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Innhold

● Hvorfor grunnundersøkelser?
● Hva sier N200?
● Metode for prøvetaking og analyser
● Samarbeid med geotekniker og vegplanlegger
● Eksempel
● Noen tiltak for å sikre godt nok grunnlag
● Vurdering av resultater og håndtering av variasjoner



Hvorfor vegfundament?

● Sikre god fremkommelighet for trafikantene
● Fordele trafikklaster over undergrunnen
● Sikre mot frost og telehiv



Underdimensjonert veg

Manglende frostsikring kan 
også føre til økte deformasjoner 

i teleløsningen



Klassifisering av undergrunn

● Vegen skal deles inn i 
parseller med noenlunde 
ensartede forhold. 

● Det skal ikke brukes så 
fin inndeling at en 
rasjonell arbeidsdrift blir 
hindret. 

● Ta hensyn til variasjoner i 
grunnens fasthet, styrke 
og telefarlighet, vegens 
geometri i forhold til 
omkringliggende terreng, 
dreneringsforhold osv..

N200



Behov for data om grunnen - Dimensjonering
N200

Vi må vite materialtype i 
grunnen for å unngå 

deformasjoner



Telefarlighetsklassifisering



Behov for data om grunnen - Frostsikring
Håndbok 018

Vi må vite telefarligheten 
til grunnen ned til dybde 

1,8/2,4 m under topp 
ferdig veg for å unngå 

uakseptable telehiv



Kapittel 510.2 Grunnundersøkelser

● Grunnforholdene skal 
kartlegges ved 
prøvetaking og 
klassifisering av 
jordartene i veglinjen. 

● Metodikk basert på 
studie av 
– Kvartærgeologiske kart 
– Vegens 

vertikalgeometri 
● Begrenses til områder 

med størst behov. 

N200

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

C-tegninger

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/


Grovkartlegging, planlegging av prøvetaking
N200



Fyllingshøyde  Frostdybde

● Vær obs på at ulike 
typer fyllingmateriale
gir ulik frostdybde!



Vegens vertikalgeometri 

OBS: Veg og terreng i senterlinje



Omfang av prøvetaking
N200

● Prøvetaking bør 
koordineres med ansvarlig 
geotekniker 

● Prøveserien bør gå ned til 
minimum 3 meters dybde i 
CL under planlagt topp 
veg. 



Valg av metode til prøvetaking



Valg av metode til prøvetaking

● Naverbor gir representative omrørte jordprøver.
● Ved graving kan prøver tas direkte fra hullveggen.
● 54 mm aktuelt for prøvetaking av silt/leire
● Totalsonderinger kan gi indikasjoner



Valg av analyser

Kornfordeling?
Telefarlighet?



Grunnundersøkelser til geoteknikk

● Fokus på fyllinger, skjæringer og konstruksjoner
● Hvor tas prøveserier?
● Hvilke dybder tas disse prøveseriene?
● Grunnundersøkelser i flere omganger

– Hva skjer ved positivt resultat i første runde?
● Torvtykkelser
● Prøvetaking av eksisterende vegkropp



Ekstra borpunkter for grunnlag til 
dimensjonering



Borplan
● Før grunnundersøkelsene starter, skal det foreligge en 

detaljert borplan:
– Hvilke undersøkelser som skal foretas
– Hvor de enkelte borpunktene er lokalisert 
– Hvor dypt det skal bores/tas prøver i hvert borpunkt.

Ny 
veglinje



Fv. 17 Tverlandshalvøya, Bodø kommune
Eksempel 1: Frostsikring



Tiltak for å sikre et god nok grunnlag

● Alle prøveserier nær CL tas med dybder tilpasset 
dimensjonering

● Ved intern geoteknikk skal vegteknolog få mulighet til å 
gjennomgå/supplere borplan

● Ved konsulent på geoteknikk sendes borplan til 
vegteknolog for påtegning av prøveserier

● Framtid: Novapoint 19 med samhandling og «Lag i 
grunnen» gir nye muligheter!



Vurdering av resultater

● Kornfordelingskurve

Bæreevnegruppe 4
Ikke behov for frostsikring



Vurdering av resultater

Bæreevnegruppe 6
Behov for frostsikring



Hvordan håndtere variasjoner i prosjekteringen?
– Mer detaljerte grunnundersøkelser i antatt 

problematiske områder
– Ved manglende datagrunnlag bør det 

overdimensjoneres
– Inndeling i seksjoner
– Georadar kan være et alternativ for å få et mer 

fullstendig bilde av grunnen.
– Novapoint 19 presser fram en aktiv handling 

for å bestemme lag i grunnen.



Samlet vurdering av dimensjonering/ 
frostsikring langs en strekning

~125m
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Hvordan håndtere variasjoner under utførelsen?
– Rutiner for innrapportering fra 

ENT ved avdekning av avvik fra 
antatte grunnforhold.

– BH må være forberedt på slike 
situasjoner og ha alternative 
løsninger i bakhånd.

– Enkelt og ryddig oppgjørssystem 
ved ekstraarbeider slik et en ikke 
kvier seg for dette.

– Aktiv kontakt med 
geotekniker/vegteknolog under 
utførelsen.

– Fleksibilitet er viktig – både fra 
ENT og BH!



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?
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