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 Sammendrag 

Det er planlagt en utvidelse av deler av eksisterende Fylkesveg 120, Nedre Rælings veg, like nedstrøms 

Lillestrømbrua. Utvidelsen inkluderer et eget kollektivfelt i nordgående retning, samt forflytning og etablering 

av gang- og sykkelvegen på deler av strekket. I forbindelse med reguleringsplan for prosjekt er Norconsult 

engasjert som rådgiver.  

Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i området i all hovedsak består av et lag med leire over berg. I de 

undersøkte punktene er det et ca. 3-4 m tykt lag med antatte fyllmasser over leira. Det ser ut til å være et 

tynt lag på ca. 1 m med morene over berg i enkelte av sonderingene. Leira er bløt til middels fast. Det er 

registrert sprøbruddmateriale (kvikkleire) i den dypeste prøven i borhull 26, på 8,5 meters dybde. Registrert 

dybde til berg varierer mellom 4 og 24 m under terreng. Dybden til berg øker generelt mot nord. 

Sonderingene viser også at berget stiger mot vest.  

Området der nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg skal etableres er generelt flatt, med slake helninger i 

lengderetning. Normalt på vegen varierer høydeforskjellene langs strekket. Fv. 120 ligger i dag parallelt med 

Nitelva, og terrenget faller ned mot elva. Terrenget er bratt på vestsiden av fylkesvegen. Området er noe 

bebygd og består av boliger på vestsiden av fylkesvegen, båthavn på østsiden ved elven og har innslag av 

grønt på østsiden av vegen. Det går i dag gang- og sykkelvegen langs vegen som krysser fylkesvegen i 

kulvert helt sør på prosjektområdet.  

Det forutsettes at utvidelsen av vegen etableres med sprengstein av god kvalitet. Det kan være mulig med et 

øvre lag med vegetasjonsjord i skråningen, men det vil da være behov for tiltak mot overflateerosjon, og 

avslutning mot veg i topp, lettfylling, og mur i bunn må vurderes nærmere. Eventuelle usikkerheter 

vedrørende stabilitet og grunnforhold må drøftes med geotekniker. Dersom det observeres materiale med 

høyt organisk innhold bør dette masseutskiftes for å unngå setninger under kollektivfeltet og gs-vegen. Det 

er målt humusinnhold på 1,2 – 3,6 % i de øverste toppmassene, noe som kun er begrenset mengde 

organisk innhold som ikke krever masseutskifting. Det kan likevel ikke utelukkes lommer med masser med 

høyere organisk innhold.  

Det er utført stabilitetsberegning av lokalstabilitet i det mest kritiske snittet, som viser tilstrekkelig sikkerhet 

ved å innføre mindre stabiliserende tiltak. Det kritiske snittet befinner seg lengst sør, der høydeforskjellen 

mellom eksisterende fylkesveg og eksisterende gang- og sykkelveg er størst. Anbefalt tiltak innebærer å 

heve gang- og sykkelvegen, samt å flytte den nærmere elva, for å minimere høydeforskjellen. For 

strekningen mellom profil 50 og profil 70 er det i tillegg behov for ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig 

stabilitet. Det foreslås å legge skumglass i en tykkelse på 1,5 m og bredde 2,1 m fra profil 50 til profil 65. 

Videre fases tykkelsen på skumglasslaget ut i henhold til N200, dvs. med helning på utkiling i lengderetning 

på minimum 1:10. Skumglass krever en overdekning på minimum 0,5 m. Det presiseres at plassering av 

skumglass, tykkelse og mengde må detaljeres opp mot etablering av fundamentering for rekkverket. 

Generelt må kravene fra N200 følges. N200 oppgir blant annet et krav på skåningshelning på 

overdekningsmasser på 1:2 eller slakere. Dette avviker mot prosjektert skråning mellom nytt kollektivfelt og 

gs-veg, som har en helning på 1:1,5. Da lokalstabiliteten er beregnet å være god nok med helning 1:1,5, 

samt at utstrekningen av fyllingen med lette masser er begrenset til ca. 20 m anbefales det å holde på 

prosjektert løsning og søke dispensasjon fra SVVs regelverk for dette.  

Områdestabiliteten i henhold til NVE veileder 1/2019 vurderes som tilstrekkelig.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det er planlagt en utvidelse av deler av eksisterende Fylkesveg 120, Nedre Rælings veg, like nedstrøms 

Lillestrømbrua. Utvidelsen inkluderer et eget kollektivfelt i nordgående retning, samt forflytning og etablering 

av gang- og sykkelvegen på halvparten av strekket. I forbindelse med reguleringsplan for prosjekt er 

Norconsult engasjert som rådgiver.  

Følgende rapport presenterer geotekniske prosjekteringsforutsetninger og beregninger i forbindelse med 
tiltaket. Det er som en del av prosjektet er det gjennomført supplerende geotekniske grunnundersøkelser for 
å kartlegge løsmassene i prosjektområdet. Resultatene fra disse er beskrevet i Rapport 52102039-RIG01 
Datarapport [1].  

1.2 Aktuelt område  

Prosjektet er lokalisert i Rælingen kommune, langs Fv. 120, Nedre Rælings veg. Prosjektområdet gjelder 

kun for deler av Nedre Rælings veg, over en strekning ca. 240 meter nedstrøms Lillestrømbrua. 

Oversiktskart over prosjektområdet er vist i Figur 1.  

 

Figur 1 Oversiktskart prosjektområde. Det er zoomet inn på den aktuelle tomta. Kartet er hentet fra norgeskart.no 
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2 Prosjekteringsforutsetninger 

Geoteknisk prosjektering i vegbygging utføres med basis i Eurokodene, men støtter seg på Statens 

vegvesens håndbøker. De viktigste referansene er: 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: ”Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner”, 

(heretter kalt Eurokode 0), Ref. [2]. 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 Eurokode 7: ”Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne 

regler” (heretter kalt Eurokode 7-1), Ref. [3]. 

• NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: ”Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på 

grunnundersøkelser og laboratorieprøver” (heretter kalt Eurokoder 7-2), Ref. [4].  

• NS-EN 1998-5:2004+NA:2021 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 

Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold (heretter kalt Eurokode 8 - del 5), 

Ref. [5].  

• Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, Statens vegvesen, Ref. [6].  

• Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen, Ref. [7]. 

Prosjekteringsforutsetninger er oppsummert i Tabell 1, utfyllende informasjon er vist i påfølgende kapitler.  

Tabell 1 Prosjekteringsforutsetninger 

Prosjekterings-

forutsetning 

Valgt klasse/ 

kategori 

Referanse 

til regelverk 

Kommentar 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 3 Eurokode 0 

+ V220 

Som følge av SVV anbefaling for ÅDT>8000 

Prosjekteringskontrollklasse/

utførelseskontrollklasse 

(PKK/UKK) 

PKK3/UKK3 Eurokode 0 Krav til kontrollform er egenkontroll, 

internsystematisk kontroll og utvidet 

uavhengig kontroll 

Geoteknisk kategori 2 Eurokode 7-

1 + N200 

Det er kartlagt sprøbruddmateriale i deler av 

prosjektområdet, men det er relativt flatt her. I 

tillegg her det funnet berg i dagen. Videre 

innebærer prosjektet konvensjonelle typer 

konstruksjoner og fundamenter uten unormale 

risikoer eller vanskelige grunn- eller 

belastningsforhold 

2.1 Pålitelighets- og konsekvensklasse 

Pålitelighets- og konsekvensklasse skal velges iht. Eurokode 0, tabell NA.A1(901). Statens vegvesen har 
utarbeidet en veileder for valg av konsekvensklasse for vegprosjekter basert på dette, i V220 Tabell 0-1. Fv. 
120 har en ÅDT på ca. 14000, noe som tilsvarer at tiltaket bør plasseres i konsekvensklasse CC3. Dette 
plasserer også tiltaket i pålitelighetsklasse RC3.  
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2.2 Geoteknisk kategori 

I henhold til V220 skal geoteknisk kategori velges etter Håndbok N200 og Eurokode 7-1. Eurokode 7 stiller 

krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av geoteknisk kategori avhenger av 

kompleksitet og risiko.  

N200 presiserer at tiltak i områder med sprøbruddmaterialer skal plasseres i geoteknisk kategori 3, men kan 

nedklassifiseres dersom det er spesielt gunstige forhold.  

Geoteknisk kategori 2 omfatter konvensjonelle arbeider uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller 

belastningsforhold. Området der det er påvist sprøbruddmateriale er relativt flatt og det er funnet berg i 

dagen ved kulverten. Arbeidet innebærer fyllinger og jordarbeider. Det foreligger ingen risiko for 

områdestabilitet (se kap. 5.3) og prosjektet betraktes som en konvensjonell fundamentering uten unormale 

risikoer. Derfor vurderes det at dette prosjektet bør nedklassifiseres til geoteknisk kategori 2.  

2.3 Krav til geoteknisk prosjektering og kontroll 

Eurokode 0 stiller krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av 

pålitelighetsklasse. For konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 er kravet at det skal være et 

kvalitetssystem tilgjengelig.  

For prosjektering er kravet til kontroll definert i tabell NA.A1 (902), mens tabell NA.A1 (903) brukes for 

utførelseskontroll. For pålitelighetsklasse 3 gjelder:  

• Prosjekteringskontroll: PKK3  

• Utførelseskontroll: UKK3  

Det medfører at det skal utføres egenkontroll (DSL 1), intern systematisk kontroll (DSL 2) og utvidet kontroll 

(DSL 3) for prosjektering og egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og utvidet kontroll (IL 3) for 

utførelse.  

Utvidet kontroll i PKK 3 skal gjennomføres fra og med reguleringsplan til og med byggefasen, og skal utføres 

som en faglig kontroll. Krav 1.17 i kap. 1.1.3.4.1 i N200 oppsummerer hva som skal kontrolleres ved en 

utvidet kontroll i PKK3.  

2.4 Partialfaktorer 

 Ekvivalent lastfaktor 

Ved beregning av dimensjonerende krefter og moment multipliseres maksimal kraft med en ekvivalent 

lastfaktor. Ekvivalent lastfaktor settes til γ = 1,35 i henhold til Eurokode 0, Tabell NA.A2.4(B).  

 Krav til sikkerhetsfaktor 

For konstruksjoner gjelder i utgangspunkt Eurokode 7-1. Minimumsverdier for γ i henhold til Eurokode 7-1, 

tabell NA.A.4 er γφ’/c’≥1,25 for friksjonsvinkel og effektiv kohesjon og γcu≥1,4 for udrenert skjærfasthet.  

For beregning av lokalstabilitet av veg skal det benyttes partialfaktorer etter Tabell 1.8 og 1.9 i N200. 

Sikkerhetsnivå avhenger av konsekvensklasse og bruddmekanisme, se Figur 2. Da det er påvist 

sprøbruddmateriale i deler av prosjektområdet og vi befinner oss i konsekvensklasse CC3 velges det 

konservativt en partialfaktor γcu≥1,6 for udrenert skjærfasthet for alle stabilitetsberegninger. For 

effektivspenningsanalyes gjelder tilsvarende krav til sikkerhet.   
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Figur 2 Tabell tatt fra N200 

 Trafikklaster 

For stabilitetsberegninger benyttes en partialfaktor på variable laster (f.eks. trafikk) på γ = 1,3 hvis ugunstig. 

Dersom en trafikklast er gunstig benyttes partialfaktor lik 0. Håndbok N200 angir lastnivå for trafikklaster ved 

stabilitetsberegninger. For trafikklaster ved stabilitetsberegninger skal det benyttes en jevnt fordelt 

karakteristisk last på 15 kPa over hele vegbredden, inkludert vegskulderen. Det skal benyttes en jevnt fordelt 

karakteristisk last på 10 kPa for gangs- og sykkelveger.  

For trafikklaster på veg eller terreng ved prosjektering av konstruksjoner som støttemurer benyttes reglene 

gitt i gjeldende Trafikklastforskrift for bruer m.m.  
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3 Topografi og grunnforhold 

Prosjektet er lokalisert i Rælingen kommune, langs Fv. 120, Nedre Rælings veg. Prosjektområdet gjelder 

kun for deler av Nedre Rælings veg, like nedstrøms Lillestrømbrua.  

3.1 Topografi 

Fv. 120 ligger i dag parallelt med Nitelva, og terrenget faller ned mot elva. Terrenget er bratt på vestsiden av 

fylkesvegen. Ved rundkjøringen ligger vegen på ca. 107,8 moh. der den treffer Lillestrømbrua. Sørøst for 

rundkjøringen faller terrenget noen meter de første 80 meterne. Videre lenger sør stiger terrenget igjen.  

Området er noe bebygd og består av boliger på vestsiden av fylkesvegen, båthavn på østsiden ved elven og 

har innslag av grønt på østsiden av vegen. Det går i dag gang- og sykkelveg som krysser fylkesvegen i 

kulvert helt sør på prosjektområdet.  

3.2 Løsmassekart 

Løsmassekart fra NGU indikerer at løsmassene på tomta består av en blanding av fyllmasser (grå), tykk 

havavsetning (blå) og elveavsetning (gul) [8]. Utsnitt av løsmassekartet er vist i Figur 3. Tomta befinner seg 

under marin grense, som i området ligger på ca. 215 moh. Dette kan tilsi at løsmassene i området kan ha 

sprøbruddegenskaper.  

Det presiseres at løsmassekartet til NGU kun gir en indikasjon av et øvre lag i jordprofilet. For å få kjennskap 

til grunnens egenskaper i dybden er det nødvendig med geotekniske grunnundersøkelser, noe som er utført 

i dette prosjektet. 

 

Figur 3 Løsmassekart fra NGI. Prosjektområdet er markert med rød sirkel 
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3.3 Grunnlag 

I nord ligger prosjektområdet innenfor et registrert kvikkleireområde fra SVV, Bergsvingen, Rælingen (rapport 

CD382-C2 | CD382A-2 | C607A-1), se Figur 4. Figuren viser også at prosjektområdet ligger innenfor en 

faresone for flom. Prosjektområdet ligger ikke innenfor en registrert faresone for kvikkleireskred i henhold til 

faresonekart fra NVE.  

 

Figur 4 Oversikt over registrerte kvikkleiresoner i området (rosa skravur). Lille skravur indikerer aktsomhetssone for flom, 
mens blå skravur markerer 200 års flom. Hentet fra NVE Atlas. Prosjektområdet er markert med rød sirkel 

Historiske kart fra finn.no viser at det er blitt fylt ut noe i elva i forbindelse med utbygging av båtplasser.  

 

Figur 5 Flyfoto fra 1939 (venstre) og 2017 (høyre), hentet fra historiske kart på finn.no 

Flyfoto og Google street view gir informasjon om berg i dagen rett sør for undergangen under fylkesvegen.  
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InSAR setningsmålinger benytter satellittdata for å måle pågående setninger. Setningsdataen viser at det 

ikke er nevneverdige, pågående setninger i området som vil påvirke tiltaket, se Figur 6.  

 

Figur 6 Setningsdata fra InSAR [9]. 

3.4 Grunnundersøkelser 

 Tidligere utførte grunnundersøkelser 

Det er tidligere utført grunnundersøkelser langs traseen. Grunnundersøkelsene er markert som punkt 1-17 

på borplan V001 og er beskrevet i Statens vegvesens rapport C-607A, se ref. [10]. Det er utført 

dreietrykksonderinger, vingeboringer og uomrørt prøvetaking. Undersøkelsene indikerer at løsmassene 

består av ca. 2 m tørrskorpeleire over leire til berg. Sonderingene viser at berget faller mot elva.  

 Nye grunnundersøkelser 2021 

I forbindelse med tiltaket er det utført nye grunnundersøkelser på området. Det er utført 9 totalsonderinger 

og 3 trykksonderinger. I tillegg er det tatt opp totalt 14 poseprøver med naver og 7 sylinderprøver fra fire 

ulike borhull. Undersøkelsene er nærmere beskrevet i datarapport 52102039-RIG01 [1]. Utførte 

grunnundersøkelser er vist på tegning V002, se vedlegg.  

Felt- og laboratorieundersøkelsene indikerer at løsmassene i området i all hovedsak består av et mektig lag 

med leire over berg. I de undersøkte punktene er det et ca. 3,-4 m tykt lag med antatte fyllmasser over leira. 

På enkelte av totalsonderingene virker leira svært bløt og delvis sensitiv. Det ser ut til å være et tynt lag på 

ca. 1 m med morene over berg i enkelte av sonderingene. Leira er bløt til middels fast. Det er registrert 

sprøbruddmateriale (kvikkleire) i den dypeste prøven i borhull 26, på 8,5 meters dybde.  

Registrert dybde til berg varierer mellom 4 og 24 m under terreng. Dybden til berg øker generelt mot nord.  
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4 Valg av designparametere 

Designparametere er valgt basert på en sammenstilling av utførte grunnundersøkelser i området, samt 

erfaringsparametere. I etterfølgende underkapitler er valg av aktuelle designparametere beskrevet. Generelt 

viser grunnundersøkelsene relativt homogene masser for hele prosjektområdet, men med noe variasjon. Det 

velges derfor konservativt å benytte de samme parameterne for hele prosjektområdet.  

4.1 Laster 

Det antas en karakteristisk veg og anleggslast på q = 15 kPa. For gang- og sykkelveg benyttes 10 kPa. For 

dimensjonering multipliseres lasten med lastfaktor 1,3.  

4.2 Tyngdetetthet 

I de geotekniske vurderingene er det benyttet følgende tyngdetettheter. Verdiene er basert på 

løsmasseprofilene fra labundersøkelsene, samt erfaringsparametere fra V220. 

Tørrskorpe γ = 19,0 kN/m3 

Leire   γ = 19,5 kN/m3  

Skumglass γ = 3,0 kN/m3 

Sprengstein γ = 19,0 kN/m3 

Morene  γ = 19,0 kN/m3 

4.3 Drenert skjærfasthet 

Drenerte styrkeparametere for leire er basert på treaksialforsøk der friksjonsvinkelen er tolket ved ca. 2,0 % 

aksiell tøyning. Verdier for tørrskorpe og sprengstein er valgt ut ifra empiriske verdier angitt i Statens 

vegvesen handbok V220.  

Følgende verdier er benyttet for kohesjon og friksjonsvinkel: 

Tørrskorpe ϕ = 32°   a = 0 kPa ψ = 5°  

Leire  ϕ = 27°   a = 5 kPa 

Skumglass ϕ = 40°   a = 0 kPa 

Sprengstein ϕ = 42°   a = 0 kPa 

Morene  ϕ = 35°   a = 0 kPa 

4.4 Udrenert skjærfasthet 

For bestemmelse av designprofiler for aktiv skjærfasthet benyttes tolkede trykksonderinger sammenstilt med 

data fra laboratorieundersøkelser fra samme borhull, samt erfaringsverdier (normalkonsolidert leire). 

Prioritert rekkefølge er: 

1. Treaksiale trykkforsøk av god kvalitet 

2. Trykksonderinger av god kvalitet 

3. Rutineundersøkelser – enaksiale trykkforsøk og konusforsøk 
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Ved tolkning av treaksialforsøk er skjærfastheten tolket som peak-verdien av skjærspenningen. Videre er det 

valgt å legge stor vekt på Shansep-linjen i trykksonderingen, der OCR er basert på overlagring og en 

prekonsolidering som er hentet fra ødometerforsøkene.  

Følgende designprofil benyttes i de udrenerte beregningene: 

    su,A = 35 + 3,4∙(z – 2)  kPa  for z > 2 m 

4.5 Anisotropifaktorer 

Ved stabilitetsberegning vil det benyttes ADP (Aktiv, Direkte, Passiv)-faktorer for å bestemme skjærfastheten 

til leiren. Faktorene reduserer skjærfastheten i den direkte og passive delen av skjærsirkelen for 

stabilitetsberegninger. Anisotropifaktorene er valgt iht. anbefalinger i NIFS rapport 14/2014 «En omforent 

anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering av norske leirer», se Figur 7.  

 

Figur 7 Omforent anbefaling av anisotropifaktorer (ADP-faktorer) 

Ved tolkning av skjærfasthetsprofil er målt IP for de aktuelle borhullene benyttet ved hver enkelt tolkning. For 

stabilitetsberegningene benyttes det konservativt en gjennomsnittlig verdi fra rutineundersøkelsene på IP = 

14 %. Det gir anisotropifaktorer: 

 cuD/cuC = 0,63 + 0,00425 ∙ (14 – 10) = 0,65 

 cuE/cuC = 0,35 + 0,00375 ∙ (14 – 10) = 0,37 

4.6 Poretrykk og vanntrykk 

Det er ikke satt ned noen poretrykksmåler som en del av grunnundersøkelsene. Det anslås at grunnvannet 

står i høyde med Nitelva, dvs. ca. 1-2 m under Strandvegen. Normalvannstand i Nitelva ligger på ca. kote 

+103.  

Det antas hydrostatisk poretrykk med dybden.  



MK2-5 Fv. 120 Nedre Rælings veg, nytt kollektivfelt 

 
Geoteknisk prosjekteringsrapport 
Oppdragsnr.: 52102039   Dokumentnr.: 52102039-RIG02   Versjon: 01 

  

2021-09-23  |  Side 14 av 19 n:\521\02\52102039\5 arbeidsdokumenter\52 rig\52102039-rig02 geoteknisk prosjekteringsrapport.docx 

 

5 Geoteknisk prosjektering 

I videre delkapitler er spesielle utfordringer vedrørende etablering av nytt kollektivfelt langs Fv. 120 drøftet og 

forslag til løsninger gitt.  

5.1 Generelle vurderinger 

Tiltaket innebærer en utvidelse av deler av eksisterende Fylkesveg 120, Nedre Rælings veg, like nedstrøms 

Lillestrømbrua. Utvidelsen inkluderer et eget kollektivfelt i nordgående retning, samt forflytning og etablering 

av gang- og sykkelvegen på halvparten av strekket. Det forutsettes at utvidelsen av vegen etableres med 

sprengstein av god kvalitet. Det kan være mulig med et øvre lag med vegetasjonsjord i skråningen, men det 

vil da være behov for tiltak mot overflateerosjon, og avslutning mot veg i topp, lettfylling, og mur i bunn må 

vurderes nærmere. Eventuelle usikkerheter vedrørende stabilitet og grunnforhold må drøftes med 

geotekniker.  

Dersom det observeres materiale med høyt organisk innhold bør dette masseutskiftes for å unngå setninger 

under kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen. Det er målt humusinnhold på 1,2 – 3,6 % i de øverste 

toppmassene. Det vurderes derfor at massene kun er svakt humusholdige, og det antas ikke å være behov 

for dypere masseutskifting. Det kan likevel ikke utelukkes lommer med masser med høyere organisk innhold. 

5.2 Lokal stabilitet 

Området der nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg skal etableres er generelt flatt, med slake helninger i 

lengderetning. Normalt på vegen varierer høydeforskjellene langs strekket. Lengst sør er høydeforskjellene 

mellom eksisterende fylkesveg og eksisterende gang- og sykkelveg størst. Det antas derfor at det er i dette 

området at lokal stabilitet er kritisk.  

RIG har mottatt normalprofiler av tiltaket fra veg som grunnlag for beregning av lokal stabilitet. 

Stabilitetsberegningene er utført med programmet GeoSuite Stabilitet versjon 22.0.1.0. GeoSuite Stabilitet 

baserer seg på en 2-dimensjonal likevektsbetraktning i bruddgrensetilstanden etter metoden «Limit 

equilibrium method» (LEM). Det er beregnet både glidesirkler og sammensatte glideflater. Sammensatte 

glideflater er ikke vist i figurene, da de ikke var relevante. 

Det er tatt utgangspunkt i et snitt langs profil 60. På Figur 8 vises beliggenheten av snittet sammen med 

relevante boringer.  

 

Figur 8 Utsnitt av plantegning, med plassering av beregningssnitt 60 (rødt) og relevante boringer 
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 Dagens stabilitet 

I første omgang er dagens stabilitet beregnet for profilet. Stabiliteten er kontrollert i henhold til dagens 

regelverk, både med totalspenningsanalyse og effektivspenningsanalyse.  

Beregninger utført med totalspenningsanalyse viser at dagens stabilitet har en sikkerhet på F = 1,50, se 

Figur 9. Beregninger med effektivspenningsanalyse gir også tilfredsstillende stabilitet, med F = 1, 86.  

 

Figur 9 Stabilitetsberegning av dagens situasjon i profil 60 

 Stabilitetsberegning av lokal stabilitet i kritisk snitt 

Det var i utgangspunktet planlagt å beholde dagens plassering av gang- og sykkelvegen mellom Fv. 120 og 

Strandvegen. Stabilitetsberegninger av denne situasjonen i Profil 60 viser at dette gir en sikkerhetsfaktor på 

1,41, dvs. at sikkerheten er lavere enn kravet på F > 1,6.  

Det ble i samråd med prosjekterende på veg foreslått å flytte og heve eksisterende gang- og sykkelveg for å 

redusere høydeforskjellen og dermed bedre den lokale stabiliteten av skråningen. Videre beregninger viste 

at dette ikke var tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig stabilitet ved profil 60. Ved kun å endre på plasseringen 

av eksisterende gang- og sykkelveg øker vi sikkerheten fra F = 1,41 til F = 1,53, se Figur 10. Det er derfor 

behov for supplerende tiltak i dette området.  

 

Figur 10 Stabilitetsberegning av fremtidig situasjon, med ny plassering av gang- og sykkelveg, i profil 60 
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Det foreslås å etablere deler av det nye kollektivfeltet med lette masser i kombinasjon med hevet gangveg 

på nedsiden. For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i Profil 60 kan man f.eks. legge skumglass i en tykkelse på 

1,5 m og bredde 2,1 m, se Figur 11. Videre krever skumglass en overdekning på minimum 0,5 m. I følge 

N200 skal tekniske egenskaper og utleggingsdata for lette fyllmasser være i samsvar med Tabell 1.15 og 

1.16 i normalen. Skumglass har en tyngdetetthet på γ = 3,0 kN/m3 og har høy friksjonsvinkel. Skumglass kan 

legges med skåningshelning 1:1 eller slakere. Ved bruk av andre type lette masser (f.eks. lettklinker) vil 

omfanget endres/øke.  

 

Figur 11 Stabilitetsberegning av fremtidig situasjon med tiltak (skumglass), i profil 60 

For å få oversikt over utbredelsen av tiltaket med lette masser er det gjort en stabilitetsberegning i profil 70. 

Allerede her er høydeforskjellen mellom nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg redusert såpass at 

sikkerheten for lokal stabilitet er tilstrekkelig ved kun å endre plassering av eksisterende gang- og sykkelveg 

(sikkerhet F = 1,71).  

 Anbefalt tiltak for tilstrekkelig lokal stabilitet 

For å oppnå tilstrekkelig lokal stabilitet av skråningen mellom nytt kollektivfelt og gang- og sykkelvegen er 

det anbefalt å endre på plasseringen av eksisterende gang- og sykkelveg. Ved å heve gang- og 

sykkelvegen, samt å flytte den nærmere elva vil høydeforskjellen mellom nytt kollektivfelt og gang- og 

sykkelveg bli mindre. For strekket fra profil 50 til profil 70 er det i tillegg behov for ytterligere tiltak for å sikre 

tilstrekkelig stabilitet.  

Det foreslås å legge skumglass i en tykkelse på 1,5 m og bredde 2,1 m fra profil 50 til profil 65. Videre fases 

tykkelsen på skumglasslaget ut i henhold til N200, dvs. med helning på utkiling i lengderetning på minimum 

1:10. Skumglass krever en overdekning på minimum 0,5 m. Det presiseres at plassering av skumglass, 

tykkelse og mengde må detaljeres opp mot etablering av fundamentering for rekkverket. Generelt må 

kravene fra N200 følges. Lette masser ligger høyere enn nivå for 200 års flom. Oppdrift er derfor ikke vurdert 

nærmere.  

Punkt 1.4.5.3.2 i N200 oppgir et krav på skåningshelning på overdekningsmasser på 1:2 eller slakere. Dette 

avviker mot prosjektert skråning mellom nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg, som har en helning på 1:1,5. 

Da lokalstabiliteten er beregnet å være god nok med helning 1:1,5, samt at utstrekningen av fyllingen med 
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lette masser er begrenset til ca. 20 m anbefales det å holde på prosjektert løsning og søke dispensasjon fra 

SVVs regelverk for dette.  

5.3 Støttemur 

For å støtte opp høydeforskjellen mellom nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg var det tidligere foreslått å 

etablere en støttemur langs skråningen. Nå som gangvegen nedenfor er noe hevet og flyttet mot øst har 

denne delen av muren utgått.  

Ut fra kulvertmunningen vil det fremdeles være behov for en støttemur i forlengelsen av kulverten. RIG har 

ikke mottatt ønsket geometri på denne muren per nå. Som en generell anbefaling bør muren etableres på 

sprengstein av god kvalitet, med en isolasjonsplate for frostsikring. Oppfylling bak og foran muren bør også 

gjøres med sprengstein. Det kan forutsettes friksjonsvinkel ϕ = 42° og attraksjon, a = 0 kPa.  

Dersom muren skal etableres som tørrmur anbefales det å benytte en fronthelning på minimum 4:1. 

Nødvendig bredde av muren må undersøkes etter at høyde på muren er bestemt.  

5.4 Sikkerhet mot naturpåkjenninger i henhold til TEK 17 

Figur 4 viser et utklipp av aktsomhetskart for det aktuelle prosjektområdet. Blå skravur indikerer sone for 200 

års flom, mens lilla skravur indikerer aktsomhetssone for flom. Eventuell flom vil ikke ha noen praktisk 

betydning for de geotekniske arbeidene, men vil kunne medføre behov for stans i arbeidene dersom dette 

inntreffer i anleggsfasen.  

5.5 Områdestabilitet 

Da det er kartlagt sprøbruddmateriale i enkelte deler av prosjektområdet, er det aktuelt med vurdering av 
områdestabiliteten i henhold til NVE veileder 1/2019. Felles for punktene med antatt sprøbruddmateriale er 
at de befinner seg i området mellom eksisterende fylkesveg og Nitelva. Sør for kulverten er det observert 
berg i dagen, og basert på tidligere utførte grunnundersøkelser under eksisterende veg antas bergdybden å 
være liten vest for vegen. 

Eksisterende fylkesveg, som skal utvides med ett kollektivfelt, ligger i bunnen av en bratt skråning (der det 
antas å være grunt til berg) og på toppen av en slak helning ned mot Nitelva.  

Definisjon av tiltakskategorier i NVEs veileder er generelt tilpasset byggeprosjekter og ikke 
samferdselsoppdrag. Det er derfor benyttet veiledning for valg av tiltakskategori som angitt i Håndbok V220. 
Håndboken er i utgangspunktet tilpasset den gamle utgaven av NVE veilederen (7/2014 [11]), men antas 
også å gjelde for den nye (1/2019 [12]). Håndboka plasserer generelt trafikksikkerhetstiltak (slik som gs-
veger etablering av busslommer og andre mindre tiltak på eksisterende veger) i tiltakskategori K1 dersom de 
ikke påvirker områdestabiliteten negativt. Ved tvil om tiltaket forverrer områdestabiliteten anbefales K2. 
Veger med stor betydning, ÅDT > 1500 og/eller manglende omkjøringsmuligheter, anbefales definert i K4. 
Det vurderes at planlagt tiltaket defineres som et mindre tiltak på eksisterende veg, som i utgangspunktet 
ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt. Siden det er noe tvil om denne vurderingen, plasseres tiltaket i 
K2. 

NVE veileder definerer at skråninger lavere enn 5 meter til å ikke være en faresone. Skråningshøyden fra 
vegen til bunn av Nitelva er i størrelsesorden 5 meter (selv om eksisterende vegfylling tilsier høyde opptil ca. 
7 meter enkelte steder). Vår vurdering tilsier at det ikke er behov for utredning av områdeskred med 
bakgrunn i dette terrengkriteriet.  

Siden skråningshøyden er på grensen av det som bør utredes for områdestabilitet, er det som en ekstra 
kontroll utført en stabilitetsberegning i kritisk snitt mot elven, se Figur 12 og Figur 13. Beregningen viser god 
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stabilitet mot områdeskred. Det strengeste kravet til beregnet sikkerhet i henhold til NVE veilederen er 
F>1,61, mens beregnet sikkerhet i dette tilfellet er F=2,8.  

Med bakgrunn i dette vurderes planlagt tiltak å ikke befinne seg i et potensielt løsne- eller utløpsområde for 
områdeskred.  

 

Figur 12 Utsnitt av plantegning, med plassering av beregningssnitt 240 (rødt) og relevante boringer. Oransje linje 
markerer omtrentlig plassering av tverrprofil av elvebunn som er benyttet i beregningen. 

 

Figur 13 Stabilitetsberegning av fremtidig situasjon for profil 240. Snittet er en sammenstilling av tverrprofiler for Nitelva, 
og normalprofil for nytt tiltak.  
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