gir Fc = 2,1-2,5 for både sirkulære og sammensatte
glideflater. Etter utført skjæring for anleggsvegen reduseres sikkerheten til Fc = 1,6-1,8.
I drenert tilstand er sikkerheten Fcφ = 1,8-1,9. Graveskråninger legges med helning 1:2.
Beregninger for Vordalsvegen ned mot Vulua er dokumentert i beregningsprofil 31 og
på tegning 410-411, se nærmere beskrivelse i vedlegg C.
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[1]
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Norges Geotekniske Institutt, «20180628-15-R_R2-GEOT-02 Tolkning av
geotekniske parametere Vuddudalen», 2021.
Vegdirektoratet, «Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging,» Vegdirektoratet,
2018.
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Sammendrag av utvidet kontroll:
Den geotekniske fagrapporten er utarbeidet av NGI. Mottatt rapport gjelder for detaljregulering Levanger
kommune og inneholder geotekniske vurderinger for reguleringsplan for dagsone Vuddudalen.
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 geoteknisk
fagrapport dagsone Vuddudalen til reguleringsplan, 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
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tilstrekkelig som dokumentasjon av uavhengig kvalitetssikring iht. NVE for geoteknisk fagrapport dagsone
Vuddudalen til reguleringsplan, når alle avvik er lukket.
Det utarbeides et kort orienterende notat ifm. kontrollen, der foreliggende skjema vedlegges.
For å dokumentere at utvidet kontroll er ferdig utført for detaljregulering Levanger, må det i tillegg foreligge
verifikasjonsskjema for tolkningsrapport.
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.
NGI har gitt svar på åpne kommentarer i rev. 03 av dette verifikasjonsskjemaet. Svar er gitt med blå skrift.
Rev. 04 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‐
04_rev B «E6 Kvithammer – Åsen. Detaljregulering dagsone Vuddudalen. Geoteknisk fagrapport».

Dokumenter underlagt kontroll:
Dok. nr.

Tittel

Dato

Firma

R2‐GEOT‐04_rev A

E6 Kvithammer – Åsen. Detaljregulering
dagsone Vuddudalen. Geoteknisk
fagrapport.

23.10.2020

NGI

R2‐GEOT‐04_rev B

E6 Kvithammer – Åsen. Detaljregulering
dagsone Vuddudalen. Geoteknisk
fagrapport.

19.02.2021

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 ‐
TS ‐
R‐
I/T ‐

Manglende samsvar. Må rettes eller besvares fra prosjekterende før godkjenning.
Teknisk spørsmål. Må besvares fra prosjekterende før godkjenning.
Råd. For prosjekterendes vurdering vedrørende endringer eller oppdateringer.
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‐
L‐

Åpen
Lukket
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KONTROLLSKJEMA:

Nr

Ref. til rapport/
grunnlag

Kommentar / beskrivelse

Kategori

Status

1)

2)

R2‐GEOT‐02
Generelt

1
1.1

Geotekniske rapport dekker de temaer som bør omhandles.
Utført utvidet kontroll dekker forhold nødvendig for å dekke
krav i henhold til N200 for PKK2 og PKK3.

‐

‐

‐

L

Myndighetskrav
Valg av tiltakskategori (NVE)
NGI vurderer at tiltak i forbindelse med planlagt E6‐trasé
faller inn under tiltakskategori K4 hvis tiltaket utføres
innenfor løsne‐ eller utløpsområdet for en faresone. Dette
fordi tiltaket medfører større personopphold og har en viktig
samfunnsfunksjon.
Midlertidige utgravinger for å etablere murer og fyllinger på
berg, hvor utgravingen ikke påvirker planlagt E6 direkte,
plasseres i tiltakskategori K1 så lenge tiltaket ikke påvirker
områdestabiliteten negativt.
Etablering av nye anleggsveger faller inn under
tiltakskategori K2 der de etableres innenfor faresoner. Der
anleggsveger etableres i utløpsområdet av en faresone vil
ikke tiltaket kunne påvirke områdestabiliteten i sonen
negativt, fordi tiltaket ikke påvirker løsneområdet. For slike
tilfeller reduseres tiltakskategorien til K1.
I tillegg til de nyetablerte anleggsvegene, planlegges det å
ruste opp Vordalsvegen for å kunne benytte den som
anleggsvei. Tiltaket plasseres i tiltakskategori K1, med krav
om at tiltaket ikke skal påvirke områdestabiliteten negativt.
Multiconsult er enig i denne klassifiseringen, og
begrunnelsen.
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1.2

Sikkerhetsprinsipper (Geoteknisk kategori, CC/RC, PKK/UKK)
er stadfestet i kapittel 2, med begrunnelse i vedlegg A.
Tiltak som påvirkes av kvikkleireproblematikk kategoriseres i
utgangspunktet som "grunn‐ og fundamenteringsarbeider i
kompliserte tilfeller" og skal som hovedregel plasseres i
CC/RC3.
Anleggsvegen fra jernbaneundergangen til søndre påhugg
Ramshåmmårtunnelen havner i CC/RC3 på grunn av
kvikkleireproblematikk, nærhet til jernbanen og nærhet til
Vulua.
Anleggsvegen og rundkjøringa ved eksisterende E6 plasseres
i CC/RC3. Dette begrunnes med at det er
kvikkleireproblematikk, i kombinasjon med høy konsekvens
og høy kostnad ved brudd på grunn av nærheten til E6 og
jernbanen.
Planlagt E6‐trasé i dagsone Vuddudalen settes i CC/RC3 fordi
fundamenteringsarbeidene på en god del av strekningen er
kompliserte, i kombinasjon med stor konsekvens og kostnad
ved brudd.

‐

L

‐

L

‐

L

Fundamenteringen
av
tunnelportalene
for
Høghåmmårtunnelen
(K0501
og
K0502)
og
Ramshåmmårtunnelen (K0503 og K0504) utføres i
oversiktlige grunnforhold. Tiltakene plasseres likevel i CC/RC3
på grunn av stor konsekvens og kostnad ved brudd.
Terrengendringer i områder med liten løsmassetykkelse og
fravær av kvikkleireproblematikk kan plasseres i CC/RC2 hvis
kostnad og konsekvens ved brudd ikke er veldig store. Dette
gjelder for massedeponiet ved nordre påhugg
Høghåmmårtunnelen og for riggområdet ved søndre påhugg
Ramshåmmårtunnelen.
Multiconsult er
begrunnelsen.
2
2.1

3
3.1

enig

i

denne

klassifiseringen,

og

Utførte grunnundersøkelser
Generelt er det utført mange sonderinger. Imidlertid er det
identifisert behov for supplerende grunnundersøkelser i
byggeplanfase. Disse er spesifisert i kapittel 15.
Tolkning av parametere
Tolkning av parametere er utført i egen rapport; NGI,
«20180628‐15‐R Tolkning av geotekniske parametere
Vuddudalen,» 2020.
Rapporten er kontrollert og godkjent av Multiconsult.

4

Beregninger og lagdeling

Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll
Oppdrag: 10214848 E6 Kvithammer‐Åsen
Tiltak: Geoteknisk fagrapport Vuddudalen

Side 4 av 19
Skjemarevisjon 02

4.1

Grunnlag for stabilitetsvurderinger er gitt i kapittel B6 i
vedlegg B. I det første avsnitt står det følgende: «Det er
imidlertid ikke nødvendig å utføre beregninger i alle faser og
snitt, fordi de planlagte tiltakene havner i tiltaksklasse K1 og
K2».
Iht. NVE 7/2014 bør det utføres stabilitetsberegninger for
tiltak som havner i tiltakskategori K2 – K4.
MS

L

TS

L

TS

L

NGI 09.11.2020
Formuleringen endres til "Stabilitetsberegninger utføres
bare i de profilene hvor det er nødvendig for å dokumentere
tilstrekkelig stabilitet."
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.2

Beregninger for faresone «Vuddudalen 5» viser at
sikkerheten i dagens situasjon er lavere enn 1,4 i
beregningsprofilet Vuddudalen 7. Det er vurdert flere
sirkulære glideflater, men ikke sammensatte glideflater.
Multiconsult mener at det bør vurderes sammensatte
glideflater.

NGI 05.11.2020
Sammensatte glideflater inkluderes.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.3

Det er vurdert flere sirkulære glideflater for dagens situasjon
i faresone «Vuddudalen 5» i beregningsprofilet Vuddudalen
7. Senter av glideflate med Fcφ=1,74 ligger ved kanten av
søkefeltet for å tvinge glideflaten til å representere lokal
stabilitet.
Multiconsult mener at dette bør gjøres med «restrict shear
surface»‐funksjonen i GeoSuite i stedet.

NGI 05.11.2020
Beregning endres iht. kommentar.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll
Oppdrag: 10214848 E6 Kvithammer‐Åsen
Tiltak: Geoteknisk fagrapport Vuddudalen

Side 5 av 19
Skjemarevisjon 02

4.4

Su‐profil i beregningsprofilet Vuddudalen 7 er tolket fra
indeksforsøk i borhull V20086, V20090 og V20105. Det er
tolket 50 kPa ved 2 m dybde og 20 kPa ved 6 m dybde.
Hvordan er su‐profilet tolket ned til ca. 30 m dybde?

NGI 05.11.2020
Forklaring inkluderes i kap. C3.2 i vedlegg C.

TS

L

Indeksforsøkene er utført ned til ca. 8,5 m dybde. Fastheten
ekstrapoleres derfor ned til 30 m dybde, hvor det regnes med
fasthet gitt av 0,28 * p0' = 92 kPa. Dette forutsetter at leira
er konsolidert til effektivspenning gitt av grunnvannstand 3
m under terreng.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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4.5

Gamle borpunkter som er brukt som grunnlag for su‐profilet
i beregningsprofil Vuddudalen 7 ligger mellom ca. kote +95
og +100. Imidlertid er samme su‐profil brukt langs hele
profilet som har 30 m høydeforskjell.
Er det vurdert tidligere terrengnivå i område? Er det rimelig
å bruke samme su‐profil langs hele profilet?

NGI 05.11.2020
Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en god vurdering
av tidligere terrengnivå langs hele beregningsprofilet, så det
er vanskelig å benytte OCR som grunnlag for å vurdere
skjærfasthet. Det antas at fastheten bestemt fra
indeksforsøk på toppen av profilet er konservativt valgt. Det
suppleres med CPTU som grunnlag for byggeplan.
Udrenert skjærfasthet er basert på tolkning av indeksforsøk i
borhull V20086, V20090 og V20105. Det finnes nå to
supplerende CPTU sonderinger i nærheten av profilet
beregningsprofilet ‐ N22188 og N25036. Er udrenert
skjærstyrke tolket i disse punktene og hvordan samsvarer det
med su‐profilet brukt i beregninger?

TS

L

NGI 02.03.2021:
Etter leveranse av rev. A av rapporten er det utført
totalsonderinger, CPTU‐sonderinger og prøvetaking i
tilknytning til profil "Vuddudalen 7". Disse undersøkelsene
inkluderes til byggeplan, som omtalt i kapittel 16 "Videre
arbeid". Foreløpige vurderinger viser at de nye
undersøkelsene gir høyere fasthet og øker ikke behovet for
stabiliserende tiltak. De nye undersøkelsene utfordrer ikke
gjennomførbarheten av tiltakene.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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4.6

Beregninger i profil Vuddudalen 7 viser at grunnforstrekning
med kalksement kan benyttes for å ivareta stabiliteten. NGI
beskriver at før grunnforstrekningen kan gjennomføres må
det foretas stabilitetsforbedring ved avlastning av terrenget i
toppen av skråningen, for å sikre at tiltaket kun vil føre til en
forbedring av stabiliteten til skråningen.
Avlastning av terreng er ikke vist på tegninger eller inkludert
i stabilitetsanalyser. Det bes om en mer utfyllende/konkret
beskrivelse av hvor mye og hvor det skal avlastes.

NGI 05.11.2020
Forklaring inkluderes i kap. 7.2 i hovedrapporten og kap.
C3.2 i vedlegg C. Område hvor det må avlastes inkluderes på
tegning 011.

TS

L

R

L

Før grunnforsterkningen kan gjennomføres må det foretas
en stabilitetsforbedring ved avlasting av terrenget i toppen
av skråningen, for å sikre at tiltaket på ingen tidspunkt kan
forverre stabiliteten til skråningen. Dette oppnås ved å
avlaste terrenget i 1‐2 m dybde over det samme arealet hvor
det skal grunnforsterkes med kalksement. Område hvor det
må avlastes inkluderes på tegning 011.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.7

Beregninger i profil Vuddudalen 7 i dagens tilstand viser et
kritisk glideflate med Fc = 1,25 (tegning nr. 171). På tegning
nr. 172 som viser stabilitetsberegning etter tiltak er denne
glideflaten ikke vist. Dette kan virke misvisende, da
sikkerheten i denne glideflaten ikke er forbedret. Anbefaler
å ta den med på tegningen etter tiltak også.

NGI 05.11.2020
Inkluderes på tegning 172.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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4.8

Det er vurdert flere sirkulære og sammensatte glideflater i
beregningsprofil Vuddudalen 15 for faresone «Vuddudalen
2».
Er lengre sammensatte glideflater vurdert?

NGI 08.02.2021

TS

L

TS

L

TS

L

Profilet utgår fra rapporten fordi anleggsvegen tas ut av
reguleringsplanen. Anleggsvegen omtales bare kort som en
alternativsvurdering i rapporten.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Su‐profil i beregningsprofil Vuddudalen 15 er tolket fra
borpunkt N22068 (ca. kote +70). Det finnes CPTU i borpunkt
C20013 (ca. kote +63) som ligger nærmere profilet.

4.9

Hvorfor er ikke den brukt? Er det tolket lignende su‐profil fra
disse to? Multiconsult ønsker også forklaring på hvorfor
samme su‐profil er benyttet langs hele profilet.

NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi anleggsvegen tas ut av
reguleringsplanen. Anleggsvegen omtales bare kort som en
alternativsvurdering i rapporten.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.10

Det ser ut på tegningene nr. 251 og 252 som at det skal
graves ned i sprøbruddmateriale for etablering av fyllingen
til anleggsvegen i beregningsprofil Vuddudalen 15.
Er det vurdert stabilitet av midlertidligfase?
NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi anleggsvegen tas ut av
reguleringsplanen. Anleggsvegen omtales bare kort som en
alternativsvurdering i rapporten.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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4.11

Tegning nr. 260 viser tolket lagdeling i beregningsprofil
Vuddudalen 16 i faresone «Vuddudalen 6». På tegninger nr.
261 og 262 står det at det antas i stabilitetsberegningen at
alle løsmassene er leire, og skilles ikke mellom antatt
sprøbruddmateriale og ikke sprøbruddmateriale. Dagens
stabilitet antas å ha en sikkerhetsfaktor F = 1,0 og leirlagets
fasthet beregnes deretter.
Multiconsult mener at det bør skilles mellom sprøbrudd
(med 15 % reduksjon) og ikke sprøbrudd før su‐profil
justeres opp.

MS

L

TS

L

TS

L

NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi veglinjen er endret.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.12

For etablering av su‐profil i beregningsprofilet Vuddudalen
16 er det tatt utgangspunkt i designlinja av udrenert
skjærfasthet fra nærmeste CPTU i N24055 (ca. kote +60).
Er det tatt hensyn til variasjoner i høyder hvor su‐profiler er
plassert i beregningsprofil (sammenlignet med kotehøyde
fra tolket CPTU)?

NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi veglinjen er endret.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
4.13

Det finnes to linjer som viser antatt berg i beregningsprofil
Vuddudalen 16.
Hvor kommer de to linjer fra?

NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi veglinjen er endret.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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4.14

Plassering av su‐profiler i beregningsprofil Vuddudalen 16 er
forskjellig i beregning av dagens terreng og beregning etter
tiltak.
Det bes om forklaring rundt dette.
TS

L

R

L

‐

‐

NGI 08.02.2021
Profilet utgår fra rapporten fordi veglinjen er endret.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
5
5.1

Rapportstruktur
Tiltakene er delt opp i kapitler, med vurderinger i
underkapitler som kalles «Geoteknisk prosjektering».
Multiconsult mener dette kan være forvirrende mtp.
plannivået, og mener f.eks. «geotekniske vurderinger» ville
vært mer passende.

NGI 05.11.2020
Rapporten endres iht. kommentar.
6
6.1

Utbredelse av kvikkleire ‐ Soneutredning
Ved utførelse av grunnundersøkelser er det funnet mektige
forekomster av sprøbruddmateriale i området.
Sprøbruddmateriale er funnet i terreng som skråner ned
mot Vulua. Forekomstene ligger slik til at forholdene ligger
til rette for å opprette faresoner for områdeskred.
NGI oppretter bare faresoner der de kan ha innvirkning på
planlagte tiltak. Det opprettes derfor seks nye faresoner i
dagsonen, som inntil videre har fått navn «Vuddudalen 1» til
«Vuddudalen 6».
Utredning av faresonene er utført i vedlegg B.
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6.2

For avgrensning av faresone «Vuddudalen 5» har NGI
argumentert med at sonen avgrenses i nord av en bergrygg
og jernbanefylling. Fint om bergryggen markeres på
tegningene.
Ble bergryggen observert under befaring eller ved utførte
grunnundersøkelser?

NGI 08.02.2021
Omriss av antatt bergrygg skisseres på tegning 027 og 029.

TS

L

MS

L

Plassering av bergryggen er vurdert ut ifra helning vist på
topografisk kart, i kombinasjon med grunne boringer i
C20018, V20102 og V20104. I tillegg har det blitt utført
befaring, hvor det ble registrert bergblotninger to steder
langs antatt bergrygg. Befaring bekreftet at
skråningshelningen langs antatt bergrygg er så stor at
løsmassedekket kan antas å være tynt.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
6.3

For avgrensning av faresone i bratt terreng har NGI i flere
profiler brukt argumentasjon at «…avgrenses sone av
terreng med helning omtrent 1:1.5, som erfaringsmessig er
brattere helning enn kvikkleireskråninger vanligvis har…». Se
for eksempel profil Vuddudalen 11 i faresone «Vuddudalen
6».
Det bør inkluderes en mer utfyllende/ konkret beskrivelse av
hvor dette kommer fra. Multiconsults erfaring tilsier at man
ikke nødvendigvis kan utelukke lommer med forekomst av
sprøbruddmateriale ved helning 1:1,5.

NGI 05.11.2020
Formuleringen endres. Inkluderes i kap. B4.2.
Det står i rapporten at vurderinger basert på
grunnundersøkelsene utført i Vuddudalen og topografisk
kart tilsier at terreng med denne helningen kan antas å være
relativt tynt løsmassedekke. Det tynne løsmassedekket går
mange steder over i berg i dagen i bakkant av skråningen.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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6.4

I rapportteksten i vedlegg B omtales det om tre områder
som ligger relativt nære planlagt tiltak, men der det etter en
vurdering har vist seg at mulige faresoner ikke kan påvirke
planlagte tiltakene.
Det første området er på østsiden av Vulua i forlengelsen av
faresone «Vuddudalen 3». Det er ikke helt klart ut fra
teksten hvilket område det refereres til. Det bør inkluderes
en mer utfyllende/konkret beskrivelse av aktuelt område.
Det kan med fordel inkluderes en tegning hvor mulig
faresone, planlagt tiltak og løsneområde er markert.

R

L

R

L

NGI 05.11.2020
Vi er enige i at det ville vært enklere for leseren å følge
tankegangen ved å inkludere tegning og mer utfyllende
beskrivelse, men velger likevel å ikke gjøre det i rapporten.
Området hvor det ikke opprettes faresone skisseres på figur i
kap. B4.2.
6.5

Det andre området hvor det er vurdert at mulig faresone
ikke kan påvirke planlagte tiltakene ligger nord for dagens
E6.
NGI har utført vurdering av 1:15 linje trukket fra bunnen av
bekkedalen i retning planlagt anleggsvei og har funnet at
linje skjærer ut av terreng før tiltaket.
Det kan med fordel inkluderes profil tegning med tolket
lagdeling og vurdering av utløpsområde.

NGI 05.11.2020
Vi er enige i at det ville vært illustrativt å inkludere
profiltegning i rapporten, men velger likevel å ikke gjøre det i
rapporten.
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6.6

Det tredje området hvor det er vurdert at mulig faresone
ikke kan påvirke planlagte tiltak ligger nord for faresone
«Vuddudalen 5».
NGI argumenterer med at faresone ikke opprettes fordi
prøver i V20105 viser at materialet ned til ca. 8,5 m ikke er
sprøbruddmateriale. Sonderingen i V20105 ligner mye på de
nærliggende sonderingene.
Multiconsult mener at denne tolkningen er lite konservativ,
og ber om en vurdering av hvilke konsekvenser har det for
prosjektet hvis det åpnes faresone i område.

TS

L

TS

L

R

L

NGI 05.11.2020
NGI oppretter faresone "Vuddudalen 7" i dette området.
Beregninger i profil "Vuddudalen 19" viser at
områdestabiliteten oppnår "ikke forverring" ved bruk av lette
fyllmasser ved etablering av rundkjøring og interimsveg.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
6.7

NGI har utført faregradsevaluering for faresone
«Vuddudalen 1».
Multiconsult mener at tolkning av poretrykk,
kvikkleiremektighet og sensitivitet bør revurderes. Faregrad
må muligens endres fra middels til høy?

NGI 08.02.2021
Tabeller med vurdering av faregrad er endret etter nye
grunnundersøkelser.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
6.8

NGI har utført faregradsevaluering for faresone
«Vuddudalen 2».
Skråningshøyde i profil Vuddudalen 15 er 22 m. Multiconsult
mener at tolkning av skråningshøyde og sensitivitet kan
revurderes. Faregrad endres ikke om disse punktene endres.

NGI 05.11.2020
Sensitivitet endres som foreslått. Skråningshøyde i
faregradstabell beholdes som 15‐20 m fordi løsmassekilen
opp mot berg har liten innvirkning på skråningens
totalstabilitet.
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7

Generelle kommentarer
Det anbefales å markere dagens E6, jernbane, Vulua og
planlagte tiltak i profiler for å øke lesbarhet.

7.1

R

L

R

L

MS

L

R

L

NGI 05.11.2020
Endres som foreslått.
7.2

Det er vanskelig å lese tekst på tegning nr. 010 som viser
oversiktskart dagsone Vuddudalen.

NGI 05.11.2020
Tegning 020 – 022 inneholder samme informasjon, men har
bedre lesbarhet. Tegning 010 endres slik at det blir tydeligere
hvilke områder som er vist med mindre målestokk på tegning
020 – 022.
7.3

Profiler nr. 1, 4, 8, 9 og 10 er ikke vist på tegningene eller
referert til i teksten. Det anbefales å nevne det i
rapportteksten hvis disse var opprinnelig vurdert, men ble så
sett bort fra.

NGI 05.11.2020
Omtale av utelatte profiler inkluderes i hovedrapporten kap.
1.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
8

Kommentarer til rev. B av fagrapport

8.1

Kapittel 3

Det står i hovedteksten av rapport: «På tegningene angir rød
farge tolket kvikkleire/ sprøbruddmateriale, gul farge angir
usikker tolkning eller tynne lag med kvikkleire /
sprøbruddmateriale og grønn farge angir punkter uten tolket
kvikkleire / sprøbruddmateriale.»
Multiconsult mener at hvis det er påvist kvikkleire i et
borpunkt bør punktet markeres rød, uavhengig av
lagtykkelsen. Ellers kan det brukes med detaljert fargekode
med fire farger, hvor grønn er punkter med prøveserier uten
sprøbruddmateriale, rød er punkter med påvist sprøbrudd,
oransje er punkter hvor det er ikke påvist sprøbrudd, men det
er mistanke om sprøbrudd, og gul er punkter hvor det finnes
ingen prøveserie, men sonderinger antyder at det ikke er
sprøbrudd.
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8.2

Kapittel 7.1, 8.1,
9.1 og 10.1

Det mangler samsvar mellom figurer i rapporten og
tilgjengelig BIM‐modellen.
Følgende tiltak finnes ikke i BIM‐modellen:
‐
‐
‐
‐

Anleggsveg, rundkjøring ved eksisterende E6 og
interimsveg
Anleggsveg fra Vordalsvegen opp til planlagt E6
Anleggsveg fra jernbaneundergang til søndre
påhugg
Ramshåmmårtunnelen
Eksisterende veger som benyttes som anleggsveger
Vordalsvegen fra jernbaneundergangen til der
den krysser Vulua før Kleiva, samt fra
jernbaneundergangen til påkobling mot
nyetablert anleggsveg til rundkjøringen på dagens
E6

MS

L

TS

L

NGI 02.03.2021:
Modellene finnes i Quadri‐modellen, men vises ikkeved
oppstart av 2D‐ og 3D‐visningene for reguleringsplan.
Tiltakene som er listet opp er inkludert i samlingen
"_Gjeldende interimsveger/anleggsveger", som finnes på
denne stien: 03 Fagmodeller  03.01 Veg  _Interimsveger
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
8.3

Tegning 240

I profil «Vuddudalen 14» i faresone «Vuddudalen 1» er 1:15
linje lagt fra elvebunn. I andre profiler hvor det vurderes
løsneområde, er 1:15 linje tegnet fra 0,25*H under
skråningsfot (se for eksempel profil «Vuddudalen 30» på
tegning 400).
Hvorfor er det valgt å tegne 1:15 linje i profil «Vuddudalen
14» fra elvebunn og ikke 0,25*H under elvebunn som følgelig
vil gi større løsnelengde?

NGI 02.03.2021:
Tegning oppdateres. Dreietrykksonderinger N25107 og
C20006 inkluderes, lagdeling oppdateres og løsnelengde
bestemmes fra 0,25*H under elvebunn. Gir i praksis uendret
løsnelengde, så utstrekning av faresone beholdes uendret.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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8.4

Kapittel C.3.2

Det står i rapporten: «SVV håndbok V220 [3] angir at last på
anleggsveger må "vurderes ut fra sannsynlig opptredende
størrelse og utstrekning". Karakteristisk trafikklast 10 kPa
benyttes derfor for anleggsvegene i beregningene.»
Iht. SVV handbok N200 skal det for trafikklaster ved
stabilitetsberegninger benyttes en jevnt fordelt karakteristisk
last på 15 kPa over hele vegbredden hvis dette er mest
ugunstig. Multiconsult er imidlertid enig med vurderinger
utført av NGI med bestemmelse av last på anleggsveg.
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8.5

Kapittel B10

Ved vurdering av faregrad er det gitt kommentar om erosjon
i faresonen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sone «Vuddudalen 1» ‐ noe erosjon observert
Sone «Vuddudalen 2» ‐ noe erosjon observert
Sone «Vuddudalen 3» ‐ aktiv erosjon observert
Sone «Vuddudalen 4» ‐ noe erosjon observert
Sone «Vuddudalen 5» ‐ lite erosjon observert
Sone «Vuddudalen 6» ‐ noe erosjon observert
Sone «Vuddudalen 7» ‐ ingen erosjon observert

Tegning nr. 014 viser plan for erosjonssikring. Imidlertid
dekker den bare områder for erosjonssikring i faresoner
«Vuddudalen 6» og delvis «Vuddudalen 1». Hvis det er
erosjon observert i andre faresoner, og sikkerhetskrav for
tiltak som etableres gjennom disse sonene oppnås med blant
annet erosjonssikring, hvorfor er dette ikke vist på tegning
nr. 014?

NGI 02.03.2021:
Erosjonssikring er bare lagt inn der det kan påvirke planlagte
tiltak. Dette er vist på tegning 014.
En nærmere vurdering av behov for erosjonssikring:
Faresone "Vuddudalen 1": erosjonssikring lagt til lengst vest.
Det er observert erosjon lengre øst i sonen, men skred som
starter der vil ikke nå Vordalsvegen fordi 1:15‐linje skjærer
ut over terreng.
Faresone "Vuddudalen 2": planlagte tiltak er utenfor løsne‐
og utløpsområdet for sonen.
Faresone "Vuddudalen 3": planlagte tiltak er utenfor løsne‐
og utløpsområdet for sonen.
Faresone "Vuddudalen 4": noe erosjon lengst øst i sonen, i
yttersvingen rett sør for borpunkt N22149. Det er imidlertid
usannsynlig at Vordalsvegen rammes av skred utløst ved
erosjon i denne yttersvingen fordi mulig sprøbruddmateriale
ligger relativt dypt. Borpunkt N24086 indikerer at mulig
sprøbruddmateriale ligger ca. 3 m under nivå for Vulua
(mulig sprøbrudd i dybde ca. 7,5 ‐ 9 m). Mulig sprøbrudd
ligger også dypt i borpunkt N22149, se profil "Vuddudalen
6".
Faresone "Vuddudalen 5": lite erosjon, ikke behov for
sikring.
Faresone "Vuddudalen 6": erosjonssikring lagt inn der det er
observert "noe erosjon". I tillegg lagt inn noen steder hvor
det er "lite erosjon", men som likevel er vurdert som
tilrådelig å forhindre.
Faresone "Vuddudalen 7": ingen erosjon og mye stein i
elvebunn observert lengst vest der faresonen grenser mot
Vulua. Basert på topografi og observasjonene antas ingen
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erosjon også lengst øst i sonen langs Vulua. Dette må
bekreftes med befaring før byggeplan. Ikke behov for sikring.

8.6

Kapittel C.3.2

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Det står i rapporten: «Det er utført beregninger som viser at
tiltaket er gjennomførbart også dersom man antar at det
finnes en sone med omrørt leire mellom berg og
kalksementstabilisert material.»

‐

L

Multiconsult aksepter at NGI har tatt hensyn til denne
situasjon som kan oppstå ved grunnforsterkningen med
kalksement ned til berg.
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet,
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som
byggegrunn og byggemateriale.
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas,
USA og i Perth, Western Australia.
www.ngi.no
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre
for research and consulting within the geosciences. NGI develops
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built
environment.
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building,
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental
Engineering.
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and
in Perth, Western Australia
www.ngi.no

