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FORORD
Nye Veier har ca. 160 km ny E6 i sin portefølje i Trøndelag. Målet til Nye Veier er at
utbyggingen skal bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og styrke vekst og utvikling i
landsdelen. E6 Gyllan–Kvål inngår som en del av denne store oppgraderingen av E6
gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Steinkjer i nord.
Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av
ny E6 på strekningen Gyllan–Kvål. Strekningen er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i
Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens
vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye veinormaler og
optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.
Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, med en rekke
kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til firefelts
motorvei med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Det planlegges planskilt kryss ved Hovin
(ved dagens Fosskryss) med av- og påkjøringsramper, samt et halvkryss med nordvendte
ramper ved Kvål.
Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken. Lokaltrafikken vil gå på lokalt veinett eller
deler av dagens E6, avhengig av linjevalg. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk langs dagens
E6 og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Dagens E6 planlegges
omklassifisert til fylkesvei.
Planlagt byggestart er i 2024 med veiåpning i 2028.
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SAMMENDRAG
Det er gjort en geoteknisk gjennomgang av Gyllan-Kvål i forbindelse med
konsekvensutredning. Formålet er å presentere grunnforhold, kjente geotekniske
problemstillinger og løsninger, samt å skissere arealinngrep som grunnlag for vurdering av
konsekvenser av tiltaket.
Det er funnet følgende særlig utfordrende punkter, fordelt på alternativ og med referanse til
aktuelle delkapitler:
• Alternativ 1.1.:
o Svært høye veifyllinger sørvest i Hovinkrysset krever stabiliserende tiltak. Det
foreslås motfylling ned mot Gaula og bruk av lette fyllmasser. Flere alternative
løsninger er mulig og utredes videre i reguleringplan- eller byggeplanfase. Omtalt
i kapittel 5.3.7.
o Løsmasseskjæring ved Horg bygdatun med svært utfordrende grunnforhold, med
usikkert omfang av endelig løsning og krevende anleggsgjennomføring. Det
anbefales en betydelig terrengavlasting i kombinasjon med høy støttemur i
skjæringsfot. Krever videre arbeid i reguleringsplan- og byggeplanfase. Omtalt i
kapittel 6.3.1.
o Høy jordskjæring ved profil 4300-4600. Uavklarte grunnforhold gir svært stor
usikkerhet i omfang og kompleksitet. Krever videre arbeid i reguleringsplanfase.
Omtalt i kapittel 6.3.2.
o Høy jordskjæring ved Røskaft har for lav beregningsmessig sikkerhet og krever
omfattende sikringstiltak. Skjæringen foreslås sikret med
jordnaglingskonstruksjon, rørspunt eller rørvegg. Krever videre arbeid i
reguleringsplan- og byggeplanfase. Omtalt i kapittel 6.3.3.
o Sikring av søndre tunnelpåhugg til Homyrkamtunnelen, med midlertidig rørvegg i
bratt terreng. En stor bekk må legges om permanent, men føres i rør gjennom
rørvegg i anleggsfasen. Omtalt i kapittel 6.3.6.
• Alternativ 1.2 A/B:
o Kvikkleiresone «Nergård» oppstrøms Gaua har for lav sikkerhet ut fra nåværende
beregninger, basert på tilgjengelige data. Risiko for at et kvikkleireskred kan nå
planlagt vei krever terrengavlasting og mulig omfattende erosjonssikring i Gaua.
Krever videre arbeid og supplerende undersøkelser. Må avklares endelig i
reguleringsplanfasen. Omtalt i kapittel 7.3.5.
o Sikring av søndre tunnelpåhugg til Homyrkamtunnelen, med midlertidig rørvegg i
bratt terreng. En stor bekk må legges om permanent, men føres i rør gjennom
rørvegg i anleggsfasen. Omtalt i kapittel 8.3.4.
• Alternativ 2.1.:
o Tunnelpåhugg i tilknytning til kvikkleiresone, stiller særlige krav til planlegging og
oppfølging ved utførelse av sprengningsarbeider. Omtalt i kapittel 9.3.1.
o Fundamentering av Kåsabruene, bru på dype friksjonspeler i leire med betydelige
påhengslaster fra høye tilløpsfyllinger. Omtalt i kapittel 9.3.7.
• Alternativ 2.2.:
o Komplisert fundamentering av tunnelportal, dels stående på fjell og dels på høy
fylling over tykk leiravsetning. Setningsproblematikk og teknisk krevende. Krever
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o

o

o

videre grunnundersøkelser og arbeid i reguleringsplan- og byggefase. Omtalt i
kapittel 10.2.1.
Fundamentering av bru på dype friksjonspeler i leire med betydelige
påhengslaster fra høye tilløpsfyllinger på begge sider. Teknisk vanskelig og
usikkerhet i løsninger. Krever omfattende planleggingsarbeid i byggefase. Omtalt i
kapittel 10.2.2.
Områdestabilitet for kvikkleiresone ved Ler. Veifylling gjennom kvikkleiresone
med skrånende terreng og nærhet til jernbane. Det er beregnet tilstrekkelig
sikkerhet for veifylling, jernbanefylling og for områdestabilitet i skråninger i
innledende beregninger. Krever videre beregningsarbeid og utredning av
kvikkleiresone i reguleringsplanfase. Omtalt i kapittel 10.2.3.
Fundamentering av Kvålsbruene på dype friksjonspeler i leire, med betydelige
påhengslaster fra høye veifyllinger. Krever grunnundersøkelser i Gaula og videre
arbeid i reguleringsplan- og byggefase. Omtalt i kapittel 10.2.5.
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
E6 er hovedveien i Norge i nord-sørgående retning. E6 er hovedtransportåren for godstrafikk
til og fra, samt gjennom Trøndelag. E6 er dessuten den viktigste persontrafikkåren for
regionen.
Ny E6 Gyllan–Kvål
Ny veistrekning er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Veien skal
knyttes til pågående E6-utbygging i nord (Kvål–Melhus) og pågående planarbeid for
veiparsell Korporalsbrua–Gyllan. Den nye veien skal bedre både fremkommelighet og
sikkerhet for alle kjøretøy, bl.a. ved å:
•
•
•
•
•
•

Redusere konsekvensene ved stenging av E6.
Redusere ulykkesrisikoen på strekningen.
Forbedre framkommeligheten på strekningen.
Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene.
Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk.
Bedre forholdene for myke trafikanter.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 for E6-strekningen Gyllan–Kvål,
utarbeidet av Statens vegvesen. Forutsetningene for disse planene var en fartsgrense på
100 km/t og med 20 meter veibredde.
Nye Veier vil gjennom en optimalisering av veilinjen øke den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten på strekningen gjennom en høyere veistandard i henhold til ny veinormal fra
2019. Ny E6 Gyllan–Kvål tilpasses utviklingsstrategien for hele veistrekningen Ulsberg–
Melhus. Forutsetningen i pågående planarbeid er derfor en fartsgrense på 110 km/t og
veibredden forsøkes opprettholdt ned mot 20 meter. Optimaliserte løsninger søker videre å
redusere jordbruksbeslag og belastning på ytre miljø sammenlignet med vedtatte
reguleringsplaner, og i tillegg å redusere kostnader.

1.2 Mål for prosjektet og planarbeidet
En optimalisert veitrasé skal øke prosjektets samfunnsnytte og gi prioritet for utbygging. I
Nye Veier sin konkretisering av mål for transportseksjonen vektlegges følgende for utvikling
av anbefalt veilinje på E6-strekningen Gyllan–Kvål:
•

•

•

Høy samfunnsøkonomisk nytte:
o Optimal bruk av skattebetalernes penger.
o Styrking av bo- og arbeidsregionen.
Begrense konsekvensene for jordbruk:
o Optimalisere regulert trasé der dette er formålstjenlig.
o Redusere arealbeslag sammenlignet med vedtatt plan.
o Reetablere dyrkamark og nydyrke der dette er mulig.
Begrense inngrep i Gaula:
o Optimalisere regulert trasé der dette er mulig.
o Redusere inngrep i elvestrengene sammenlignet med vedtatt plan.
o Redusere konsekvenser for fisk og minimere inngrep langs elvebredden.

Side 8 av 77

E6 GYLLAN–KVÅL
FAGRAPPORT GEOTEKNIKK

•

•

Best mulig veiteknisk løsning:
o Etablere en enhetlig veistandard i sentrale deler av Trøndelag.
Anleggsgjennomføring som er til minst mulig hinder for trafikkavviklingen og
lokalbefolkningen.
o Kostnadseffektive løsninger for anlegg, drift og vedlikehold.
o Trafikksikkerhet i anleggsfase og ferdigstilt E6.
o Fornøyde brukere av veien og veisystemet.
Minimere klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø:
o Bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
o Flytte trafikk fra bolig- og sentrumsområder.
o Avgrense belastninger knyttet til støy/luftforurensing.

1.3 Alternativ som utredes
De alternativ som utredes i konsekvensutredningen er illustrert i Figur 1-1. Det er gjennom
en optimaliseringsfase utført silinger der ulike veilinjer og løsninger er vurdert. Det vises til
silingrapport [1] for ytterligere informasjon.

Figur 1-1 Veilinjer som inngår i konsekvensutredningen (Kilde: Nye Veier)

På strekning 1 Gyllan–Homyrkamtunnelen utredes to alternativ:
På delstrekningen Gyllan–Hovin (Foss) er veilinja sammenfallende i de to alternativene. Det
utredes etalternativ, som i stor grad baserer seg på gjeldende reguleringsplan.
På delstrekningen Hovin–Sandbrauta utredes det to alternativer:
• Alternativ 1.1 baseres på gjeldende plan med kryssing av Gaula ved Røskaft.
Alternativet optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110 km/t. Kryss ved Hovin
optimaliseres og tilpasses aktuelle veilinje.
• Alternativ 1.2 krysser Gaula ved Gaulfossen og går videre nordover på Gaulas
vestside. Kryss ved Hovin tilpasses aktuelle veilinje.
På delstrekningen Sandbrauta–Homyrkamtunnelen utredes det et alternativ 1.1, som er
sammenfallende med variant 1.2A. For alternativ 1.2 utredes i tillegg en variant 1.2.B:
• 1.1 / 1.2A baseres på gjeldende plan med nødvendige justeringer for å ivareta
sikkerhet (skredfare).
• Variant 1.2B ligger langs Gaulas kantsone. Denne varianten er ikke kompatibel med
alternativ 1.1.
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På strekning 2 Homyrkamtunnelen–Kvål utredes to alternativer:
Homyrkamtunnelen er sammenfallende i de to alternativene, men med ulike
påhuggsområder i nord. Tidligere kryss på Losen (Ler-krysset) tas ut og nordvendte ramper
ved Kvål tas inn i planen.
•
•

Alternativ 2.1 baseres på gjeldende plan der veilinjen optimaliseres for å tilfredsstille
krav til 110 km/t og med kryssing av Gaula ved Kåsa.
Alternativ 2.2 har nordre tunnelpåhugg i Kjelåsen og krysser Gaula ved Leberg.
Traséen følger jernbanen nordover til Bortn gård og krysser Gammelelva
naturreservat og følger dagens E6-trasé til tilgrensende veianlegg ved Kvål.
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Planområdet
Varslet planområde omfatter areal som inngår i vedtatte reguleringsplaner Gyllan–Kvål, samt
areal for mulige optimaliseringer og alternativ til regulert veitrasé. Videre inngår areal for
anleggsgjennomføring og nødvendige sikringstiltak Planområdet er utvidet to ganger etter
første varsel om planoppstart og endelig planområde vises i Figur 2-1.Figur 2-1

Figur 2-1 Endelig planområde inklusive utvidelser - nord til høyre. (Kilde: Norconsult)

2.2 Planprogrammet
Oppstart reguleringsplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for E6
Gyllan–Kvål ble varslet og annonsert 15.01.2021. Merknadsfrist var 01.04.2021.
Fastsatt planprogram [2] legges til grunn for innholdet i denne konsekvensutredningen og
påfølgende detaljreguleringsplan. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Melhus
kommune 01.06.2021, med noen endringer i forhold til Nye Veiers forslag til planprogram:
• Det utredes et alternativ på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål. Dette inngår
som alternativ 2.2. i denne konsekvensutredningen.
• I vedtak i formannskapet 29.06.2021 stilte Melhus kommune krav om at Nye Veier
også konsekvensutreder et alternativ øst for bebyggelsen i Evjengrenda, dvs. fra
Sandbrauta til Homyrkamtunnelen sør. Denne traséen inngår som en variant B i
konsekvensutredningen for Alternativ 1.2.

2.3 Andre rammer og premisser
Arbeidet baseres på Statens vegvesens håndbøker, samt overordnede føringer og regelverk
nedfelt i nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer. Det vises til kap. 3
Rammer og føringer for planarbeidet i fastsatt planprogram [2].

Side 11 av 77

E6 GYLLAN–KVÅL
FAGRAPPORT GEOTEKNIKK

Miljøprogrammet
I prosjektets miljøprogram [3] er Nye Veiers klimastrategi (av 22.09.2021) og miljøstrategi (av
17.12.2021) ivaretatt gjennom prosjektspesifikke mål- og kravformuleringer.
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3 GENERELLE GEOTEKNISKE VURDERINGER
3.1 Krav til sikkerhet, styrende dokumenter og regelverk
En oppsummering av styrendedokumenter er gitt i kapittel 11 i dokumentet «E6KK
Designbasis» [4]. Her finnes også en vurdering av geoteknisk kategori, konsekvens- og
pålitelighetsklasse og kontrollklasse for geotekniske arbeide i prosjektet. Dokumentet gir
også en gjennomgang av partialfaktorer, designparametere, funksjonskrav for tiltak og andre
forhold relevant for geotekniske beregninger og vurderinger.

3.2 Grunnforhold
I store deler av planområdet er det tykke leiravsetninger med flere titalls meter til berg eller
fast grunn. Inn mot dalsidene er det varierende løsmassetykkelse, og varierende
sammensetning. I nord, på strekningen Losen/Ler og opp til Kvål, er det i hovedsak funnet
fast, overkonsolidert leire på begge sider av dalen – men med kvikkleire/sprøbruddsmateriale
i enkelte områder. Løsmassetykkelsen i nord er for det meste ukjent: Ved søndre brukryssing
på alternativ 2.2 er det boret opptil 90 meter uten å finne friksjonsmasser/berg. I enkelte
andre områder er det boret opp mot 60 meter dypt med samme resultat. Generelt er det
boret minimum 30 m og avsluttet i løsmasser.
Sør for Homyrkamtunnelen er det også leire i flere områder, men i mindre mektighet. Leiren
er typisk overkonsolidert, men i mindre grad enn i nord. Her er det også enkelte forekomster
av kvikkleire/ sprøbruddsmateriale. Større andel av planområdet i sør består i hovedsak av
faste friksjonsmasser.
Grunnforhold er beskrevet i mer detalj for hver delstrekning i påfølgende kapitler.

3.3 Fyllinger og skjæringer
Det meste av planlagt vei ligger på Gaulas elvesletter, noe som medfører at den stort sett
legges på fylling og at fyllingene må erosjonssikres. Sør for Homyrkamtunnelen går veien
tungt inn i sideterreng enkelte steder, noe som gir høye skjæringer. Dette gjelder for alle
alternative traséer, med forskjellige utfordringer knyttet til de forskjellige områdene. Nord for
Homyrkamtunnelen er det lite skjæringer, da terrenget er flatere.

3.4 Setninger
Setninger er kontrollert i det som er vurdert som kritiske områder. Overkonsolidert leire
tillater relativt store laster, og krav til setninger i Statens vegvesens håndbok N200 [5] kan i
de fleste tilfeller overholdes uten geotekniske tiltak. For alternativ 2.2. må også krav til
setninger i henhold til Teknisk regelverk [6]. Ut fra våre beregninger og vurderinger skal dette
være mulig å overholde for planlagt vei i alternativ 2.2.
Veifyllinger ligger tungt i terrenget inn mot flere bruer, som er planlagt pelefundamentert.
Setningsbidraget fra disse fyllingene kan gi store påhengslaster på nærliggende peler. Dette
gir store lastbidrag som må tas opp dypere ned i grunnen, og kan bli svært ugunstig for
friksjonspeler i leire. Dette gjelder særlig de store konstruksjonene på alternativ 2.1 og 2.2.
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3.5 Stabilitet
Skråningstabilitet er kontrollert i de områdene som er vurdert kritisk. Alle skjæringer er
vurdert å ha tilstrekkelig sikkerhet, men høye skjæringer og kompliserte grunnforhold har gitt
utfordringer i enkelte områder.
Skjæringen ved Horg bygdatun, for alternativ 1.1. anses særlig komplisert og vil
sannsynligvis være krevende i byggefasen.

3.6 Kvikkleiresoner og områdestabilitet
Områdestabilitet er vurdert å være tilstrekkelig for alle alternativer som direkte berører
kvikkleire, unntatt kvikkleiresonen ved Forset og Gaua hvor det må nærmere vurderes behov
for tiltak.
På strekningen Gyllan–Hovin berører planlagt vei tre kjente kvikkleireforekomster. Her går
veien omtrent i samme trasé for alle alternativer. Lokal- og områdestabilitet er ivaretatt ifølge
geotekniske beregninger.
Alternativ 1.2 kommer nær en eksisterende kvikkleiresone ved kryssing av Gaua, og denne
må tas hensyn til i henhold til NVEs regelverk [7]. Det er også påvist sprøbruddsmateriale
nærmere planlagt veifylling ved grunnundersøkelser, og omfang må kartlegges nærmere i
reguleringsplanfasen. Nye undersøkelser og vurderinger av denne sonen vil omtales i en
senere geoteknisk rapport i forbindelse med reguleringsplan.
Delstrekning A og B går gjennom en definert kvikkleiresone ved Grinni. Det er gjort relativt
mye grunnundersøkelser her i nyere tid, uten å påvise kvikkleire eller sprøbruddsmateriale.
Sonen ble definert i større gjennomgang i Gauldalen, utført av NGI i 1988 [8], og har status
som «mulig kvikkleire».
Delstrekning 2.1 og 2.2 kommer begge i berøring med en kjent kvikkleireforekomst mellom
Losen og Ler. Lokal- og områdestabilitet er ivaretatt ifølge våre beregninger.
Det må gjøres tiltak for en kjent kvikkleiresone ved Forset i nordlig del av alternativ 2.1. Dette
er nærmere beskrevet i egen rapport [9].

3.7 Konstruksjoner
Konstruksjoners byggbarhet er vurdert for geotekniske forhold på overordnet nivå, med tanke
på fundamentering og eventuelle utfordringer med differansesetninger. Generelt vil
konstruksjonene på strekning 1 (alternativ 1.1 og 1.2A og 1.2B kunne direktefundamenteres
eller på spissbærende peler til faste masser. På strekning 2 (alternativ 2.1 og 2.2) vil
løsningen i hovedsak være friksjonspeler i leire. Pelene må ventes å bli svært lange for de
største konstruksjonene i dette området, på grunn av påhengslaster ned til store dyp. Lette
fyllmasser vil måtte benyttes i overgang mellom veifylling og konstruksjonen enkelte steder.
Ved kryssing av Gaula sør for Ler, (i alternativ 2.2) må det beregnes utstrakt
pelefundamentering av tilløpsfyllinger for å tilfredsstille krav til differanse- og totalsetninger
etter Statens vegvesens håndbok N200 [5].
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Portalene til Homyrkamtunnelen bør pelefundamenteres både ved nordlig og sørlig påhugg.
Alternativt kan forbelasting av terreng vurderes i sør, men det er et tiltak som sannsynlig
krever 3-6 måneder å gjennomføre og det bør videre vurderes hvorvidt dette er aktuelt å
planlegge med.

3.8 Hydrogeologi
Geoteknikk har hatt tverrfaglig gjennomgang med prosjektets hydrogeologer for å vurdere
grunnvannsnivå i flere skråninger. Bakgrunnen for dette er usikkerhet i målinger på flere
nedsatte poretrykksmålere. Det er svært store terrasseformasjoner i deler av Gauldalen, og
det anses som sannsynlig med relativt lav grunnvannstand ute på kanten av store terrasser –
da grunnboringer viser tegn til drenerende sjikt i store deler av leiravsetningene. Et
sammenhengende kapillært sug gjennom leirmassene kan likevel være til stede, og man kan
ha hengende grunnvann i øvre del av massene. Dette benyttes videre i geotekniske
vurderinger.
Etter møte med hydrogeologi ble det satt ned grunnvannsbrønner med manuell måling, som
kontroll mot tidligere nedsatte poretrykksmålere.

3.9 Hydrologi
Hydrologi og geoteknikk har arbeidet med løsninger for erosjonssikring i Gaula og sideelven
Gaua i fellesskap, da det er stort behov for erosjonssikring. Det er utarbeidet generelle
prinsippskisser for hvordan sikring anbefales utført, både ved sikring i elv og ved sikring av
veifylling på flomsletter. Aktuelle områder er presentert i fagrapport for hydrologi [10].
Dimensjonerende flom i Gaula må hensyntas når det gjelder geotekniske tiltak, og legger
begrensninger på eventuell bruk av tiltak som lette fyllmasser.

3.10 Ingeniørgeologi
Ingeniørgeologiske forhold er omtalt i fagrapport Tekniske grunnlag for
konsekvensutredningen [11]. Det er utført boringer spesifikt for vurdering av påhugg til
Homyrkamtunnelen. I tillegg til i påhuggsområdene er grensesnitt ingeniørgeologi-geoteknikk
aktuelt for høye skjæringer på strekningen Gyllan–Hovin.
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4 GRUNNUNDERSØKELSER
4.1 Utførte undersøkelser
Det er til nå utført omtrent 400 totalsonderinger, 35 CPTU-sonderinger og 25 prøveserier. I
tillegg er det satt ned ca. 15 piezometere og 3 grunnvannsrør.
Feltdata er ikke sammenstilt i datarapport, og antall angis derfor omtrentlig. De vil bli
presentert i en geoteknisk datarapport til reguleringsplan

4.2 Tidligere undersøkelser
Det er fra tidligere omtrent 1200 sonderinger tilgjengelig i prosjektet, fordelt på
totalsonderinger, dreietrykksonderinger, dreiesonderinger og enkeltsonderinger. I tillegg til
omtrentlig 50 CPTu, 190 prøveserier og 40 poretrykksmålere. Mange av sonderingene er
ikke digitalisert og eksisterer derfor i sin helhet kun i opprinnelige rapporter. Det meste av
gamle boringer er imidlertid samlet i aktuelle GeoSuite-prosjekter, og har informasjon om
terrenghøyde, boret dybde og eventuelt påvist bergnivå. Alle nye og digitaliserte boringer
vises i plantegning vedlagt dette notatet. De vil også bli presentert i en geoteknisk
datarapport til reguleringsplan.
Tidligere poretrykksmålere har vært lest av på nytt i den grad de har vært tilgjengelige og
fungerende. Nye avlesninger vil bli også dokumentert i geoteknisk datarapport.

4.3 Tolkning av feltundersøkelser og lab-resultater
Tolkning av CPTu er utført med Statens vegvesens regneark for CPTu-tolkning [12]. I
aktuelle områder er også tidligere utførte trykksonderinger tolket.
I utvalgte områder er det utført spesialforsøk i lab, for å finne designparametere til
geotekniske beregninger. Det er utført treaks, ødometer og Gmax-forsøk (med Benderelement). Tilgjengelige data fra tidligere undersøkelser er også benyttet.
En gjennomgang av de aktuelle tolkningene blir presentert i vurderingsrapporter for
reguleringsplan.

4.4 BIM og modellering
Aktuelle grunnundersøkelser, tidligere og nye, er samlet i GeoSuite-database. Disse er
videre eksportert inn i Quadri-modell (Novapoint) og ISY-modell for prosjektet, og lenker for
åpning eller visning av hver enkelt boring ligger inne i modellene. Geotekniske tiltak i direkte
tilknytning til veimodell, eksempelvis terrengavlasting eller murer, er lagt inn i de aktuelle
veimodellene. Andre geotekniske tiltak er ikke modellert, men aktuelle arealer eller områder
for geotekniske tiltak er vist som polygoner i ISY-modellen.
Med bakgrunn i tilgjengelige grunnundersøkelser har geoteknikk bidratt til prosjektets
bergmodell.
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For geoteknikk er det også utviklet automatisk tolkning og klassifisering av grunnforhold,
presentert i egenutviklede web-baserte kart og tolkningsmoduler. Dette er benyttet som et
supplement til tradisjonell presentasjon av grunnforholdene, for å gi en bedre og mer
helhetlig oversikt over alt av grunnlagsdata, men inngår ikke i de aktuelle BIM-modellene i
prosjektet.
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5 GEOTEKNIKK, GYLLAN–HOVIN
Alternativ:
Profilnummer:
Tegningsnummer:

1.1 og 1.2A/B.
0-3500
V001.1-V001.5 +V002.1

Figur 5-1 Utsnitt fra terrengmodell Gyllan-Hovin, fra sør til høyre i bildet mot nord til venstre i bildet.

5.1 Topografi og grunnforhold
Denne strekningen går gjennom et relativt flatt område, som grenser mot Gula i vest og
bratte, høye skråninger mot øst. I sør ligger veien noe inneklemt mellom elva og bratt
terreng, mens det åpner seg nordover mot Hovin. Terrenget ligger generelt 5-10 meter
høyere enn elvebunnen i Gaula, og utgjør en naturlig flomslette ved storflom.
Det er tre kjente forekomster av kvikkleire/sprøbruddsmateriale langs strekningen, som vist i
kartvedlegg til denne rapporten i tegning V001.1-V002.1. Forekomstene ligger noen meter
under terreng, tilsynelatende kan det ventes kvikkleire ca. på nivå med elvebunn i disse
områdene. Dybde til berg er generelt stor, men liten i kvikkleiresonen ved Hovinkrysset.
Grunnforholdene generelt ser ut til å være friksjonsmasser over leire, over faste
friksjonsmasser/morene, over berg. Løsmassemektigheten er over 30 meter på det meste,
der en stor andel av mektigheten er leire. Mektighet av både friksjonsmasser og leire avtar
inn mot dalsidene, og mot nord og vest opp mot Hovinkrysset.

5.2 Geotekniske vurderinger
På strekningen Gyllan–Hovin er geotekniske vurderinger og beregninger i hovedsak gjort for
å avklare arealkonsekvenser av planlagte veilinjer. Arealkonsekvenser for ny E6 gjelder i
hovedsak behov for å stabilisere veifyllinger med motfylling og erosjonssikring i Gaula. Ved
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Hovin-krysset er flere alternative tiltak som kan være aktuelle, med ulik avgrensning
avhengig av hvilke tiltak som blir aktuelle eller kombinasjon av tiltak. Vurderinger er gjort
basert på generelle betraktninger, -på tidligere vurderinger og -på tilgjengelige data om
grunnforhold. De fleste er basert på stabilitetsberegninger i utvalgte, antatt kritiske tverrsnitt.
Det er ikke gjort setningsberegninger i denne fasen, men erfaringer fra andre delparseller på
strekningen Gyllan–Kvål tilsier at setningskrav vil overhodes for planlagt vei. Eventuelle
setningsreduserende tiltak er vurdert som gjennomførbare, og vil ikke ha arealkonsekvenser
som påvirker konsekvensutredning for ikke-prissatte verdier.
Hele strekningen Gyllan–Hovin ligger på en flomslette, og veifyllingen må erosjonssikres
over hele strekningen. Anbefalt prinsipp for erosjonssikring av fyllinger er presentert i
hydrologisk rapport [10]. I foreliggende geoteknisk rapport omtales kun erosjonssikring
utenfor planlagt veiareal/veimodell.
Det er behov for sikring av elva Gaulas sideterreng i flere områder. Hvordan tiltakene bør
bygges avhenger av lokale terreng- og grunnforhold, og vurderes i hovedsak ikke her – kun
der løsning eller adkomst til tiltaket vil påvirke andre fag i konsekvensutredningen. Kvikkleire
i to soner ser ut til å ligge omtrent i høyde med elvebunnen i Gaula, og det kan i disse
tilfellene være nødvendig å legge sikring utenpå eksisterende terreng, for å redusere sjansen
for å grave ned i kvikkleire. Generelt vil de fleste sikringstiltak i/ved Gaula gi midlertidige
arealinngrep ut over ferdig situasjon i forbindelse med graving av grøft for etablering av fot
på erosjonssikringen eller midlertidig anleggsvei frem til tiltaket.
Kvikkleiresoner er avgrenset i tidligere planfaser. I denne planfasen er vurderinger basert på
tidligere arbeider, da aktuelt regelverk ikke stiller krav til utredning av kvikkleiresoner i
forbindelse med konsekvensutredning. I reguleringsfasen vil det bli gjort en oppdatert
vurdering på disse kvikkleiresonene.
Alle tiltak som gir arealinngrep eller endret geometri på veimodeller er skissert i
tegningsvedlegg til denne rapporten.

5.3 Gjennomgang av delstrekninger
P0-200 Veifylling, stabilitet og kvikkleire

Figur 5-2 Fylling ved plangrense ved Gylland
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Stabilitetsberegning er utført i antatt kritisk snitt, P50, og dette har tilfredsstillende sikkerhet.
Sikkerhet mot erosjon anses akseptabel fordi veien ligger i innersving og basert på avstand
mellom veifylling og Gaula.
Det er registrert kvikkleire i dette området. Krav til sikkerhet mot kvikkleireskred er
tilfredsstillende, uten geotekniske tiltak.
Det er dermed ikke behov for geotekniske tiltak som gir arealinngrep i dette området.
P500-750 Tiltak i løsmasseskråning over bergskjæring

Figur 5-3 Sikring av løsmasser over høy bergskjæring

Her blir det behov for stabiliserende tiltak i løsmasser over bergskjæring. Omfang er usikkert,
da det ikke har vært mulig å komme til området med borerigg for kartlegging av løsmassenes
beskaffenhet og dybde til berg. Vi anbefaler at det legges opp til et anleggsbelte utenfor
modellert skjæring, men venter at endelige tiltak vil ligge innenfor skjæringsarealet i
opptegnet veimodell.
Det kan altså bli et trolig midlertidig arealbeslag utenfor veimodell, men ingen permanente
beslag.
P880-1180 Stabilitet og erosjonssikring
Det er gjort stabilitetsberegning i antatt kritisk snitt for området, p1130. Stabilitet av vei
vurderes å tilfredsstille krav til sikkerhet, men sikkerhet mot utglidning i lokal skråning ute i
elva er for lav. Dette løses ved etablering av erosjonssikring i Gaula. Det anbefales helning
1:2 på front av erosjonssikring, en utslaking av dagens terreng, som er ca. 1:1 på det
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bratteste. Erosjonssikringen kan legges utenpå dagens terreng, eller inn i dagens
terrengprofil,men utførelsen vil avhenge av anleggstekniske forhold på grunn av lite plass.
Det må altså ventes noe arealbeslag ute i elva i dette området. Aktuelt område er skissert i
tegningsvedlegg i denne rapporten.

Figur 5-4 Stabilitet av veifylling og erosjonssikring i Gaula ved Gyllan

P1200-1550 Tiltak i løsmasseskråning over bergskjæring og erosjonssiking

Figur 5-5 Sikring av løsmasse over bergskjæring / skjæring i løsmasse /erosjonssikring i Gaula
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Behov for tiltak i den største skjæringen er ikke bekreftet med grunnundersøkelser, da
terrengforholdene har gjort det vanskelig å utføre undersøkelser. Ingeniørgeologiske
vurderinger konkluderer med at omfang trolig blir vesentlig redusert i forhold til det som
presenteres i eksisterende modell, da det er berg i deler av skjæringen. Det legges til grunn
at anleggsarbeider kan løses innenfor arealet presentert som skjæring, og at skjæring i jord
kan utføres med helning 1:2. Det kan bli behov for å etablere avledningsgrøft for
overflatevann i bakkant av skjæringen og erosjonssikring med stein/grus eller duk/nett i
skjæringen. Lokal sikring av jord med mur kan ikke utelukkes. Endelige tiltak må ventes
avklart først i byggefasen.
Grunnforholdene ned mot Gaula vurderes som gode, og vi ser ikke behov for erosjonssikring
i dette området pga. god avstand til planlagt vei. Hydrauliske forhold tilsier likevel en
forlengelse av erosjonssikring inn fra område omtalt i foregående kap. 5.3.3. Det er skissert
erosjonssikring i dette området også i reguleringsplan fra 2016.
Noe arealbeslag kan bli aktuelt ute i elva, som en forlengelse av tiltak beskrevet i kapittel
5.3.3. Tiltak er skissert i tegningsvedlegg til denne rapporten.
P1600-2600 Stabilitet mot Gaula og erosjonssikring

Figur 5-6 Erosjonssikring av veifylling og skråninger mot Gaula

Det er gjort stabilitetsberegning i antatt kritisk- og representativt snitt for området, p1640 og
p2130. Stabilitet av veifylling og skråning ut mot Gaula er funnet tilstrekkelig, men på grunn
av fare for erosjon anbefales tiltak i området ved p2130. Her går Gaula i yttersving mot
planlagt vei.
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Det er kvikkleire i området, påvist på en dybde som tilsvarer omtrentlig høyde på elvebunnen
i Gaula, og tiltak må derfor tilpasses dette. Erosjon i kvikkleireavsetningen kan medføre
skred i elveskråningen, og da videre skredutvikling innover og sideveis i kvikkleiresonen (mot
øst, mot sør og mot nord) og påvirke planlagt vei (retrogressiv skredutvikling). Vurderinger er
gjort etter NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [7].
Det anbefales å etablere erosjonssikring med helning mellom 1:1,5 og 1:2, den kan tilpasses
terreng eller skråningen slakes noe ut i øvre del. Videre anbefales en minst tre meter bred
fot, for sikring mot fremtidig undergraving. Ut fra eksisterende grunnlag bør det ikke benyttes
nedgravd fot, da det kan medføre graving ned i kvikkleire. Annen utførelse vil kreve
forundersøkelser med geoteknisk borerigg.
Tiltaket medfører noe utfylling i Gaula, og noe permanent arealbeslag og reduksjon av elvas
tverrsnittvolum.
Fossvegen øst for Hovinkrysset, stabilitet og erosjonssikring

Figur 5-7 Erosjonssikring langs lokalvei Grinni-Hovin

Ut fra helning på terreng og tidligere overflateglidning i østre del av området [13] [14],
sammen med kontrollberegninger av skråningstabilitet, vurderes det at området er utsatt for
svært høy grunnvannstand i våte perioder.Dette bidrar til lav skråningstabilitet og fare for
overflateglidninger. Hele området bør sikres med drensgrøfter/sjakter for å hindre at
grunnvannstanden går over kritisk nivå, og det må ikke gjøres inngrep i skråningen som
påvirker skråningsstabiliteten negativt. Eventuelle arealkrevende tiltak, som for eksempel
utvidelse av Fossvegen, må gjøres på nedsiden.
Avgrensning av tiltaksområdet er vist i tegningsvedlegg til rapporten.
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P2700-3500 Hovinkrysset. Stabilitet, motfylling, erosjonssikring, bru, undergang
og andre geotekniske tiltak.

Figur 5-8 Hovinkrysset, alternativ 1.1 – her vist uten motfyllinger.

Figur 5-9 Hovinkrysset, alternativ 1.2A/B – her vist uten motfyllinger.
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5.3.7.1 P2700-3200 ned mot Gaula
Det er gjort beregninger for antatt kritiske tverrsnitt for planlagte veifyllinger tilknyttet Hovinkrysset. Krav til sikkerhet er ikke tilfredsstillende uten tiltak, det blir behov for fotfylling som
stabiliserende tiltak. Dette gir arealinngrep i forlengelse av fyllingene ned mot Gaula, i antatt
bredde på 15-20 meter. Disse tiltakene er inkludert i aktuelle veimodeller, men utforming og
utbredelse må ikke anses som endelig. Dette gjelder for begge alternativer. I tillegg til
motfylling må det benyttes lette fyllmasser for deler av tverrsnittet for å oppnå krav til
sikkerhet for veifyllingene nærmest Gaula, dette gjelder for alternativ 1.1 i større grad enn
for alternativ 1.2, på grunn av større fyllingshøyder. For alternativ 1.2. kommer fyllingen
lenger ned mot Gaula. Se tegning V002.1 i tegningsvedlegg.
Andre geotekniske tiltak er vurdert overordnet. Bruk av lette fyllmasser i planlagte fyllinger
øker sikkerheten noe. Nødvendig mengde lette fyllmasser kan imidlertid bli så stor at andre
tiltak bør vurderes. Behov for motfylling og lette fyllmasser kan fjernes i sin helhet ved
omfattende masseutskifting av kohesjonsjord (silt/leire). Nødvendig dybde av
masseutskifting anslås til 3-7 meter. Grunnforsterkning kan også være aktuelt. Arealomfang
er ikke beregnet, men skissert omtrentlig i tegning V002.1 og vil da ha stor innvirkning på
massebalanse i prosjektet siden tiltaket må gjøres over store arealer. Siden det her finnes
forskjellige aktuelle løsninger, og kombinasjoner av løsninger, bør det arbeides videre med
dette i en senere optimaliseringsfase.
Tiltakene beskrevet over gjelder for vestsiden av kryssområdet fra profil 2700-3200.
Utførte grunnundersøkelser vurderes ikke som dekkende for detaljprosjektering av de høye
fyllingene i området. Det må gjøres nye vurderinger av behov for grunnundersøkelser i
reguleringsplanfase og i byggeplanfase. Unntaket er dersom det blir bestemt å masseutskifte
all kohesjonsjord under planlagte fyllinger. Da ventes stabilitet av fyllingene å være
uproblematisk, og nåværende grunnlag vil være tilstrekkelig.
5.3.7.2 Profil 3200-3500
Ogås her kan det bli behov for geotekniske tiltak som forbelasting, masseutskifting eller
grunnforsterkning med kalksement. Dette gjelder i hovedsak området rundt undergang for
alternativ 1.1 og bru for alternativ 1.2A/B. I øvrige veifyllinger er det mest aktuelt med noe
forbelasting eller lette fyllmasser.. Antatt omfang er vist i kartvedlegg på tegning V002.1, men
må anses usikkert, da dette blir detaljert på et senere tidspunkt.
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6 GEOTEKNIKK, ALTERNATIV 1.1 HOVIN–RØSKAFT–
HOMYRKAMTUNNELEN
Profilnummer:
Tegningsnummer:

3500–8200
V002.2, V002.4, V002.6, V002.7 + V003.1-4

Figur 6-1 Utsnitt fra terrengmodell Hovin–Røskaft–Homyrkamtunnelen sett mot nord. (Kilde: Norconsult)

6.1 Topografi og grunnforhold
Mellom Hovin og planlagt tunnel er det tydelige terrasseformasjoner på begge sider av dalen.
Alternativ 1.1 går på østsiden av Gaula fra Hovin til Røskaft, for så å krysse over til vestsiden
av elva og inn mot dalsiden forbi Grinni opp til Homyrkamtunnelen. Ved Hovin går Gaula
gjennom et gjel, ved Gaulfossen. Mot nord er det bratt terreng ned mot Gaula, men dette
slakes ut noe nordover. Jernbanen ligger nede ved Gaula nord for Gaulfossen og legger
føringer for ny vei mot Røskaft. Mot øst domineres terrenget av høye skråninger, med høye
terrasser ved Hovin og Røskaft. På vestsiden av Gaula fra Sandbrauta og nordover, ligger
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terrenget på et platå i 15-20 meters høyde over elva. Mot nord går terrenget etter hvert over
til å være slakt hellende ned mot Gaula. Mot vest er også høye skråninger.
Grunnforholdene ved Foss og Horg bygdetun er komplekse. Her er det varierende mektighet
og lagdeling av leire, silt og friksjonsjord, samt hengende grunnvann i de høye
skråningene/terrassene. Videre nordover, på østsiden av Gaula, er grunnforholdene enklere,
hovedsakelig dominert av friksjonsjord. Der terrenget skråner ned mot Gaula og jernbanen er
det generelt kort til berg i den sørligste delen, mens mektighet av løsmasser øker vesentlig
mot nord. Ved Røskaft er grunnforholdene enklere, dominert av fast friksjonsjord og morene i
stor mektighet.

Figur 6-2 Oversiktsbilde, Røskaft-Homyrkammtunnelen sett mot nord. 3D-modell i ISY-project. (Kilde: Norconsult)

Vestsiden av Gaula ved Sandbrauta domineres av fast friksjonsjord og morene, med
silt/leir/myr i 0-10 meter mektighet i toppen. Det er registrert en faresone for kvikkleire i dette
området, men det er ikke påvist kvikkleire ved utførte boringer. Kvikkleiresonen stammer fra
en generell kvikkleirekartlegging utført av NGI langt tilbake i tid, med lite utførte
grunnundersøkelser [8]. Siden boringer utføres punktvis, kan kvikkleire likevel ikke utelukkes
helt. Fra Grinni og nordover er grunnen mer lagdelt, og tykke lag av friksjonsjord kan
forekomme i flere dybder. Boremotstand i de forskjellige lagene varierer mye, men stor
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boremotstand er dominerende. Liten boremotstand fra 0-5 meter er typisk inn mot dalsiden i
vest og 0-10 meter i området ved Grinnibekken.

6.2 Geotekniske vurderinger og grunnundersøkelser
Det er gjort svært mye beregningsarbeid nord for Foss, på grunn av en høy skjæring med
stor usikkerhet grunnet komplekse grunnforhold. I tillegg til store mengder totalsonderinger er
det utført poretrykksmålinger i fire forskjellige nivåer. Det er gjort et vesentlig
beregningsarbeid også ved Røskaft, på grunn av en høy skjæring der.
Trykksonderinger og prøvetaking er utført i alle kritiske områder, sammen med
poretrykksmålinger i topp og bunn av høye skjæringsområder. Det er generelt mye
undersøkelser på strekningen Valg av geotekniske tiltak er i mange tilfeller gjort
erfaringsbasert på bakgrunn av terreng, veigeometri og grunnforhold. I mer komplekse
tilfeller og ved behov for tyngre sikringstiltak er det gjort innledende beregninger. For
skjæringen ved Horg bygdatun er forholdene svært komplekse, og vil bli behandlet i en egen
beregningsrapport på et senere tidspunkt. Det kan lokalt være behov for masseutskifting eller
forbelasting for planlagt veifylling. Dette gjelder under fylling ned mot jernbanen på østsiden
av Gaula og på strekningen Sandbrauta–Grinni–Homyrkamtunnelen.

6.3 Gjennomgang av delstrekninger
P3500-3800 Horg bygdatun. Stabilitet, mur, jordskjæring og terrengavlasting.

Figur 6-3 Tiltak ved Horg bygdatun, med mur ned mot lokalvei og avlasting av terreng i overliggende terrasse.
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Skjæringen ved Horg bygdatun, nord for Foss, er svært krevende. Her er det tilsynelatende
to forskjellige leirlag adskilt av et mer drenerende mellomliggende lag. Det er påvist
hengende grunnvann i det øvre leirlaget, samtidig som grunnvann i det nedre leirlaget ser ut
til å ligge dypt. Korte måleserier av grunnvann gir stor usikkerhet, og nedsatte
grunnvannsmålere må følges opp i videre planlegging.
For å oppnå tilfredsstillende beregningsmessig sikkerhet for permanent situasjon må
terrenget avlastes i en høyde på 10-15 meter og omtrent 40 meters bredde.. En foreløpig
utforming av tiltaket fremgår i Figur 6-3, som gråfarget skjæring inn i terrenget. I foten av
skråningen må det etableres en mur, som ventes å bli cirka 10 meter høy. For å oppnå
tilfredssillende sikkerhet må det benyttes seksjonsvis utgraving for mur, og det må
aksepteres lavere sikkerhet i anleggsfasen. Lokal variasjon i grunnforhold er svært stor i
dette området. Det er derfor usikkerhet knyttet til prosjektert løsning og gjennomføring i
anleggsfase, men det forventes byggbart med akseptabel sikkerhet. Dette er basert på
geotekniske beregninger for kritiske snitt i drenert og udrenert tilstand, og kontroll av
forskjellige løsninger for utforming av skjæring og støttekontruksjoner. Beregningene vil bli
presentert i en egen beregningsrapport på et senere tidspunkt.
Høyde og lengde på mur er usikker, og det kan bli vesentlig endringer fra det som er vist på
nåværende tidspunkt. Dette avklares i videre optimalisering.
Foreløpige beregninger er utført med konservative antagelser om grunnvann, der det er
antatt hydrostatisk trykk fra øvre leiravsetning. Beregninger basert på lengre måleserier av
grunnvann kan gi mindre omfang av tiltak i skråningen og da også et mindre arealbeslag.
Hvorvidt dette er mulig å oppnå er usikkert, Usikkerheten er betydelig og knyttet til tiltak både
i midlertidig og permanent situasjon. Frem til andre data foreligger må det tas høyde for
presentert løsning. I konsekvensutredningen inngår skissert løsning og det arealbeslaget
dette medfører.
Fra profil 3700 har veien betydelig fyllingshøyde i terrenget ned mot Gaula. Dette vurderes i
neste kapittel, i sammneheng med resterende fyllinger videre nordover.
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P3800-5000. Stabilitet av fyllingsfot og nærhet til jernbane, undergang, samt
høy skjæring ved p4300-4600.

Figur 6-4 Fyllingsområde ned mot jernbanen, samt stor skjæring mot øst. Skjæring ved Horg bygdatun vist til
høyre i figur, uten geotekniske tiltak.

Utfylling i dette området avgrenses av eksisterende jernbane. I forbindelse med etablering av
lokalvei/undergang er veifyllinger planlagt med gjennomsnittlig helning på 1:1. Dette vil kreve
oppstramming av fyllingsfronten i form av eksempelvis tørrmur eller jordarmering. Videre er
fylling planlagt med helning 1:2 og slakere. Ut fra tilgjengelige grunnundersøkelser virker
området dominert av faste friksjonsmasser og morene, og flere steder ned mot jernbanen er
det kort til berg. Omtrent ved profil 4010 er det imidlertid 7 meter løst lagrede masser i
toppen, ned mot jernbanen, og det må derfor ventes tiltak i enkelte områder, som utskifting
eller stabilisering av masser. I nevnte profil er det fastere masser lenger opp i skråningen,
uten at terrenget lokalt er særlig bratt. En oppstramming av fylling til 1:1,5 eller brattere kan
derfor være fordelaktig.
Området bør vurderes nærmere i videre planlegging, med tanke på geotekniske tiltak,
helning på veifylling og eventuelt behov for supplerende undersøkelser.
Det ventes ikke tiltak utenfor planlagt veifylling i ferdig tilstand, men det anbefales at det
legges opp til et anleggsbelte i reguleringsplanen i nedkant av fyllingen gjennom området for
massehåndtering i byggefasen.
Den høye skjæringen i p4350-4600 er ikke avklart geoteknisk, da boreriggen ved grunnundersøkelser høsten 2021 ikke kom til. Dette grunnet kombinasjon av bratt og bløtt terreng
(værforhold). Suppleringer må utføres i tørr periode vår/sommer, for å ha grunnlag for
geotekniske vurderinger. Det forventes at dette blir en jordskjæring, som kan graves ut som
skissert med helning 1:2, dersom grunnen består av friksjonsmasser eller morene. Det kan
bli behov for å etablere avledningsgrøft for overflatevann i bakkant av skjæringen og
erosjonssikring med stein, grus eller duk/nett i skjæringen. Adkomst for maskiner vil kunne bli
krevende, og det bør vurderes å legge inn et ekstra stort anleggsbelte i dette området.
Generelt ventes ikke permanente arealbeslag ut over det veiskjæringene krever i dette
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området, men usikkerheten er stor for den omfattende jordskjæringen, som omtalt over.
Midlertidige beslag kan ellers ventes enkelte steder.
Hvis grunnen helt eller delvis består av leire, kan utgraving her bli svært omfattende og
komplisert. Utspring av grunnvann i skjæringen kan også være kompliserende.
For strekningen p5000-5150 er det ikke ventet behov for geotekniske tiltak.
P5150-5300 Røskaft-skjæringa. Stabilitet, jordnagling/rørspunt, mur,
adkomstvei og undergang.
Sør for Røskaft-brua går planlagt vei inn i en tung skjæring mot nordøst. Denne skjæringen
har for lav sikkerhet, slik den er vist i modell, se Figur 6-5. Det er gjort stabilitetsberegninger
og grov dimensjonering av støttekonstruksjoner gjennom området, og per i dag vurderes en
av følgende løsninger:
• Sikring av skjæringen med rørspunt eller rørvegg: Dette vil gi en 10-12 meter høy
vertikal vegg i nedre del av skråningen. Anleggsteknisk gjennomføring er ikke vurdert.
• Utgraving med jordnagling. Dette vil resultere i en 15-18 meter høy skjæring med
antatt helning 3:1, og svært lange forankringsstag inn i skråningen.
Adkomstvei til gården oppe på platået er lagt lenger nord, da akseptabel sikkerhet i
skråningen er vanskelig å oppnå dersom denne skulle kobles til lokalt veinett i sør som i dag.
Det ventes ikke permanente arealbeslag ut over det som kommer frem av veimodell for noen
av løsningene. Midlertidige beslag kan ikke utelukkes, for eksempel i forbindelse med
ankomst med maskiner i anleggsfasen. Det bør reguleres et bredt anleggsbelte i dette
området etter nærmere planlegging i reguleringsfasen.
Undergang kan direktefundamenteres.

Figur 6-5 Røskaft-skjæringa
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P5300-5800 Røskaftbrua. Fundamentering, erosjonssikring og masseutskifting.

Figur 6-6 Utsnitt fra veimodell viser Røskaftbrua

Det ventes behov for erosjonssikring i elvekant på begge sider av Gaula for sikring av
brufundamenter. Erosjonssikring forutsettes lagt inn i eksisterende terreng, og midlertidige
skjæringer ventes å gi arealinngrep i det meste av skråningshøyden på grunn av bratte
skråninger. Bæreevneberegninger er ikke utført, men hovedsakelig fast grunn gjør at
eventuelle behov for tiltak kan treffes med å justere fundamentplaner. Brua har stort spenn,
og det er ikke behov for fundamenter ute i elva.
Det er opp mot åtte meters dybde ned til fast grunn på vestsiden av Gaula. Dette medfører et
vesentlig økt arealbehov ved utgraving for brufundament. Det samme gjelder for veifylling
tilknyttet bru. Det kan utføres forbelasting eller benyttes lette fyllmasser for å unngå
masseutskifting. Det anbefales et 20 meter anleggsbelte på begge sider av vei og bru, for
midlertidig arealinngrep under bygging.
Arealinngrep i byggeperioden avhenger av anleggstekniske forhold, som behov for riggplass,
og det må etableres en midlertidig adkomst over jernbanen i øst. Denne ventes å kunne
fundamenteres på faste friksjonsmasser eller morene. Det blir altså midlertidige arealbeslag
ut over det som kommer frem av veimodellen i dette området.
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P6200-6800 Bru over Grinnibekken, inklusive tilløpsfyllinger, mur og omlegging
av bekk. Erosjonssikring, masseutskiftning/forbelasting/lette fyllmasser og
spissbærende peler.

Figur 6-7 Omlegging av Grinnibekken i forkant og rasfarlige skråninger i bakkant.

Figur 6-8 Mur på innsiden av veien ved Grinnibekken.
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Det er 5-10 meter leire/løst lagrede masser over fast friksjonsjord i området rundt
Grinnibekken og planlagt bru. Brua forutsettes fundamentert på spissbærende peler til fast
grunn. Det er gjort innledende beregninger som tyder på tilstrekkelig stabilitet av planlagt
fylling, stabiliserende tiltak kan likevel ikke utelukkes etter mer detaljert geoteknisk
prosjektering.
Veifyllingen i området har en høyde opp til 8-9 meter, og har en mur på innsiden som sikring
mot skred. Dimensjonering og kontroll av bæreevne for mur er ikke utført. Tiltak for å
redusere setninger og sikre stabilitet kan bli masseutskifting, forbelasting, lette fyllmasser
eller en kombinasjon av disse. Fundamentering av muren vil også kunne kreve tiltak..
Kontroll mot krav til differansesetninger på ny vei er ikke utført og tiltak kan derfor ikke
utelukkes.
For omlegging av bekkeløp må det sikres mot erosjon i sidekant av bekkeløp på grunn av
finkornete, lett eroderbare masser.
Vi ser ikke behov for permanente arealbeslag ut over det som er modellert i dette området.
Midlertidig beslag kan være nødvendig for byggeperioden.
P7950-8200 Homyrkammtunnelen sør. Midlertidig rørvegg, bekkeomlegging,
erosjonssikring, masseutskifting og pelefundamentering eller forbelasting.
For etablering av sørlig påhugg for Homyrkammtunnelen planlegges en opptil 10 meter høy
rørvegg, da utgraving for påhugg ellers vil bli svært omfattende. Massene i påhuggsområdet
domineres av fast friksjonsjord/morene, men det er påvist områder med opp til tre meter løst
lagrede masser i toppen. Dette gjelder særlig i østre del av påhuggsområdet. Rørveggen
planlegges som midlertidig sikring, der terrenget mellom portaler og rørvegg skal fylles
tilbake som skissert i Figur 6-9.
Det kan ikke utelukkes behov for lokal utskifting av løst lagrede masser lokalt i skjæringen
hvor rørvegg skal etableres. Det er registret liten boremotstand i ca. 3 meters dybde i ett
borepunkt. Alle tiltak ventes å bli innenfor areal som skisseres av veimodell. Tiltak i
eksisterende adkomstvei fra øst kan være aktuelt, om må vurderes ut fra type maskin(er)
som skal inn i området.
Rørvegg må mulig planlegges med åpning for gjennomføring av bekkeløp. Omlegging av
bekk i bakkant av rørveggen ventes vanskelig. Vi ser for oss en løsning der nytt bekkeløp i
bakkant av rørvegg utføres først. I anleggsfasen kan bekken legges i rør gjennom
spuntveggen. Bekkeløpet reetableres sammen med utlegging av permanent fylling, som vist
på Figur 6-9.
Eksakt dybde til berg er usikkert for rørveggen, men utførte boringer og modellering av
bergflate antyder at sannsynlig høyde ikke vil overstige 10 meter.
Samme vurderinger gjelder for påhugg i linjealternativ 1.2B, med noe annen utforming på
grunn av annen angrepsvinkel for påhugg/veilinje.
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Portaler anbefales fundamentert på peler, alternativt kan portalområdet forbelastes.
Det kan være aktuelt med stedvis masseutskifting for sideveiene i området.
Eventuelt midlertidig arealbeslag ved forbelasting er ikke kjent da dette avhenger av
nødvendig størrelse på oppfylling. Det ventes ikke permanente arealbeslag ut over arealene
illustrert i veimodell. Midlertidige tiltak som anleggsveier kan være nødvendig i byggefasen.

Figur 6-9 Søndre påhugg, Homyrkammtunnelen.
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7 GEOTEKNIKK, ALTERNATIV 1.2A HOVIN–GAULFOSSEN–
SANDBRAUTA–HOMYRKAMTUNNELEN
Profilnummer:
Tegningsnummer:

3300–7900
V002.2, V002.3, V002.5, V002.7 + V003.1-4 + V006.1

I alternativ 1.2A er delstekningen mellom Sandbrauta og Homyrkamtunnelen lik alternativ
1.1. Samme løsninger for veifylling forbi Grinni og Grinnibekken gjelder og påhugg til
Homyrkamtunnelen er det samme, se kapittel 6.3.5 og 6.3.6.
Sørlige del av dette alternativet, fra Hovin til Sandbrauta er dessuten likt alternativ 1.2B sør
for Sandbrauta. Samme brulengder og fyllingshøyder gjelder i all hovedsak, men med et lite
avvik i senterlinje inn mot Sandbrauta. Skjæringen forbi Sandbrauta vil få noe ulikt omfang,
da alternativ 1.2A krever en annen kurvatur enn 1.2B for å følge alternativet 1.1 forbi Grinni.
Det er skissert forskjellig utforming på skjæringen i Nordtømmeterrassene, men det kan i
prinsippet velges samme type løsning for både 1.2A og 1.2B. Forskjellen forbi Sandbrauta er
i hovedsak volum på uttak av masser og areal på endelig skjæring.

Figur 7-1 Utsnitt veimodell alternativ 1.2A Hovin–Gaulfossen–Sandbrauta–Homyrkamtunnelen. Terrenget ved
kvikkleireområdet i vest er ikke vist i modellen. Kilde: Norconsult
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Figur 7-2 Utsnitt veimodell alternativ 1.2A Sandbrauta–Homyrkamtunnelen. Kilde: Norconsult.

7.1 Topografi og grunnforhold
Mellom Hovin og Homyrkamtunnelen er det tydelige terrasseformasjoner på begge sider av
dalen. Ved Hovin går Gaula gjennom et gjel, ved Gaulfossen, hvor planlagt vei krysser over i
bru. Videre ligger veien på en terrengrygg, før den krysser en flat slette hvor elven Gaua har
utløp i Gaula. Terrengryggen har tynt dekke av løsmasse over berg, hovedsakelig
friksjonsjord.
Elvesletten ved Gaua har varierende, lagdelt grunn, med liten til stor mektighet av leire/silt
over friksjonsjord/morene. Det er påvist sprøbruddsmateriale i nærhet av planlagt vei, og
området grenser mot en kjent kvikkleiresone i vest/sørvest, langs elven Gaua. Kvikkleiren
ligger i en 30 meter høy terrasse, og kan ventes å ha større utbredelse enn det som er
skissert pr. i dag for identifisert faresone. Mot nord krysser veilinjen høye terrasser av
løsmasser ved Sandbrauta, hvor det tidligere har vært massetak. Nedre terrasse består i dag
i hovedsak av tilbakefylte masser.
Fra Sandbrauta og nordover ligger terrenget på et platå i 15-20 meters høyde over elva. Mot
nord går terrenget etter hvert over til å være slakt hellende ned mot Gaula, med høye
skråninger på vestsiden hvor det er skredfare. Vurderinger av skredfare og ingeniørgeologi
er generelt omtalt i fagrapporten Teknisk grunnlag for konsekvensutredningen [11].
Vestsiden av Gaula ved Sandbrauta domineres av fast friksjonsjord og morene, med
silt/leir/myr i 0-10 meter mektighet i toppen. Det er registrert en faresone for kvikkleire i dette
området, men det er ikke påvist kvikkleire ved utførte boringer. Kvikkleiresonen stammer fra
en generell kvikkleirekartlegging langt tilbake i tid, med lite utførte grunnundersøkelser [8].
Siden boringer utføres punktvis, kan kvikkleire likevel ikke utelukkes helt. Fra Grinni og
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nordover er grunnen mer lagdelt og tykke lag av friksjonsjord kan forekomme i flere dybder.
Boremotstand i de forskjellige lagene varierer mye, men stor boremotstand er dominerende.
Liten boremotstand fra 0-5 meter er typisk inn mot dalsiden i vest, 0-10 meter i området ved
Grinnibekken.

7.2 Geotekniske vurderinger
Det er gjort stabilitetsberegninger for kontroll av stabilitet i kvikkleiresonen ved Gaua og for
høye skjæringer ved Sandbrauta. Det er også gjort en overslagsberegning for skjæring inn
mot Gaulfossbrua, for bestemmelse av antatt omfang på tiltak. Ellers er vurderinger basert
på overordnede betraktninger for avklaring av gjennomførbarhet og arealinngrep.

7.3 Gjennomgang av delstrekninger
P3250-3650 Skjæring inn mot Gaulfossbrua. Stabilitet, kalksementstabilisering,
mur og fundamentering.

Figur 7-3 Alternativ 1.2A/B. Nordre del av Hovinkrysset, med skjæring inn mot Gaulfossbrua. Endelig løsning
innebærer en stabiliserende mur i nedre del av vist løsmasseskjæring i nedkant av lokalvei nedenfor Horg
bygdetun (Kilde: Norconsult).

Ved gang- og sykkelbru i nordlige ende av Hovinkrysset er det hovedsakelig faste masser og
relativt kort til berg. Videre nordover, mot Gaulfossbrua, går ny E6 i tung løsmasseskjæring.
Denne må sikres med grunnforsterkning. Det bør etableres ribber av kalksement (KC)-peler
før utgraving, noe som betyr at arealet må gjøres tilgjengelig i lang tid før skråningen skal
graves ut. Det er ikke ventet konflikt med dagens E6 eller utfordringer med trafikkavvikling.
Detaljprosjektering av tiltaket, med bestemmelse av innblandingsmengder, andel KC-peler pr
areal, endelig avklaring om behov for mur, og mer, må gjøres i senere faser. Det må
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vurderes om laboratorieanalyser for innblandingsforhold i KC-peler skal utføres i
reguleringsplanfasen, eller om dette kan avventes til byggefasen. Slike analyser krever
grunnundersøkelser.
Innledende beregninger antyder behov for en 10-15 meter høy mur for stabilisering av
løsmasseskjæringen inn mot Gaulfossbrua. Dette er en ukonvensjonell størrelse, som gjør
konstruksjonen krevende. Dimensjonering av mur avhenger av hvilken styrke man kan
dimensjonere med for kalksementstabilisert skråning. Alternative løsninger kan være
aktuelle, sammen med optimalisering av geotekniske parametere. Videre vurderinger og
detaljering bør gjøres allerede i reguleringsplan eller byggeplan.
P3550-3850 Kryssing av Gaulfossen. Brufundamentering og tiltak for
underliggende jernbanetunnel.

Figur 7-4 Alternativ 1.2A/B Utsnitt veimodell viser Gaulfossbrua.

Det er ikke ventet behov for geotekniske tiltak for Gaulfossbrua. Nordre fundament
planlagges fundamentert på en pelet plate, for å redusere laster på underliggende
jernbanetunnel som har liten overdekning. Last fra fylling ved boligfelt må avklares mot hva
som tillattes av laster over jernbanetunnel. Tunnelen har liten overdekning i området.
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P4100-4350. Kryssing av Gammelelva. Erosjonssikring, masseutskifting og
fundamentering av bru.
Veilinja ligger høyt ut fra terrengryggen, og brulengden er forlenget og tilpasset slik at det
unngås store fyllinger ut i våtmarksområde. Dette begrenser behov for tiltak i tilløpsfyllingene
til brua. Det må ventes noe setningsreduserende tiltak for fylling på nordsiden av brua.
Gammelelvbrua kan direktefundamenteres i sør, og antagelig på spissbærende peler til fast
grunn, rammede eller borede, for resterende bruakser.
Erosjonssikring planlegges etablert innenfor veimodellens areal, men etablering av fot under
terreng vil gi midlertidig inngrep i utenforliggende areal. Midlertidig bruk av areal i ca. 10
meter bredde utenfor planlagt fylling er et sannsynlig behov.

Figur 7-5 Alternativ 1.2A/B. Utsnitt veimodell viser Gammelelvbrua (Kilde: Norconsult)
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P4350-5050 Kryssing forbi Gaua. Erosjonssikring, stabilitet, setninger og
fundamentering.

Figur 7-6 Alternativ 1.2A/B. Utsnitt veimodell viser fylling over elvesletten hvor Gaua har sitt utløp. Bru over Gaua
opp mot høyre i bildet.

Veifyllinger i området må kontrolleres for setningskrav og stabilitetsforhold, men
arealkonsekvens ventes å begrenses til erosjonssikring på begge sider av fyllingene.
Midlertidig vil tiltaket kreve bruk av areal ca. 10 meter ut på begge sider, men endelig
situasjon vil kunne bli som vist i veimodell.
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Sikringstiltak i kvikkleiresone og erosjonssikring i Gaua, tilgrensende vei i
profil 4050 til 5050. Skråningstabilitet, erosjonssikring og terrengavlasting.

Figur 7-7 Kart over registrerte kvikkleiresoner i området oppstrøms Gaua (Kilde: Norconsult og NGU [15])

Kjent kvikkleiresone Nergård setter krav om erosjonssikring og stabiliserende tiltak. Siste
runde med supplerende grunnundersøkelser har påvist sprøbruddsmateriale i området østnordøst for definert faresone. Det er uklart om dette er en videre utstrekning av eksisterende
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eller en ny sone. Kotehøyder for påvist sprøbruddsmateriale samsvarer med det som er kjent
for Nergård-sonen.
Det er ikke veilinja i seg selv som skaper behov for sikringstiltak, men planlagt vei må sikres
mot skred som kan nå veien, i henhold til NVEs rapport 2019/1 («kvikkleireveilederen»).
Dersom et initialskred i kvikkleire utløser retrogressiv skredutvikling, vil en mulig
utløpslengde være svært stor. Flakskred og rotasjonsskred kan også være aktuelle
makanismer, men det påpekes at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å vurdere mest
sansynlig skredmekanisme. Avgrensning for sikring knyttet til planlagt vei er ikke utført.
Ut fra utførte stabilitetsberegninger er dagens sikkerhet i faresonen for lav i drenert tilstand.
Dette medfører behov for sikringstiltak i form av avlasting i øvre del av skråning. Det må i
tillegg utføres erosjonssikring nede ved elva. Utforming av sikring er ikke vurdert, men aktuelt
område er vist i kartvedlegg i denne rapporten. Det er utført erosjonssikring flere steder langs
Gaua som må tilstandsvurderes og eventuelt oppgraderes. Området er stort og strekker seg
mange hundre meter langs vassdraget Gaua.
Utførte beregninger er gjort med begrenset kunnskap om poretrykksforhold. Det er kun
målinger på topp av skråning, og tidsserien er av begrenset varighet. Supplerende målinger
ved skråningsfot anbefales. Vurderinger og beregninger er utført med konservative
forutsetninger på grunn av usikkerhet tilknyttet grunnvann. Det er mulig at terrengavlasting
kan utgå, etter at mer data er hentet fra felt, med mindre det påvises et poreovertrykk i foten
av skråningen.
Arealomfang av tiltak i dette området er altså usikkert. Tiltak i/langs Gaua bør utføres så
skånsomt som mulig, med tanke på påvirkning av naturverdier i området, og sikring bør
derfor kun utføres der det er høyst nødvendig. Hele det aktuelle området for sikring er
skissert i kartvedlegg til denne rapporten, samt i hydrologisk rapport [10].
P5050-5500 Skjæring i Sandbrauta. Stabilitet av skjæring, skråninger og
erosjonssikring i Gaula.
Forbi Sandbrauta går planlagt vei med tung skjæring inn i en grus/sand-forekomst. Terrenget
består av flere terrasser (Nordtømmeterrassene). Det kan være variasjoner i massene som
ikke er oppdaget ved punktvise grunnundersøkelser. Grunnvann ventes å ligge dypt i
området. Sørlige del/nedre terrasse består av tilbakefylte masser av varierende kvalitet.
Skjæringen venter å kunne bygges som modellert, da stabilitetsberegninger har vist
tilstrekkelig sikkerhet. Stabilitet av veifylling østover mot Gaula, får tilfredsstillende stabilitet
med enkle terrenginngrep: Det må ventes noe terrengavlasting oppe på platået i høyde med
veien, for å oppnå økt sikkerhet der veien ligger nærmest skråningskanten mot Gaula.
Fra profil 5050 til 5200 er avstand mellom Gaula og vei tilstrekkelig til å unngå
erosjonssikring. Videre nordover bør erosjonssikring i Gaula utføres ca. ved p5200 til p5500.
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Figur 7-8 Alternativ 1.2A. Utsnitt veimodell viser skjæring ved Sandbrauta

Figur 7-9 Alternativ 1.2A. Utsnitt veimodell viser skjæring ved Sandbrauta

P5500-7900 Strekningen Sandbrauta-Homyrkamtunnelen
Denne delstrekningen er lik som for alternativ 1.1. Se nærmere i kapittel 6.3.5 og 6.3.6 for
disse vurderingene.
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8 GEOTEKNIKK, ALTERNATIV 1.2B HOVIN–GAULFOSSEN–
SANDBRAUTA–HOMYRKAMTUNNELEN
Alternativ:
Profilnummer:
Tegningsnummer:

1.2B
3300-7800
V002.2, V002.3, V002.5, V002.7 + V003.1-4 + V006.1

Figur 8-1 Alternativ 1.2B. Utsnitt veimodell sett fra nordenden av Hovinkrysset, mot nord. Hovin–Gaulfossen–
Sandbrauta–Homyrkamtunnelen. Terrenget ved kvikkleireområdet i vest er ikke med i modellen. (Kilde:
Norconsult)

I alternativ 1.2B er delstekningen mellom Hovinkrysset og Sandbrauta lik alternativ 1.2A, se
kapittel 7.3.1 til og med 7.3.5.
Skjæringen forbi Sandbrauta vil få noe ulikt omfang, da alternativ 1.2B ligger litt lavere og i
større grad følger Gaula mot påhuggsområdet ved Homyrkamtunnellen sør. Det er skissert
forskjellig utforming på skjæringen i Nordtømmeterrassene, men det kan i prinsippet velges
samme type løsning for både 1.2A og 1.2B. Forskjellen forbi Sandbrauta er i hovedsak volum
på uttak av masser og areal på endelig skjæring.
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Figur 8-2 Alternativ 1.2B. Utsnitt veimodell viser nordlig del av strekningen, fra Sandbrauta til Homyrkamtunnelen
(Kilde: Norconsult)

8.1 Topografi og grunnforhold
For beskrivelse av topografi og grunnforhold mellom Hovinkrysset og Homyrkamtunnelen
vises til kapittel 7.1.

8.2 Geotekniske vurderinger
Det er gjort stabilitetsberegninger for kontroll av stabilitet i kvikkleiresonen ved Gaua, ogfor
skjæring ved Sandbrauta. Beregninger er også gjort for utvalgte profiler der vei ligger nær
Gaula med stor høydeforskjell. Det er gjort innledende overslagsberegninger for rørvegg ved
portalområdet. Erfaringsvis er det gjennomførbart i bygge rørvegg i 10 meter høyde
hovedsakelig i faste masser, og videre detaljberegninger er derfor ikke utført i denne fasen.
Det er ellers ikke sett behov for ytterligere beregningsarbeid på denne strekningen.
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8.3 Gjennomgang av delstrekninger
P4050-5050 Strekningen Gaulfossen-Sandbrauta. Erosjonssikring, stabilitet,
setninger og brufundamentering.

Figur 8-3 Alternativ 1.2A/B Utsnitt veimodell viser kryssing over Gaua, sett nordfra.(Kilde Norconsult)

På denne delstrekningen ligger veilinjen tilnærmet som i alternativ 1.2A, med tilsvarende
tiltak, se kapittel fra 7.3.1 til og med 7.3.5.
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P5050-5500 Skjæring i Sandbrauta. Stabilitet av skjæring og skråninger, samt
erosjonssikring i Gaula

Figur 8-4 Alternativ 1.2B. Skjæring gjennom Sandbrauta i terrassert utførelse. Terrasser kan tilpasses terreng
uten betydelig negativ påvirkning på skråningsstabilitet (Kilde: Norconsult)

Alternativ 1.2B ligger noe lavere og nærmere Gaula enn alternativ 1.2A. Nødvendig
erosjonssikring i Gaula bør kobles sammen med sikring av veifylling lengre sør, slik at det
går sammenhengende helt til ca. profil 5400. Sikringens utstrekning er skissert i
tegningsvedlegg, samt i egen hydrologisk rapport [10].
Det er ventet at erosjonssikring i Gaula vil påvirke store deler av kantvegetasjon, men ikke
nødvendigvis i hele skråningshøyden. Seksjonsvis utførelse kan være et alternativ for å
minimere nødvendig utgraving, da det kan tillates brattere helning på skjæringene.
Foreløpige beregninger viser at terrenget utenfor planlagt vei må senkes noe for å oppnå
tilstrekkelig stabilitet, altså vil skråningen ned mot elva kunne få noe mindre høyde enn i dag
og noe kantvegetasjon vil gå tapt. Dette er ikke gjeldende for alternativ 1.2A (se kapittel
7.3.6Feil! Fant ikke referansekilden.). Avgrensning av tiltaket er skissert i tegningsvedlegg t
il denne rapporten. Beregningsprofiler og beregningsparametere er noe usikre, og videre
optimalisering forventes. Dette gjelder både terrengavlasting og erosjonssikring.
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Figur 8-5 Alterntiv 1.2B. Utsnitt veimodell viser skjæring ved Sandbrauta (Kilde: Norconsult)

P5500-7800 Grinni-Homyrkamtunnelen. Erosjonssikring, skråningstabilitet og
brufundamentering.

Figur 8-6 Alternativ 1.2B. Utsnitt veimodell viser delstrekning forbi Grinni langs Gaula (Kilde: Norconsult)
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Veien ligger for det meste i skjæring, men erosjonssikring er nødvendig der veien ligger på
fylling på en lavere terrasse med ca. fem meters høydeforskjell mellom Gaula og veinivå ved
påhugg for Homyrkamtunnelen. Se hydrologisk rapport [10] for mer detaljer.
Bru over Grinnibekken ventes å kunne direktefundamenteres.
P7600-7800 Homyrkammtunnelen, påhugg sør. Midlertidig rørvegg,
bekkeomlegging, erosjonssikring, masseutskifting og pelefundamentering eller
forbelasting.

Figur 8-7 Alternativ 1.2B: Utsnitt veimodell viser Homyrkamtunnelen, påhugg sør (Kilde: Norconsult)

For etablering av sørlig påhugg for Homyrkammtunnelen planlegges en opptil 10 meter høy
rørvegg, da utgraving for påhugg ellers vil bli vanskelig og svært omfattende.
Samme vurderinger gjelder for påhugg i alternativ 1.1 og 1.2A, med en noe annen utforming
på grunn av annen angrepsvinkel for påhugg/veilinje, se kapittel 6.3.6 for ytterligere
beskrivelse.
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9 GEOTEKNIKK, ALTERNATIV 2.1 LOSEN–KVÅL
Profilnummer:
Tegningsnummer:

13200-17300
V004.2, V004.3, V004.5 + V005.1, V005.3, V005.5, V005.7 + V006.3

Figur 9-1 Alternativ 2.1 Losen–Kvål. Utsnitt veimodell viser Losen på vestre side av Gaula nede til venstre, og
traséens avslutning mot Kvål i nord oppe til høyre. Visning i retning mot nordvest.(Kilde: Norconsult)

Figur 9-2 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell sett vestover. Nordre del av veitraseen, forbi Forset med kryssing over
Gaula ved Kvål. (Kilde: Norconsult)

9.1 Topografi og grunnforhold
Det meste av veitraséen i alterntiv 2.1 går i slakt hellende terreng, der hovedretning på
helning er mot øst, ned mot Gaula. Med unntak av skjæring gjennom en terrengrygg oppe
ved Forset (kvikkleiresone), er terrenget på sitt bratteste i sørlig del av strekningen. Mot nord
avtar terrenghelningen, og terrenget framstår etter hvert relativt flatt. På østsiden av Gaula i
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nord ligger terrenget på en terrasse i 5-10 meter høyde over Gaula, med lange og høye
skråninger oppover i terrenget mot øst.
Ved Losen med nordre påhugg Homyrkamtunnelen, er det kvikkleire ned mot Gaula. Mot
vest og nord går dette over i overkonsolidert leire, med tydelig stor økning i boremotstand
med dybden. Dybde til berg er for det meste ukjent; boringer til ca. 30 meters dybde påtreffer
sjelden berg og det er i enkelte borpunkt boret til 50-60 meter med samme resultat.
På vestsiden av Gaula består grunnen generelt av 5-15 m leire/siltig leire med lav
boremotstand, før overgang til fastere leire med høy boremotstand. Nærmere Gaula/i Gaula
er det funnet 0-5 meter fast friksjonsjord over leire. Fra kryssing av Gaula i nord, avtar
boremotstanden inn mot en kjent forekomst av kvikkleire opp mot Kvål.
Dette er det generelle bildet, men det er mange lokale variasjoner av grunnforholdene, ut
over det som er beskrevet her.

9.2 Geotekniske vurderinger
Det er gjort stabiltetsberegninger i antatt kritiske snitt flere steder på strekningen. Generelt er
sikkerhet i fyllinger og skråninger funnet tilstrekkelig, også i kvikkleireområdene i sør (Losen),
nord (Kvål) og ved Forset. Forset og Kvål er definerte faresoner for kvikkleire (se Figur 9-8
og Figur 9-12), mens kvikkleireforekomsten ved Ler (se Figur 10-3) enda ikke er
klassifisert/definert. Setningsberegninger er innledningsvis gjort for å få et bilde av potensiale
for påhengslaster på pelefundamenterte konstruksjoner, ellers er mulig behov for tiltak for
differansesetninger skjønnsmessig vurdert. Det er gjort beregninger for å bestemme antatt
maksimalt fyllingsnivå for deponiområdet sørøst for Forset kvikkleiresone, som omtalt i
kapittel 9.3.5. Fundamentering av bruer er vurdert på generelt grunnlag, og det antas i
hovedsak friksjonspeler for konstruksjonene på strekningen.

9.3 Gjennomgang av delstrekninger
P13200-13400 Nordre tunnelpåhugg, Homyrkammtunnelen, med lokalveier.
Stabilitet, kvikkleire og pelefundamentering.
Det er kontrollert sikkerhet for lokalvei og avkjøringer rundt portalområdet og fått
beregningsmessig tilstrekkelig sikkerhet i hele området, med unntak av teknisk adkomstvei
fra havarilomme på vestsiden av veien, hvor det kan bli behov for mindre mengde
masseutskifting/jordarmering. Planlagte riggområder er ikke kontrollert for eventuelle
begrensninger i tillatt last på terreng.
Det er påvist kvikkleire i området, som vist i Figur 10-3, og omtalt i vurderingsrapport fra
tidligere planlegging [16]. Grave- og sprengningsarbeider må derfor tilpasses dette.
Tunnelportalene anbefales fundamentert på spissbærende peler til berg, da det er leire i
portalområdet, men berget ligger relativt grunt.
Kvikkleiren i området er kjent fra tidligere planarbeider i området, men er ikke meldt inn til
NVE som en faresone. Planlagt vei overholder krav til sikkerhet i henhold til NVEs veileder
for sikkerhet mot kvikkleireskred [7], uten særlige geotekniske tiltak. Det må avklares i en
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eventuell reguleringsplan for alternativ 2.1. om kvikkleireforekomsten må soneutredes. Dette
avhenger av forekomstens utbredelse og tiltakets påvirkning.
Det ventes ikke permanente tiltak i dette området ut over viste veimodeller.

Figur 9-3 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser portalområde for Homyrkamtunnelen, påhugg nord, med sideveier.
(Kilde: Norconsult)

P13400-14100 Stabilitet, løsmasseskjæring og spunt.

Figur 9-4 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser skjæringsområde nord for Homyrkamtunnelen, påhugg nord.
(Kilde: Norconsult)

Her er veien lagt i relativt dyp skjæring, for å minimere last fra fyllinger på terrenget ned mot
Gaula, hvor det er kvikkleire. Planlagte løsmasseskjæringer går ikke i kvikkleire, da kvikkleire
er avdekket fra veiaksen og ned mot Gaula.
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Planlagt sedimentasjonsbasseng i stopplommen ved ca. profil 13050-13500, blir av en slik
dimensjon at det antas å kreve innvendig avstivet byggegrop (spunt) i byggefasen. Det er
ikke gjort beregninger på dette tiltaket.
Det ventes ikke permanente geotekniske tiltak i dette området ut over vist veimodell.
P14150-14300 Loabrua med tilløpsfyllinger. Setninger, pelefundamentering og
omlegging av bekk.

Figur 9-5 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser Loabrua sett fra sørøst. (Kilde: Norconsult)

Høyde på fyllinger og skrått terreng gir potensiale for differansesetninger. Tiltak med lette
fyllmasser kan bli nødvendig, men dette er ikke kontrollert med beregninger. Loabrua ventes
fundamentert på friksjonspeler. Det er mer enn 60 meter dyp leiravsetning i området, og berg
eller faste friksjonsmasser er ikke påtruffet ved grunnundersøkelser. Fyllinger inn mot
konstruksjonen kan gi noe påhengslaster på pelene, og bidra til økte pelelengder for
tilstrekkelig kapasitet.
Det ikke geotekniske tiltak som gir arealkonsekvenser i dette området.
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P15150-15250 Eidsmobekkbrua med lokalveier. Stabilitet og
pelefundamentering.

Figur 9-6 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser Eidsmobekkbrua med sideveier. (Kilde: Norconsult)

Det er gjort stabilitetsberegninger i antatt kritisk snitt, og funnet at sikkerhet for fyllinger og
skråninger er tilstrekkelig. Brukonstruksjonen antas fundamentert på friksjonspeler i leire.
Erosjonssikring i bekken er ikke vurdert geoteknisk, men anses gjennomførbar.
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P15300-16000 Forset kvikkleiresone og massehåndteringsområde. Stabilitet,
setninger, motfylling og terrengavlasting.

Figur 9-7 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser massehåndteringsområde sør for Forset og kvikkeleiresone Forset
(Kilde: Norconsult)

Forset kvikkleiresone ligger vest for planlagt veitrasé, som vist i Figur 9-8. Denne er vurdert i
henhold til NVEs regelverk [7], og er behandlet i en egen vurderingsrapport [9].
Vurderingsrapporten for Fort iset kvikkleiresone er under revisjon, og endelig utgave vil
foreligge i reguleringsfasen i prosjektet. Det er konkludert med behov for motfyllinger og
terrengavlastinger flere steder.Foreløpige foreslåtte tiltak er vist i tegningsvedlegg i denne
rapporten.
I nedkant av sikringstiltakene ved Forset er det satt av areal for massehåndtering i
anleggsfasen. Ut fra stabilitets- og setningsberegninger i et representativt snitt er det
konkludert med at fylling opp til kote +32 nærmest veien er mulig. Oppfylling på leirgrunn gir
setninger og for å overholde setningskrav til ny vei betinger løsningen en bred grøft langs vei
med 1:2 helningfra det avsatte arealet og ned mot veigrøft.
Endelig omfang av anleggsareal, motfyllinger og terrengavlastinger er foreløpig usikkert.
Tiltakene medfører midlertidige terrenginngrep for anleggsadkomst. Arealet er planlagt tatt
med i reguleringsplan, mens faktisk utnyttelse av arealet i byggefasen vil bli opp til
totalentreprenør.
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Figur 9-8 Utsnitt veimodell viser oversiktskart over Forset kvikkleiresone, nærmest Gaula i vest (Kilde: NGU [15])

P15850-16200. Skjæring, stabilitet og erosjonssikring.

Figur 9-9 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser skjæring gjennom terrengrygg i enden av kvikkleiresone9.3.8
(Kilde: Norconsult)
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Lokalstabilitet og områdestabilitet for dette skjæringsområdet er vurdert tidligere [17]. Det er
gjennomgått vurderinger og beregninger, og funnet at sikkerheten er ivaretatt. Det er ikke
behov for å revidere disse beregingene.
P16200-17100 Kåsabruene med tilløpsfyllinger. Stabilitet, setninger,
erosjonssikring og pelefundamentering.

Figur 9-10 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser Kåsabruene sett fra Forset, over mot Kvål. (Kilde: Norconsult)

Krav til kurvatur på ny vei gir relativt store fyllingshøyder på vestsiden av Gaula, inn mot
Kåsabruene, da veien må «komme seg opp» på et høyere terrengnivå på østsiden etter
brukryssing. Grunnen består av svært tykk leiravsetning og Kåsabruene forventes
fundamentert på dype friksjonspeler. Det er gjort innledende setningsvurderinger for kontroll
av påhengslaster, og det konkluderes med at disse vil virke flere titalls meter ned i grunnen.
Dette bidrar igjen til svært store pelelengder for å oppnå tilstrekkelig bæreevne på pelene.
Problemstillingen med påhengslaster gjelder kun for første og siste akse, og mellomliggende
akser påvirkes ikke av fyllinger. Brufundamenter ute i elva tenkes etablert med støp i tette
spuntkasser.
Påhengslaster kan reduseres ved bruk av lette fyllmasser eller forbelasting av terreng. Siden
fyllingen ligger på en flomslette, må eventuell fylling med lette fyllmasser kontrolleres for
oppdrift i en flomsituasjon. Lette fyllmasser kan også være aktuelt tiltak for å redusere
differansesetninger i overgang mellom fylling og konstruksjon.
Erosjonssikring av veifylling vil gi midlertidig arealbeslag ut over det som vises i veimodell.
Etablering av brufundamenter i elva krever midlertidig inngrep, og erosjonssikring både i
midlertidig og permanent tilstand.
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P16900-17250 Kryssløsning sør for Kvål. Stabilitet, setninger, lette
fyllmasser/jordarmering, mur, undergang og erosjonssikring.

Figur 9-11 Alternativ 2.1. Utsnitt veimodell viser kryssområde ved nordlig tilslutning av alternativet til pågående
utbygging av E6 Kvål–Melhus. (Kilde: Norconsult)

I dette området er det tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire, som vist i Figur 9-12. Det er
gjort stabilitetsberegninger for lokalstabilitet i antatt kritisk snitt og funnet tilstrekkelig
sikkerhet ved bruk av enkle geotekniske tiltak som jordarmering i fylling eller bruk av lette
fyllmasser. Lette fyllmasser kan også være nødvendig for å begrense differansesetninger i
veiens tverretning og inn mot undergang og brukonstruksjon. Setningsberegninger og
beregnigner for områdestabilitet er ikke utført i denne fasen. Det er generelt konkludert med
at tiltaket virker stabiliserende på overliggende terreng, og dermed på områdestabiliteten. Ny
vei kommer i liten krad i kontakt med eksisterende faresone «Kvål». En ny vurdering av
sonens avgrensning er aktuelt, og kan endre bildet noe.
Det er behov for murer på siden av fylling til hovedveien, for å få plass til lokalvei/ramper.
Disse er ikke kontrollert med beregninger, men løsningen anses å kunne bygges.
Erosjonssikring er nødvendig i nedre del av veifylling ned mot Gaula, og et stykke langs
Gaula. Utforming av sikringstiltaket må tilpasses at det er kjent kvikkleire i området. Det
anbefales ikke graving ned/inn i kvikkleire, og i tilfeller der det kan skje bør erosjonssikringen
legges utenpå eksisterende terreng. Annen løsning for erosjonssikring vil kreve supplerende
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grunnundersøkelser. Det er ikke tilgjengelige grunnundersøkelser helt nede ved Gaula i det
aktuelle området, og dette må derfor verifiseres med supplerende undersøkelser.

Figur 9-12 Utsnitt veimodell viser Kvål kvikkleiresone i nord. Aktuell veitrasé avsluttes i området rundt dagens
kryssing av Gaula. (Kilde: NGU [15])
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10 GEOTEKNIKK, ALTERNATIV 2.2 LOSEN–LER–KVÅL
Alternativ:
Profilnummer:
Tegningsnummer:

2.2.
12600-17450
V004.1, V004.2, V004.4, V004.6 + V005.1, V005.2, V005.4, V005.6,
V005.7 + V006.2

Figur 10-1 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell Losen–Ler–Kvål (Kilde: Norconsult)

Figur 10-2 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser delstrekningen Bortn gård–Kvål (Kilde: Norconsult)

10.1 Topografi og grunnforhold
Planlagt veitrasé går for det meste i flatt terreng, med enkelte terskler på 5-10 meters høyde.
Ved kryssing av Gaula i sør er terrenget slakt hellende på begge sider av elva.
Grunnundersøkelser tyder på at fjellet stuper bratt ned ved påhugg for Homyrkamtunnelen,
og dybde til fjell blir fort flere titalls meter. Fra Ler og nordover er terrenget relativt flatt.
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Mellom planlagt brukryssing og Ler ligger en lokal forhøyning i terrenget mot øst. Her er det
et kvikkleiresone, som er kartlagt i tidligere planlegging [16]. På siste strekning mot Kvål blir
terrenget svært bratt mot øst, med raviner og store høydeforskjeller. I de flateste partiene er
det tidligere funnet kvikkleire. Definerte faresoner er vist i Figur 10-3.
Med unntak av områdene med kvikkleire er det for det meste funnet fast, overkonsolidert
leire langs alternativ 2.2. Det er ofte 2-5 meter fast friksjonsjord over leire.
Overkonsolideringsgraden er generelt svært høy, men noe lavere mellom Homyrkammtunnelen og Ler, samt inn mot kvikkleireforekomsten ved Kvål i nordlig ende. Dybde til fjell er
generelt svært stor på hele strekningen, men avtar inn mot hellende terreng i nord.

10.2 Geotekniske vurderinger
For store deler av strekningen er ny vei planlagt langs eksisterende jernbane. Fyllingens
påvirkning på eksisterende jernbanefylling har derfor vært viktig å avklare, for å sikre
tilfredstillelse av Bane NORs «Teknisk regelverk» [6]. Antatt kritisk snitt er kontrollert for
setninger i flere områder, hvor både totalsetninger og differansesetninger er kontrollert mot
respektive regelverk for vei [5] og jernbane [6]. Setningskrav vurderes overholdt med planlagt
plassering og fyllingshøyde på ny vei på det meste av strekningen, uten setningsreduserende tiltak. Overholdelse av setningskrav for vei i overgang mellom veifylling og bru
sør for Ler, er imidlertid vanskelig. Beregninger er gjort med varierende grad av lette
fyllmasser, og kontrollert for setninger og oppdrift ved flomsituasjon.
Områdestabilitet og lokalstabilitet er kontrollert for ny vei gjennom kvikkleireområdet ved Ler
og for tilløpsfyllinger til bruene i sør, og funnet tilstrekkelig. Marginene er imidlertid små når
det gjelder områdestabilitet, og ytterligere poretrykksmålere ville bidratt til økt sikkerhet i
beregninger. Antatt utstrekning av kvikkleire presenteres i . Er ny avgrensning av
kvikkleireforekomsten er aktuelt i forbindelse med soneutredning i reguleringsplanfasen.
Det meste av ny vei ligger på Gaulas flomslette, og veien ligger derfor på fylling. Fylling på
leirgrunn gir setninger, men for jevne/homogene grunnforhold kan man forvente liten
variasjon i setningene. For nye underganger vil setningeen jevnes ut til begge sider, slik at
differensialsetningene blir håndterlige. Det vil bli noe setninger langs tverretningen av vegen
på grunn av ulik belastning på terrenget. Dette må hensyntas inn mot eksisterende
underganger på jernbanen.
Alle bruer på alternativ 2.2 ventes fundamentert på lange friksjonspeler i leire. Generelle
betraktninger og beregninger er gjort for påhengslaster på peler for nordre bruakse på
bruene over Gaual i sør, og høye veifyllinger vil gi påhengslaster flere titalls meter ned i
grunnen og redusere bæreevnen til slike peler betraktelig. Det ventes noe fastere leire i nord,
og at denne problematikken derfor er verst i sør.
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Figur 10-3 Områder vurdert med forekomst av kvikkleire i tidligere planlegging (Kilde: Norconsult)

P12600-12800 Påhugg nord, Homyrkamtunnelen og tilløpsfylling til
Kleivåhåmmårbruene. Erosjonssikring, setninger, lette fyllmasser og
pelefundamentering.
Overgang mellom tunnelpåhugg, fylling og brukryssing av Gaula vurderes som geoteknisk
svært komplisert. Det ble boret til 90 meter dybde ved nordre bruakse, uten funn av berg
eller faste masser. Tilsvarende undersøkelser i søndre del viste tilsvarende grunnforhold.
Grunnforholdene er sammenliknbare og vurdering av løsninger og byggbarhet ble derfor
gjort felles for begge landkarene.
Deler av portalene blir stående direkte på berg, og det er vurdert at resterende del
fundamenteres på peler til berg. Skrått berg kan imidlertid skape problemer for en slik
løsning, og en alternativ løsning med kombinasjon av forbelasting, lette fyllmasser og
eventuelt grunnforsterkning med kalksement eller annet må vurderes nærmere. Et stykke ut
fra tunnelportalen kan antagelig fylling og bru fundamenteres på friksjonspeler til stor dybde.
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Figur 10-4 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser portalområdet for Homyrkamtunnelen, nordre påhugg, med høye
fyllinger over til bru over Gaula (Kilde: Norconsult)

Store dybder med leire gir vesentlig setningspotensiale, og det ventes utfordringer med å
overholde setningskrav for vei i henhold til Statens vegvesens håndbok N200 [5] for vanlig
veifylling. Ved bruk av lette fyllmasser må oppdrift ved flomsituasjon hensyntas i beregninger.
Helt eller delvis pelefundamentering av portal, bru og fylling mellom portal og bru, anses
derfor som beste løsning. Alternativt kan det vurderes fundamentering med kalksementpeler
eller andre grunnforsterkningsmetoder.
Fyllinger må erosjonssikres. Omriss av slik sikring er gitt i hydrologisk rapport [10].
P12750-13300 Brukryssing Gaula, Klevahåmmårbruene med tilløpsfylling i
nord. Pelefundamentering, setninger og lette fyllmasser.
Bruene anbefales fundamentert på dype friksjonspeler, da det er leirgrunn i området.
Kvikkleire er påvist i det aktuelle området. Brufundamenter i Gaula ventes etablert med støp i
spuntkasser.
Problematikk med påhengslaster på peler gjelder kun akser som grenser mot fyllinger. Dette
er nærmere beskrevet i kapittel 9.3.7 og 10.2.2. I dette tilfellet det ikke oppnådd
tilfredsstillende beregningsmessig sikkerhet for fyllingene. Oppfylling medfører også at
setningskrav etter N200 [5] ikke tilfredsstilles For å overholde krav til differansesetninger må
tilløpsfylling til brua pelefundamenteres over en strekning på minimum ca. 60 meter. Videre
må det benyttes betydelige mengder lette fyllmasser i overgang mot vanlig fylling.
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Det må regnes med midlertidig adkomst i Gaula for etablering av brufundamenter. Kvikkleire
kan måtte hensyntas i planlegging og beregninger for disse arbeidene må utføres. Endelig
avgrensning av kvikkleiresonen i området er ikke utført.
Det skal etableres spuntkasser for bygging av brufundamentene, og erosjonssikring må
etableres både for midlertidig og permanent fase.

Figur 10-5 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser bruene ved Ler sett mot sør. (Kilde: Norconsult)

P13300-13900 Veifylling, kryssing av kvikkleiresone. Lokalstabilitet,
områdestabilitet, setninger og underganger.
Områdestabilitet og lokalstabilitet er vurdert for veifyllinger og tilgrensende terreng og
sikkerheten er funnet tilstrekkelig. Setningskrav til vei og jernbane overholdes uten tiltak
ifølge foreløpige beregninger. Se kapittel 10.2for ytterligere beskrivelse av denne
problematikken.
Kvikkleiresonen ved Ler og Losen (se Figur 10-3 på side 63) må klassifiseres og avgrenses i
reguleringsplanfasen.
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Figur 10-6 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser planlagt vei mellom E6-bruene og Ler stasjon. (Kilde: Norconsult)

P13900-15000 Veifylling langs jernbanen, Ler-Bortn gård. Setninger og
underganger.

Figur 10-7 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser delstrekningen Ler–Bortn gård, hvor planlagt vei ligger nær
eksisterende jernbanefylling. (Kilde: Norconsult)
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Det er utført setningsberegninger i antatt kritiske snitt, og funnet at størrelsesorden på
totalsetninger og differansesetninger er akseptable for både vei og jernbane. Underganger
vurderes å sette seg jevn, sammen med veifylling, men differansesetninger må ventes i
veiens tverretning.
Se kapittel 10.2for ytterligere beskrivelse av denne problematikken.

Figur 10-8 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser nordre del av strekningen inn mot Bortn gård. Her er
fyllingshøydene størst. (Kilde: Norconsult)

P15500-15900 Kryssing av Gammelelva og P16000-16550 Kvålsbruene med
tilløpsfyllinger. Setninger, lette fyllmasser og pelefundamentering.

Figur 10-9 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser brukryssing over Gammelelva naturreservat. (Kilde: Norconsult)
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Figur 10-10 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser bruene over Gaula ved Gammelelva naturreservat (til høyre for
veilinjen) (Kilde: Norconsult)

Begge bruene antas fundamentert på friksjonspeler i leire til stort dyp. Dybde til berg eller
fast friksjonsjord er ukjent, men antas å være mange titalls meter ut fra boringer utført i
denne delen av Gauldalen. For bruene over Gaula vil høye veifyllinger gi påhengslaster,
redusert bæreevne og behov for økte pelelengder, som ytterligere omtalt i kapittel 9.3.7 og
10.2.2. Utfordringene er noe mindre for bruene over Gammelelva.
Kulvert under Kvålsbruene på nordsiden av elva antas å få setninger som følge av
tilgrensende veifylling, men differansesetninger ventes ikke bli vesentlige.
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Gammelelva naturreservat eller i Gaula der bruene
planlegges. Videre planlegging og bygging ventes å gi naturinngrep. Permanent arealbeslag
begrenses til nødvendig erosjonssikring langs kant av veifyllinger og rundt brufundamenter.
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P16550-17450 Kryssløsning sør for Kvål. Stabilitet, erosjonssikring, lette
fyllmasser og undergang.

Figur 10-11 Alternativ 2.2. Utsnitt veimodell viser Kvålskrysset (Kilde: Norconsult)

Vurderinger for dette området er omtrent de samme som for alternativ 2.1. Forskjellen er at
omfang av fylling ned mot Gaula i nord er redusert, og kryssområdet er trukket noe lenger
mot øst, og da med litt større avstand fra avgrensning på registrert kvikkleireforekomst. Det
vises til ytterligere informasjon i kapittel 9.3.8. og til tegningsvedlegg i denne rapporten.
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11 RISIKOVURDERING OG USIKKERHET
Det er en del usikkerhet tilknyttet variasjon i grunnforhold, bestemmelse av grunnvannsnivå,
geotekniske parametere med mer. Disse usikkerhetene vurderes å være ivaretatt i de
beregninger og vurderinger som er gjort.
Risiko for uønskede hendelser skal være ivaretatt for geotekniske forhold i driftsfasen ut fra
valg av geotekniske løsninger og en overordnet vurdering av usikkerheter i grunnforhold og
eventuel påvirkning fra ytre faktorer. De tiltakene som er kontrollert med beregninger anses
robust ut fra bestemmelse av geotekniske parametere og sikkerhetsfaktorer/partialfaktorer i
utførte beregninger. Det kan likevel ikke utelukkes variasjoner i grunnen, som ikke er
identifisert av utførte grunnundersøkelser eller valg av kritiske beregningssnitt for innledende
beregninger. Det er derfor viktig at alle løsninger vurderes for slike usikkerheter i videre
planfaser og detaljprosjektering. Og at det suppleres med grunnundersøkelser der det
vurderes nødvendig. Det er også nødvendig med detaljerte bestemmelser og faseplaner for
utførelse av enkelte tiltak, som ikke tas med i nåværende planfase.
De arealmessige usikkerhetene som påvirker konsekvensutredningen, er i stor grad ivaretatt
for de aktuelle områdene beskrevet i denne rapporten. For kvikkleiresoner og
kvikkleireforekomster er det ikke gjort en fullstendig avgrensning av alle soner, men vi har
gjort stabilitetsberegninger for de tilfellene vi mener er kritiske for å ha kontroll på eventuelle
behov for tiltak og arealkonsekvenser. Det er en mulighet for at kartlagte faresoner og
forekomster av kvikkleire/sprøbruddsmateriale har et større omfang enn det som er kjent i
dag, og det er derfor en restrisiko knyttet til at senere kartlegging/avgrensning av kvikkleire
kan gi behov for fysiske- og arealkrevende tiltak. Risikoen for dette vurderes imidlertid som
liten, og den kan reduseres ytterligere gjennom arbeid med soneavgresning og beregnigner i
reguleringsfasen.
Usikkerhet knyttet til prosjektering og grunnforhold kommer i stor grad frem av
oppsummering av gjenstående arbeid i kapittel 12.
Risikovurderinger og usikkerhet er særlig gjeldende for byggefasen til prosjektet, og det må
sikres at aktuelle forhold tas med under utabeidelse av byggeplan. En liste med aktuelle
forhold, som ikke er endelig, er følgende:
• Risiko ved graving i bratte skråninger med midlertidig lav sikkerhet, som typisk
utføres seksjonsvis: Dette er aktuelt ved utgraving og etablering av mur i skråningsfot
ved Horg bygdatun på alternativ 1.1, og for erosjonssikring i mange bratte skråninger
langs Gaula, som for eksempel langs delstrekning B ved Grinni.
• Risiko for rask flomutvikling i Gaula: Dette er blant annet aktuelt for arbeid med
erosjonssikring langs elvekanter og i elva ved brufundamenter.
• Risiko i forbindelse med transport og graving i bratt terreng: Dette er aktuelt blant
annet for terrengavlasting ved Horg bygdatun, Homyrkamtunnelen portal sør, samt
Gaua og Forset kvikkleiresoner.
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•

•

Risiko for utløsning av kvikkleireskred: Dette er aktuelt for sprengningsarbeider ved
nordre tunnelpåhugg på alternativ 2.1 ved Losen, og ved graving og etablering av
erosjonssikring i kjente kvikkleireområder.
Risiko for grunnbrudd ved fylling på leire: Det kan være behov for
poretrykksoppfølging ved rask utfylling i leirområder, særlig i kvikkleire og der
fyllingshøydene er store. Mulig aktuelle områder er fyllinger sør for Hovin (alle
alternativer), over Gammelelva og Gaua i alternativ 1.2, sør for Ler i alternativ 2.2 og
ved Kvålskrysset i alternativ 2.1 og 2.2.
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12 GJENSTÅENDE ARBEID
Dette er en fagrapport for konsekvensutredning av optimaliserte løsninger for en hovedvei
med forutsatt fartsgrense på 110 km i timen. Det foreligger reguleringsplaner for en vei med
fortsgrense på 100 km i timen på strekningen, men det arbeides nå med linjevalg på
kommunedelplannivå.
I neste planfase skal det utarbeides reguleringsplan for (i utgangspunktet) et alternativ. For
dette vil det være behov for ytterligere geotekniske vurderinger, beregninger og supplerende
undersøkelser. Det meste av videre arbeider vi beskriver her vil være aktuelt å gjennomføre i
reguleringsflanfasen for valgt trasé, men noe arbeid kan også skyves til detaljplan/byggeplan
eller byggefase.
Listen over videre arbeider er ikke uttømmende. Det må i videre planfaser sikres et
tilstrekkelig nivå på grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger for alle aktuelle tiltak og
problemstillinger – også nye. I henhold til NVEs regelverk [7] skal alle kvikkleireforekomster
vurderes og eventuelt klassifiseres senest i løpet av reguleringsplanfasen [5]. Alle
nødvendige undersøkelser og beregninger tilknyttet kvikkleiresoner må derfor være ferdigstilt
og rapportert i løpet av reguleringsplanfasen.
Videre arbeider med supplerende grunnundersøkelser, lab og videre geotekniske
vurderinger blir utført i reguleringsplanfasen for alle problemstillinger og tiltak for valgt
alternativ. Det blir levert egne geotekniske vurderingsrapporter for de delstrekningene som
blir med i reguleringsplanen. Datarapporter leveres for alle delstrekninger som har vært
vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen på kommunedelplannivå.
For kjente kvikkleireforekomster er følgende utredninger/klassifiseringer vurdert å være
aktuelle i reguleringsplanfasen:
• Tre kjente forekomster av kvikkleire på strekningen Gyllan–Hovin (alle alternativer)
• Kvikkleiresoneutredning ved Gaua, revidering av «Nergård» og kartlegging av
utbredelse mot nordøst (alternativ 1.2)
• Kvikkleiresone «Grinni», revidering eller «friskmelding» av området (alle alternativer)
• Kvikkleiresoneutredning ved Ler, klassifisere kjent forekomst sørvest for Ler
(alternativ 2.1 og 2.2)
• Kvikkleiresone «Forset», ferdigstille vurderingsrapport for sonen (alternativ 2.1)
• Kvikkleiresone «Kvål», revidere avgrensning (begge alternativ)

12.1 Kalksementstabilisering
Av laboratorieundersøkelser må det avklares om forsøk med kalksementstabilisering skal
utføres i reguleringsplanfasen. Slike arbeid må planlegges tidlig, da lab-forsøk er tidkrevende
og borefirmaer typisk har lang horisont på sine oppdrag. Her ligger en fremdriftsrisiko for
planarbeidene, men forholdene kan også gjøre det ugunstig for en totalentreprenør å ta
ansvar for felt og lab ved slike forsøk. Det foregår dog for tiden utviklingsarbeid på metodene
i et forskningsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Dersom dette gir gode resultater, kan det
også være fordelaktig å vente med slike analyser til nærmere byggestart.
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Kalksementstabilisering er vurdert aktuelt på alternativ 1.1 lokalt i Hovinkrysset og alternativ
1.2 i skjæring inn mot Gaulfossbrua. Det kan ikke utelukkes som et alternativ også på 2.2
ved sørlig kryssing av Gaula, men er ikke forutsatt i foreliggende løsningsforslag på denne
delstrekningen.

12.2 Konstruksjoner
Fundamentering er ikke kontrollert opp mot beregnede fundamentlaster. Alle konstruksjoner
er vurdert for gjennomførbarhet og fundamenteringsmetode. I reguleringsfasen bør det tas
en tverrfaglig gjennomgang av konstruksjonene, og vurdere behov for bæreevneberegninger.
Det er særlig for de store bruene på alternativ 2.1 og 2.2 at fundamenteringen kan være
nyttig å avklare. For de fleste kontruksjoner er det akseptabelt å skyve dette til byggeplan.

12.3 Gyllan–Hovin
Vi vurderer at strekningen Gyllan–Hovin er godt nok dekket for å vurdere byggbarhet og
kostnader i konsekvensutredning og reguleringsplanfase. Det kunne likevel vært gjort mer i
områdene ned mot Gaula, hvor det planlegges erosjonssikring og stabiliterende tiltak.
Aktuelle problemstillinger for erosjonssikring er filterkriterier mot stedlige masser,kotenivå for
overgang mot kvikkleirelag og lokal variasjon i løsmasser. Supplerende undersøkelser vil gi
lavere restrisiko for totalentreprenør i byggeplanlegging og utførelse, og dermed en
potensiell merverdi i prosjektet. Suppleringer kan utføres av totalentreprenør. Eventuelt kan
undersøkelsene gjøres i regulerinsplanfasen for å gi lavere risiko for totalentreprenøri
tilbudsfasen, noe som kan gi et positivt utslag på totalkostnad for byggherren.
Samme problemstilling gjelder for sørvestre del av Hovin-krysset. Lokal variasjon i
grunnforhold kan påvirke hvilke geoteknisk løsning som anbefales for området. Det
anbefales en optimalisering/kost-nytte vurdering av forskjellige tiltak. Dette bør utføres i
reguleringsfasen, med resultater fra supplerende grunnundersøkelser som grunnlag.

12.4 Hovin–Røskaft, alternativ 1.1.
For alternativ 1.1 på strekningen Hovin–Røskaft må poretrykksmålinger ved Horg bygdatun
og Røskaft-skjæringen følges opp helt frem til byggestart. For disse to stedene kan det være
aktuelt å oppdatere geotekniske beregninger i siste fase av reguleringsarbeidene, opp mot
lengre måleserier for grunnvannsnivå. Skjæring ved profil 4300-4600 bør suppleres med
undersøkelser på sommerstid, da planlagte undersøkelser høsten 2021 ikke var mulig å
utføre. Terrenget er for bratt til at adkomst er mulig i våte perioder.
Supplerende undersøkelser for utfylling ved profil 3800-4000 må vurderes i reguleringsplan
eller senest i forbindelse med byggeplan. Det er forbundet stor usikkerhet med denne
skjæringen på nåværende tidspunkt.
Geotekniske vurderinger må oppdateres i henhold til påviste grunnforhold.
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12.5 Hovin–Sandbrauta, alternativ 1.2
I sørlig del av denne strekningen er det behov for supplerende undersøkelser for forsøk med
kalksementstabilisering, som omtalt i kapittel12.2. Dette må utføres før byggestart, men det
kan være fordelaktig å ha dimensjoneringsgrunnlag for kalksementsatbilisering allerede i
reguleringsfasen. Det planlegges supplerende poretrykksmålere i nedkant av skråninger i
kvikkleiresonen ved Gaua. Eksisterende og nye poretrykksmålere må følges opp minimum ut
reguleringsplanfasen, og geotekniske beregninger oppdateres i henhold til nye måleserier.
Vurderinger knyttet til stabilitet i kvikkleireområder skal avklares på reguleringsplannivå. Det
er påvist sprøbruddsmateriale utenfor eksisterende kvikkleiresone, og videre arbeid med
alternativ 1.2 medfører derfor en avgrensning av aktuell faresone. For å vurdere en slik
avgrensning kreves det supplerende grunnundersøkelser og laboratorieanalyser.

12.6 Sandbrauta–Homyrkamtunnelen, alternativ 1.2A og B
Disse delstrekningene vurderer vi som tilstrekkelig dekket med grunnundersøkelser for
vurderinger i reguleringsplanfasen. Beregningsresultater for skråningsstabilitet ved
Sandbrauta og for skråninger langs Gaula må inkluderes i en vurderingsrapport. For de
alternative tunnelpåhuggene til Homyrkamtunnelen bør det ses på om detaljer knyttet til
terrengutforming i byggefase og ferdigtilstand skal vurderes ytterligere. Beregninger for
planlagt midlertidig rørspunt skal dokumenteres og kontorolleres før byggestart.

12.7 Losen–Kvål, alternativ 2.1
For dette alternativet planlegges tunnelpåslag i kanten av en kvikkleiresone. Vurderinger
knyttet til utførelse å inkluderes i en vurderingsrapport. Det samme gjelder utgraving for et
sedimentasjonsbasseng i leire, rett nord for påhuggsområdet. Egen utredning må gjøres for
kvikkleiresonen ved Losen, da denne ikke er utredet og innmeldt til NVE.
Kvikkleiresonene på Forset er utredet i egen rapport [9]. Denne må revideres etter innspill fra
uavhengig kontrollør, og ferdigstilles i reguleringsplanfasen. Stabilitet i skråninger ved
alternativ oppfylling/motfylling i terrenget her, må dokumenteres.
Vurderinger knyttet til fundamentering av bruer bør ses på, som nevnt i kapittel 12.2.
Grunnvannsmålinger på strekningen bør følges opp videre frem mot byggestart.

12.8 Ler–Kvål, alternativ 2.2.
Det er ikke boret for brukryssing av Gaula i nord, da det ligger ute i et verdifullt naturområde.
Her må det utføres grunnundesøkelser i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Beregninger for vurdering av setninger fra planlagte veifyllinger og påvirkning på
nærliggende jernbane må dokumenteres i vurderingsrapport, sammen med utførte
stabilitetsberegninger for planlagt vei gjennom kjent kvikkleireområde sør for Ler.
Områdestabilitet og klassifisering av kvikkleiresonen ved Ler og Losen må dokumenteres i
reguleringsfasen, og rapporteres til NVE.
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Det er stor usikkerhet knyttet til løsninger for portaler, fyllinger og brukrysssing på
strekningen fra Homyrkamtunnelen til Ler. Alle løsninger på denne strekningen må detaljeres
i mye større grad med geotekniske beregninger og prosjektering. Sentrale problemstillinger
er fundamentering av portaler og bru, differansesetninger, tiltak mot påhengslaster på peler,
borbarhet og rammbarhet av peler til store dyp og bæreevneberegning for peler.
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13 VEDLEGG
Tegningsvedlegg over grunnundersøkelser, geotekniske tiltak og kvikkleireområder som ikke
er registrert i offentlige kart. Totalt 32 sider.
Tegningene er fordelt slik:
• V001.1-.5: Gylland-Hovin (alle alternativ)
• V002.1-.7: Hovin-Røskaft (alternativ 1.1A og 1.2A/B)
• V003.1-.4: Røskaft-Homyrkamtunnelen sør ((alternativ 1.1A og 1.2A/B)
• V004.1-.6: Losen-Kvål (alternativ 2.1 og 2.2)
• V005.1-.7: Losen-Kvål (alternativ 2.1 og 2.2)
• V006.1-.3: Kvikkleireområder hvor tiltak går utenfor tegningene V001-V005.
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alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.2

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.
Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.2

Kvikkleiresone
Foss Søndre

Kvikkleiresone
Foss Søndre

Overflatetiltak,
erosjonssikring

Overflatetiltak,
erosjonssikring
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Målestokk A1

Teknisk grunnlag til konsekvensutredning
Utarbeidet av

KjeLie
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KnuKje

Godkjent av
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Halv målestokk A3
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revisjon

1:1000

V002.1 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering
Enkel sondering
Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

- Rigg
Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

002.5 002.6

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.

Kan

tstop

p buss

Park and

ride

Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Ride

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Park and
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gd_eksist_kartgrunnlag_bygg_anlegg, gd_eksist_kartgrunnlag_vann, gd_eksist_kartgrunnlag_situasjon, gd_eksist_kartgrunnlag_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_bane, gd_eksist_kartgrunnlag_5m_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_veger, p2_T-Geom_2_2A, p2_T-Geom_2_1, p2_T-geom_1_2B, p2_T-geom_1_2A, p2_T-geom_1_1A, 1-1000 Utførte grunnund.
Røskaft-Kvål, 1-1000 Utførte grunnund. Gyllan-Røskaft, 1-1000 Utførte grunnund. Røskaft-Kvål.Norconsult"
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Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.2

Overflatetiltak,
erosjonssikring
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03.03.2022
01
Revisjon

Endring etter fagkontroll
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Revisjonsdato

Saksnr.
Tegningsdato

Utført av:

Bestiller
Produsert for

E6 Ulsberg - Melhus

Prosjektnummer

E6 Gyllan - Kvål
Oversikt over geotekniske tiltak

Arkivreferanse

5207617

Byggverk nummer
Koordinatsystem
Høydesystem

NTM 10
NN2000

Målestokk A1

Teknisk grunnlag til konsekvensutredning
Utarbeidet av

KjeLie

Kontrollert av

KnuKje

Godkjent av

JHSve

Halv målestokk A3
Konsulentarkiv

5207617

Tegningsnummer/
revisjon

1:1000

V002.2 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering
Enkel sondering
Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.

Kan

tstop

p buss

Park and

ride

Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Ride

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Park and
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gd_eksist_kartgrunnlag_bygg_anlegg, gd_eksist_kartgrunnlag_vann, gd_eksist_kartgrunnlag_situasjon, gd_eksist_kartgrunnlag_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_bane, gd_eksist_kartgrunnlag_5m_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_veger, p2_T-Geom_2_2A, p2_T-Geom_2_1, p2_T-geom_1_2B, p2_T-geom_1_2A, p2_T-geom_1_1A, 1-1000 Utførte grunnund.
Røskaft-Kvål, 1-1000 Utførte grunnund. Gyllan-Røskaft, 1-1000 Utførte grunnund. Røskaft-Kvål.Norconsult"
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Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.2

Overflatetiltak,
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Saksnr.
Tegningsdato
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Bestiller
Produsert for
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Prosjektnummer

E6 Gyllan - Kvål
Oversikt over geotekniske tiltak

Arkivreferanse

5207617

Byggverk nummer
Koordinatsystem
Høydesystem

NTM 10
NN2000

Målestokk A1

Teknisk grunnlag til konsekvensutredning
Utarbeidet av

KjeLie

Kontrollert av

KnuKje

Godkjent av

JHSve

Halv målestokk A3
Konsulentarkiv

5207617

Tegningsnummer/
revisjon

1:1000

V002.3 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering
Enkel sondering
Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.

Kan

tstop

p buss

Park and

ride

Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1
Ride

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Park and

"X:\nor\oppdrag\Trondheim\520\76\5207617\BIM\Geoteknikk\Arkfil\P0_Felles\\V001-V005_rev5.dwg - knukje - Plottet: 2022-03-09, 19:09:47 - LAYOUT = V002.4 - XREF = p2_T-CL_2_1, p2_T-CL_1_2B, p2_T-CL_1_2A, p2_T-CL_1_1A, p2_T-CL_2_2, Terrengtiltak_KvikkleirsoneForset, Gaua_avlastning, gd_eksist_kartgrunnlag_vannflater,
gd_eksist_kartgrunnlag_bygg_anlegg, gd_eksist_kartgrunnlag_vann, gd_eksist_kartgrunnlag_situasjon, gd_eksist_kartgrunnlag_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_bane, gd_eksist_kartgrunnlag_5m_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_veger, p2_T-Geom_2_2A, p2_T-Geom_2_1, p2_T-geom_1_2B, p2_T-geom_1_2A, p2_T-geom_1_1A, 1-1000 Utførte grunnund.
Røskaft-Kvål, 1-1000 Utførte grunnund. Gyllan-Røskaft, 1-1000 Utførte grunnund. Røskaft-Kvål.Norconsult"

FORKLARINGER

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.2

Kvikkleiresone
Foss Søndre

Overflatetiltak,
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Tegningsnummer/
revisjon
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V002.4 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering
Enkel sondering

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.

Kan

tstop

p buss

Park and

ride

Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1
Ride

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Park and
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gd_eksist_kartgrunnlag_bygg_anlegg, gd_eksist_kartgrunnlag_vann, gd_eksist_kartgrunnlag_situasjon, gd_eksist_kartgrunnlag_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_bane, gd_eksist_kartgrunnlag_5m_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_veger, p2_T-Geom_2_2A, p2_T-Geom_2_1, p2_T-geom_1_2B, p2_T-geom_1_2A, p2_T-geom_1_1A, 1-1000 Utførte grunnund.
Røskaft-Kvål, 1-1000 Utførte grunnund. Gyllan-Røskaft, 1-1000 Utførte grunnund. Røskaft-Kvål.Norconsult"
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Erosjonssikring
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Målestokk A1
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Kontrollert av
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JHSve

Halv målestokk A3
Konsulentarkiv

5207617

Tegningsnummer/
revisjon

1:1000

V002.5 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Enkel sondering
Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
Terrengavlasting,
alt. 1.2A/B

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.2
Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

- Rigg

Mur, 10-15 m høyde
antatt 3:1, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mur, antatt 3:1 og
10 m høyde, alt. 1.1.

Kalksementstabilisering, alt. 1.2.
Usikker avslutning
mot sør.

Mulig kalksementstabilisering, alt. 1.1.

Kan

tstop

p buss

Park and

ride

Mulig grunnforsterkning
eller masseutskifting,
begge alternativ.

002.1
Ride

Erosjonssikring
og motfylling,
alt. 1.1

Park and
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gd_eksist_kartgrunnlag_bygg_anlegg, gd_eksist_kartgrunnlag_vann, gd_eksist_kartgrunnlag_situasjon, gd_eksist_kartgrunnlag_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_bane, gd_eksist_kartgrunnlag_5m_høyder, gd_eksist_kartgrunnlag_veger, p2_T-Geom_2_2A, p2_T-Geom_2_1, p2_T-geom_1_2B, p2_T-geom_1_2A, p2_T-geom_1_1A, 1-1000 Utførte grunnund.
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Erosjonssikring
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Målestokk A1

Teknisk grunnlag til konsekvensutredning
Utarbeidet av
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Kontrollert av

KnuKje

Godkjent av

JHSve

Halv målestokk A3
Konsulentarkiv

5207617

Tegningsnummer/
revisjon

1:1000

V002.6 01

Dreiesondering
Dreietrykksondering
Enkel sondering

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Fjellkontrollboring
Kjerneboring
Prøveserie
Prøvegrop
Skovlboring
Vingeboring
Totalsondering
Poretrykksmåler
Trykksondering (CPTU)
Terrengkote
Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg
Bergkote

Erosjonssikring,
alt 1.1

Terrengavlasting,
alt. 1.2B

Erosjonssikring,
alt 1.1

002.7
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

Jordnagling/
rørspunt,
alt. 1.1

Erosjonssikring,
alt 1.2B

Jordnagling/rørspunt,
alt. 1.1.

Erosjonssikring,
alt 1.2B

002.5 002.6
Erosjonssikring,
alt 1.2A/B

002.3 002.4
006.1
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