E6 Kvithammar – Åsen
Detaljregulering Levanger kommune
Dagsone Vassmarka
Rapport nr.

Dato

R2-GEOT-07

26.03.2021

Side 2 av 2
Rapport nr.
R2-GEOT-07

E6 Kvithammar – Åsen. | Detaljregulering Levanger kommune
Fagrapport – Dagsone Vassmarka

Revisjonshistorikk

Rev.

Dato

Beskrivelse

Sign.

Kont.

Godkj.

0

26.03.2021

Detaljregulering

nomagm

noasel

noasel

RAPPORT R2-GEOT-07

Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan – Dagsone Vassmarka

Kunde:

DR.ING A AAS-JAKOBSEN Trondheim AS

Prosjekt:

E6 Kvithammar–Åsen Samhandlingsfase

Prosjektnummer:

10212645

Dokumentnummer:

R2-GEOT-07

Rev.:

0

Sammendrag:
I forbindelse med utbygging av E6 Kvithammar–Åsen er Sweco Norge AS engasjert som rådgiver bl.a. for
faget geoteknikk. Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Stjørdal og Levanger kommune.
Vegen planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen.
Dagens E6 mellom Stjørdal og Åsen er 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.
Foreliggende fagrapport omfatter geoteknisk prosjektering på reguleringsplannivå for dagsone Vassmarka.
Dagsone Vassmarka er en 1170 meter lang parsell av E6 som går fra det nordlige påhugget for
Åsentunnelen og ut til Hammer. I tillegg består parsellen av ca. 1760 meter med lokalveger og ca. 400
meter med ramper. E6 vil ligge på fylling i Vassmarka frem til Hammerberga. Her vil vegen skjære seg
gjennom Hammerberga og kommer inn i en løsmasseskjæring ved Hammer. Vegen kommer etter hvert
opp på nivå med dagens E6 der de kobles sammen ca. 300 meter nord for Hammer gård.
Grunnforholdene består for det meste av bløt til middels fast leire ned til berg. I Vassmarka varierer
løsmassemektigheten for det meste mellom ca. 10–40 meter. Sør for Hammerberga varierer det mellom
15–25 meter. Leira er for det meste av sprøbruddkarakter (kvikk / sensitiv). Det er opprettet fire nye
kvikkleiresoner i Vassmarka. Disse ligger øst for planlagt veg. Tre av dem ligger opp langs Dulumbekken,
mens den siste ligger rett nord for jernbanen.
For å gjøre unna setninger i anleggsfasen og for å forsterke grunnen, skal det installeres vertikaldren og
legges ut en forbelastning over hele E6-traséen og over store deler av Hammerkrysset på begge sider av
E6. Vertikaldrenene settes med en senteravstand på 2 meter og forbelastningen skal være 2 meter over
planlagt E6. Leiras udrenerte skjærfasthet er lav, så det må brukes tid for å bygge opp forbelastningen til
full høyde. Forbelastningen skal ligge med full høyde i opp mot ett år for å oppnå ønsket effekt.
For skjæringene i nord er det nødvendig med kalk-sement-stabilisering for å oppnå god nok stabilitet med
skråningshelning 1:2. Det skal stabiliseres ned til berg i doble ribber. Det er nødvendig med en
dekningsgrad på 33 % i skråningene og 55 % under traubunn. Stabiliseringen under traubunn kan utføres
som gitter-mønster.
Totalt omfang av grunnforsterkning med kalk-sement er på 61 200 m3 for ribbene og ca. 11 000 m3 for
stabilisering av masser over og i trau med redusert innblanding. For vertikaldren er mengden anslått til 134
000 lm med gjennomsnittlig lengde på ca. 30 meter.
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1

Innledning
Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Vegen
planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen, og vil redusere
reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter.
Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t på store
deler av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det på strekningen fra
Skatval til Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen i sidebratt terreng parallelt med
jernbanen, en strekning som er svært sårbar ved hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom
Åsen sentrum.
Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkefrekvens som er dobbelt så høy som 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 fagrapport omfatter geoteknisk prosjektering på reguleringsplannivå for dagsone
Vassmarka. Nærmere beskrivelse av vegsystem og tiltak i Vassmarka er gitt i kapitlene 5 og 6.
Rapporten dokumenterer geoteknisk gjennomførbarhet av vegsystemet, og beskriver nødvendige
tiltak for å sikre at myndighetskrav og kvalitetskrav overholdes. Områdestabilitet behandles i kapittel
4 og i vedlegg B. Lokal stabilitet og setninger for vegsystemet omtales i kapittel 5, og er beskrevet
mer i detalj i vedlegg C og D.

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 for tiltaket. 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.
Begrunnelse for valg av gjeldende prosjekteringsforutsetninger er gitt i vedlegg A. Resultatet er
oppsummert i Tabell 1.
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Tabell 1 Oppsummering av geoteknisk kategori, konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC) og minste
prosjekterings- og utførelseskontrollklasse (PKK og UKK) for Vassmarka næringsområde.

Delområde

3

Geoteknisk kategori

CC/RC

PKK

UKK

Vassmarka næringsområde

3

3

3

3

Hovedvegsystem fra profil 17970–18850

3

3

3

3

Lokalveger på sprøbruddmateriale

2

3

3

3

Lokalveger på ikke-sensitive masser

2

2

2

2

Tunnelportaler

1

3

3

3

Enkle tiltak utenfor E6 på ikke-sensitive
masser

1

1

1

1

Topografi og grunnforhold
Terrenget i Vassmarka er for det meste flatt med en slak helning (ca. 1:30) mot Hammervatnet i vest.
Terrenget ligger på ca. kote 28 ved dagens E6. I sør stiger terrenget på opp mot jernbanen, og i nord
stiger terrenget på mot Hammerberga. Videre forbi Hammer og mot Hammermarka er terrenget
relativt flatt igjen, men på et litt høyere nivå enn i Vassmarka. På Hammer varierer terrenget mellom
ca. kote 32–37.
Hele vegtiltaket ligger under marin grense. Ifølge NGUs løsmassekart består grunnen i hovedsak av
tykke hav- og fjordavsetninger (blå på figur 1). Det er derfor sannsynlig at man kan finne
sprøbruddmateriale (kvikkleire) innenfor området. Hav- og fjordavsetningene beskrives som
finkornige, marine avsetninger med mektighet på flere titalls meter, og indikerer normalt tykke
forekomster av leire. I enkelte områder er det grunnere til berg. Dette er vist med lys blå (tynn havog fjordavsetning, normalt < 0,5 m) og rosa (bart fjell) farge i figur 1. Se figur 2 for løsmassekart som
viser løsmasseoverdekning i form av dybder til berg.
Det er utført grunnundersøkelser i flere runder for reguleringsplanarbeidet i Levanger kommune.
Grunnundersøkelsene er dokumentert i rapport R2-GEOT-01 [4]. Tolkningen av
grunnundersøkelsene er dokumentert i en egen rapport, R2-GEOT-03 [5]. Alle tilgjengelige og
relevante grunnundersøkelser er presentert i prosjektets BIM-modell, og sammenhengen mellom
gamle grunnundersøkelser og nye navn i modellen er gitt i datarapporten [4]. Alle med behov for
tilgang til datarapporten i modellen, får tilgang til BIM-modellen på forespørsel. Permanent leveres
dataene til NADAG, senest ved delparsellens ferdigstillelse.
Profilnummerering for veg samt beliggenhet av grunnundersøkelser er vist på tegning G701–G705.
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Figur 1: Kvartærgeologisk kart dagsone Vassmarka (ngu.no). Veglinjen vises med grå/gule linjer.

Profil 17680–17960, Åsentunnelen
Dette partiet ligger over den nordlige enden av Åsentunnelen, se tegning G705. Tunnelen passerer
under jernbanen i profil 17800, og den nye lokalvegen kommer til å passere over tunnelen ved ca.
profil 17950. Portalkonstruksjonene ligger mellom ca. profil 17940–17960.
Ved profil 17680 går det fra å være berg i dagen til tykkere løsmassedekke over berg.
Løsmassemektigheten varierer fra 5–20 meter. Det er en forhøyning i berget fra ca. profil 17760–
17810 som fører til at jernbanen ligger på berg akkurat over planlagt tunnel. I forsenkningen mellom
17680 og 17760 består løsmassene av 1,5–2,5 meter med tørrskorpe/friksjonsmasser, over leire
ned til en dybde som varierer fra ca. 4–7 meter. Leira er bløt til middels fast, og enkelte sonderinger
indikerer sprøbruddkarakter. Under leira ligger det et lag med moreneaktige masser ned til berg.
Dette laget har tykkelse opp mot 15 meter. Det moreneaktige materialet har svært varierende
bormotstand, og består av grovere sand-/gruslag og lag med mer finstoffinnhold (silt-/sandlag). Det
kan ikke utelukkes at det i dybden finnes tynne lag med sensitiv leire (sprøbruddmateriale), men da
som lokale forekomster uten sammenheng over et større område.
Fra profil 17810–17870 er det opp mot 16 meter til berg. Det er en forsenkning i berget ved profil
17830. Løsmassedybden øker mot vest og øst og avtar mot sør og nord. Løsmassene består av bløt
leire, stedvis sprøbruddmateriale, ned til et fastere lag (morene) over berg. Det fastere laget varierer
en del i kvalitet og motstand. Enkelte steder er det registrert lag med svært lav bormotstand også i
det faste laget. Dette kan indikere tynne lag med sensitiv leire.
Frem til profil 17870 avtar dybden til berg, og videre derfra er det stort sett berg i dagen eller grunt til
berg frem til profil 17960. Det er utført innmåling av bergblotninger i dette området.
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Profil 17960–18390
Nord for tunnelportalene kommer E6, med ramper og lokalveger, ut på løsmasser med en mektighet
opp mot 40 meter. Generelt er det dypere til berg mot vest og grunnere mot øst. Berget faller ganske
bratt ned ved profil 17960 og ved profil 18390. Fra profil 18050–18100 er det litt grunnere til berg,
ca. 8–12 meter. Øst for dette, under rundkjøringen for lokalvegen, er det enda grunnere. Her er det
ca. 4–8 meter til berg. Mellom profil 17960 og 18050 er det opp mot 25 meter til berg, mens det fra
profil 18100–18390 er 30–40 meter til berg.
Under omtrent hele veglinjen i dette området er det leire helt ned til berg. Stedvis er det noe grovere
masser over berg, men dette er ubetydelig. I toppen ligger det et tørrskorpelag som går ned til ca.
1,0–2,5 meters dybde. Over tørrskorpa ligger det typisk humusholdig jord-/vekstlag, og ev. oppfylling
fra vegareal og annen infrastruktur. Under dette ligger det bløt til middels fast leire med noe
overkonsolidering. Det forekommer noen litt tykkere sandlag (0,5–1,5 meter tykkelse) ved 10–15
meters dybde, men det er sannsynligvis ikke sammenhengende lag over hele området. Leira er for
det meste sensitiv (sprøbruddmateriale) under ca. 4–5 meters dybde, men dette varierer også over
området. Tegning G701 og G702 inneholder fargemarkeringer som viser om sonderingene har
påtruffet sensitiv eller ikke-sensitiv leire.
Poretrykksmålinger viser generelt artesisk poretrykk i massene, med gradienter som ligger mellom
11 kPa/m til 13,6 kPa/m fra 5 meters dybde. Grunnvannstanden ligger en plass mellom 0–1,0 meter
under terreng.
Profil 18390–18560
Her er det grunt til berg. Vegtrauet kommer til å ligge i berg for hele denne strekningen. Se ref. [6]
for beskrivelse av bergskjæringer.
Profil 18560–18850
Fra profil 18560 øker dybden til berg raskt. Dybden til berg varierer fra 10–30 meter langs veglinjen.
De øverste 1,5–2,0 meter består av middels fast tørrskorpeleire. Videre i dybden viser indeksforsøk
at leira er meget bløt til bløt ned til 15 meters dybde. CPTU-sonderinger viser aktiv udrenert
skjærfasthet fra bløt til middels fast i det samme dybdeintervallet. Boringene i området viser at leira
er av sprøbruddkarakter fra ca.3–5 meter under opprinnelig terreng og ned til ca. kote 20–25.
Terrenget i området ligger på ca. kote 35–37.
Poretrykksmålinger i området viser at grunnvannstanden ligger ca. 0,5–1,0 meter under terreng med
hydrostatisk økning av poretrykk med dybden.
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Figur 2: Løsmassekart for Vassmarka. Basert på terrengoverflate og tolket bergmodell. Rødt indikerer grunt til
berg eller berg i dagen, mens mørk blå indikerer dypt til berg. Grå konturer er fra terrengkart. Nye veglinjer
markert med mørk grå og gule senterlinjer.
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4

Områdestabilitet
Planområdet i Vassmarka ligger under den marine grensen. Det er ikke kartlagt noen faresoner for
kvikkleireskred her tidligere. SVV har gjort en del enkeltregistreringer av kvikkleire i forbindelse med
undersøkelser for eksisterende E6. Den nærmeste kjente kvikkleiresonen «901 Vang» ligger nær
Fossingelva, omtrent 900 meter sør for planområdet.
I forbindelse med grunnundersøkelsene utført for reguleringsplanen er det funnet betydelige
mengder med kvikkleire/sprøbruddmateriale i området. Området er relativt flatt, men det er funnet
topografisk grunnlag for å opprette fire nye faresoner for kvikkleire opp langs Dulumbekken. Alle de
fire sonene ligger øst for vegtiltaket. Utredningen av sonene er vist i vedlegg B [7], og er utført i
henhold til NVEs kvikkleireveileder [8] og retningslinje 2/2011 [9]. Beliggenhet av de nyopprettede
sonene er også vist på Figur 3.
Notatet i vedlegg B omhandler utredning av sonene og inneholder i tillegg stabilitetsberegninger.
Beregninger gjort i notat N2-GEOT-03, R2-GEOT-08 og foreliggende rapport viser samlet hvordan
vegtiltaket og næringsområdet sørger for tilfredsstillende stabilitet for sonene det må tas hensyn til.
Det er i tillegg gjort en beregning av stabilitet i profil C, i bukta rett vest for Hammerberga. Se tegning
G702 og G754. Terrenget er her så slakt at stabiliteten er god og utgjør ingen fare med hensyn på
områdestabilitet.

Figur 3: Oversikt over nye faresoner for kvikkleire i Vassmarka.
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5

E6 dagsone Vassmarka

5.1

Beskrivelse av tiltaket
Dagsone Vassmarka er en 1170 meter lang parsell av E6 som går fra det nordlige påhugget for
Åsentunnelen og ut til Hammer. Vegen planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
på hele strekningen. I tillegg består parsellen av ca. 1760 meter med lokalveger, og ca. 400 meter
med ramper. En beskrivelse av E6 og lokalvegene er gitt i kapitlene 5.1.1-5.1.3. Vegtiltaket er vist i
figur 4. Lengdeprofiler for vegen er vist i Figur 5.

Figur 4: Dagsone Vassmarka. Figuren viser planlagt vegsystem og andre områder som vil inngå i
reguleringsplanen. Grå områder, øst og vest for E6, vil bli regulert til næringsformål og det vil bli en del
oppfylling i disse områdene. Veglinjenummer er også vist.
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Figur 5: Veglinje 11500, lengdeprofil fra ca. profil 17930–18850. Vertikal hjelpelinje er angitt per 50. meter. a)
Sørgående felt. b) Nordgående felt.
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5.1.1

Veglinje for E6 (veglinje 11500)
Profil 17680–18390
Her kommer planlagt E6 ut av Åsentunnelen ved ca. profil 17680, og ligger på fylling frem til ca. profil
18390. Ved profil 18290 er det en påkjøringsrampe for nordgående felt, og en avkjøringsrampe for
sørgående felt. Hammerkrysset er et halvkryss. Fyllingen varierer i tykkelse og er i snitt 2,5–3 meter
tykk for sørgående felt og 1,5–2,0 meter tykk for nordgående felt. Fyllingen blir tykkest ved ca. profil
18300, i området hvor Dulumbekken krysser E6 i dag. Her blir det ca. 7 meter oppfylling. Bekken
legges i kulvert under E6.
Figur 6 viser et tverrprofil rett ved tunnelportalen. Figuren viser at lokalvegen blir liggende oppå
tunnelportalene til fremtidig E6. Figur 7 viser et snitt ved ca. profil 18080, gjennom de to
rundkjøringene som kommer på hver sin side av E6. Den vestlige rundkjøringen blir liggende omtrent
på dagens terrengnivå, E6 på ca. 1,1–2,7 meter fylling, mens den østligste rundkjøringen blir
liggende på en fylling med tykkelse varierende fra 1,4–4,2 meter. Figur 8 viser området med størst
oppfylling, ved Dulumbekken. Oppfylling innenfor planlagte næringsområder er ikke vist på figurene.
Profil 18390–18560
Langs dette partiet blir vegen liggende på berg.
Profil 18560–18850
Hele dette partiet blir liggende i løsmasseskjæring. Se figur 9. Skjæringen blir opp mot 8 meter høy
og avtar gradvis i høyde etter at vegen passerer gårdsbebyggelsen på Hammer. Skjæringen er
omtrent like høy på begge sider.
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Figur 6: Veglinje 11500, ca. profil 17960 rett nord for nordligste påhugg for Åsentunnelen. Plassering av
profilet er markert med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt med stiplet linje, dagens terreng
med mørk grønn linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.
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Figur 7: Veglinje 11500, ca. profil 18080. Tverrprofilet viser et snitt gjennom de to rundkjøringene for
sørgående og nordgående rampe. E6 og østligste rampe ligger på fylling. Plassering av profilet er markert
med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt med stiplet linje, dagens terreng med mørk grønn
linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.
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Figur 8: Veglinje 11500, ca. profil 18300 ved passering av Dulumbekken. Vegen ligger på en opp mot 7 meter
høy fylling. Det blir ca. 2 meter oppfylling for næringsområde vest for vegtraséen. Plassering av profilet er
markert med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt med stiplet linje, dagens terreng med mørk
grønn linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.
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Figur 9: Veglinje 11500, ca. profil 18640 ved Hammer. Ca. 8 meter høy skjæring på begge sider av E6.
Plassering av profilet er markert med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt med stiplet linje,
dagens terreng med mørk grønn linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.
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5.1.2

Veglinjer for lokalveger (veglinje 25100, 25200, 25300, 25400 og 65200)
Veglinje 25100, profil 0–300
Lokalvegen går fra vestligste rundkjøring og sørover mot Åsen sentrum. Vegen ligger for det meste
i trasé for eksisterende E6 og innebærer hverken skjæring eller fylling.
Veglinje 25200, Profil 0–110
Lokalvegen går nordover ut fra den vestligste rundkjøringen og kommer raskt inn på traséen for
eksisterende lokalveg som går langs Hammervatnet naturreservat (vernet våtmarksområde med
Ramsar-status) ut mot Hammervatnet og mot Hammer gård. Tiltaket innebærer noe oppfylling inn
mot den fremtidige rundkjøringen, men kommer raskt ned på nivå med dagens vegtrasé.
Veglinje 25300, profil 0–280
Lokalvegen går på østsiden av Hammer gård, og er en justering av dagens lokalveg langs E6.
Veglinjen går for det meste i nivå med dagens vegtrasé eller i lav skjæring.
Veglinje 25400, Profil 0–390
Veglinjen starter ved dagens E6 og kobles på linje 25100 med et T-kryss. Det går også en gang/sykkelveg på høyresiden av vegen, sett i stigende profilretning. Vegen går i bergskjæring opp til
portalområdet. Berget faller etter hvert av på yttersiden og vegen ligger derfor på fylling videre mot
øst, se figur 11 og figur 12. Ved profil ca. 170 passerer vegen et lite bekkefar. Her blir det noe ekstra
oppfylling, se figur 11. Veglinjen krysser portalområdet ved profil 195–240. Her blir vegen liggende
på fylling over støpte tunnelportaler. Fyllingen støttes opp av støttemur med forankring i løsmassene.
Fra profil 240–300 ligger lokalvegen delvis på berg og fylling. Bergskjæringen har på dette partiet en
høyde på ca. 3–4,5 meter. Over bergskjæringen blir det en løsmasseskjæring med høyde på rundt
4 meter. Se figur 10. Fra profil 300 går vegen over på fylling ned til den østlige rundkjøringen.
Veglinje 65200, profil 0–700
Veglinjen starter ved den østligste rundkjøringen i Hammerkrysset og går langs østsiden av E6. Fra
ca. profil 270 går vegen inn i traséen for dagens E6, og fortsetter i denne traséen frem til profil 500.
Vegen svinger så av mot øst og kommer inn på lokalvegen som går videre mot Skogmo.
Første del av strekningen, frem til ca. profil 300, ligger i hovedsak på en beskjeden fylling (1,0–1,5
meter, men opp mot 3 meter ved Dulumbekken). På et kortere parti, profil 170–225, ligger vegen i
lav løsmasseskjæring (1,0–2,0 meter). Lokalvegen krysser Dulumbekken ved profil 265. Vegen
kommer så inn i traséen for dagens E6, men ligger noe dypere. Det blir bergskjæring hele veien fra
profil 300 til ca. profil 580. Videre går vegen i dagens nivå for lokalvegen.
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Figur 10: Veglinje 25400, ca. profil 280. Viser gang-/sykkelveg på berg og lokalveg på delvis berg og
løsmasse. Det må etableres fylling ytterst for lokalvegen. Mot sørøst er det en ca. 3,5 meter høy bergskjæring
og en litt over 4 meter høy løsmasseskjæring. Plassering av profilet er markert med rød strek i planet. I profilet
er tolket bergkontur angitt med stiplet linje, dagens terreng med mørk grønn linje, mens lys grønn linje angir
planlagt terreng.
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Figur 11: Veglinje 25400, ca. profil 170. Viser et parti hvor gang-/sykkelveg og lokalveg ligger i delvis
bergskjæring og delvis på fylling. Det meste av lokalvegen ligger på fylling. Plassering av profilet er markert
med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt med stiplet linje, dagens terreng med mørk grønn
linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.
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Figur 12: Veglinje 25400, ca. profil 105. Figuren viser hvordan vegen senkes etter at den passerer
tunnelportalene. Plassering av profilet er markert med rød strek i planet. I profilet er tolket bergkontur angitt
med stiplet linje, dagens terreng med mørk grønn linje, mens lys grønn linje angir planlagt terreng.

5.1.3

Ramper (veglinje 45200 og 45400)
Den vestligste rampen (45400) går fra rundkjøringen og nordover til den kobler seg på E6 ca. ved
profil 18290. Det samme gjelder den østligste rampen (45200), men her ligger rundkjøringen 2,0–
2,5 meter høyere enn E6, slik at rampen har en svak helning ned mot E6. Rampene kobles sammen
med E6 der E6 har den høyeste oppfyllingen.
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5.2

Geoteknisk prosjektering

5.2.1

Stabilitet
Veglinje for E6 (veglinje 11500)
Basert på leiras skjærfasthet i området vil midlertidige grøfter, skjæringer og fyllinger kunne etableres
med dybde/høyde opptil 2,2 meter uten videre geoteknisk prosjektering enn overslagsberegningen
vist i vedlegg C. Dette gjelder for flatt terreng og fyllinger med interne høydeforskjeller på 2,2 meter.
Dette prinsippet kan brukes på store deler av vegsystemet og VA-grøftene i Vassmarka.
Fyllingshøyde 2,2 meter settes også som begrensning for høyde på ranker med mellomlagring av
matjord. Fyllinger og skjæringer etableres med helninger som anbefalt i N200. For Vassmarka vil det
si at alle løsmasseskjæringer skal ha helning 1:3 og alle fyllinger skal ha helning 1:2 (valgt for å
minimere belastningen på grunnen). Dette gjelder for skjæringer i leire og kvalitetsfyllinger av
friksjonsmateriale.
Det er gjort stabilitetsberegninger for løsmasseskjæringene nord for Hammerberga, fra profil 18560.
Skjæringer i denne typen masser (leire) skal etableres med skråningshelning 1:3, men selv ved
denne helningen er stabiliteten for dårlig uten tiltak. Grunnen må derfor forsterkes med kalk-sementpeler. Ved stabilisering kan man velge å stramme opp skråningshelningen. Tilstrekkelig stabilitet
oppnås med grunnforsterkning ned til berg som angitt på tegning G703, G752 og G753. Det må
stabiliseres på begge sidene av vegen. I beregningene er det lagt til grunn en helning på 1:2 på
vestsiden (pga. plassmangel) og 1:2,5 på østsiden. Utslaking til 1:3 eller slakere kan redusere
stabiliseringsbehovet noe. Det er lagt til grunn en dekningsgrad med kalk-sement-stabilisering på 33
% i skråningene og 55 % i vegbanen. Trauet for vegen kommer ned i kvikkleire, så det anbefales
derfor tettere stabiliseringsmønster, med redusert innblandingsmengde, i massene ned til vegtrauet
for å lette håndteringen av leira ved utlasting. Det kan også stabiliseres tettere under traubunnen for
å sikre bedre kjørbarhet i anleggsperioden. Stabilisering mellom ribber kan også gjøres med redusert
innblandingsmengde. For å sikre overflatestabilitet i leira mellom ribbene bør det øvre sjiktet
masseutskiftes eller tildekkes med erosjonssikring raskt etter utgraving. Beregning av stabilitet for
skjæringen er vist i vedlegg C og på tegning G753. Omfang av grunnforsterkning er vist på tegning
G703.
Det er gjort stabilitetsberegninger for vegfyllingen og forbelastningen i Vassmarka, se vedlegg C.
Beregningsprofilet, profil D, er plassert der hvor fyllingsmektigheten er størst, dvs. der Dulumbekken
krysser E6, se situasjonsplan på tegning G701. Fyllingsmektigheten er her opp mot 7 meter. En
beregning med planlagt fylling for E6, uten oppfylling av arealer på sidene, gir en sikkerhet ned mot
1,2. Se tegning G755. Alle relevante skjærflater kommer ned i sprøbruddmaterialet, og kravet til
sikkerhet er derfor 1,6. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet er det nødvendig med forbelastning på
2 meters høyde over planlagt vegnivå og vertikaldrenering under vegfyllingen. Forbelastningen vil
øke styrken i leira, mens vertikaldreneringen vil øke konsolideringshastigheten slik at forbelastningen
får effekt så raskt som mulig. Beregningen på tegning G759 viser beregnet sikkerhet i ferdigsituasjon,
med effekten av forbelastning og vertikaldrenering inkludert. Beregnet sikkerhet er tilfredsstillende,
dvs. over 1,6.
Stabilitet i anleggsfasen er mer utfordrende. Det er to alternativer for hvordan fyllingen kan bygges
opp til forbelastningsnivå.
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Alternativ 1
Det første alternativet er minst plasskrevende, men tar lengre tid. Løsningen innebærer at man
stegvis bygger seg opp til forbelastningsnivå med konsolidering av leira mellom hvert trinn. Første
trinn kan maksimalt bestå av en fylling på 2,2 meter med helning 1:3. Konsolideringstiden før man
kan legge på neste trinn vil variere ut fra hvor tykt neste utfyllingstrinn må være. For de tykkeste
delene av fyllingen må man ha flere utfyllingstrinn med tilhørende konsolideringsfaser. Sikkerhet og
konsolideringstid for hvert trinn må beregnes. Forbelastningen vurderes som gjennomførbar, men
tidsforløpet for stegvis utfylling må detaljeres i byggeplanfasen. Utførelsen krever utarbeidelse av
detaljerte faseplaner slik at tilstrekkelig liggetid sikres. Setningsberegningene presentert i kapittel
5.2.2 viser at konsolideringstiden for full forbelastning er ca. 1 år (antatt 2 meter senteravstand for
vertikaldren under fyllinga). Trinnvis oppfylling vil kreve mer tid, men mindre fyllingsvolum sett i
forhold til alternativ 2.
Alternativ 2
Dette alternativet innebærer full oppfylling til forbelastningsnivå for hele vegfyllingen. Stabiliteten
ivaretas ved å legge ut motfyllinger der hvor fyllingshøyden er større enn 2,2 meter. I området med
størst oppfylling får man en sikkerhet lokalt for fyllingsskråningen over 1,6 ved å anlegge
forbelastningen med en helning på 1:13,5 mot øst og mot vest. Helningen kan gradvis strammes opp
der den totale fyllingshøyden reduseres ned mot 2,2 meter. Ved 2,2 meter oppfylling og lavere, skal
helningen være 1:3. På tegning G704 er utbredelsen på eventuell motfylling vist. Her er utbredelsen
vist med en glidende overgang som angitt i vedlegg C.
Det kan også være aktuelt å justere ned sikkerhetskravet midlertidig i anleggsfasen. Man kan da
oppnå raskere oppfylling eller mindre plassbehov, avhengig av om man velger alternativ 1 eller 2.
En reduksjon i sikkerhetsnivået kan begrunnes med redusert konsekvensklasse for anleggsfasen,
såfremt dagens E6 kan flyttes unna forbelastningsområdet. Den reduserte sikkerheten vil kun være
kortvarig pga. rask konsolidering av leira, som følge av vertikaldreneringen. Dersom man reduserer
konsekvensklassen til CC1 blir sikkerhetskravet 1,4. Dette fører til at det kan fylles ut 2,8 meter uten
spesielle tiltak. I området med størst oppfylling får man en sikkerhet over 1,4 ved å anlegge
forbelastningen med en helning på 1:9,3 mot øst og mot vest. Helningen kan gradvis strammes opp
ettersom den totale fyllingshøyden reduseres ned til 2,8 meter. Ved 2,8 meter oppfylling og lavere,
skal helningen være 1:3. Forbelastning med motfylling dimensjonert med redusert sikkerhet er også
illustrert på tegning G704. Forbelastningen vurderes som gjennomførbar. I reguleringsplanfasen bør
det for alternativ 2 legges til grunn en forbelastning med motfyllinger som gir sikkerhet mot
sammenbrudd, på 1,6. Gjennomføring med redusert sikkerhet kan vurderes nærmere i
byggeplanfasen. Utførelsen krever utarbeidelse av detaljerte faseplaner slik at stabiliteten til enhver
tid er tilfredsstillende og tilstrekkelig liggetid sikres.
Dulumbekken skal holdes åpen i anleggsfasen. Dette fører til at man ikke kan forbelaste lokalt over
bekken før man skal legge rør og fylle opp. For å unngå differansesetninger lokalt over bekken, bør
det legges inn lette masser i en kile over kulverten som bekken i fremtiden skal gå gjennom.
Forbelastningen må avsluttes med slake skråninger inn mot bekkeleiet, tilsvarende det som er angitt
i teksten over. Skråningene kan strammes opp etter hvert som leira konsoliderer, slik at man kan få
virkning av forbelastningen så nært inn mot bekken som mulig. Tidsforløp og faseplan for fylling inn
mot Dulumbekken må detaljeres i byggeplanfasen.
Stabilitet opp mot Hammerberga, øst for E6
Øst for E6, ved ca. profil 18350, er det dårlig stabilitet ned fra Hammerberga. Vegfyllingen vil i seg
selv virke stabiliserende, men beregningen vist på tegning G763 viser at det må fylles opp ca. 1,0
meter over et ca. 2 600 m2 stort område for å oppnå tilfredsstillende økning av områdestabiliteten
iht. NVEs retningslinje 7/2014. Området er markert på tegning G704.
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Lokalveg (veglinje 25400)
Veglinje 25400 går over tunnelportalen og ligger delvis på berg og fylling. Øst for portalen er det et
område med løsmasseskjæring over bergskjæring. For å oppnå vedlikeholdsfri løsmasseskjæring
må skråningshelningen være 1:2,5, og det må etableres steinplastring av hele skjæringen for å sikre
mot erosjon. Massene i skjæringen består av finkornet materiale som lett vil bli vasket ut av
grunnvannsstrømmer og overflatevann.
All fylling på utsiden av vegen må gjøres på rensket berg. Fyllingen bygges opp fra faste masser i
foten og oppover på rensket berg til bergskjæringen. Indre vegfylling bygges opp med
skråningshelning 1:1,5. Det legges inn fortanning ved foten og midt i skråningen. Fyllingen må være
godt komprimert og bygges opp med sortert sprengstein av god kvalitet. Utenpå indre vegfylling skal
det fylles opp med overskuddsmasser fra tunnel som vist på tegning G751 og G760.
Stabilitet for områder mellom vegarealene
Det er regnet stabilitet for oppfylling mellom vegarealene. Beregningene er vist på tegningene G751,
G760, G761 og G762. Tegningene viser henholdsvis profil A, E, F og G. Plasseringen av profilene
er vist på tegning G701. Beregningene viser tilfredsstillende stabilitet for oppfyllingsnivået vist i
tegningene. LARK tilpasser sin terrengformingsmodell etter beregningene.

5.2.2

Setninger
Det vil bli en betydelig utfylling for vegen i Vassmarka. Setninger er vurdert mer i detalj i vedlegg D.
Det skal installeres vertikaldren i leira og etableres en forbelastning i veglinjen og for store deler av
Hammerkrysset. Kombinasjonen av de to tiltakene vil føre til rask setningsutvikling og reduserer
faren for krypsetninger i leira.
Med en senteravstand mellom drenene på 2 meter, og forbelastning på 2 meter over planlagt
vegnivå, vil setningene flate ut etter ca. 1 år etter at full forbelastning er ferdig. I områdene med størst
forbelastning og størst dybde til berg blir den totale setningen opp mot 1,5 meter. Ved avlastning vil
grunnen trolig svelle 0,1–0,2 meter. I områdene med mindre løsmassemektighet blir den totale
setningen opp mot 0,45 meter med omtrent tilsvarende svelling (0,1–0,2 meter) i etterkant.
Lav skjærfasthet i leira under fyllingen, medfører at det av stabilitetshensyn må regnes med noe tid
før full forbelastning kan utføres. For de delene av vegen som har fyllingstykkelse større enn 3,5
meter (inkl. forbelastning), forventes det en konsolideringsfase på i størrelsesorden 0,5 år før neste
utfyllingssteg kan legges på. Med motfyllinger (ref. kapittel 5.2.1) kan hele forbelastningen legges ut
med en gang selv når utfyllingen har tykkelse over 3,5 meter.

5.2.3

Mengder
Følgende estimat for mengder er utarbeidet for dagsone Vassmarka:
Kalk/sement

RAPPORT

·

Forutsetninger: 33 % dekningsgrad i skjæringer øst og vest for veglinjen, og 55 %
dekningsgrad under vegtrauet. Det forutsettes at leire over vegtrauet stabiliseres med
samme dekningsgrad, men med mindre innblanding. Se tegning G752 og G703 for
generelt snitt og omfang i plan.

·

Skjæringer, 33 % dekningsgrad:

30 500 m3

·

Under vegtrau, 55 % dekningsgrad:

30 700 m3

·

Redusert innblanding ned til vegtrau:

11 000 m3
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Vertikaldren
·

Forutsetninger: Basert på 3D-modell av vertikaldren med senteravstand 2 meter.

·

Langs E6 i Vassmarka:

95 000 lm

·

Ramper og lokalveger Vassmarka:

39 000 lm

Forbelastning
·

Forutsetning: Det er lagt til grunn 2 meter overhøyde, og at topp fylling går 10 meter ut på
hver side for vegen.

·

Langs E6 i Vassmarka:

93 000 m3

·

Motfyllinger:

46 600 m3

·

Ramper og lokalveger Vassmarka:

31 000 m3

Lette masser
·

Forutsetning: Det er antatt at man etter hvert som konsolideringen pågår kan fylle opp til en
skråningshelning på 1:4 inn mot Dulumbekken. Volumet over nivå for OK kulvert fylles opp
med lette masser opp til UK forsterkningslag for veg.

·

Over kulvert for Dulumsbekken:

6

Portal for Åsentunnelen

6.1

Beskrivelse av tiltaket

4 500 m3

De nordlige portalløpene for Åsentunnelen blir ca. 20 meter lange og består av to halvsylindriske
betongkonstruksjoner som fundamenteres på sprengsteinssåle over berg, se figur 13 og figur 14.
Over portalene blir det fylt med sortert sprengstein. Det vil gå en lokalveg over portalkonstruksjonene
(veglinje 25400). Mot nord blir løsmassene under vegen holdt oppe av en støttemur som forankres
med geonett i løsmassene bak muren (bak aktiv sone). Store deler av løsmassene over berg på østog vestsiden av portalområdet må fjernes og erstattes av sprengsteinsmasser ved etablering av
lokalvegen.

RAPPORT
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Figur 13: Nordre tunnelportal for Åsentunnelen. Sett mot sørøst. Lokalveg krysser over tunnelportalene.

Figur 14: Figuren viser de to tunnelportalene, påhugg, bergmodell (svak rød farge) og mur i fremkant av
portalene. Figuren viser at hele portalkonstruksjonen, inkludert mur, vil bli fundamentert på sprengsteinssåle
over berg.

RAPPORT

SIDE 27 AV 32

P:\31716\10212645_E6KÅ\000\06 Dokumenter\RIG\01 Rapporter og Notat\Rapporter\R2-GEOT-07 Fagrapport regplan - Dagsone Vassmarka\Rev
0\R2-GEOT-07-rev0 Geoteknisk fagrapport Dagsone Vassmarka.docx

6.2

Geoteknisk prosjektering
Fundamentering av tunnelportalene direkte på steinfylling over berg vurderes som gjennomførbart
og er ikke håndtert videre i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Den forankrede muren over
tunnelportalen skal bygges som en stablemur i betong, som forankres med geonett inn i fyllmassene
over tunnelportalene. Lette masser kan også benyttes inn mot muren for å redusere jordtrykket.
Murens såle blir liggende på sprengsteinsfylling over berg. Dette er en konvensjonell
konstruksjonstype som vurderes som gjennomførbar for dette tilfellet. Den behandles derfor videre i
byggeplanfasen. Løsningen benyttes for flere tunnelportaler innenfor prosjektet.

7

Næringsområdet i Vassmarka
Utfylling for næringsområdet i Vassmarka, se figur 15, er omtalt i egen fagrapport for
reguleringsplanen [10]. Tiltaket vil påvirke setningsutvikling for veglinjen lengst sør i Vassmarka.
Dette er vurdert og omtalt i vedlegg D.

Figur 15: Vassmarka næringsområde. Områdene vist med brun farge reguleres til næringsformål og skal fylles
opp med overskuddsmasser fra tunneldriving og bergskjæringer i anleggsfasen.

8

Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser legges til grunn for gjennomføringen:

RAPPORT

·

Som et grunnlag for hele anleggsgjennomføringen, må det utarbeides detaljerte faseplaner
som tar hensyn til stabiliteten lokalt og i området, samt tiden det tar før forbelastningen
oppnår full høyde og deretter liggetid for forbelastningen. Geoteknikk må være sterkt
involvert i utarbeidelse av faseplaner.

·

Det første som bør gjøres i Vassmarka, er klargjøring for setting av vertikaldren i de
områdene som er tilgjengelige. Det må utarbeides en plan som gir oversikt over når
SIDE 28 AV 32

P:\31716\10212645_E6KÅ\000\06 Dokumenter\RIG\01 Rapporter og Notat\Rapporter\R2-GEOT-07 Fagrapport regplan - Dagsone Vassmarka\Rev
0\R2-GEOT-07-rev0 Geoteknisk fagrapport Dagsone Vassmarka.docx

vertikaldrenene kan etableres i de ulike områdene under Hammerkrysset og vegsystemet
ellers. Vertikaldrenene kan så installeres.

9

·

Forbelastning i veglinjen og området øst for veglinjen kan så legges ut.

·

Deretter kan fylling i næringsområdene påbegynnes. Det er viktig at fylling i områdene nært
vegsystemet utføres så tidlig som mulig, da disse fyllingene også vil påvirke
setningsutviklingen under vegen. Poretrykksoppbygging, og hvor raskt overtrykket igjen
reduseres, er bestemmende for stabilitet og dermed hvor raskt det kan fylles ut. Poretrykket
overvåkes av geotekniker, og fjernavlesning ved webbasert, kontinuerlig
poretrykksregistrering anbefales.

·

Videre oppfylling i næringsområdet mot øst, kan ikke være tykkere enn oppfyllingen i
Hammerkrysset før det er oppfylt i Hammerkrysset. Overvåking av poretrykksoppbygging
avgjør når videre oppfylling kan fortsette.

·

Fjerning av forbelastningen kan ikke gjøres før poretrykksreduksjonen langs veglinjen er
tilfredsstillende og man har oppnådd forventede setninger.

·

Det forventes betydelige setninger i området. VA-anlegg bør derfor ikke bygges før området
er ferdig forbelastet. Dette gjelder også kulvert for Dulumbekken og for etablering av nytt
bekkeløp.

·

Grunnforsterkning av området ved Hammer, lengst nord, må utføres før det begynnes med
uttak av masser. Det tillates uttak av masser for å klargjøre for kalk-sement-riggene, men
det anbefales kun uttak av eventuell matjord før det legges på en grussåle som
arbeidsunderlag for riggene. Det kan her ligge masser som blir omtrent flytende ved
omrøring, knapt 2 meter under terreng.

·

Siden vegtrauet på strekningen profil 18390–18560 (gjennom Hammerberga) ligger lavere
enn terrenget lenger nord, er det nødvendig å fjerne massene på nordsiden før sprengning
av bergskjæring gjennom Hammerberga. Som omtalt, består området av bløt leire (lav
skjærfasthet), slik at all kalk-sement-stabilisering bør være utført før man laster ut det som
er nødvendig for å få sprengt nordligste del av Hammerberga. Dersom stabiliseringen er
ferdig før utlastingen, vil det bli enklere å laste ut massene og man vil ha tilstrekkelig stabilitet
for midlertidige graveskråninger.

·

Det er viktig at skjæringene fra profil 18560–18850 erosjonssikres umiddelbart etter
utgraving og at skråningsdren etableres fortløpende, samtidig med utgravingen ned til
traubunn.

Risikoer ved utførelse
Følgende risikoer må tas hensyn til ved utførelse av dagsone Vassmarka:

RAPPORT

·

Graving i kvikkleire / sensitiv leire / sprøbruddmateriale (betegnelser for materialer som blir
omtrent flytende ved omrøring). Mest aktuelt ved portalområdet og nord for Hammerberga.
Graving i denne typen masser må utføres med forsiktighet og innenfor strengt kontrollerte
rammer. Nord for Hammerberga vil massene bli stabilisert. Ved portalområdet må
utgravingen skje kontrollert og iht. plan utarbeidet i samråd med geotekniker.

·

Vann i skjæringer spesielt, men også i forbindelse med oppfylling. Krav til erosjonssikring,
overvannshåndtering og etablering av vertikaldren overholdes og utføres til riktig tid.
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·

Bæreevnebrudd for fyllinger. Kan skje som følge av flere faktorer, men er viktigst for stor
oppfyllingshøyde i forhold til poretrykkssituasjonen i grunnen. Må unngå for rask oppfylling.
Håndteres med føringer for oppfyllingshøyde, skråningshelninger og maksimalt poretrykk i
grunnen i forhold til oppfyllingshøyde.

·

Utblåsing av bindemiddel ved grunnforsterkning. Utgjør en fare både for personell (HMS) og
forurensning (YM). Entreprenør må etablere og overholde egne rutiner for installasjon.
Bufferdybden for når utblåsing skal avsluttes må være stor nok.

·

Konsolideringstid for forbelastning og fyllinger generelt i området. Estimering av
konsolideringstid innebærer en del usikkerhet. Usikkerheten må vurderes grundig i videre
planlegging av fremdrift for forbelastning og i sammenheng med øvrig framdrift i prosjektet.
Endringer i konsolideringstid kan ha stor betydning for fremdrift. Best mulig anslag av
konsolideringstid sikres med tilstrekkelige grunnundersøkelser og detaljerte vurderinger i
forbindelse med byggeplan.

·

Utglidninger som følge av forhøyede poretrykk i grunnen pga. kalk-sement-stabilisering eller
setting av vertikaldren. Tenkes spesielt på forhøyede poretrykk i grunnen som følge av
installasjonseffekter fra de to metodene. Dette vil ha betydning for hvor raskt grunnen kan
belastes og om det må gjøres tiltak for å ev. belaste grunnen raskere (gjelder særlig
etablering av motfyllinger for å kunne legge ut forbelastning til full høyde så raskt som mulig).
For rask utfylling vil innebære en risiko for bæreevnebrudd som følge av forhøyede poretrykk
grunnet installasjonseffekter fra vertikaldren og forbelastningens vekt i seg selv. For tidlig
utgraving etter kalk-sement-stabilisering, vil kunne medføre utglidning av ustabilisert
materiale mellom ribbene. Årsaken til dette er at leira nærmest kalk-sement-søylene er
midlertidig svekket som følge av installasjonseffekter, og poretrykket er forhøyet i leira
mellom ribbene.

·

Rystelser ved sprengning, masser fra sprengning som kastes til områder med kvikkleire og
potensiale for utblokking inn i kvikkleire under bakkenivå. Problemstillinger som må
hensyntas ved sprengningsarbeider i områder. Videre vurdering av dette er dokumentert i
ingeniørgeologisk rapport [6].

Plan for overvåking og kontroll
Oppfølging av prosjektet bør bestå av følgende:

RAPPORT

·

Overvåking av poretrykk ved etablering av vertikaldren og forbelastning i veglinjen for E6 i
Vassmarka.

·

Overvåking av setningsutvikling med flere metoder for forbelastningen i Vassmarka. Det kan
benyttes setningsplater, slangesetningsmålere og nivellering (ev. skanning) av topp
forbelastning.

·

Overvåking av poretrykk og setninger i området må følges opp i hele byggeperioden.

·

Feltforsøk med CPTU-sonderinger ved gitte tidsintervall for oppfølging av styrkeutvikling i
leira etter hvert som den konsoliderer.

·

Overvåking av poretrykk i kalk-sement-stabiliserte områder.

·

Kalk-sement-stabilisert grunn kontrolleres med FOPS og CPTU-sonderinger i en
prosentandel av pelene, foreløpig antatt omfang er 2 % av pelene.
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Vibrasjonsmålere må etableres på utvalgte bygg ved Hammer i forbindelse med
sprengningsarbeidene på strekningen profil 18390–18560 (gjennom Hammerberga). Det
kan også være nødvendig å etablere målere i grunnen for å overholde krav gitt i standard
NS 8141, del 3, som gjelde kvikkleire. Rystelseskrav i forbindelse med sprengning er gitt i
ingeniørgeologisk rapport [6].

Miljøtiltak og bærekraft
Følgende tiltak kan være gode miljøtiltak og bidra til en mer bærekraftig anleggsgjennomføring:

12

·

Gjennomføring av feltforsøk med kalk-sement-stabilisering i området eller nærliggende
områder med samme type leire. Forsøk med reduksjon i innblandingsmengde ved kalksement-stabilisering kan vise om man kan oppnå ønsket styrke i stabilisert materiale med
redusert dekningsgrad eller innblandingsmengde. Dette er gunstig for miljø og økonomi i
prosjektet.

·

Benytte vertikaldrenering og forbelastning som metode, for å redusere totalsetningene og
differansesetningene for ferdig vegsystem. Dette alternativet er mer miljøvennlig enn kalksement-stabilisering, og kan være økonomisk fordelaktig.

·

Generelt svært kort transportavstand for tunnelmasser fra Åsentunnelen til Vassmarka. Kort
transportavstand medfører lavere utslipp og er dermed gunstig for miljøet. God tilgang på
masse i prosjektet gjør løsningen med forbelastning ekstra gunstig.

·

Gjenbruk av forbelastningsmassene. Siden hele området ikke kan forbelastes samtidig, vil
det være mulig å gjenbruke forbelastningsmassene flere ganger og de utnyttes lokalt i
Vassmarka. Når forbelastningen er ferdig, er det kort veg til nærmeste masselager.

·

Utnyttelse av den relativt lange byggeperioden for prosjektet slik at en med forbelastning
over tid kan redusere omfanget av stabilisering med kalk-sement.

Videre arbeid
Følgende arbeider må utføres til byggeplan:
·

·

RAPPORT

Supplerende grunnundersøkelser:
o

Supplering av grunnundersøkelser i veglinjen fra profil 17980–18390 og delvis for
lokalvegsystem øst og vest for linja. Spesielt for kartlegging av dybde til berg, men
også for en generell økning av tetthet og bedre grunnlag for bestemmelse av drenert
og udrenert skjærfasthet samt konsolideringsegenskaper i leira under planlagt veg.

o

Supplering med bergkontrollboringer sørvest for Hammer gård for å undersøke
mulig bergterskel som kan ha betydning for områdestabilitet.

Supplerende beregninger:
o

Detaljering av setningsberegningene for forbelastning for bedre angivelse av
konsolideringstid.

o

Stabilitetsberegninger for vegskjæringer i nord og detaljering av kalk-sement-behov
og vurdering av testfelt.
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·

o

Stabilitetsberegninger for fyllinger for bestemmelse av hvor raskt området kan
belastes. Beregning av grenseverdier for poretrykk i forhold til
belastningssituasjonen.

o

Detaljering av stabilitetsberegningene for området rundt portalen.

o

Detaljering av løsninger for portalene, spesielt med tanke på fundamentering og
armering av mur.

Supplerende vurderinger:
o

13

Det må vurderes hvorvidt det er nødvendig å erosjonssikre bekkefar rett nord for
Hammer gård, ved profil 18820.
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VEDLEGG A PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER

17.02.2020

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 veien.
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.

Geotekniske kategorier
Prosjektet 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.
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, 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 kapittel 4.3.1 i Eurokode 7 [4].
Med bakgrunn i ovenstående plasseres tiltakene som påvirkes av kvikkleireproblematikk i
geoteknisk kategori 3.
Områder som belastes ut over grunnens prekonsolidering,
belastningsforhold" og plassers i geoteknisk kategori 3.

regnes

som

"unormale

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.
Portalkonstruksjoner på steinfylling over berg har minimal risiko for lav stabilitet eller bevegelser
i grunnen og plasseres derfor i geoteknisk kategori 1.
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Konsekvensklasse
Konsekvensklasse (CC) skal velges etter Tabell NA.A1(901) i 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 og/eller
konstruksjonsdeler.

Figur 1 Veiledende eksempler for valg av konsekvensklasse [5].

I denne planen styres konsekvens både av konstruksjonstype, tiltakstype og av grunnforholdene.
Veg- og jernbanebruer plasseres i CC/RC3 i tråd med Figur 1.
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Tiltak som påvirkes av kvikkleireproblematikk kategoriseres i utgangspunktet som "grunn- og
fundamenteringsarbeider i kompliserte tilfeller" og skal som hovedregel plasseres i CC/RC3, for
eksempel Vassmarka næringsområde og vegsystemet i Vassmarka.
Tunnelportaler behandles som vegbruer og vurderes derfor å være i CC/RC3.
Øvrig vegbygging på løsmasser som ikke er av sprøbruddkarakter, deponier og riggområder
havner i CC/RC2, med begrunnelsen at det er "grunn- og fundamenteringsarbeider under
normale forhold".
Svært enkle tiltak med liten konsekvens av brudd og enkle og oversiktlige grunnforhold kan
plasseres i CC/RC1. Dette gjelder i hovedsak tiltak utenom E6.
Oppsummert plasseres de ulike områdene i følgende kategorier:
·

Vassmarka næringsområde:

CC/RC3

·

Hovedvegsystem fra profil 17970-18850:

CC/RC3

·

Lokalveger på sprøbruddmateriale:

CC/RC3

·

Lokalveger på ikke-sensitive masser:

CC/RC2

·

Tunnelportaler:

CC/RC3

·

Enkle tiltak utenfor E6 på ikke-sensitive masser: CC/RC1

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

1)

Pålitelighetsklasse 4 omtales I nasjonalt tillegg (NA) til Eurokode 0 og er aktuelt bl. a. ved grunn- og
fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i svært kompliserte tilfeller.

Figur 2 Valg av prosjekteringskontrollklasse [1].

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

3 (6)
VEDLEGG A
PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER
17.02.2020

MM p:\31716\10212645_e6kå\000\06 dokumenter\rig\01 rapporter og notat\rapporter\r2-geot-07 fagrapport regplan - dagsone vassmarka\rev 0\vedlegg a
styrende dokumenter\vedlegg a styrende dokumenter og prosjekteringsforutsetninger_rev0.docx

1)

Pålitelighetsklasse 4 omtales I nasjonalt tillegg (NA) til Eurokode 0 og er aktuelt bl. a. ved grunn- og
fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i svært kompliserte tilfeller.

Figur 3 Valg av utførelseskontrollklasse [1].

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 prosjekteringskontroll er vist i kapittel 203.4 i N200 [1].

Figur 4 Krav til kontrollform [1].

Lokalstabilitet
Lokalstabilitet defineres av bruddet som beregnes til det lokale påvirkningsområdet for
spenningsendringen som har oppstått i skråningen [6].
Sikkerhetsnivå for lokalstabilitet basert på partialfaktorer for løsmassenes skjærfasthetsparametere skal velges i tråd med Figur 5.
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Figur 5 Krav til partialfaktor for lokalstabilitet [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/sikkerhetsnivå (Figur 6), disse er for øvrige like som Vegdirektoratets krav.

Figur 6 Partialfaktorer for materialegenskap ved fundamentering av jernbanebruer.
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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 [6]. Denne baserer seg på
en inndeling i tiltakskategorier K0-K4.
NVE 7/2014 [6] definerer tiltakskategorier basert på tiltakets påvirkning av områdestabiliteten og
av konsekvensene ved skred. For utbygging av 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 registrerte faresoner i området fra tidligere, men det er i Vassmarka vurdert slik at
det er grunnlag for å opprette nye løsne- eller utløps-områder for kvikkleieskred. Dette er
dokumentert i vedlegg B.

Referanser
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Vedlegg B i rapport R2-GEOT-07

1

Innledning

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Stjørdal og Levanger kommune. Vegen
planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen.

2

1

Figur 1: Planlagte tiltak I Vassmarka. Næringsområde (1) og fylling vest for E6 (2)

Dette notatet omhandler utredning av områdestabilitet i området dagsone Vassmarka og det
planlagte Vassmarka næringsområde. Utredningen er utført i tråd med NVEs kvikkleireveileder
7/2014 [1]. Dagsone Vassmarka starter fra nordre påhugg for Åsentunnelen. Det planlegges også
et næringsområde i Vassmarka, øst for planlagt E6, der det skal legges ut en steinfylling innenfor
det markerte området på figur 1. Ferdig fyllingshøyde blir opptil ca. 8 m. Oversiktskart over
området med vegsystem og planlagt næringsområde er vist på tegning G501.
Dette notatet er et supplement til rapport R-GEOT-07 «Fagrapport reguleringsplan – Dagsone
Vassmarka» [2] og rapport R-GEOT-08 «Fagrapport reguleringsplan – Vassmarka
næringsområde» [3]. Vegtiltak og fylling for næringsområdet vil i seg selv virke som stabiliserende
tiltak for nye kvikkleiresoner i Vassmarka. Endelig prosjektering av dette til reguleringsplan, samt
en mer detaljert beskrivelse av tiltakene, blir gitt i disse to rapportene.
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2

Aktuelle soner

Planområdet i Vassmarka ligger under marin grense. Det er ikke kartlagt noen faresoner for
kvikkleireskred her tidligere. Det er gjort en del enkeltregistreringer av kvikkleire av SVV i
forbindelse med eksisterende E6. Den nærmeste kjente kvikkleiresonen er «901 Vang». Den
ligger nær Fossingelva, omtrent 900 m sør for planområdet. Det gjeldende området ligger nord
for den markerte svarte linjen i figur 2.
Planlagt veglinje gjennom dagsone Vassmarka går fra nordre påhugg for Åsentunnelen, gjennom
Vassmarka og videre forbi Hammer. Nord for Hammer kobles planlagt E6 sammen med
eksisterende linje. I selve Vassmarka og Hammer er det ikke registrert faresoner for
kvikkleireskred, men ved utførelse av grunnundersøkelser er det påvist mektige forekomster av
sprøbruddmateriale i området. Mesteparten ligger i relativt flatt terreng, og utgjør ingen risiko for
kvikkleireskred. Det er imidlertid funnet sprøbruddmateriale opp langs Dulumbekken, øst for
planlagt vegtiltak, og under planlagt næringsområde i Vassmarka. Disse forekomstene
tilfredsstiller de topografiske kriteriene for aktsomhetsområder. Det er derfor opprettet 4 nye
faresoner i dagsonen. De nye faresonene er vist på figur 5 og på tegning G502 – G505.

Påhugg
Åsentunnelen

901 Vang

Figur 2 Oversikt over kartlagte kvikkleiresoner og kvikkleireområder i nærheten av planlagt E6 i Vassmarka

3

Topografi og grunnforhold

Terrenget i Vassmarka er i hovedsak tilnærmet flatt, men med en slak helning mot vest
(Hammervatnet) med en gjennomsnittlig helning på 1:30. I det planlagte næringsområdet ligger
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Dulumbekken, og terrenget i dette området heller ned mot bekken. Terrenget er noe brattere ned
mot Dulumbekken med skråningsfronthøyde på omtrent 5 m.
Kvartærgeologisk kart over Vassmarka (figur 4) viser at grunnen i hovedsak består av tykk
havavsetning. Dette stemmer overens med grunnundersøkelsene som er utført i området. Disse
viser at grunnen i området generelt består av et øvre lag av tørrskorpeleire med tykkelse 1-2 m
over leire til stor dybde. Dybden til berg er generelt mellom 30-35 m der de største delene av
næringsområdet og vegfyllingene skal etableres, men stedvis opp mot 42 m nord for
Dulumbekken. Dybden til berg er grunnere mot sør og mot nord, og økende dybde mot
Hammervatnet. Leira er generelt lite overkonsolidert, bløt til middels fast, og i store deler av
jordprofilet er den kvikk eller av sprøbruddkarakter. Sonderingene utført i Vassmarka viser at det
er kvikkleire/sprøbruddmateriale i omtrent hele området. Ifølge sonderingene består
grunnforholdene i Vassmarka av et 1-2 m tykt tørrskorpelag over lavsensitiv leire til 2-5 m dybde.
Derunder ligger det kvikkleire/sprøbruddmateriale ned til berg. Over store deler av området,
mellom 8 og 15 m under dagens terreng, ligger det et 3-4 m tykt kvikkleirelag med høyt
vanninnhold (>40%) og høyere styrke. Borpunkter der det er påvist sprøbruddmateriale er markert
med rødt og borpunkter der det er tolket antatt kvikkleire er markert oransje i tegning G501.

Dulumbekken

Figur 3 Oversikt over topografien i Vassmarka (nord er oppover), veglinje indikert av rød stiplet linje.
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Figur 4 NGUs løsmassekart over Vassmarka område (nord er oppover), veglinje indikert av rød stiplet
linje.

Poretrykksmålerne i Vassmarka viser generelt poreovertrykk i dybden med en gradient på ca. 12
kPa/m. Grunnvannstanden ligger grunt, ca. 0,5 m under terreng. Det er påvist berg i dagen i
nordlige (Hammerberga) og sørlige (mot jernbanespor) deler i Vassmarka. Resultatene fra
grunnundersøkelsene er oppsummert i datarapport for Levanger, R2-GEOT-01 [4].

4

Soneavgrensning og klassifisering

4.1

Begrensning av løsneområde

Det er utført en tolkning av samtlige grunnundersøkelser i området for å kartlegge utbredelse av
kvikkleire og sprøbruddmateriale i Vassmarka. Denne tolkningen er vist som en oversikt på
tegning G501. Tolkede borpunkter er merket med rødt for påvist sprøbruddmateriale, oransje for
usikker, men sannsynlig sprøbrudmateriale, og grønt for borpunkter uten sprøbruddmateriale.
For å kunne kartlegge lengden på løsne- og utløpsområder er det tolket lagdeling i flere profiler
for hver av de registrerte sonene i Vassmarka. Det er registrert 4 nye soner nært Dulumbekken.
Profilene er vist på tegning G550 – G566. Løsne- og utløpsområder er vist på tegning G502 –
G505.
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Løsneområdene er bestemt og avgrenset etter kapittel 4.5 i NVEs kvikkleireveileder [1] og NIFSrapport 14/2016 [5]. Bakre del av løsneområdet er enten avgrenset mot berg eller med en 1:3skråning opp gjennom ikke-sensitivt materiale.

4.2

Soneavgrensning

Figuren under viser en oversikt over beliggenheten av de 4 nye sonene.

Figur 5. Oversikt over nye faresoner i dagsone Stokkan, vist med oransje og rød skravur.

4.2.1

Sone 1

Denne sonen ligger på nordsiden av Dulumbekken og strekker seg fra dagens E6 i vest til en
forsenkning i terrenget i øst. Forsenkningen ligger like vest for jernbanen. Mot øst grenser sonen
til sone 2, mens på andre siden av bekken ligger sone 3. Det er ikke forventet at eventuelle
initialskred i sone 2 eller 3 vil føre til retrogressive skred i sone 1. Sonen er avgrenset av berg mot
nord og Dulumbekken i sør.
4.2.2

Sone 2

Sone 2 avgrenses mot Dulumbekken i sør, berg i dagen mot øst, naturlig forsenkning i terrenget
mot nordvest. Avgrensningen mot nordøst er vurdert etter stabilitetsberegninger i snitt V06 og
topografien innenfor sonen. Beregningen viser at det er relativt dype skjærflater som er kritiske.
Dersom man trekker en 1:15 linje fra ca. 10m under dagens terreng får man soneavgrensningen
mot nordøst som vist på plantegning G503. Sonen er svært nær ved å kunne avsluttes rett øst
for jernbanen.
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4.2.3

Sone 3

Denne sonen ligger på sørsiden av Dulumbekken og strekker seg et langt stykke østover langs
bekken opp til en forsenkning i terrenget rett øst for jernbanen. Terrenget innenfor sonen, på tvers
av Dulumbekken, har en høydeforskjell på litt over 5m og har en skråningshelning brattere enn
1:15 nært bekken, mens det blir slakere mot sør. Generelt er det dype, sirkulære glideflater som
er kritiske. Det er lagt til grunn en høydeforskjell på 6m ved beregning av løsneområdets
utbredelse. Høydeforskjellen er multiplisert med 15 slik at sonens bredde langs Dulumbekken blir
omtrent 90m. Denne forenklede fremgangsmåten gir omtrent samme resultat som
fremgangsmåten gitt ref. [5].
4.2.4

Sone 4

Opp mot jernbanen i sør er topografi og grunnforhold slik at det er grunnlag for å tegne opp en
sone. Dette området har ingen naturlige utløsende faktorer, men dersom terrenget belastes i øvre
del kan det være fare for fremover propagerende skred og det opprettes derfor en sone her.
Terreng brattere enn 1:15 er tatt med. I tillegg er det tatt med områder som inngår i glidesirkler
med sikkerhet lavere enn 1,4 der terrenget er noe slakere enn 1:15.

4.3

Faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse

Det er utført en evaluering av faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse for de nye sonene.
Evalueringen er utført for tilstanden før tiltak, slik NVE beskriver det i ref. [1]. Vurderingen er vist
i kapittel 10, og er oppsummert i tabell 1 under. Vurdering av faregrad og skadekonsekvens etter
utførte tiltak er ikke vist i dette notatet. Dette må vurderes når tiltakene er ferdig prosjektert til
reguleringsplan.
Tabell 1: Oppsummering av faregrad, skadekonsekvens og risikoklasse for de nye faresonene. Score for
faregrad er vist som % av maksimal oppnåelig score. Risikoklasse = Faregrad x Skadekonsekvens. Se
ellers tabeller i kapittel 10 for mer utfyllende tabeller.

Sone
Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4

Faregrad

Skadekonsekvens

Risikoklasse

43

10

423

Middels

Mindre alvorlig

Risikoklasse 2

51

18

900

Høy

Alvorlig

Risikoklasse 3

43

8

338

Middels

Mindre alvorlig

Risikoklasse 2

35

12

415

Middels

Alvorlig

Risikoklasse 2
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5

Sikkerhet for planlagt tiltak

Tiltak med ny veglinje og næringsområde i Vassmarka faller inn under tiltakskategori K4. Krav til
sikkerhet for soner med middels og høy faregrad er gitt i NVEs retningslinje 7/2014 [1] som:
1) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F > 1,4, eller
2) Prosentvis forbedring (middels faregrad) eller vesentlig forbedring (høy faregrad)
dersom F < 1,4, se figur 6.

Figur 6: Prinsipp for krav til prosentvis forbedring av sikkerhet, ref. [1].

6

Grunnlag for stabilitetsvurderinger

6.1

Aktuelle beregningsprofiler

For å få oversikt over topografi og grunnforhold, spesielt beliggenhet av sprøbruddmateriale, er
det tegnet opp flere snitt for de ulike sonene. Det er gjort beregninger i alle snitt. I noen snitt er
det også gjort beregninger for fremtidig situasjon. Profilene er vist på tegning G550 – G566.

6.2

Tolkning av lagdeling

Tolket lagdeling framgår i profilene vist på tegning G550 – G566.

6.3

Grunnvannstand og poretrykk

I beregningene er det lagt inn poretrykksprofil som angir grunnvannsnivå og poretrykksgradient.
Poretrykksprofilene er basert på piezometermålinger i området. Se kapittel 3 og/eller ref. [6] for
mer detaljert beskrivelse av poretrykk i Vassmarka.
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6.4

Tolkning av parametere

Tolkning av materialparametere er utført i en egen tolkningsrapport, R2-GEOT-03, ref. [6]. De
viktigste materialparameterne som går igjen i beregningsprofilene er gjengitt i tabell 2.
Tabell 2: Beregningsparametere for stabilitetsberegninger ved beregning av områdestabilitet.

Tyngdetetthet
[kN/m3]

Friksjonsvinkel
[°]

Attraksjon
[kPa]

Tørrskorpe

19

30

0

Leire, generelt

20

28

0

Leire, høyt vanninnhold

18

33,4

0

Fylling

19

40

0

I beregningene brukes et anisotropiforhold på 1,0/0,63/0,35 for henholdsvis aktiv, direkte og
passiv skjærfasthet i leira. Dette er i tråd med NVEs anbefalinger, ref. [7], for leire med lav
plastisitet. For sprøbruddmateriale reduseres den aktive skjærfastheten med 15% i tråd med
NVEs veileder 7/2014 [1]. Anisotropifaktorene i sprøbruddmateriale blir derfor 0,85/0,63/0,35.

7

Stabilitetsvurderinger

7.1

Stabilitet av dagens situasjon

Beregningene viser at sikkerheten i dagens situasjon er under kravet på 1,4 for deler av de fire
sonene. For tre av sonene er tiltak nødvendig, sone 1, 3 og 4. Disse tre sonene vil kunne påvirke
spesielt arbeid og ny bebyggelse knyttet til planlagt næringsområde. Oppdemming mot E6 fra
sone 1 og 3 er også en aktuell problemstilling. Forbedring av stabiliteten for de tre kritiske sonene
gjøres ved å fylle opp i bekkeleiet for Dulumbekken og videre bakover mot jernbanen.

7.2

Stabilitet etter tiltak

Beregningene for stabilitet etter tiltak viser tilfredsstillende økning av sikkerhet som følge av hevet
terreng i Dulumbekken og i planlagt næringsområde. Videre prosjektering og detaljering av
oppfyllingen til reguleringsplan dokumenteres i rapport R2-GEOT-08 [3]. Det er derfor ikke vist
beregninger for stabiliserende tiltak som gir tilfredsstillende sikkerhetsfaktor for profil V02 og V03.
I profil V12 er det et område nært E6 med lav stabilitet som ikke er behandlet i dette notatet.
Stabiliserende tiltak for dette området vil være så nært knyttet opp mot fremtidig vegsystem at
stabiliteten dokumenteres videre i fagrapporten for dagsonen, R2-GEOT-07 [2]. Beregninger for
dagens situasjon i profil V06 gir også for lav sikkerhet. Det er vurdert slik at en utglidning her ikke
vil påvirke verken næringsområdet eller fremtidig vegsystem. Løsne- og utløpsområdet ligger
utenfor planlagte tiltak i Vassmarka. Det er derfor ikke vurdert stabilitetsforbedrende tiltak for
denne sonen.
Beregnet sikkerhet i de ulike profilene er oppsummert i tabell 3.
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Tabell 3. Oppsummering av laveste beregnede sikkerhet i aktuelle profiler.

Profil

Før tiltak

V01

1,81
2,91 (drenert)
1,10
2,05 (drenert)
1,12
2,48 (drenert)
2,75 (øvre del)
1,68 (nedre del)
1,41 (nedre del, drenert)
1,39
1,45
2,53 (drenert)
1,16
1,34
1,87 (drenert)
1,41
1,67
2,06 (drenert)
1,45
1,47
2,03 (drenert)
1,18
1,23
1,25 (drenert)
1,42
1,27
1,51 (drenert)
1,97
1,43
1,22 (drenert)
1,18
1,45
2,51 (drenert)
1,52
1,75
1,49 (drenert)

V02
V03
V04

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13

Etter tiltak

*
*

**

1,66
1,65
2,50 (drenert)
1,35
1,49
1,59 (drenert)
1,66
1,71
1,51 (drenert)
2,51
2,09
1,80 (drenert)
***

Krav
>1,4
>1,25
1,18 (7,5%) el. ≥1,4
>1,25
1,20 (7,0%) el. ≥1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25
1,27 (9,0%) el. ≥1,4
1,37 (2,0%) el. ≥1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25
1,24 (5,5%) el. ≥1,4
1,28 (4,3%) el. ≥1,4
>1,25
>1,4
1,31 (3,3%) el. ≥1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25
1,24 (5,5%) el. ≥1,4
>1,4
>1,25
>1,4
>1,4
>1,25

* Stabilitet for situasjon etter etablering av fylling for næringsområdet er vist i rapport R2-GEOT-08 [3].
Fyllingen prosjekteres slik at oppnådd sikkerhetsfaktor blir større enn 1,4.
** Det er ikke regnet på stabiliserende tiltak for denne sonen da både løsneområdet og utløpsområdet
havner utenfor planlagte tiltak i Vassmarka.
*** Tiltak for å bedre stabiliteten lengst vest i denne sonen behandles i rapport R2-GEOT-07 [2].
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8

Avgrensning av utløpsområdet

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 [5]. Veilederen angir at mektigheten av
sprøbruddmateriale 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.
Type skred er avgjørende for å bestemme utløpslengden av løsneområder. NIFS-rapport 14/2016
angir at følgende sammenhenger kan benyttes:
Ø

Ved retrogressive skred i kanalisert terreng
o

Ø

Ved retrogressive skred i åpent terreng
o

Ø

Utløpsdistanse (Lu) = 3 x Løsnedistanse (L)

Utløpsdistanse (Lu) = 1,5 x Løsnedistanse (L)

Ved flakskred eller rotasjonsskred i alle typer terreng
o

Utløpsdistanse (Lu) = 0,5 x Løsnedistanse (L)

Sone 1
Mektigheten av sprøbruddmateriale innenfor denne sonen er stor, som ellers i Vassmarka, men
høydeforskjellen er beskjeden. Den kritiske bruddmekanismen er en dyp glideflate som involverer
mye sprøbruddmateriale, men det kan allikevel ikke utelukkes at et evt. skred starter som et lite
rotasjonsskred ned mot bekken med påfølgende retrogressiv utvikling. Utløpslengden vil da
kunne bli 3 x løsnedistansen pga. kanalisert terreng nedstrøms faresonen. Løsnedistansen er ca.
120 meter, og dermed vil utløpsdistansen bli opp mot 360 meter. Skredmateriale vil kunne nå helt
ned til Hammervatnet. Skredmaterialet vil kunne demmes noe opp ved lokalveg mot vest, som
krysser Dulumbekken. Ved en større skredhendelse er det sannsynlig at skredmassene vil kunne
gå over vegen og nå helt ned til Hammervatnet. Utløpsområdet er vist på tegning G502.
Sone 2
Også her er mektigheten av sprøbruddmateriale stort. Det er betydelig høydeforskjell innenfor
sonen, men med et slakt parti innenfor sonen, rett øst for jernbanen, er det lite trolig at et
initialskred ved Dulumbekken vil forplante spesielt langt øst for jernbanen. Nedre del av sonen er
også litt «trang», slik at eventuelle dype skredmekanismer vil ha en del sidestøtte. På bakgrunn
av dette mener vi at aktuell skredmekanisme for nedre del av sonen er rotasjonsskred /flakskred.
Utløpslengden vil derfor trolig begrense seg til 0,5 x L, ca. 200m nedover langs Dulumbekken.
Utløpsområdet er vist på tegning G503.
Sone 3
Denne sonen, sammen med sone 1 og sone 2 har delvis overlappende utløpssoner.
Begrunnelsen for utløpslengden er lik som for sone 1. Utløpssonen vil kunne strekke seg helt ned
til Hammervatnet. Utløpsområdet er vist på tegning G504.
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Sone 4
Kritiske bruddflater innenfor sonen involverer mye sprøbruddmateriale, over 55% av det totale
skredvolumet. Utløpslegden baseres derfor på retrogressive skred i åpent terreng. Dette gir en
utløpslengde på ca. 90-100 m nedstrøms løsneområdet. Utløpsområdet er vist på tegning G505.

9

Vurdering av mulig fare for skred mot vest (Hammervatnet)

Generelt avtar terrenget i Vassmarka med en slak helning på ca. 1:30 mot Hammervatnet.
Dybdekartet fra Hammarvatnet (vedlegg 2) indikerer at det har vært tidligere skredaktivitet i
Hammarvatnet. Den laveste koten i dette området er på ca. kote +0. Dagens terreng ved det
planlagte vegsystemet ligger ved. ca. kote +28 og ligger omtrent 1 km unna fra området hvor det
er registret tidligere skredaktivitet, se figur 7. Det er vurdert hvorvidt et evt. skred herfra vil kunne
forplante seg bakover til utbyggingsområdet. En linje med helning på 1:20 fra det tidligere
skredaktivitetsområdet vil ikke treffe dagens terreng innenfor planlagt vegsystemet i Vassmarka.
Med bakgrunn i NVE sin kvikkleireveileder [1], kapittel 4.5 punkt 5, vurderes dermed at det ikke
er nødvendig å utrede området med tanke på fare for områdeskred i denne retningen.

Ca. 1 km
Tidligere
skredaktivitet

Figur 7 Tidligere skredaktivitet i Hammervatnet i Vassmarka
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10 Tabeller med faregrad og skadekonsekvens
10.1 Sone 1

Risikoklassifis
ering

Skadekonsekvensklassifisering

Faregradsevaluering

Klassifisering for dagens situasjon
Faktorer
Vekttall
1
Tidligere skredaktivitet
2
Skråningshøyde
2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
3
Poretrykk, overtrykk
-3
Poretrykk, undertrykk
2
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Faregrad:

Faktorer

1
3
3
-3

Faregrad,
score
1
0
2
2
0
3
2
1
0
0
22

Middels faregrad % av max

3
Høy
>30
1.0-1.2
>+30
>-50
>H/2
>100
Aktiv/glidn.
Stor
Stor
43,14

SkadekonseVekttall kvens, score Kommentar

Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT

4
3
1
2

1
0
1
0

Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom
Skadekonsekvensklasse:

2
1
2

0
0
0
5

Risikoklasse = faregrad x Skadekonskvens

Kommentar
generelt i Vassmarka
for det meste lik eller mindre
varierer mellom 1,2-5.
generelt registret overtrykk
Ikke registrert undertrykk
Kvikkleire ligger ved 3-4 m
varierer, men dette passer
best
befaring langs Dulumbekken

3

Bebyggelse ovenfor tomt
??
-

Risikoklasse,
Score

Klassifisering

423

Risikoklasse 2

30-100
Noe
Noe
Noe

1

20-30
Lite
Liten
Liten

Spredt > 5
10 - 50
Betydelig
1001 - 5000

% av max

klasse 1

klasse 2

0 - 170

171 - 630

Spredt < 5
< 10
begrenset
100-1000

<20
Ingen
Ingen
Ingen

0
Ingen
Ingen
Ingen
< 100

5
Ingen
Distribusjon Lokal
Liten
Ingen

Risikoklasser, inndeling
klasse 3
klasse 4

klasse 5

631 - 1900 1901 - 3200 3201 - 10000

14 (18)
23.10.2020

MAT p:\31716\10212645_e6kå\000\06 dokumenter\rig\01 rapporter og notat\notater\n2-geot-03 utredning av områdestabilitet vassmarka\rev 0\n2-geot03_rev 0_utredning av områdestabilitet vassmarka.docx

Vedlegg B i rapport R2-GEOT-07

0
Ingen
<15
>2.0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag

Skadekonsekvens, score
2
1

1-2
3-4
Sentral
Regional
Alvorlig
Middels
9,80

Kun lokal?
Mindre alvorlig

Tett > 5
> 50
Stor
> 5000

Faregrad, score
2
Noe
Lav
20-30
15-20
1.5-2.0
1.2-1.5
10-30
0-10
-(0-20)
-(20-50)
H/2 - H/4
<H/4

10.2 Sone 2

Risikoklassifis
ering

Skadekonsekvensklassifisering

Faregradsevaluering

Klassifisering for dagens situasjon
Faktorer
Vekttall
1
Tidligere skredaktivitet
2
Skråningshøyde
2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
3
Poretrykk, overtrykk
-3
Poretrykk, undertrykk
2
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Faregrad:

Faktorer

1
3
3
-3

Faregrad,
score
1
2
2
2
0
3
2
1
0
0
26

Høy faregrad

% av max

3
Høy
>30
1.0-1.2
>+30
>-50
>H/2
>100
Aktiv/glidn.
Stor
Stor
50,98

SkadekonseVekttall kvens, score Kommentar

Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT

4
3
1
2

1
0
1
0

Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom
Skadekonsekvensklasse:

2
1
2

2
0
0
9

Risikoklasse = faregrad x Skadekonskvens

Kommentar
generelt i Vassmarka
for det meste lik eller mindre
Trolig som ellers i Vassmarka
generelt registret overtrykk
Tykk målt
forekomst
Ikke
innenfor sonen,
men trolig som ellers i
Vassmarka
befaring langs Dulumbekken

3

Bebyggelse ovenfor tomt
Lokalveg med lite trafikk
-

Risikoklasse,
Score

Klassifisering

900

Risikoklasse 3

30-100
Noe
Noe
Noe

1

20-30
Lite
Liten
Liten

0
Ingen
<15
>2.0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag
<20
Ingen
Ingen
Ingen

Skadekonsekvens, score
2
1
Spredt > 5
10 - 50
Betydelig
1001 - 5000

% av max

1-2
3-4
Sentral
Regional
Alvorlig
Middels
17,65

klasse 1

klasse 2

0 - 170

171 - 630

Kun lokal
Alvorlig

Tett > 5
> 50
Stor
> 5000

Faregrad, score
2
Noe
Lav
20-30
15-20
1.5-2.0
1.2-1.5
10-30
0-10
-(0-20)
-(20-50)
H/2 - H/4
<H/4

Spredt < 5
< 10
begrenset
100-1000

0
Ingen
Ingen
Ingen
< 100

5
Ingen
Distribusjon Lokal
Liten
Ingen

Risikoklasser, inndeling
klasse 3
klasse 4

klasse 5

631 - 1900 1901 - 3200 3201 - 10000
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10.3 Sone 3

Risikoklassifis
ering

Skadekonsekvensklassifisering

Faregradsevaluering

Klassifisering for dagens situasjon
Faktorer
Vekttall
1
Tidligere skredaktivitet
2
Skråningshøyde
2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
3
Poretrykk, overtrykk
-3
Poretrykk, undertrykk
2
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Faregrad:

Faktorer

1
3
3
-3

Faregrad,
score
1
0
2
2
0
3
2
1
0
0
22

Middels faregrad % av max

3
Høy
>30
1.0-1.2
>+30
>-50
>H/2
>100
Aktiv/glidn.
Stor
Stor
43,14

SkadekonseVekttall kvens, score Kommentar

Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT

4
3
1
2

0
0
0
0

Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom
Skadekonsekvensklasse:

2
1
2

2
0
0
4

Risikoklasse = faregrad x Skadekonskvens

Kommentar
generelt i Vassmarka
for det meste lik eller mindre
Trolig som ellers i Vassmarka
generelt registret overtrykk
Tykk forekomst
Ikke målt innenfor sonen,
men trolig som ellers i V.
Befaring langs Dulumbekken

3

Bebyggelse ovenfor tomt
-

Risikoklasse,
Score

Klassifisering

338

Risikoklasse 2

30-100
Noe
Noe
Noe

1

20-30
Lite
Liten
Liten

Spredt > 5
10 - 50
Betydelig
1001 - 5000

% av max

klasse 1

klasse 2

0 - 170

171 - 630

Spredt < 5
< 10
begrenset
100-1000

<20
Ingen
Ingen
Ingen

0
Ingen
Ingen
Ingen
< 100

5
Ingen
Distribusjon Lokal
Liten
Ingen

Risikoklasser, inndeling
klasse 3
klasse 4

klasse 5

631 - 1900 1901 - 3200 3201 - 10000
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0
Ingen
<15
>2.0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag

Skadekonsekvens, score
2
1

1-2
3-4
Sentral
Regional
Alvorlig
Middels
7,84

Kun lokal
Mindre alvorlig

Tett > 5
> 50
Stor
> 5000

Faregrad, score
2
Noe
Lav
20-30
15-20
1.5-2.0
1.2-1.5
10-30
0-10
-(0-20)
-(20-50)
H/2 - H/4
<H/4

10.4 Sone 4

Risikoklassifis
ering

Skadekonsekvensklassifisering

Faregradsevaluering

Klassifisering for dagens situasjon
Faktorer
Vekttall
1
Tidligere skredaktivitet
2
Skråningshøyde
2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
3
Poretrykk, overtrykk
-3
Poretrykk, undertrykk
2
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Faregrad:

Faktorer

1
3
3
-3

Faregrad,
score
1
0
2
2
0
3
1
0
0
0
18

Middels faregrad % av max

3
Høy
>30
1.0-1.2
>+30
>-50
>H/2
>100
Aktiv/glidn.
Stor
Stor
35,29

SkadekonseVekttall kvens, score Kommentar

Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT

4
3
1
2

0
0
0
0

Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom
Skadekonsekvensklasse:

2
1
2

3
0
0
6

Risikoklasse = faregrad x Skadekonskvens

Kommentar
generelt i Vassmarka
for det meste lik eller mindre
varierer mellom 1,2-2,0.
generelt registret overtrykk
Ikke registrert undertrykk
Kvikkleire ligger ved 3-4 m
varierer, men dette passer
best

3

Bebyggelse ovenfor tomt
??
-

Risikoklasse,
Score

Klassifisering

415

Risikoklasse 2

30-100
Noe
Noe
Noe

1

20-30
Lite
Liten
Liten

0
Ingen
<15
>2.0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag
<20
Ingen
Ingen
Ingen

Skadekonsekvens, score
2
1
Spredt > 5
10 - 50
Betydelig
1001 - 5000

% av max

1-2
3-4
Sentral
Regional
Alvorlig
Middels
11,76

klasse 1

klasse 2

0 - 170

171 - 630

Kun lokal?
Alvorlig

Tett > 5
> 50
Stor
> 5000

Faregrad, score
2
Noe
Lav
20-30
15-20
1.5-2.0
1.2-1.5
10-30
0-10
-(0-20)
-(20-50)
H/2 - H/4
<H/4

Spredt < 5
< 10
begrenset
100-1000

0
Ingen
Ingen
Ingen
< 100

5
Ingen
Distribusjon Lokal
Liten
Ingen

Risikoklasser, inndeling
klasse 3
klasse 4

klasse 5

631 - 1900 1901 - 3200 3201 - 10000
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11 Sammendrag
Det er utført en utredning av områdestabilitet i Vassmarka. Utredningen er utført i henhold til
NVEs kvikkleireveileder 7/2014 [1]. På bakgrunn av dette er det opprettet 4 nye kvikkleiresoner i
Vassmarka. Tre soner har middels faregrad og én sone har høy faregrad. Tre av sonene ligger i
risikoklasse 2, mens én ligger i risikoklasse 3. Vegtiltaket og planlagt næringsområde i Vassmarka
har tiltaksklasse K4. Dette gir krav til sikkerhet F>1,4 eller prosentvis forbedring eller vesentlig
forbedring av områdestabiliteten. Løsne- og utløpsområdet for sone 2 er vurdert å ligge utenfor
vegtiltak og planlagt næringsområde.
Det er for lav sikkerhet innenfor alle de fire sonene, og det må gjøres tiltak for å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet i sone 1, 3 og 4. Næringsområdet skal fylles opp med tunnelstein og
senere utnyttes som næringsareal. Oppfyllingen, sammen med heving og flytting av
Dulumsbekken, utgjør i seg selv et stabiliserende tiltak. Beregninger presentert i dette notatet
viser at sone 1 oppnår tilfredsstillende sikkerhet med den planlagte oppfyllingen. Stabiliteten for
sone 3 og 4 vurderes og ivaretas i forbindelse med selve prosjekteringen til reguleringsplan for
næringsområdet. Disse stabilitetsberegningene presenteres i rapport R2-GEOT-08 [3]. For et lite
område vest i sone 1 vurderes og ivaretas stabiliteten videre i forbindelse med oppfylling for selve
E6 og tilpassing av sideterreng, se rapport R2-GEOT-07 [2].

12 Referanser
[1] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Rapport 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire
og andre jordarter med sprøbruddegenskaper,» NVE, 2014.
[2] Sweco Norge AS, «R2-GEOT-07 Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan - Dagsone
Vassmarka,» 2021.
[3] Sweco Norge AS, «R2-GEOT-08 Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan - Vassmarka
næringsområde,» 2021.
[4] Norges Geotekniske Unstitutt, «R2-GEOT-01 Datarapport grunnundersøkelser Levanger,
E6 Kvithammar - Åsen,» NGI, 2020.
[5] Norges vassdrags- og energidirektorat, «Rapport 14/2016: Metode for vurdering av løsneog utløpområder for områdeskred,» NVE, 2016.
[6] Sweco Norge AS, «R2-GEOT-03 Tolkning av geotekniske parametere - Åsen, E6
Kvikhammar Åsen, Detaljregulering Levanger kommune,» 2021.
[7] Norges vassdrags- og erengidirektorat, «Rapport 14/2014: En omforent anbefaling for bruk
av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer,» NVE, 2014.
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Befaringsnotat

Vassmarka næringsområde

Innledning
Nye veier planlegger ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Stjørdal og Levanger kommune. Vegen
Planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen og vil redusere
reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter. Det planlegges et næringsområde i
Vassmarka, øst for den planlagte nye E6 (Figur 1) der det lages et steindeponi i det markerte
området med en ferdig fyllingshøyde på ca. 4 m.

Figur 1 Vassmarka næringsområde, markert i rød polygon

memo01.docx 2012-03-28
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I forbindelse med utredning av aktsomhetsområder og faresoner i Vassmarka ble det utført en
befaring av to geoteknikere (Magne Mehli og Anuj Thapa Magar) fra Sweco Norge AS i den
19.08.2020. Erfaringer er oppsummert i det foreliggende notatet.

Oppsummering
Befaringen ble utført i en seksjon mellom Profil 1 og 2 langs Dulumbekken. Innledende
stabilitetsberegninger tilsier dårlig overflatestabilitet og lav sikkerhet for grunne skjærflater,
spesielt i profil 1. Hensikten med befaringen var å få oversikt over lokale forhold som har
betydning for avgrensning av mulige løsneområder. Dette kan eksempelvis dreie seg om
pågående erosjon i bekk, dårlig overflatestabilitet, synlige tegn til pågående eller tidligere
skredaktivitet. Det er utført tidligere grunnundersøkelser i sideterrenget av Dulumbekken, men
ikke i bekkeleiet.

N

Bilde 1
Bilde 2

Vb

Profil 1
Profil 2

Figur 2 Plantegning som indikerer innledende stabilitetsberegninger i to profil mot Dulumbekken

Skråning sør for Dulumbekken er tett begrodd. Skråningshøyder langs bekken er på ca. 4-5 m.
Vannføringen på befaringstidspunktet var liten. Det ble observert store steiner i Dulumbekken,
særlig på partiet indikert med svart buet linje i Figur 2. Dette partiet av bekken fremstod som
erosjonssikret og hadde relativt god erosjonshud både i bunnen og mot sidene. Videre vestover
går bekken ned i en naturlig sving til den treffer profil 2. Bildene tatt langs bekken er presentert i
vedlegg 1, og plasseringen er vist i Figur 2. Fra bilde 1 og videre vestover hadde bekken et mer
naturlig, meandrerende forløp, og den naturlige erosjonshuden var tynnere. Det ble observert
2 (7)
NOTAT
25.08.2020

MAT \\sweco.se\no\oppdrag\trd\31716\10212645_e6kå\000\06 dokumenter\rig\fagrapporter\01 rapport og notat\04 befaringsnotat\befaringsnotat vassmarka
næringsområde 19.08.2020.docx

Vedlegg B i rapport R2-GEOT-07

Vedlegg 1 i notat N2-GEOT-03

noe graving inn i elvekanten og sedimentering av en del finstoff, spesielt i bakevjer, men også
ellers i bekkeleiet.
Gamle flyfoto viser at bekkeleiet fra bilde 1 og østover (se figur 2) har blitt flyttet på i forbindelse
med opparbeidelse av jordbruksområdene på begge sider av bekken. Dette gjelder helt opp til
jernbanelinjen mot øst. Det antas at steinsettingen i bekken har kommet i forbindelse med
terrengendringene som har blitt utført oppgjennom 1900-tallet.
Ved befaringen ble det også utført en vingebortest (Vb) i bekken, se Figur 2 for plasseringen. I
tillegg er det tatt opp to poseprøver fra hhv. 0,5-1,0 m og 1,0-1,2 m dybde fra samme punktet.
Det er også utført et konus-forsøk på de to opptatte poseprøvene. Resultatene fra vingebortest
og konusforsøk er presentert i Tabell 1.
Tabell 1 Resultater fra Vingebortest og konusforsøk

Vingebortest (Vb)

Konusforsøk

Dybde [m]

Uforstyrret cufc
[kPa]

Omrørt curfc
[kPa]

Uforstyrret cufc
[kPa]

Omrørt curfc
[kPa]

0,5-1,0 m

-

-

-

8

1,0 m

47,5

10

-

-

1,0-1,2 m

-

-

-

9

2,0 m

35

10

-

-

2,5 m

>65*

18

-

-

*ikke så veldig mye mer enn angitt verdi

Vurdering fra befaring er oppsummert i følgende hovedpunkter:
Overflateskred: Skråningen ned mot Dulumbekken er tett begrodd og en visuell
observasjon av lokaltopografi indikerer at det er lite sannsynlig for overflateglidninger
forutsatt at bekken ikke er utsatt til erosjon.
Erosjon: Ved befaringen ble det observert store steiner lagt ut i Dulumbekken i
nærheten av det kritiske profilet (profil 1), se vedlegg 1. Langs bekken, nærmere profil
1, ble det også observert steinsetting inn mot skråningen. Vannføringen i bekken var
liten. Det vurderes at den østlige delen av Dulumbekken (svart buet linje i figur 2) ikke
er erosjonsømfintlig. Videre vestover går bekken i en naturlig sving der det ble
observert mindre steiner i bekken. Her ble det observert noe erosjon inn i sideterreng
og kun en tynn erosjonshud i bekkeleiet. Større sår i terrenget pga. erosjon eller
glidninger i sideterreng ble ikke observert.
Beliggenhet av sprøbruddmateriale: Resultatene fra Vingebortest og konus-forsøk
indikerer at det ikke ligger kvikkleire i de minimum 2,5 m øverste meterne under
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Dulumbekken i det undersøkte punktet. Mest sannsynlig er dette gyldig for det meste av
bekken, og kan legges til grunn som en antagelse i videre vurderinger/beregninger.

Vedlegg
1. Bilder fra befaring
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Vedlegg 1: Bilder fra befaring

Figur 3 Bilde 1, Dulumbekken, se figur 2 for plasseringen
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Figur 4 Bilde 2, Dulumbekken, se figur 2 for plasseringen

Figur 5 Vingebortest (Vb), se figur 2 for plasseringen
6 (7)
NOTAT
25.08.2020

MAT \\sweco.se\no\oppdrag\trd\31716\10212645_e6kå\000\06 dokumenter\rig\fagrapporter\01 rapport og notat\04 befaringsnotat\befaringsnotat vassmarka
næringsområde 19.08.2020.docx

Vedlegg B i rapport R2-GEOT-07

Vedlegg 1 i notat N2-GEOT-03

Figur 6 Vingebor
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Vedlegg:
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Datafiler:
• 368-19-B_Hammervatnet_EU89NTM(Sone-10)_NN2000.dxf

1 Innledning
GeoSubSea AS har utført sjømåling i Hammervatnet, Levanger kommune, Trøndelag, for
NGI. Dybdekart og 3D terrengmodell er vedlagt som PDF-filer og dybdekoter er vedlagt som
AutoCAD .dxf-fil for digital behandling.

2 Feltarbeid og dataprosessering
Feltarbeidet ble utført 16. oktober 2019. Målingene ble utført fra vårt sjømålings- og
prøvetakingsfartøy MB Ping (overbygget alu-båt på 20 fot).
Det ble foretatt akustiske målinger med Kongsberg Maritime EM2040C Dual multistråleekkolodd. Målingene ble korrigert for aktuelle lydhastigheter både i vertikalt profil og ved
kontinuerlig måling i overflaten av vannmassene med SAIV AS SD204 CTD-sonde. For
bestemmelse av posisjon, retning og kompensasjon for båtbevegelse ble det benyttet
Kongsberg Seatex Seapath 380 med RTK-korreksjoner.
Til logging av multistråle-måledata er det benyttet Kongsberg SIS programvare («Seafloor
Information System»). I tillegg er QPS Qimera brukt til prosessering og datarensking.
De innsamlede måledata fra dybemålingene rensket i QPS Qimera, og deretter transformert til
NN2000 (landkartnull) med Sktrans. Z-skala i 3D-modell er overdrevet for å få fram
strukturer i terrenget.

3 Digitale vedlegg
Koter basert på dybdedata er presentert i vedlagt i AutoCAD .dxf-fil.
Alle posisjoner er angitt i Euref89 NTM (Sone-10) og alle dyp er relatert til NN2000
(landkartnull) i de respektive filene. Det digitale vedlegget er pakket inn i ei .zip-fil.
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Rapportskjema (m/ metadata) for måleoppdrag
1

Navn på måleoppdrag
368-19-B Vanndypsmåling i Hammervatnet, Levanger kommune, Trøndelag

2

Navn og godkjenning for organisasjon som har gjort målingene
GeoSubSea as

3

Navn på oppdragsgiver
Norges Geotekniske Institutt

4

Formål med målingen, gjerne med skisse
Framskaffing av dybdedata i forbindelse med veiutbygging

5

Definert område (boks sørvest-nordøst)
126000 Øst / 1625000 Nord – 128000 Øst / 1628000 Nord (Euref89 NTM (Sone-10))

6

Start- og sluttdato for målingen
2019-10-16

7

Navn på målefartøy
MB PING

8

Navn på toktleder
Torunn Mo

9

Navn på ansvarlig for prosessering
Håvard Midtkil

10 Navn på ansvarlig for sjømåling
Håvard Midtkil

11 Referansenivå for dybder
NN2000 (landkartnull)

12 Horisontalt geodetisk datum
Euref89 NTM (Sone-10)

13 Utstyr brukt ved datainnsamling
13.1 Posisjonering/navigasjon
13.1.1 Utstyr/system
Kongsberg Seatex Seapath 380

13.1.2 Programvare
Kongsberg Seatex Seapath 380

13.1.3 Programversjon
4.17.06.b1

13.1.4 Benyttet trigonometrisk punkt
Statens kartverk CPOS benyttet til måling v/NTRIP-oppkobling (GPS, Glonass, Galileo,
Postadresse: Postboks 4640 7451 TRONDHEIM
TLF. 934 84 890 E-post: post@geosubsea.no
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Side 2 av 3
BeiDou).

13.1.5 Trigonometriske punktkoordinater
Statens kartverk CPOS benyttet til måling v/NTRIP-oppkobling (GPS, Glonass, Galileo,
BeiDou).

13.1.6 Opprinnelig datum
Euref89 NTM (Sone-10)

13.1.7 Opprinnelig projeksjon
Ellipsoide

13.1.8 Transformasjonsprogram med versjonsnummer
SkTrans 1.02

13.1.9 Tidsdifferanse dataloggemaskin-navigasjon
1PPS-synkroniserte data fra alle instrumenter

13.2 Ekkolodd
13.2.1 Merke og typebetegnelse
Kongsberg Maritime EM2040C Dual multistråle-ekkolodd for multistrålemålinger

13.2.2 Monteringsbeskrivelse
Utstyr er fastmontert og innmålt/kalibrert iht. rutiner

13.2.3 Frekvens
200-400kHz for multistrålemålinger

13.2.4 Åpningsvinkel
1x1 grader (multistråle)

13.2.5 Programvare
Kongsberg Maritime SIS v4.3.2

13.2.6 Offsetverdier på ekkoloddet
Innlagt ved innmåling/kalibrering av målefartøy

13.3 Bevegelsessensor
Seatex MRU-5+ (i system med Seapath 380)

13.4 Kursangivelse
Kongsberg Seatex Seapath 380 med RTK-korreksjoner

13.5 Lydprofilmåler
SAIV SD204

13.6 Lydfartmåler ved svinger
SAIV SD204
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13.7 Loggesystem (programvare)
13.7.1 Programnavn
Kongsberg Maritime SIS

13.7.2 Versjonsnummer
v.4.3.2

13.8 Datarenseprogramvare
13.8.1 Programnavn
QPS Qimera

13.8.2 Versjonsnummer
v.2.02

13.9 Evt. vannstandsmåleutstyr
Målte høyder (RTK-GPS) transformert direkte fra ellipsoidehøyder til NN2000.
Vannstand ikke relevant.

14 Digitale vedlegg
14.1 Filnavn
368-19-B_Hammervatnet_EU89NTM(Sone-10)_NN2000.dxf
Kommentarer:

Håvard Midtkil
Sivilingeniør, Teknisk leder
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VEDLEGG C STABILITETSBEREGNINGER

26.03.2021

Stabilitetsberegninger Dagsone Vassmarka
Vegtraseen i Vassmarka går omtrent rett nordover fra den nordlige tunnelportalen for
Åsentunnelen. Det er flere fyllinger og skjæringer i Vassmarka som må vurderes i forbindelse
med reguleringsplan. Dette gjelder både fyllinger og skjæringer for E6 og lokalveger, men også
fyllinger for planlagt industriområde og omkring vegsystem i Vassmarka. Dette vedlegget tar for
seg stabilitet av fyllinger og skjæringer. Områdestabiliteten i Vassmarka er håndtert i vedlegg B.

Figur 1: Dagsone Vassmarka. Figuren viser planlagt vegsystem og andre områder som vil inngå i
reguleringsplanen. Grå områder, øst og vest for E6, vil bli regulert til næringsformål og det vil bli en del
oppfylling i disse områdene. Veglinjenummer er også vist.
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Det planlegges også et næringsområdeområde i Vassmarka, øst for planlagt E6. Her skal det
fylles opp mot 8 meter med stein hovedsakelig fra tunneldriving. Fyllingen avgrenses av den
østligste lokalvegen i Hammerkrysset, Dulumbekken i nord/nordøst, landbruksjord mot øst og
jernbanen i sør. Vegsystemet i Vassmarka heves med omtrent 2 m, og det blir også fyllinger av
tilsvarende fyllingshøyde omkring vegsystemet. Stabilitetsvurdering av næringsområdet er
håndtert i fagrapport R2-GEOT-08. Oversiktskart for dagsone Vassmarka er vist i figur 1.

Beregningsforutsetninger
Prosjekteringsforutsetninger for fagrapporten er gitt i vedlegg A.
Stabilitetsberegningene er utført i dataprogrammet Geosuite Stability 22.0.0.0 med beregningsmetode BEAST 2003. GeoSuite Stability baserer seg på en likevektsbetraktning av mulige
bruddflater. Det er utført beregninger med totalspenningsanalyse og effektivspenningsanalyse for
planlagt tiltak i dagsone Vassmarka i åtte representative profil. Tegning G701-702 viser hvor
profilene ligger.
Totalspenningsanalysen tar hensyn til udrenerte spenningsendringer i grunnen, mens
effektivspenningsanalysen er representativ for langtidssituasjon.
Materialparametere, lagdelingen og grunnforholdene er basert på resultater fra felt- og
laboratorieundersøkelser utført av NGI.
Lagdeling
Tolkningen er basert på de utførte grunnundersøkelsene i planområdet, samt lineær interpolering
mellom borpunktene. Faglig skjønn er benyttet der hvor det er tvil ved tolkningen av
sondering/prøvetaking.
Se hovedtekst for nærmere beskrivelse av grunnforholdene.
Kvikkleire/sprøbruddmateriale er framhevet med grå skravur i beregningsprofilene, se tegning
G751-763.
Poretrykk
Poretrykk er lagt inn som poretrykksprofiler i henhold til de utførte poretrykksmålingene i
Vassmarka ila. februar 2020 til februar 2021. Tolkning av poretrykkmålingene er vist i
tolkningsrapport R2-GEOT-03 [1].
Ved borpunkt N1271 (vest for E6, ca. profil 18265) er det tolket grunnvannstand ca. 0,8 m under
dagens terreng og hydrostatisk poretrykksfordeling ned til 5 m. Mellom 5,5 m og 12,5 m er det
registrert et poreovertrykk med en gjennomsnittlig gradient på 11,9 kPa/m. Mellom 12,5 m og 17,5
m er det registret et poreovertrykk med en gjennomsnittlig gradient på 12,5 kPa/m, og det er antatt
samme gradient derunder.
Ved borpunkt N34117 (øst for veglinja, ca. profil 18015) er det tolket grunnvannstand i dagens
terreng og hydrostatisk poretrykksfordeling ned til 4 meter. Mellom 4,0 meter og 8,0 meter er det
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registrert et underhydrostatisk poretrykk med en gjennomsnittlig gradient på 9,6 kPa/m, og det er
antatt samme gradient derunder.
Ved borpunkt N34123 (vest for E6, ca. profil 18575) er det tolket grunnvannstand ca. 0,6 m under
dagens terreng og hydrostatisk poretrykksfordeling ned til 6 m. Mellom 6,0 m og 11,0 m er det
registrert et underhydrostatisk poretrykk med en gjennomsnittlig gradient på 9,45 kPa/m, og det
er antatt samme gradient derunder.
Materialparameterne
Geotekniske parameterne er hentet fra tolkningsrapport R2-GEOT-03 [1], anbefalinger fra
erfaringsdata i Statens vegvesen V220 [2], samt faglig skjønn. Tabell 1 oppsummerer
effektivspenningsparametere benyttet beregningene.

Tabell 1: Effektivspenningsparametere benyttet i beregninger

Tyngdetetthet,
g [kN/m3]

Attraksjon,
a [kPa]

Friksjonsvinkel,
φ [°]

Vegfylling

19

0

42

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på erfaringsdata [2]

Steinfylling

19

0

40

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på erfaringsdata [2]

Tørrskorpeleire

19

0

30

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på erfaringsdata [2]

Leire

20

0

28

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på treakforsøk [3]

Kvikkleire 1

20

0

28

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på treakforsøk [3]

Kvikkleire 2
(W>40%)

18

0

33,4

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på treakforsøk [3]

Kvikkleire 3

20

0

28

Friksjonsvinkel og attraksjon
er basert på treakforsøk [3]

Lag

Merknad

Udrenert skjærfasthet er valgt på grunnlag av utført trykksondering (CPTU) nærmest det aktuelle
borprofilet og undersøkelser fra laboratoriet. Tolkning av CPTU er vist i tolkningsrapport R2GEOT-03 [1].
I beregningene tas det hensyn til at leiras udrenerte skjærfasthet varierer langs en skjærflate
avhengig av hvordan skjærflaten er orientert i forhold til hovedspenningsretningene, dvs.
anisotrop skjærfasthet. For å ivareta anisotropiforholdet har forholdene mellom fasthetsverdiene
blitt antatt i henhold til anbefalingene gitt i NIFS rapport 14/2014 [4]. Generelt er Ip mindre enn
10% i planområdet [1]. Anisotropiforholdet blir da:
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cuD/cuA = 0,63
cuP/cuA = 0,35
Det er lagt til grunn at det oppnås en skjærfasthet på 250 kPa i stabilisert materiale. I
beregningene regnes det med en gjennomsnittlig skjærfasthet i stabilisert sone, der
skjærfastheten til stabilisert og ustabilisert materiale er kombinert, i tråd med ref. [5]. Det
stabiliserte materialet får en økende su med dybden, på lik linje med ustabilisert materiale mellom
ribbene. Se mer om styrken i stabilisert materiale under resultater for profil B.
Laster
I stabilitetsberegningene er det benyttet en jevnt fordelt karakteristisk last på 15 kPa over hele
vegbredden som trafikklast når dette er mest ugunstig [6]. Det er benyttet en partialfaktor for
trafikklast på 1,3 iht. eurokode 7.
Det er også inkludert en terrenglast som en jevnt fordelt karakteristisk last på 5 kPa.
Terrenglaster påføres med faktisk utstrekning i mest ugunstige plassering for de ulike
skjærflatene, og ikke langs hele geometrien. Terrenglasten representerer snølast, evt.
kjøretøy/anleggstrafikk eller annen uavklart belastning i anleggsfasen. Som snølast er
terrenglasten relevant da man generelt har områder som alltid vil være brøytet i nedre del av
stabilitetsberegningene.

Generelt om fyllinger og skjæringer
Fyllinger i et flatt terreng begrenses av grunnens bæreevne. Grunnforholdene i Vassmarka består
av et tørrskorpelag på 1-2 meter over leire til berg. Laveste aktive udrenert skjærfasthet i leira er
omtrent 25 kPa. Beregning av bæreevne ved s = Nc*su,D/ᵞm gir tillatt fyllingshøyde på ca. 2,5 meter
ved ᵞm = 1,6, Nc = 5,14 og su,D/su,A = 0,63. Fyllinger over 2,5 meter må prosjekteres nærmere.
Tilsvarende som for fyllinger anses sikkerheten av skjæringer med høyde mindre enn 2,5 meter
å være ivaretatt, gitt at terrenget ved fot av fylling og topp av skjæring er tilnærmet flatt. Skjæringer
i foten av skråninger må imidlertid kontrolleres nærmere. Ved Hammer, nord for Gullberget, må
skjæringer under 2,5 m også kontrolleres.
Det er lagt til grunn en maksimal fylling/skjæringshelning på 1:2 for dagsone Vassmarka, men det
er da lagt til grunn kalk-sement-stabilisering eller forbelastning med vertikaldrenering. Slakere
helninger må benyttes ved dårligere stabilitet.

Beregningsresultater
Plassering av alle profiler er vist på plantegning G701 og G702.
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Profil A, stabilitet ved tunnelportal
Se tegning G751. Profilet viser lokalvegen som går over tunnelportalen, veglinje 25400.
Lokalvegen ligger delvis i skjæring og fylling. Mellom E6 og lokalveg skal det kunne fylles opp så
mye som mulig.
Tegning G751 viser at stabiliteten er tilfredsstillende for foreslått geometri for oppfylling mellom
vegene. Lokalvegen må bygges opp med steinfylling lagt på rensket berg oppover i skråningen.
Profil B, skjæring mellom profil 18550-18650,
Se tegning G752 og G753. Lengst nord i Vassmarka, ca. profil 18640 ved Hammer, skal E6 ligge
omtrent 5 m under dagens terreng. Dette krever en løsmasseskjæring opp mot 7-8 meter, når det
tas høyde for 2,4 m utgraving under topp veg. Løsmassene i området består av leire. Leira er
generelt kvikk eller av sprøbruddkarakter fra 2-3 m under dagens terreng. Ifølge mottatt grunnlag
er det planlagt en skjæring med helning 1:2 på begge sider av E6. En innledende
stabilitetsberegning viser dårlig sikkerhet for utgravingen, og det oppnås ikke tilfredsstillende
sikkerhet uten kalk-sement-stabilisering av leira.
Retningslinjer for grunnforsterkning med kalk-sement-peler er gitt i veileder for
grunnforforsterkning med kalk-sement-peler [5]. I beregningene er det lagt til grunn av KS-pelene
installeres som doble ribber med pelediameter på 0,8 m og 20 % overlapp. Senteravstanden er
satt til 3,75 meter øst og vest for veglinja. Dette gir en dekningsgrad på 33 %. Under traubunn er
senteravstanden satt til 2,25 meter. Dette gir en dekningsgrad på 55%. Kalk-sement-pelene kan
alternativt settes med gittermønster under traubunn.
Med bakgrunn i dette er det utført en supplerende stabilitetsberegninger for å vite hvor langt unna
på begge sider av E6 og hvor dypt det er behov for forsterkning for å oppnå tilfredsstillende
sikkerhet. Det er kortere til berg på østsiden av vegen. Dette påvirker også beregnede mengder
av kalk-sement, samt graveskråning. Lokalvegen på toppen av vestlig skjæring setter noe
begrensning for hvor slak skråningshelningen kan være. For skjæring vest er det derfor regnet ut
et kalk-sement-behov basert på en skråningshelning på 1:2. For østsiden er det regnet med en
skråningshelning på 1:2,5. Ytterligere utslaking av skjæringene kan utløse en beskjeden
reduksjon i behov for kalk-sement-stabilisering.
Beregningene viser at det er behov for stabilisering ned til berg. Stabiliseringens omfang i bredde
er vist på tegning G752 og G704. Ned mot berg forventes det dårligere innblanding. Det må derfor
gjøres ekstra tiltak for å få inn nok bindemiddel i dybden. For å ta høyde for redusert innblanding,
er styrken redusert for leira som ligger opp mot 1,5 meter over berg. Denne reduksjonen sammen
med at bergkonturen trolig er mer ujevn og gunstig tilsier at beregningene er på konservativ side.
Beregningene gir sikkerhetsfaktor på 1,6.
Tegning G753 viser også en drenert beregning med beregnet sikkerhet på 1,61. Denne
beregningen er utført ved å øke kohesjonen i den kalk-sement-stabiliserte leira inntil
sikkerhetsfaktoren blir 1,6. Nødvendig kohesjon i leira er 9 kPa. Det er ikke utført triaksialforsøk
på kalk-sement-stabilisert leire i Levanger kommune, så oppnådd kohesjon ved stabilisering er
ikke kjent. Forskningen dokumentert i ref. [7] og [8] viser at leire normalt får en betydelig økning i
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kohesjon, mens friksjonsvinkelen er omtrent upåvirket av kalk-sement-innblandingen. Det
konkluderes dermed at drenert sikkerhet er god for profil B.
Stabilitet mot Hammervatnet, profil C
Se tegning G754. Det er utført en stabilitetsberegning ned mot Hammervatnet fra Hammer gård.
Det er valgt en mer konservativ bergoverflate enn det som er innhentet fra Novapoint Quadri 2020
for å vurdere om en eventuell utglidning nede ved Hammervatnet kan forplante seg oppover mot
det planlagte vegsystem nord for Gullberget. Stabilitetsberegningen viser en god
sikkerhetsmargin for den kritiske glideflaten, dvs. F>1,4. Det er derfor ikke nødvendig med videre
utredning av stabiliteten ned mot Hammervatnet. Resultatene fra stabilitetsberegningene er
presentert på tegning G753.
Stabilitet av fyllinger for E6 ved Hammerkrysset, profil D
Se tegning G755 – G759. Ved Hammerkrysset ligger planlagt E6 opptil 7 m over dagens terreng.
Den høyeste delen av fyllingen ligger der Dulumbekken krysser E6. I tillegg er det planlagt en
forbelastning på 2 meter fylling for E6. Forbelastningen skal ligge i samme høyde 10 m ut på
begge sider av E6. Dette betyr at det blir en fyllingshøyde opptil 9 m.
Resultater fra en innledende stabilitetsberegning viser at det ikke er tilfredsstillende sikkerhet iht.
kravet på γm = 1,6 for den planlagte fyllingen for E6, se tegning G755. Det er derfor nødvendig
med forkonsolidering av grunnen for å oppnå god nok stabilitet for E6 uten permanent motfylling.
Tegning G756 og G757 viser hvilket nivå man kan fylle til, uten å gjøre spesielle tiltak og fremdeles
oppnå henholdsvis 1,4 og 1,6 i sikkerhet. Oppfylling med 2,2 meter gir γm over 1,6, mens
oppfylling til 2,8 meter gir γm over 1,4.
Tegning G758 viser hvilken helning forbelastningens sideterreng må ha for å kunne oppnå 1,6
eller 1,4 i sikkerhet, uten spesielle tiltak. Gjelder ved full forbelastning, 2 meter over planlagt E6.
Beregningen viser at motfyllingen må ha en helning på 1:13,5 eller 1:9,3 for å oppnå henholdsvis
1,6 og 1,4 i sikkerhet.
De to beregningene over benyttes til å lage en pragmatisk formel for å anslå utbredelsen av
forbelastning med eventuell motfylling for hele vegstrekningen i Vassmarka. Ved fyllingshøyder
under 2,2 meter kan man benytte skråningshelning 1:3 for å oppnå 1,6 i sikkerhet. 2,8 meter
oppfylling dersom man kan redusere sikkerhetsnivået til 1,4. Nødvendig skråningshelning for en
gitt fyllingshøyde blir som følger:
Sikkerhetsnivå 1,6:
å

ℎ

= 1,55 ∙

ℎø

− 0,4

Gyldig fra 2,2 til 9 meter oppfylling
Sikkerhetsnivå 1,4:
å

ℎ

= 1,0 ∙

ℎø

+ 0,2

Gyldig fra 2,8 til 9 meter oppfylling
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Tegning G704 viser hvordan forbelastning med motfyllinger blir seende ut i plan. Formlene er kun
gyldig for flatt terreng nedenfor skråningen, og gir et anslag på nødvendig område som må
benyttes for å få til en motfylling som gir god nok stabilitet. Motfyllingen må utformes mer optimalt
i byggeplanfasen.
Tegning G759 viser en beregning for fremtidig situasjon med styrkeøking i leira som følge av
vertikaldrenering og forbelastning, og planlagt oppfylling mellom vegarealene. Beregningene gir
tilfredsstillende stabilitet.
SHANSEP-prinsippet er benyttet for å estimere økningen av styrken i leira i forbindelse med
vertikaldrenering og forbelastning. Dvs. at udrenert skjærfasthet økes med økt effektivspenning i
leira. Dette er gjort ved å beregne en ny P0’ og ny OCR etter oppfylling, og deretter beregne en
differanse mellom SHANSEP-basert su før og etter oppfylling. Det er benyttet SHANSEP-faktorer
a=0,28 og m=0,65. Differansen er så lagt til anbefalt su-profil brukt i stabilitetsberegningen. P0’profil, OCR og SHANSEP-parametere er basert på regnearkene som ligger til grunn for CPTUtolkningen i rapport [3]. En sammenstilling av benyttet C-profil under vegfyllingen i profil D er vist
i figur 2.

Figur 2: Figuren viser økning av su som følge av økt effektivspenning i leira under vegfyllingen i profil D.
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Stabilitet for fyllinger mellom vegarealer, profil E F og G
Se tegning G760, G761og G762. Tegningene viser beregning av maksimal oppfylling mellom
vegarealer. Beregningene er utgangspunkt for LARK sine landskapsmodeller for nytt terreng
mellom vegarealene. Det skal fylles med overskuddsmasse fra tunneldriving.
Stabilitet for skråning ned fra Hammerberga, profil H
Se tegning G763. Øst for E6, ved ca. profil 18350, er det dårlig stabilitet ned fra Hammerberga.
Dagens situasjon gir 1,15 i sikkerhet. Vegfyllingen vil i seg selv virke stabiliserende på området,
men den sikrer ikke de kritiske området opp mot Hammerberga. Glideflatene som når ned mot
vegarealet må ha en sikkerhet større enn 1,6. Glideflater som ligger lengre unna kan sikres iht. til
NVEs kvikkleireveileder 7/2014 [9]. For å oppnå 1,6 for større glideflater og vesentlig
prosentvisforbedring for glideflater som ikke når vegen, må det legges ut en motfylling som vist
på tegning G763 og G704. Beregningen vist på tegning G763 viser at det må fylles på ca. 1,0
meter over et ca. 2 600 m2 stort område. Området er markert på tegning G704.

Tabell med resultater fra beregninger
Tegningsnummer

Beskrivelse

G751

Beregningsprofil A-A, Ferdig situasjon

G753

Beregningsprofil B-B, Fremtidig
situasjon uten oppfylling over traubunn,
beregningsresultater

G754

Beregningsprofil C-C,
Stabilitetsberegning mot
Hammervatnet

G755

Beregningsprofil D-D, Vegfylling lagt
uten forbelastning

G756

Beregningsprofil D-D, Maksimal
fyllingshøyde for å oppnå Sf=1,4

Partialfaktor oppnådd

Krav

1,53 (drenert)
1,69
1,76
1,84 (sammensatt)
1,63 (sammensatt)
3,10 (drenert)
1,77
1,58 (sammensatt)
1,58
1,59 (sammensatt)
1,61 (drenert)
1,72 (drenert)
1,55
1,56
1,53 (sammensatt)
3,38 (drenert
1,24
1,37 (sammensatt)
1,47
1,23 (sammensatt)
2,83 (drenert)
2,84 (drenert, sammensatt)
4,00 (drenert)
4,01 (drenert)
4,03 (drenert, sammensatt)
1,40
1,65
2,70 (drenert)
1,63
2,68 (drenert)

>1,4
>1,6
>1,5
>1,5
>1,6
>1,5
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,4
>1,4
>1,4
>1,25
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,5
>1,5
>1,6
>1,5
>1,5
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
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Tegningsnummer

Beskrivelse

G757

Beregningsprofil D-D, Maksimal
fyllingshøyde for å oppnå Sf=1,6

G758

Beregningsprofil D-D, Nødvendig
skråningshelning for å oppnå Sf=1,4 og
Sf=1,6

G759

Beregningsprofil D-D, Endelig
vegsystem, med økt oppfylling av
terreng, økt su

G760

Beregningsprofil E, Ferdig situasjon

G761

Beregningsprofil F, Ferdig situasjon

G762

Beregningsprofil G, Ferdig situasjon

G763

Beregningsprofil H, Beregnet dagens
situasjon, og situasjon med motfylling

Partialfaktor oppnådd

Krav

1,68
1,70 (sammensatt)
1,62 (sammensatt)
2,70 (drenert)
1,81
2,90 (drenert)
1,72
1,66 (sammensatt)
1,89
1,45
1,46
1,43 (sammensatt)
1,41 (sammensatt)
3,85 (drenert)
2,58
2,57 (sammensatt)
3,00 (sammensatt)
4,12 (drenert)
1,66 (sammensatt)
1,79
4,25 (drenert)
1,76
1,75 (sammensatt)
1,74 (sammensatt)
1,81
2,41 (drenert)
3,43 (drenert)
2,81
1,64
1,61 (sammensatt)
2,83 (drenert)
1,68
1,64 (sammensatt)
2,90 (drenert)
2,15
2,67
1,75
1,72 (sammensatt)
3,86 (drenert)
1,15*
2,25 (drenert)*
1,27**
1,60**

>1,6
>1,6
>1,6
>1,5
>1,5
>1,5
>1,6
>1,6
>1,6
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
(>1,4)
>1,6
>1,6
>1,5
>1,5
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,5
>1,5
>1,6
>1,6
>1,6
>1,5
>1,6
>1,6
>1,5
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
>1,6
9,5 % forbedring
>1,25
>1,26 (se over)
>1,6

* Sikkerhet før tiltak
** Sikkerhet etter gjennomført tiltak
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VEDLEGG D – SETNINGSBEREGNINGER

26.03.2021

Setningsberegninger – Vassmarka
I forbindelse med reguleringsplan for Levanger kommune er det vurdert setningsproblematikk ifb.
Med etablering av ny E6 i Vassmarka. Eksisterende E6-trase gjennom Vassmarka ligger delvis
på et lavere nivå enn planlagt trase, og delvis på pelefundamentert bru (ref. Gullberget bru). Ny
E6 fra sør er lagt i tunnel, med portal helt sør i Vassmarka. Se Figur 1 for oversikt over
Vassmarka.
I Vassmarka heves planlagt E6 med gjennomsnittlig 2 m i forhold til dagens terreng, men det er
store variasjoner i oppfyllingshøyde langs veglinjen. Det skal etableres et påkjøringsfelt for
nordgående kjøreretning, og et avkjøringsfelt for sørgående. I tillegg skal det etableres fylling på
begge sider av veien. Fyllingen øst for vegsystemet etableres i forbindelse med planlagt
næringsområde, og setningsberegninger for dette området er dekket i egen fagrapport, se R2GEOT-08 [1].

1

Figur 1 Planlagt vegsystem i Vassmarka. Næringsområdet øst for vegsystemet er markert med (1).
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Topografi og grunnforhold
Vassmarka ligger i et bredt dalsøkk sør for Hammerberga. Terrenget i Vassmarka er for det meste
flatt med en slak helning, ca. 1:30, mot Hammervatnet i vest. Mot sør stiger terrenget på opp mot
jernbanen, og mot nord stiger terrenget på mot Gullberget og Hammerberga.
Grunnen der vegfyllingen skal etableres i Vassmarka består hovedsakelig av et 1,0 – 2,5 meter
tykt lag av tørrskorpeleire. Over tørrskorpa ligger det typisk humusholdige jord-/vekstlag og evt.
oppfylling fra vegareal og annen infrastruktur. Under tørrskorpen ligger et lag av bløt til middels
fast leire over berg, med mektighet opp til omtrent 40 m. Store deler av leireforekomsten
karakteriseres som kvikkleire/sprøbruddmateriale. Massene er generelt overkonsolidert med en
OCR rundt 1,5 – 2,5 for de dypere lagene. Det går ingen gjennomgående drenerende lag gjennom
leiren, og poretrykksmålere i området viser en grunnvannsstand rundt 1 meter under terreng, og
overhydrostatisk poretrykksutvikling i dybden.

Beregningsforutsetninger
Geometri
Ved beregning er det tatt utgangspunkt i lengdesnitt langs vegbanen, og diverse tverrsnitt som er
tatt ut langs veglinjen. Et tverrsnitt er vist i Figur 2.
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Figur 2: Tverrsnitt tatt ut ved profil 18200

Krav
Setningsforskjeller langs vegbanen må vurderes iht. håndbok N200. Krav angis som tillatt
setningsforskjell mellom to punkter, hvor bestemmende faktorer er fartsgrense på strekningen og
avstand mellom punktene. Kravet er visuelt fremstilt i Figur 3. Det er satt tilsvarende krav til
setningsforskjeller for et tverrsnitt over vegen, se Figur 4. Alle krav til setninger er angitt som
setninger som forekommer ila. 40 år etter ferdigstillelse av anlegget. Det vil si at det er mulig å ta
unna store deler av setningspotensialet før ferdigstillelse av anlegget, for eksempel ved å
forbelaste anlegget.
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Figur 3: Tillatt setningsforskjell på strekningen L ved ulike fartsgrenser. Figur er hentet fra håndbok N200 [2]

Figur 4: Tillatt tverrfallsavvik ved ulike fartsgrenser. Figur er hentet fra håndbok N200 [2].

Det er i tillegg iht. N200 [2] satt en øvre begrensning på totalsetninger i enkeltpunkter. Kravet er
gjengitt i

Figur 5: Tillatt totalsetning ved ulike fartsgrenser iht. N200 [2]

For de aktuelle setningsberegningene gjelder dermed at ved L = 50m mellom beregningspunkter,
skal setningsforskjellene ikke overstige 25cm. Tillatt totalsetning for enkeltpunkter er 40cm.
Beregningsmodell
Beregningene utføres i beregningsprogrammet Geosuite Settlements. Beregningsmodellen er
basert på Janbus konsolideringsteori for primærsetninger, og regner ulik stivhet for jorda over og
under prekonsolideringsspenningen, pc'. For belastning mellom vertikal effektivspenning, p0' og
pc' benyttes en ødometermodul, M0, mens stivheten for belastning over pc' beregnes med et
modultall, p0' og en referansespenning, pr'. Ved utregning av stivhet etter pc' benyttes uttrykket
M=m*(p'-pr'), hvor p' er vertikal effektivspenning etter belastning. Prinsippet er vist i Figur 6.
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Figur 6: Prinsipp for beregning av setninger etter Janbu, hentet fra Geosuites brukermanual.

Beregningsparametere
Beregningsparametere i modellen er basert på tolkede ødometerforsøk fra Vassmarka, se
geoteknisk tolkningsrapport [3]. Valg av stivhetsparametere og prekonsolideringsspenning er i
hovedsak gjort på grunnlag av samleplott for borpunkter omkring vegsystemet i Vassmarka. Det
er lagt mest vekt på ødometerforsøkene med prøvekvalitet 1 og 2 for valg av trendlinje i
samleplottene. Prøvekvaliteten 1/2 er markert blått, mens prøvekvalitet 3/4 er markert oransje i
de ulike plottene. Ødometer utført for prøvene i punkt N31271, N31239, N32582 og N32584
anses som relevante for setningsberegninger i Vassmarka.
Poretrykk
Tolket poretrykk i området er basert på poretrykksmålere plassert i punkt N31271 [3].
Grunnvannsstand ligger ca. 1,0 meter under terreng, og poretrykksutviklingen i dybden har en
gradient mellom 11,9 – 12,5 kPa/m.
Beregninger er utført både for ensidig og tosidig drenering. Leiren i området går helt ned til berg,
og det er ikke påvist mer permeable lag mellom berg og leiren. Poretrykksresponsen i området
tyder likevel på at det er noe kommunikasjon mellom poretrykket i bunn av profilet og det lengre
oppe i dalsidene, da det er overhydrostatisk poretrykksutvikling i dybden. Det antas derfor at reell
situasjon best kan beskrives som en mellomting mellom ensidig og tosidig drenering. Med
bakgrunn i dette er det beregnet setninger for begge situasjonene.
Prekonsolideringsspenning, p c ’
Prekonsolideringsspenningen som er benyttet i beregningene er vist på Figur 7 og Figur 8. Denne
er valgt på bakgrunn av utførte ødometerforsøk og CPTU-sonderinger. Siden CPTUkorrelasjonene er basert på data fra blokkprøver vil de til en viss grad kompensere for
prøveforstyrrelsen man ofte ser i spesialforsøk på 72/75mm sylinderprøver. Forstyrrede forsøk
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gir ofte for lav prekonsolideringsspenning. For dybden under 20 m, der det ikke er utført
ødometerforsøk, er det kun benyttet CPTU-sonderinger ved bestemmelse av pc’. OCR (=pc’ / p0’)
er ikke valgt lavere en 1,2. Det er en tydelig stigning for CPTU-forsøkene i Vassmarka under ca.
12 meter.

Figur 7: Sammenstilling av prekonsolideringsspenning, pc', mot dybden for ødometerforsøk

Figur 8: Sammenstilling av prekonsolideringsspenning, pc', estimert fra CPTU, mot dybde
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Ødometermodul, M 0
Ødometermodul velges basert på samleplott av M0 mot dybde som vist i Figur 9.

Figur 9 Sammenstilling av M0 mot dybde og valgte trendlinje for valgte ødometerforsøk i Vassmarka.

Modultall m
Trendlinje for modultallet m er vist under i Figur 10. Høy m de øverste 12 meter skyldes bl.a. et
litt lavere vanninnhold over 11 m dybde for spesialforsøkene som er vist under. Verdiene faller
innenfor normalområdet for leira med tilsvarende vanninnhold.
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Figur 10 Sammenstilling av modultall m mot dybde og valgte trendlinje for valgte ødometerforsøk i
Vassmarka.

Konsolideringskoeffisient
Konsolideringstid beregnes ved hjelp av konsolideringskoeffisienten cV. Denne deles i to for
overkonsolidert og normalkonsolidert oppførsel, henholdsvis cV,OC og cV,NC. Parameterne velges
basert på tolket cv fra ødometerforsøk utført i borehull N31239, N31271, N32582 og N32584. I
beregningene benyttes det følgende cV,OC og cV,NC, se Figur 11 og Figur 12.
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Figur 11

Figur 11 Sammenstilling av cV,OC mot dybde og valgt trendlinje for valgte ødometerforsøk i Vassmarka.
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Figur 12: Sammenstilling av cV,NC mot dybde og valgt trendlinje for valgte ødometerforsøk i Vassmarka.

Figur 13: Tolket pr’ fra ødometerforsøk

Sammenstilling
En sammenstilling av alle beregningsparametere for Vassmarka er gitt i Tabell 1.
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Tabell 1 Sammenstilling av beregningsparametere for fylling Vassmarka

Dybde
[m]

ꝩ
[kN/m3]

0

19

0

2

19

2

pr’
[kPa]

MOC
[MPa]

m
[-]

CV, OC
[m2/år]

CV, NC
[m2/år]

105

100

10

27

40

5

26

115

105

10

27

40

5

20

26

115

105

5,25

27

25

5

12

20

115

160

130

5,25

27

25

5

12

20

115

160

130

4,5

20

12

2,5

40

20

324

370

200

4,5

20

12

2,5

p0’ [kPa] pc’ [kPa]

Fylling i veglinje
For å beregne totale setninger i veglinjen er det gjort en forenkling av lastbidraget fra vegen, samt
de omkringliggende områdene. Det er i grove trekk sett på ulike soner langs vegen med tilnærmet
lik oppfyllingshøyde sammenlignet med dagens terreng. Sonene er delt inn i rektangler med jevn
belastning over hele utbredelsen til rektangelet. Det er antatt at fyllingen har en midlere
tyngdetetthet på 20kN/m3. Figur 14 viser lastsituasjonen benyttet i beregningene, og Tabell 2
angir benyttet oppfyllingshøyde.
Setninger er vurdert langs veglinjen mellom profil 17970 – 18400. Ved ca. profil 17960 slutter
tunnelen gjennom Åsen og det kan dermed antas null setninger her, da vegen i sin helhet er
fundamentert på berg. Ved ca. profil 18400 går vegen inn i en skjæring gjennom Gullberget og
det antas null setninger. Beregningspunkter er plassert for hver 50 meter langs veglinjen gjennom
Vassmarka, med første punkt i profil 18000.
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Figur 14: Lastsituasjon for vegsystemet
Tabell 2: Fyllingshøyde for de ulike lastrektanglene.

Lastnummer

Fyllingshøyde

Lastnummer

Fyllingshøyde

1

1,8 meter

8

2,5 meter

2

2,4 meter

9

1,0 meter

3

1,3 meter

10

1,0 meter

4

2,4 meter

11

2,0 meter

5

2,4 meter

12

1,0 meter

6

3,3 meter

13

0,5 meter

7

4,0 meter

14

1,0 meter
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Vertikale dren
Massene i området er lite permeable. Ved belastning av grunnen i området vil det økte poretrykket
bruke lang tid på å utjevne seg. Årsaken til dette er lav konsolideringskoeffisienten og lang
drensveg, spesielt i nordre del av Vassmarka. Selv om det antas tosidig drenasje, vil setningene
utvikles over flere tiår. For å fremskynde konsolideringen i området er det valgt å benytte vertikale
dren. Metoden innebærer installasjon av prefabrikkerte dren som presses ned i grunnen, dvs. fra
terreng og ned til berg. Dimensjonering av vertikale dren er utført iht. håndbok V221 [4]. Vertikale
dren skal etableres for hele vegsystemet gjennom Vassmarka. Drenene plasseres i et gridmønster med en gitt senteravstand mellom hvert dren, og resultatet er at man betraktelig
reduserer drensvegen slik at poreovertrykket forsvinner raskere og dermed fremskynder
setningsprosessen. Bruk av vertikale dren gjennomføres i kombinasjon med forbelastning av
området, for å i større grad kunne sikre mot videre setningsutvikling.
Dren føres opp i et filterlag som etableres under fyllingen. Filterlaget bør være minst 0,5 meter
tykt, og ha gode drenerende egenskaper. Filterlaget fungerer også som et stabilt underlag for
installasjonsmaskiner for drenene.

Figur 15: Vegfylling med forbelastning og vertikale dren. Figur er hentet fra V221 [4], og er ment som en
prinsippskisse, og er ikke del av prosjektert grunnlag.

Dimensjonering av vertikale dren er utført under forutsetning at vegbanen forbelastes, og at det
oppnås tilnærmet 95% konsolideringsgrad for massene før forbelastningen fjernes. For å oppnå
dette estimeres det, basert på beregningsmetodikk i V221, at dren etableres med senteravstand
på 2 meter, og at forbelastningen må ligge i minst 1 år.
Vertikal drenering av leira er i forbindelse med forbelastningen vurdert å ha liten effekt på
setningsforløpet og er derfor neglisjert.
Dren etableres under vegbanen, samt i en bredde på 10 meter ut på hver side av vegen, hvor
fyllingen for forbelastning trappes ned. Se Figur 15 for prinsippskisse for et generelt tverrsnitt. Det
forbelastes jevnt over hele vegbanen med 2 meter over endelig nivå for vegen.
Ved detaljprosjektering av de vertikale drenene må det påvises at dreneringskapasiteten i dybden
er god for de vertikale drenene. Prefabrikkerte dren vil miste noe dreneringskapasitet ved økende
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horisontaltrykk. Det kan være aktuelt å utføre test av dreneringskapasitet ved nedsetting av dren
i Vassmarka.
I Vassmarka er det nødvendig at drenene føres til store dyp (>40 meter). Det er da viktig at det
utføres kontroll av at dren er satt vertikalt. I en situasjon hvor flere dren i samme område ikke er
satt tilstrekkelig vertikalt, kan det medføre lommer med større drensveg enn prosjektert, hvor
setningsforløpet går tregere enn beskrevet. For å motvirke dette kan det være aktuelt å øke
tettheten med dren i områder med større dybde til berg.
Ved nedsetting av vertikaldren vil leira i en sone rundt drenene omrøres, og man får områder med
midlertidig lokal reduksjon av skjærfasthet. Dette må tas hensyn til ved oppbygging av
forbelastningen slik at grunnen ikke belastes for raskt med for høy belastning etter at drenene er
installert. Prosedyre for oppbygging av forbelastningen behandles nærmere i byggeplan.

Resultater
Det er i utgangspunktet sett på 8 profiler, og deretter sett nøyere på 4 utvalgte profiler. Figur 16
viser totale setninger i ulike profiler ved ulike tidspunkter, mens Figur 17 og Figur 18 viser
setningsforløp over tid. Det fremgår tydelig at det er stor forskjell i konsolideringstid mellom
beregninger utført for ensidig og tosidig drenasje. I tosidig drenert situasjon vil alle setninger
komme innen 40 år, mens det ved ensidig drenering fortsatt vil forløpe setninger etter 100 år. Den
virkelige situasjonen vil ligge et sted midt imellom disse. I områder med stor belastning og stor
dybde til berg, vil store deler av dybdeprofilet ha spenninger over prekonsolideringsspenning, noe
som medfører mye større setninger og lengre setningsforløp.

Figur 16: Setningsforløp langs lengdesnittet til vegen. Setninger er angitt ved beregning uten vertikale dren
eller forbelastning. Tidsforløp før endelig setning inntreffer varierer mye.
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Figur 17: Setningsutvikling over tid for utvalgte profiler forutsatt ensidig drenering.

Figur 18: Setningsutvikling over tid for utvalgte profiler. Forutsatt tosidig drenering.

For å betrakte situasjonen med bruk av vertikaldren og forbelastning, er det utført tilsvarende
beregninger som uforbelastet situasjon, men hvor grunnbelastningen er økt med 40kPa. Da vi
antar en konsolideringsgrad på 95% er det deretter funnet tidspunkt tu hvor forbelastet situasjon
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har oppnådd 95% av sine setninger. Beregningen er deretter utført på nytt, men hvor forbelastning
tas gradvis av etter tu er påløpt. Lastbildet går da tilbake til opprinnelig situasjon. Setningene
normaliseres deretter etter tu da det antas at tu i realiteten er 1 år (basert på beregninger av
konsolideringstid ved vertikale dren). Dette resultatet er presentert i Figur 19.
De totale setningene blir generelt større ved bruk av forbelastning og vertikale dren, men forløpet
blir mye kortere, og det meste av setningene har påløpt ila. 1 år, samt en svelleperiode i noen
måneder etterpå.

Figur 19: Setningsutvikling over tid for utvalgte profiler med vertikale dren. Fyllingen er i dette tilfellet
forbelastet med 2 meter fylling i tilnærmet ett år, og deretter avlastet til endeling nivå.

Konklusjon
Vertikaldren i kombinasjon med forbelastning i Vassmarka vil være en effektiv metode for å «ta
ut» setninger av grunnen slik at differansesetninger og total setning etter ferdig bygd veg vil være
små og innenfor krav i håndbok N200. Det bør installeres dren med en senteravstand på 2 m og
forbelastning med en overhøyde på 2 m. Det kan bli nødvendig med tettere dren der hvor dybden
til berg er størst.
I byggeplan må beregningen detaljeres med tanke på konsolideringstid for forbelastningen og
forventet total setning slik at arbeidene kan overvåkes og følges opp best mulig.
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Vedlegg E: Verifikasjonsskjema tredjepartskontroll

Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll
etter N200 (2018) og kvalitetssikring iht. NVE 7/2014
Oppdragsgiver:

Nye Veier AS

Oppdrag:

E6 Kvithammer ‐ Åsen, uavhengig kontroll geoteknikk

Oppdragsnummer Multiconsult:

10214848

Tiltak til utvidet kontroll:

Geoteknisk fagrapport. Detaljregulering dagsone Vassmarka

Revisjonshistorikk utvidet prosjekteringskontroll:
Antall sider
skjema

Overordnet
kontrollstatus

Multiconsult, Guro Torpe Vassenden, Tore Jensås
(sidemannskontroll) og Roger Kristoffersen (godkjenning)

7

Åpen

26.11.20 / 01

Magne Mehli (Sweco)

9

Åpen

10.02.21 / 02*

Multiconsult, Guro Torpe Vassenden, Emilie Bjarghov
(sidemannskontroll) og Roger Kristoffersen (godkjenning)

11

Åpen

09.03.21 / 03

Magne Mehli (Sweco)

12

Åpen

11.03.21 / 04

Multiconsult, Guro T. Vassenden, Ivana Anusic
(sidemannskontroll) og Roger Kristoffersen (godkjenning)

14

Åpen

18.03.21 / 05

Magne Mehli (Sweco)

17

Åpen

25.03.21 / 06

Multiconsult, Guro T. Vassenden, Ivana Anusic
(sidemannskontroll) og Roger Kristoffersen (godkjenning)

18

Lukket

Dato / Revisjon

Utarbeidet av

18.11.20 / 00

Sammendrag av utvidet kontroll:
Den geoteknisk fagrapport er utarbeidet av Sweco. Mottatt rapport gjelder for detaljregulering Levanger
kommune og omfatter geoteknisk prosjektering for dagsone Vassmarka. Dagsone Vassmarka består av en
1170 m lang parsell mellom det nordlige påhugget av Åsentunnelen og Hammer.
Multiconsult utfører den utvidede prosjekteringskontrollen ved gjennomgang av tilgjengelig materiale.
Prosjekteringskontrollen utføres med utgangspunkt i N200 (2018) kapittel 203 Kontroll av planlegging,
prosjektering og utførelse.
Iht. N200 kapittel 203.3 kan utvidet kontroll i PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern
systematisk kontroll (kollegakontroll) er gjennomført og dokumentert, mens utvidet kontroll i PKK3 skal
utføres som en faglig kontroll. Utvidet kontroll i PKK3 gjøres fra og med reguleringsplan til og med byggefasen
og utføres iht. N200 kap. 203.4. Kapittel 203.5 beskriver krav til dokumentasjon av kontroll. Foreliggende
verifikasjonsskjema ansees tilstrekkelig som dokumentasjon av utvidet kontroll i PKK3 for fagrapport
Vassmarka, når alle avvik er lukket.
Utvidet prosjekteringskontroll for konstruksjoner forutsettes ivaretatt ifm. Vegdirektoratets
godkjenningsordning, og er derfor ikke kontrollert.
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Planlagt tiltak faller inn under tiltakskategori K4 noe som innebærer at vurderingene skal kvalitetsikres av et
uavhengig foretak. Kvalitetssikring utføres iht. NVEs retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og skredfare i
arealplanar» og veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Foreliggende verifikasjonsskjema ansees
tilstrekkelig som dokumentasjon av uavhengig kvalitetssikring iht. NVE for fagrapport Vassmarka, når alle
avvik er lukket.
Det utarbeides et kort orienterende notat ifm. kontrollen, der foreliggende skjema vedlegges.
*Denne revisjonen tar for seg kun notat N2‐GEOT‐03_REV B, og nye punkter lagt til er 34‐41. Andre åpne
punkter med besvarelse fra Sweco vil svares ut når en revisjon av hele fagrapporten foreligger.
Rev 04 av dette verifikasjonsskjemaet svarer ut R2‐GEOT‐07_revB og N2‐GEOT‐03_revC. Revidert tekst er gitt i
kursiv.
Rev 06 av dette verifikasjonsskjemaet svarer ut R2‐GEOT‐07_rev 0. Alle åpne kommentarer er lukket og
Multiconsult gir dermed anbefaling om godkjenning av rapport R2‐GEOT‐ 07_rev 0.

Dokumenter underlagt kontroll:
Dok. Nr.

Tittel

Dato

R2‐GEOT‐07_rev A

Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan.
Dagsone Vassmarka.

30.10.2020

Sweco

N2‐GEOT‐03_rev B

Utredning av områdestabilitet – Vassmarka

29.01.2021

Sweco

R‐GEOT‐07_rev B

Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan.
Dagsone Vassmarka.

25.02.2021

Sweco

N2‐GEOT‐03_rev C

Utredning av områdestabilitet – Vassmarka

10.03.2021

Sweco

R‐GEOT‐07_rev 0

Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan.
Dagsone Vassmarka.

26.03.2021

Sweco
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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‐07
1

2

3

Generelt

Generelt

Kvalitetssikring

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, samt NVEs
retningslinjer nr. 2/2011 og NVEs veileder nr. 7/2014.
Sweco 26.11.20: OK
Rapporten er bygd opp uoversiktlig med egne notat som
vedlegg (som også har egne vedlegg).
Ønskelig med skilleark for vedlegg B, der det ikke kommer
fram at det er vedlegg B.
Sweco 26.11.20: Skilleark for vedlegg B ble avglemt i forrige
leveranse. Tas med i neste revisjon. Utover det er vi ikke
enige i at rapporten er uoversiktlig.
Det foreligger rutiner for kvalitetssikring. Egenkontroll og
kollegakontroll er dokumentert gjennomført i egne skjema.
Det er også dokumentert på side 3 i rapporten at
kvalitetssikring er gjennomført og dokumentert.

I/T

L

R

L

I/T

L

I/T

L

Sweco 26.11.20: Ok
4

Kap. 2/Vedlegg A

Tiltakskategori
Sweco har vurdert tiltaket (presentert i vedlegg A) å være i
tiltakskategori K4 iht. tabell 5.2 i NVEs veileder nr. 7/2014.
Valg av tiltakskategori begrunnes med at tiltaket medfører
større personopphold og har en viktig samfunnsfunksjon.
Multiconsult er enig i denne klassifiseringen.
Denne vurderingen burde fremkomme i selve rapporten
under kap. 2, og ikke bare i vedlegg A.
Sweco 26.11.20: Hensikten med vedlegg A er å korte ned
hovedrapporten. Vurderingene er derfor lagt i vedlegg A, og
kun det mest nødvendige er tatt med i kapittel 2.
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5

Kap. 2

Tunnelportaler er valgt til geoteknisk kategori 1, CC/RC 2,
PKK og UKK 2. Det kan leses ut fra Vedlegg A at dette er valgt
med bakgrunn i at portalene skal fundamenteres på
steinfylling på berg. Dette kan med fordel implementeres i
tabellen slik at det kommer tydelig frem slik som de andre
tiltakene. F.eks. «Tunnelportal på steinfylling/berg».
Sweco 26.11.20: Vi forstår ikke helt hva vi har gjort feil her,
og vi ber derfor Multiconsult om å utdype kommentaren
dersom den har relevans for kvaliteten av rapporten.

6

7

Kap. 3 (Profil
17960‐18390)

Kap 5.1.1

MC: Det er ingen feil, kun ment som råd om å øke
forståelsen/bakgrunnen for valgt kategori for tunnelportal
med en enkel tilleggstekst.
Anbefaler å benytte et annet ord en «løsmassebasseng».
Dette tolkes av oss som et basseng av løsmasser med berg
omsluttende rundt på alle kanter, slik at løsmassene har
ingen «plass å dra». Ut fra resten av beskrivelsen av dybde
til berg, føler vi at dette ikke stemmer. Vurdere å benytte
«løsmassedal» eller lignende.

R

L

R

L

MS

L

TS

L

Sweco 26.11.20: Ok
Figur 5: Tolket berg (stiplet linje) går mye dypere enn tolket
berg i de viste borpunktene (N32124 og N32123). Hvis dette
er fordi borpunktene er trukket inn i profilet burde dette
kommenteres.
Sweco 26.11.20: Vi kan kommentere det i figurteksten.

8

Kap. 5.2

MC: Borpunktene er fjernet fra figuren og vi anser
kommentaren som lukket.
Sweco kaller kap. 5.2 for «Geoteknisk prosjektering». Vi
mener dette er forvirrende, da vi er i en reguleringsfase og
det utføres geotekniske vurderinger. Kapittelet bør døpes
om til f.eks. Geoteknisk vurdering.
Sweco 26.11.20: Vi kan ikke se at dette er kommentert på
NGI sine rapporter, og vi forstår derfor ikke hvorfor det er
forvirrende når Sweco kaller dette kapittelet «geoteknisk
prosjektering». Hvis dere ser i håndbok N200, kapittel
204.32, så skal vi dokumentere den geotekniske
prosjekteringen som er utført ifb. reguleringsplanfasen. Da
synes jeg det blir like riktig å kalle dette kapitlet for
«geoteknisk prosjektering» som noe annet.
MC: Det er kommentert i alle NGIs rapporter med en lukket
kommentar som her, og de har valgt å la det stå som
geoteknisk prosjektering.
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9

Kap. 5.2.1

Grunnforsterkning (KS‐peler)
Det er ikke presentert utregning (hvilke verdier som er lagt
til grunn) av oppnådd skjærstyrke av det stabiliserte
jordvolumet. Dette anbefales inkluderes under vedlegg C.
Sweco 26.11.20: Dette er allerede presentert i vedlegg C,
men vi har gjort noen presiseringer slik at dette kommer
tydeligere frem.

10

Kap. 5.2.1

TS

L

MS

L

TS

L

TS

L

MC: Ut fra tegning G752 med detaljert presentasjon av cu‐
profiler i profil B‐B og beskrivelse i vedlegg C under
materialparametere aksepter Multiconsult tilsvaret og anser
kommentaren som lukket.
I tredje avsnitt står det at beregning for planlagt fylling for
E6 gir en sikkerhet rett i overkant av 1,5. Presenterte
beregning av planlagt fylling i vedlegg C viser en sikkerhet på
1,42.
Sweco 26.11.20: Rettes opp.

11

Kap. 5.2.1

Multiconsult aksepterer tilsvaret og anser kommentaren som
lukket.
Det er kun beregnet en sikkerhet på 1,42 for planlagt fylling
for E6, og kommentert at med tiltak som forbelastning,
vertikaldren og oppfylling i næringsområdet vil sikkerheten i
realiteten være høyere. Selv om dette mest sannsynlig er ok,
burde dette dokumenteres ved beregninger.
Sweco 26.11.20: Siden dette kommer til å være OK, så har vi
skjøvet denne vurderingen til byggeplan. I neste revisjon tar
vi med en beregning som viser at ferdigsituasjonen er OK.

12

Kap. 5.2.1

MC: Rapporten er oppdatert med beregninger for
ferdigsituasjonen i tegning G759. Kommentaren lukkes.
Under vurderingen av forbelastning og motfylling er det
skrevet følgende «Det kan også være aktuelt å justere ned
sikkerhetkrav til eksempelvis 1,4 midlertidig i anleggsfasen».
Det kunne vært nyttig å forklare bakgrunnen for denne
vurderingen, hvordan det vil være aktuelt/mulig å justere
ned sikkerhetskravet.
Sweco 26.11.20: Dette er knyttet til konsekvens av et
eventuelt brudd. Dersom man justerer konsekvensklassen
fra CC3 til CC1/CC2 for den midlertidige forbelastningen. Vi
kan ta med en mer utfyllende begrunnelse for dette.
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13

Kap. 5.2.3

Under kalk/sement‐mengdene er det forutsatt dekningsgrad
på 25 %. Dette samsvarer ikke med tidligere forutsetninger
på nødvendig dekningsgrad.
Sweco 26.11.20: Dette skyldes at ved lavere skjæringshøyde
antas det et mindre behov for stabilisering. For å at
mengdeanslaget ikke skal bli for konservativt har vi valgt å
justere ned dekningsgraden noe pga. av dette. Vi legger til
en mer utfyllende forklaring av dette i teksten.

14

Kap. 9

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
I det første kulepunktet under kap. 9 er det beskrevet
graving i kvikkleire/sprøbruddmateriale/sensitiv leire, og at
dette er mest aktuelt ved portalområdet og nord for
Gullberget.
Det er kun nevnt med en setning at løsmassene over berg
øst og vest i portalområdet må fjerne. Vi antar at det er
denne utgravingen det er tenkt på ved utgraving i
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Det burde komme tydeligere
frem at utgravingen er i kvikkleire/sprøbruddmateriale og
det er gjort vurderinger knyttet til gjennomførbarheten av
utgraving i kvikkleire/sprøbruddmateriale.

MS

L

TS

L

TS

L

R

L

Sweco 26.11.20: Vi har ikke vært i tvil om at dette er
gjennomførbart og vi ser ingen grunn til å utdype dette
ytterligere i rapporten.

15

Kap. 10

MC: Ok
Siste kulepunkt: sprengningsarbeider gjennom Gullberget.
Kan ikke se at sprengning i nærheten av kvikkleire er omtalt i
rapporten, foruten i kap. 10. Hensyn til kvikkleire ved
sprengning burde omtales/vurderes i rapporten. Dette
gjelder både nord og sør for Gullberget.
Sweco 26.11.20: Dette er kort omtalt i rapport R2‐GEOL‐02.
Vi kan ta med en referanse til denne rapporten og gjengi en
kort oppsummering.

16

Generelt
tegninger

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Det er generelt praktisk informasjon å ha med hvor mange
meter en sondering er trukket inn i profilet hvis det er mer
enn for eksempel 10‐20 m (kommer litt an på terrenget, så
må selvsagt brukes litt skjønn) og hvis de er betydelig lenger
unna enn resten av boringene i profilet.
Sweco 26.11.20: Tas til følge.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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17

18

Generelt
tegninger

Generelt
tegninger

Det er ikke markert av i profiler hvor f.eks.
veglinjer/bekk/jernbane ligger. For å lettere kunne orientere
seg samt se hvilke tiltak det er utført stabilitetsberegninger
for, anbefales det å markere dette.

R

L

MS

L

Sweco 26.11.20: Ja. Presenteres nå i større grad.

TS

L

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Det er i vedlegg C henvist til tolkning av CPTU i
tolkningsrapport R2‐GEOT‐03‐revA. Det forklares videre at
den valgte udrenerte skjærfastheten er valgt på grunnlag av
den nærmeste utførte CPTU i det aktuelle borprofilet.
En slik forenkling av fremstilling av grunnlag for
stabilitetsberegningene gjør det svært tidkrevende for
kontrollør å kontrollere de valgte parameterne. Det burde i
det miste være en oversikt over hvilke CPTUer som er
grunnlag for de ulike profilene.

R

L

TS

L

Sweco 26.11.20: Tas til følge.
Laster benyttet i stabilitetsberegninger er satt til 13 kPa.
Iht. N200 kap. 205.6 skal det benyttes 15 kPa for trafikklaster
ved stabilitetsberegninger, og med en partialfaktor på 1,3.
Dette gir en last på 19,5 kPa. Dette må oppdateres for alle
stabilitetsberegningene.
Sweco 26.11.20: Tas til følge

19

20

Generelt
tegninger

Generelt
tegninger

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
I de stabilitetsberegningene det ikke er presentert
sammensatte glideflater, er dette vurdert?

Sweco 26.11.20: Vi forstår ikke hvorfor denne kommentaren
er markert som åpen. Våre beregninger er fullt
kontrollerbare. Vi tar kommentaren til følge for å avhjelpe
uavhengig kontrollør.

21

G‐701

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
N32125T, N31215A, N31215B og N34114T kan ikke
utelukkes at er sprøbruddmateriale/kvikkleire, og anbefales
at disse settes til oransje.
Sweco 26.11.20: Tas til følge.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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22

G‐751 (PR. A‐A)

Som nevnt i pkt. 17 kan det ikke utelukkes at det er
sprøbruddmateriale/kvikkleire i dybde ca. 3‐4,5 m under
terreng i boring N34114 T. Laget med kvikkleire anbefales
trekkes opp langs bergoverflaten noe.
Det må i forbindelse med vurdering av kvikkleirelaget
revurderes hvilke sikkerhetskrav som ligger til grunn for
dette profilet.

TS

L

MS

L

TS

L

TS

L

Sweco 26.11.20: Tas til følge

23

G‐752 (PR. B‐B)

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Boring N32577 med prøver og CPTU er ikke medtatt profilet.
Det er i profil C‐C tolket kvikkleirelag høyere i boring
N34125T. Vurderer at dette er mer i samsvar med våre
tolkninger av lagdeling.
Sweco 26.11.20: Tas til følge

24

G‐752 (PR. B‐B)

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Det er ikke presentert afi‐analyse for profil B‐B. Det bes
begrunnes hvorfor det eventuelt utelukkes.
Sweco 26.11.20: Tas med i neste revisjon.

25

G‐752 (PR. B‐B)

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Kritisk glideflate går langs berget og har kun akkurat
tilstrekkelig sikkerhet iht. valgte krav (Fc=1,60).
Hvor realistisk er det å få til god nok innblanding nærmest
berget slik at det oppnås en Cu=100 kPa? Er det gjort en
vurdering av dette og usikkerhet knyttet til oppnådd
skjærfasthet i hele dybden?
Sweco 26.11.20: Stabilisert område justeres og det legges
inn høyere innblandingsmengde. Vi kommer til å legge inn
stabilisering ned til berg. I en sone med tykkelse 1,5 meter
over berg kommer vi til å legge inn 50% av styrkeøkningen
som vi forventer å kunne oppnå i leira for øvrig.
MC: Det er lagt til en tekst med vurdering og tiltak for å ta
høyde for redusert innblanding ned mot berg. Multiconsult
aksepter tilsvar og anser kommentaren som lukket.
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G‐753 (PR. C‐C)

Er det vurdert sammensatt glideflate fra lokalveg (med last)
ned mot Hammervatnet, en lenger glideflate enn presentert
i tegningen?
Sweco 26.11.20: Dette vurderes ikke som kritisk.

27

G‐754 (PR. D‐D)

TS

L

MS/R

L

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
Det er ikke presentert en tegning for profil D‐D. Denne er
kun inkludert i vedlegg C som et utklipp.
Da alle de andre profilene som er presentert på plantegning
har egne tegninger, er det en følelse av at tegning G‐754
mangler.
I figur 8 i vedlegg C må lasten for vegen ha større utbredelse
enn vist (i hele vegbredden med vegskulder).
Sweco 26.11.20: Foreløpig presenteres profil D som figurer i
vedlegg C. Med utsatt frist kan figurene bli til selvstendige
tegninger.
MC: Stabilitetsberegningene i profil D er inkludert i rapporten
som tegninger nr. G755‐G759. Multiconsult aksepter tilsvar
og anser kommentaren som lukket.

Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll
Oppdrag: 10214848 E6 Kvithammer‐Åsen Tiltak: Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan. Dagsone Vassmarka

Side 10 av 18
Skjemarevisjon 00

28

Vedlegg B
Områdestabilitets
vurdering

Overskriften «Mot øst/sør» skaper unødvendig spørsmål om
hvilke skråninger dette er. Er det skråningene sør og øst i det
vurderte området eller er det skråningene som går fra nord
mot sør, fra vest mot øst?
Det er referert til en terrenganalyse. Vi kan ikke se at denne
er vedlagt. For å kunne kontrollere dette må denne
vedlegges.
Ut fra grunnlag som er underlagt kontrollen er det kun
presentert 2 profiler for vurdering av områdestabilitet. De
valgte og beregnede profilene (profil 1‐1 og 2‐2) vurderes
ikke som tilstrekkelig for å kunne utelukke potensielle løsne‐
og utløpsområder i Vassmarka‐området. Ut fra en rask
opptegning/gjennomgang er det flere skråninger som burde
vurderes. Se eksempler på profiler i utklipp under:

TS

L

Flere av de profilene i figuren over har skråningshøyde godt
over 5 m, og en terrenghelning over 1:15.
Profil 1‐1 har lav sikkerhet. Det er av Sweco vurdert med
bakgrunn i befaring, utførte vingebor og omrørt konustester
(i profil 2‐2), at det ikke er fare for områdeskred. Det
argumenteres videre at ved en potensiell utglidning vil dette
være et rotasjonsskred og stabilisere for videre utrasing.
Stabilitetsberegningen indikerer en lav sikkerhet mot
potensielle initialskred. I profiler der hvor terrenget øker på i
bakkant av et slik rotasjonsskred (initialskred) må det
vurderes muligheten for retrogressiv utvikling.
Vi vurderer i tillegg at det ikke er tilstrekkelig med kun
utførte vingebor/konus for ett profil langs bekken til å kunne
si at det ikke er kvikkleire i de øverste 2,5 meterne under
terreng. Vi anbefaler at det utføres vurdering av flere
profiler for dette området, før det kan konkluderes med at
det ikke er grunnlag for å tegne opp en kvikkleiresone i
Vassmarka.
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Sweco 26.11.20: Vedlegg B revideres.
MC: Det er gjort nye vurderinger som er presentert i N2‐
GEOL‐03. Kommentarer til notatet er lagt til som egne
punkter, og svares ut i disse. Lukker derfor dette punktet.
29

Vedlegg A

Konklusjonen under «Områdestabilitet» i vedlegg A må sees
i lys av resultatet av vurderingen knyttet til punkt 24.
Sweco 26.11.20: Avventer svar på punkt 28

MS

L

TS

L

R

L

MC: Konklusjonen for områdestabilitet i vedlegg A er revidert
med bakgrunn i nye vurderinger presentert i N2‐GEOL‐03 og
vedlegg B. Multiconsult anser kommentaren som lukket.
30

Vedlegg C

Det er referert til GS Stability 22.0.0.0. Stemmer dette?
Sweco 26.11.20: Ja, det stemmer. I revidert rapport vil
beregningene være utført i ulike versjoner av GS Stability.

31

Vedlegg C

For å lette kontrollen og gjøre rapporten mer
oversiktlig/enklere hadde det vært ønskelig med en tabell
med en sammenstilling av hvilke sikkerhetskrav de ulike
profilene er vurdert å ha, samt oppnådd sikkerhet (med og
uten tiltak).
Sweco 26.11.20: Vi mener at rapporten er oversiktlig og
enkel nok som den er. I dette tilfellet mener vi at en slik
tabell er unødvendig.
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Vedlegg C

Under kap. Stabilitet av fyllinger for E6 ved Hammerkrysset,
profil D‐D er det vist til en formel for nødvendig bredde av
motfyllingen. Hva er bakgrunnen for formelen (evt.
referanse)?
Sweco 26.11.20: Dette er basert på utførte
stabilitetsberegninger og formelen er en pragmatisk måte å
estimere nødvendig omfang av motfylling ved forskjellig
fyllingshøyde. Formelen gjør det også enklere for oss å få
tegnet dette opp i plan. Vi kan gi en mer utfyllende
beskrivelse av grunnlaget for denne formelen.
MC: Det er gitt en mer utfyllende forklaring til formelen, slik
at vi skjønner bakgrunnen for formelen. Det er en ukjent
metode å beregne forholdet skråningshelning og
fyllingshøyde for oss i Multiconsult. Er det gjort en kontroll
av en høyde mellom 2,2/2,8 og 9 m fyllingshøyde som viser
at formelen er ok?
Disse formlene er vel kun gyldig for topografi og
grunnforhold tilsvarende Profil D, og Multiconsult tilrår at
dette kommer noe tydeligere frem i vedlegg C.
Sweco, 15.03.21: Formelen er bare en lineær interpolasjon
mellom beregningen for fylling på 2,2/2,8 m høyde og 9 m
høyde. Det er ikke uvanlig at man interpolerer størrelse på
motfylling mellom beregningsprofiler, men det er kanskje
presentert på en uvant metode i vedlegg C. Formelen er
laget for å enklere estimere et nødvendig areal som må
settes av til motfylling dersom man skal fylle opp hele
forbelastningen i ett. Den gir ikke en fullstendig
prosjektering av motfyllingen. Det må gjøres i byggeplan.
Jevnt hellende skråning er ikke den mest optimale formen
på en motfylling, men innenfor området som er skissert i
plan kan man prosjektere en motfylling som gir
tilfredsstillende stabilitet. Vurderingen er konservativ da det
ikke er tatt med noen som helst styrkeøkning i
vertikaldrenert sone, og det er lagt på full trafikklast på hele
den horisontale flaten på toppen. I byggeplanfasen kan
dette optimaliseres ved å begrense lastutbredelsen (i
samarbeid med entreprenør) og ta med noe styrkeøkning
ved å estimere reell oppfyllingshastighet. All steinen
kommer ikke på en gang.

TS

L

Vi har regnet i et mellomliggende profil med en
forbelastningshøyde på ca. 5,3 m. Dette gir en motfylling
innenfor et område avgrenset av en skråningshelning fra
fyllingstopp på ca. 1:8. Profilets beliggenhet er vist på figur
under.
Profilet gir sikkerhet 1,88 med jevn skråningshelning ned
mot terreng. Terrenget er noe gunstig akkurat her, så vi har
også gjort en beregning der vi har fjernet noe masse i foten
av skråningen. Vi får da 1,80 i sikkerhet.
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Figuren viser profil D og nytt, mellomliggende profil

Figuren viser 1,88 i sikkerhet

Figuren viser 1,80 i sikkerhet med noe masse fjernet i foten.
Vi kan gi en enda mer utfyllende forklaring på bruk av
formelen i vedlegg C. Den er i hovedsak gyldig for flatt
terreng nedenfor fyllingen, og den gir et anslag på
nødvendig område som må benyttes for å få til en motfylling
som gir god nok sikkerhet. Motfyllingen må utformes mer
optimalt i byggeplanfasen.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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Vedlegg C

Det burde være et eget avsnitt med vurdering av dybde til
berg, hva tolket bergoverflate er basert på i de beregnede
profilene.
Sweco 26.11.20: Tolkning av berg gjøres ikke i denne
rapporten og et slik avsnitt vil derfor ikke tas inn.

R

L

R

L

R

L

MS

L

R

L

R

L

Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
N2‐GEOT‐03
34

Kap. 2

Iht. definisjoner i NVEs veileder nr. 7/2014 er de områdene
dere har utredet definert som «faresoner». De omfatter
løsne‐ og utløpsområder, og skredfaren er basert på
omfattende grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger.
Vi forslår å omtale områdene som «faresoner» eller
«kvikkleiresoner» i stedet for aktsomhetsområdet, da dette
gjenspeiler bedre detaljeringsgraden av den utredningen
dere har gjort.
Sweco 01.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

35

Kap. 4.2 –
figur 5

Vurdere å endre figurtekst til faresone/kvikkleiresoner, ref.
kommentar 34.
Sweco 09.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

36

Kap. 4.2.2

«Avgrenses mot Dulumbekken i nord». Det menes kanskje
sør i dette tilfellet?
Sweco 09.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

37

Kap. 4.3 ‐
Tabell 1

Vurdere å endre bytte titteltekst til
faresoner/kvikkleiresoner, ref. kommentar 34.
Sweco 09.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

38

Kap. 4.3 ‐
Tabell 1

Det burde enten komme frem at det er % av faregrad‐ og
konsekvensscoren som er presentert eller endres til kun tall‐
scoren.
Sone 2 har faregradsscore 26. Det vil vel tilsi faregrad
«høy»?
Sweco 09.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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Kap. 8 – sone 1
og sone 3

Vurdering av utløpsområdene for sone 1 og 3 baseres på at
de mest kritiske glideflatene er dype, og derfor mer
flakskred/rotasjonsskred. I f.eks. beregning V09 er det
sikkerhet lavere enn 1,4 for mindre glideflater ved bekken og
vi tenker at vi ikke kan se bort fra at det kan utløse en
retrogressiv skredmekanisme. Har dere vurdert om det i
snitt V09 eller lignende snitt er mulig retrogressivt
potensiale, som muligens medfører noe lenger
utløpslengde?

TS

L

TS

L

MS

L

Sweco 09.03.21: Vi endrer vurderingen av utløpsmekanisme
for sone 1 og 3 slik at denne nå baseres på en retrogressiv
utvikling i kanalisert terreng.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
40

Kap. 8 – sone 1
og sone 3

Høydeforskjellen mellom Dulumbekken og lokalvegen ser
beskjeden ut. Er det vurdert muligheten for at potensielle
utløpsmasser vil gå over vegen?
Sweco 09.03.21: Vi endrer nå utløpsområdet for sone 1 og 3
slik at det går helt ned til Hammervatnet. Vi kan ikke
garantere at lokalvegen er høy nok til å holde unna
skredmassene.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

41

G‐501 og G‐561

For BP. N35117 er selve prøveserien markert som grønn. Det
er i snitt V10 tolket kvikkleire/sprøbruddmateriale i det
borpunktet. Kan det være hensiktsmessig å markere selve
sonderingen oransje?
Sweco 09.03.21: Resultatene på prøvene tatt i N35117 ble
tilgjengelige for oss 29. januar, samme dag som vi leverte
notatet, rev. B. Prøvene inneholdte ikke sprøbruddmateriale
der hvor vi mente det var mest sannsynlig å finne denne
typen masser. Vi valgte å oppdatere plantegningen med
grønn markering for punktet, men ikke beregningen. Den
nye informasjonen tilsa at vi hadde tatt konservative valg for
profil V10. I etterkant ser vi at vi ikke kan utelukke at det
finnes tynne lag med sprøbruddmateriale under 6 meter i
boring N35117. Vi velger derfor å markere punktet med
oransje, slik dere foreslår, men vi endrer ikke i beregningen
da den fremdeles er konservativ.
Multiconsult er enige i at beregningen kan stå som den er, og
på bakgrunn av tilsvaret lukkes kommentaren.

R2‐GEOT‐07_revB

Verifikasjonsskjema for utført utvidet prosjekteringskontroll
Oppdrag: 10214848 E6 Kvithammer‐Åsen Tiltak: Geoteknisk fagrapport for reguleringsplan. Dagsone Vassmarka

Side 16 av 18
Skjemarevisjon 00

42

Kap. 4

I avsnitt 2 og i figurtekst i figur 3 foreslår vi at områdene
omtales som kvikkleiresoner eller faresoner for å gjenspeile
bedre detaljeringsgraden av den utredningen dere har gjort,
ref. pkt. 34.

R

L

R

L

TS

L

MS

L

R

L

Sweco, 15.03.21: OK
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
43

44

Vedlegg A (evt.
tabell 1 i kap. 2)

Vedlegg C

I de andre reguleringsrapportene for Levanger er
tunnelportal på berg/sprengstein over berg plassert i
konsekvensklasse i CC3, med bakgrunnen i at konsekvensen
ved et brudd er stor. Dere kan vurdere om dere eventuelt
endrer deres konsekvensklasse slik at det er likt for alle
tunnelportalene på berg i reguleringsplan for Levanger.
Det er lagt på en terrenglast i flere stabilitetsberegninger.
Det er skrevet kort om at det er inkludert en terrenglast
under «Laster», men vi kan ikke se at det er skrevet noe om
bakgrunnen for å legge til en terrenglast i utvalgte
stabilitetsberegninger. Hva er denne terrenglasten tenkt
som, og er den vurdert som nødvendig?
Sweco, 15.03.21: Terrenglasten er tatt med der vi mener den
er relevant. Terrenglasten representerer snø, evt. kjøretøy
og evt. uavklart belastning i anleggsperioden. Vi kan legge til
en kort beskrivelse i vedlegg C.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

45

Profil B

Utbredelsen av grunnforsterkning i tegning G703 samsvarer
ikke med utbredelse i stab.beregning G752, mot øst.
Sweco, 15.03.21: Tegning G703 er justert slik at de to
tegningene samsvarer med hverandre.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.

46

Profil B

Det er presentert resultater som er under krav (1,58).
Multiconsult anser det som mer naturlig å presentere
resultater som har tilfredsstillende sikkerhet iht. krav. ved å
justere parameterne nok. Da det skal gjøres tiltak med
grunnforsterkning vil det være mulig/enkelt å justere f.eks.
innblandingsmengden nok slik at vi oppnår tilfredsstillende
sikkerhet. Vi vurderer det som godt nok for reguleringsplan
og at dette detaljeres i neste fase.
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G759 (Profil D)

I stabilitetsberegning presentert i tegning G759 som viser
«Ferdig situasjon» for profil D‐D er det lagt til en
styrkeøkning i leira som følge av forbelastning. Er en slik
vurdering av styrkeøkningen, f.eks. som tolket cu‐profil med
valgte shansep‐parametere og vurderte parametere knyttet
til denne styrkeøkningen, sammenstilt og kan vedlegges
rapporten for dokumentasjon for videre faser?

TS

L

Sweco, 15.03.21: Vi kan lage en sammenstilling av dette og
legge det inn i vedlegg C.
Multiconsult aksepter tilsvar og anser kommentaren som
lukket.
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