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I forbindelse med bygging av ny E39 på strekningen Julbøen-Molde i Molde kommune er det planlagt gang- og sykkelveg langs 
eksisterende fylkesveg 662 fra Julbøen og til Baret. På oppdrag fra Prosjekt E39 Julbøen-Molde har Geofag utbygging utført 
geologisk kartlegging og ingeniørgeologiske vurderinger av planlagte bergskjæringer i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

Rapporten er utarbeidet iht. krav i håndbok N200 Vegbygging og omhandler bergskjæringene på strekningen. Naturfare er også 
omtalt i rapporten.

Langs gang- og sykkelevgen blir det totalt 8 usammenhengende lave bergskjæringer på venstre side av fv 662. Maksimal 
bergskjæringshøyde er 5-6 meter, men ofte lavere (2-3 meter høye). 

Det er kartlagt øyegneis, amfibolittisk båndgneis og granittisk gneis i planområdet. Sprekkeregistreringene er utført i 
veiskjæringer langs eksisterende fv. 662. Det er stort sett lik trend i hele planområdet. Bergmassen er generelt oppsprukket langs 
tre sprekkesett inklusiv foliasjonen.  

Til sikring av bergskjæringene forventes i hovedsak rensk og sikring med bolter. Andre sikringsmidler som f. eks nett og fjellbånd 
kan bli aktuelt i områder som er tettere oppsprukket. 

Reguleringsplan. Ingeniørgeologi, Bergskjæring
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med bygging av ny E39 på strekningen Julbøen-Molde i Molde kommune er det 
planlagt gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg 662 fra Julbøen og til Baret, se 
figur 1.1. På oppdrag fra Prosjekt E39 Julbøen-Molde har Geofag utbygging utført geologisk 
kartlegging og ingeniørgeologiske vurderinger av planlagte bergskjæringer i forbindelse 
med utarbeidelse av reguleringsplan.  
 
Mer prosjektinformasjon finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider, se link: 
E39 Julbøen-Molde 
 

 

Figur 1.1: Kartet viser gang- og sykkelvegen som er planlagt fra Julbøen til Baret. Kartet er hentet fra 
GIS. 

1.2 Rapportens innhold 

Denne rapporten er utarbeidet til reguleringsplan og beskriver geologiske forhold og 
ingeniørgeologiske vurderinger for bergskjæringer langs gang- og sykkelvegen. Rapporten 
er utarbeidet iht. krav i håndbok N200 Vegbygging [1] og omhandler bergskjæringene på 
strekningen. Naturfare er også omtalt i rapporten. 
 
Rapporten består av en faktadel og en tolkningsdel. 
 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/julbomolde/
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1.3 Trasévalg, linjeføring og bergskjæringsprofil 

Prosjektet starter i vest ved Julbøen og strekker seg 1,5 km til Baret. Langs strekningen blir 
det totalt 8 usammenhengende lave bergskjæringer på venstre side av fv 662. 
Bergskjæringene er vist i figur 1.2- figur 1.5. Maksimal bergskjæringshøyde er 5-6 meter, 
men generelt sett mellom 2-4 meter. En oversikt over bergskjæringene er gitt i tabell 1.1. 
Utvalgte tverrprofiler er vedlagt i tegningene V001 – V005. Bergskjæringene er planlagt med 
helning10:1. Bergskjæringene i profil 1670-1740, profil 1810-1860 og profil 20-60 kan 
med fordel slakes ut med helning 1:1,5 med hensyn til stabilitet og det estetiske.  

Tabell 1.1: Oversikt over planlagte bergskjæringer – bergpartier langs veglinje 10000. 
Profil 
fra-til 

Lengde m Skjæringshøyde, 
maks, m 

Skjæringshøyde, 
middel, m 

Merknader 

310-540 230 3 2 Venstre side 
610-860 250 5 4 Venstre side 
870-1010 140 4 3 Venstre side 
1050-1200 150 3 2 Venstre side 
1210-1340 130 4 3 Venstre side 
1670-1740 70 6 3 Venstre side 
1810-1860 50 6 5 Venstre side 
20-60*) 40 3 2 Høyre side 

*) Veglinje 70000 

Figur 1.2: Utsnitt fra Quadri-modell som viser oversikt over bergskjæringer fra profil 310-540 

Profil 310 
Profil 540 
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Figur 1.3: Utsnitt fra Quadri-modell som viser oversikt over bergskjæringer fra profil 610-860 

 

 

Figur 1.4: Utsnitt fra Quadri-modell som viser oversikt over bergskjæringer fra profil 870-1340 

 

 

Figur 1.5: Utsnitt fra Quadri-modell som viser oversikt over bergskjæringer fra profil 1670-1860 

Profil 610 Profil 860 

Profil 870 

Profil 1010 

Profil 1050 

Profil 1200 

Profil 1210 

Profil 1340 

Profil 1670 
Profil 1740 

Profil 1810 Profil 1860 

Profil 20 Profil 60 
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I tillegg blir det tre nye avskjøringer fra fv 662 til boliger langs strekningen. Dette medfører 
også sprengning i berg, se tabell 1.2 og figur 1.6.  

Tabell 1.2: Oversikt over planlagte bergskjæringer - bergpartier 

Veglinje Profil 
fra-til 

Lengde Skjærings- 
høyde, 
maks, m 

Skjærings-
høyde, 
Middel, m 

Merknader 

60100 10-40 30 3 2  
60200 20-60 40 3-4 2  
60300 10-50 40 4 2-3 Tosidig 

 

 

Figur 1.6: Utsnitt fra Quadri-modell som viser oversikt over avkjøringer hvor det blir lave 
bergskjæringer 

1.4 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori for bergskjæringene er fastsatt iht. krav i håndbok N200 [1] og 
Eurokode [2]. Høyden på bergskjæringene i planområdet kategoriseres som lave. Skjæringer 
under 5 meter kan plasseres i geoteknisk kategori 1 iht håndbok N200 [1]. I dette prosjektet 
må det tas hensyn til bygninger og infrastruktur, noe som tilsier at bergskjæringene skal 
plasseres i geoteknisk kategori 3 iht N200. Selv om det må tas hensyn til bygninger og 
infrastruktur er det argumenter som tilsir at bergskjæringene kan plasseres i geoteknisk 
kategori 2. Bergskjæringene skal ikke sprenges i et tettbebygd strøk. Det er tre eiendommer 
som ligger nært sprengningsområdet. To av boligene ligger ca. 20 meter fra planlagte 
bergskjæringer, og en bolig som ligger ca. 8 meter fra spregningsarbeider og hvor 
gjennomsnittshøyden på bergskjæringen er 3 meter. Videre er det tydelige bergblotninger i 
planområdet som gir et godt inntrykk av forventet stabilitet i bergskjæringene.  
 
Bergskjæringene plasseres i geoteknisk kategori 2, som gir CC/RC2. I denne fasen 
begrenses utvidet kontroll av rapporten (PKK2) til en kontroll av at egenkontroll og intern 
systematisk kontroll (kollegakontroll) er gjennomført og dokumentert.   
 
Det må gjøres en ny vurdering av geoteknisk kategori i byggeplanfasen. 

Veglinje 60100 Veglinje 60200 Veglinje 60300 
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Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og 
kontrollform er vist på side 2 i rapporten. 
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2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Tidligere undersøkelser 

Det er ikke utført tidligere undersøkelser.  

2.2 Undersøkelser i denne planfasen 

I forbindelse med de ingeniørgeologiske undersøkelsene til reguleringsplanen er det  
innhentet informasjon fra tilgjengelig grunnlagsmateriale, se tabell 2.1. 
 

Tabell 2.1: Oversikt over grunnlagsmateriell brukt i forbindelse med utarbeidelse av ingeniørgeologisk 
rapport til reguleringsplan 

Kartgrunnlag Eier Referanse 
Kvartærgeologisk kart 1:50 000 

Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) 

3 
Berggrunnskart 1:50 000  4 
Grunnvannsdatabase Granada 5 
Grus og pukk 6 
Radon aktsomhet 7 
Aktsomhetskart for skred, 
opplysninger om 
skredhendelser, bratthetskart 
for snøskred 

Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE) 

8 

Snø-,vær- og vannforhold og 
klima for Norge 

www.Senorge.no 9 

Relieffkart Høydedata 10 
Kilden.nibio NIBIO 11 
Rapporter Skrevet av Referanse 
40053-GEOT-03 Fv 662 GS-
veg Julbøen-Baret Geotekniske 
grunnundersøkelser 

Statens vegvesen 12 

 

2.2.1 Ingeniørgeologisk kartlegging  

Ingeniørgeologisk kartlegging er utført langs planlagt veglinje. Under kartleggingen ble det 
benyttet Field maps (mobiltelefonapp) for registrering av data/datafangst. Kartleggingen ble 
utført av Stig Lillevik og Hanne Bye Hauge 08.11.2022. Kartleggingen besto av: 

• Geologisk kartlegging langs planlagt veglinje  
• Registrering av bergblotninger i terrenget 
• Skredkartlegging med drone 

2.2.2 Grunnundersøkelser  

Det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser langs veglinja, da i hovedsak for  
avklaring av geotekniske problemstillinger. Grunnundersøkelser er beskrevet i  
geoteknisk data- og vurderingsrapport [12]. Utførte grunnboringer er vist i vedlegg 1 og 2.  
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2.2.4 Andre undersøkelser  
Det er vurdert at det ikke er behov for geofysiske undersøkelser, kvalitetsanalyser av 
steinmaterialer med tanke på bruk i veglinja, vannkjemiske analyser, mineralogiske analyser 
eller andre undersøkelser for bergskjæringene i denne planfasen. 
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3 IKKE GEOLOGISKE FORHOLD 

 

3.1 Trafikale forhold, hensyn til trafikkert veg 

Det skal sprenges inntil eksisterende fv. 662, noe som vil medføre midlertidlig stengning og 
redusert framkommlighet i anleggsperioden. Sprengningsarbeidet må tilpasses hvor lange 
vegen tillates stengt. Før vegen åpnes etter sprengning må entreprenør forsikre seg om at 
sprengt bergskjæring er stabil. 
 

3.2 Naboforhold 

Det er bebyggelse innenfor sikkerhetsonen på deler av strekningen der det skal utføres 
sprengningsarbeid. Konsekvenser for naboer og nødvendige risikoreduserende tiltak må 
avklares i risikovurderinger, og i sprengnings- og salveplaner. Det kan være akuelt med 
evakuering av enkelte bolighus ifm. sprengning. Omfang vil avhenge av bergsprengers 
vurdering og andre sikkerhetstiltak.  
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4 GRUNNFORHOLD - FAKTADEL 

Faktadelen i denne rapporten tar for seg geologiske og topografiske forhold fra relevant 
bakgrunnsmateriale og resultater fra foreliggende grunnundersøkelser.  

4.1 Topografi 

Topografien er preget av SVS-ØNØ gående høyderygger og daler. Gang- og sykkelvegen er 
plassert i en dal og følger dagens fylkesveg 662, se figur 4.1. I denne dalen er det noen 
bosetninger med gårdsdrift. Fra profil 400 til 1400 følger gang- og sykkelvegen fjellsiden 
som går øst-vest, før vegen svinger sørover.  
 

 

Figur 4.1: Oversikt over topografien i prosjektområdet. Gang- og sykkelvegen er illustrert med rød strek. 
Bildet er hentet fra Norge i 3D [13]. 

4.2 Løsmasser – kvartærgeologi 

Kvartærgeolgisk kart utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser at gangs- og 
sykkelvegen krysser løsmasseavsetningene torv og myr, morenemateriale, hav- og 
fjordavsetning og strandavsetning, og marin strandavsetning. Store deler av traseen ligger i 
tynn hav-/strandavsetning, se figur 4.2. 

Profil 1900 
Profil 300 
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Figur 4.2: Utsnitt kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU fra N50 serien [3]. 

 
Den nye vegen er i sin helhet planlagt under marin grense, som i området befinner seg 
omtrent 70 moh. 
 
Vedlegg 6 er et kartutsnitt fra NVE som viser kvikkleire faregrad i Mordalen. Det er med 
oransje markert et område med moderat faregrad fra Mordalsvågen og østover innover land. 
Lilla skravuren viser et område hvor Statens vegvesen i tidligere prosjekt har avdekt 
forekomst av kvikkleire. Kvikkleirevurderinger er redegjort for i den geotekniske data- og 
vurderingsrapporten [12].  
 
Det er gjennomført grunnundersøkelser/geotekniske undersøkelser på strekningen i 
hovedsak som en følge av geotekniske behov. Grunnundersøkelsene er redegjort for i den 
geotekniske data- og vurderingsrapporten [12]. På bakgrunn av grunnundersøkelser og 
bergobservasjoner er det utarbeidet en bergmodell i prosjektet. 

4.3 Berggrunnsgeologi 

4.3.1 Regionalgeologi og bergarter  

I forbindelse med prosjektet E39 Romsdalsfjorden har NGU i samarbeid med SVV utført 
berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging. Det er utarbeidet et geologisk kart 
som viser øyegneis, omvandlet granittisk gneis, og gneis hvor gang- og sykkelvegen er 
planlagt [14], se figur 4.3. Bergartene i området er prekambrisk, granittisk gneis som 
hovedsaklig er deformerte størkningsbergarter.  
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Det er i tillegg utført egen berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i 
forbindelse med dette prosjektet hvor det er kartlagt øyegneis, amfibolittisk båndgneis og 
granittisk gneis, se figur 4.4. Det samsvarer godt med geologisk kart i figur 4.3. 
Bergartsgrensen i figur 4.3 stemmer ikke helt med observasjoner i felt, men kartet gir likevel 
inntrykk av bergartene som forventes å finne i planområdet.  
 

 

Figur 4.3: Berggrunnskart fra NGU [14]. 

 
Det er tatt ut utsnitt av rapport E39 Krysning av Romsdalsfjorden Bergrunnsgeologi, 
strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti som beskriver bergartene 52 og 58 
[14]. Bergartene 52 og 58 er vist i figur 4.3. 
 
Øyegneis, omvandlet granittisk gneis (bergart nr. 52)  
Denne bergarten utgjør det meste av den nordøstlige delen av Otrøya. Det er opprinnelig en 
granitt, men er deformert og omvandlet. Alderen til bergarten er ca 
1605 millioner år. Den mest iøynefallende varianten av bergarten har flere cm store rød øyne 
av K-feltspat som ligger i en mørk finkornet grunnmasse av plagioklas, kvarts og biotitt. 
Øynene av K-feltspat er aggregat av rekrystallisert K-feltspat. Graden av deformasjon er 
varierende over korte distanser går bergarten fra å ha cm store øyne til å være en tynnfoliert 
mylonittisk gneis med tynne røde K-feltspatbånd som veksler med mørke. Tykkelsen kan 
være noen mm. Denne bergarten kan være vanskelig å skille fra andre båndete gneiser i 
området. Når K-feltspaten ikke er for deformert, danner den mange steder en tydelig 
lineasjon i bergarten.  
 
Gneis, hovedsaklig omvandlete granittiske til kvartsdiorittiske intrusive bergarter, stedvis 
migmatittisert (bergart nr. 58). 
Dette er båndete, finkorna til grovkorna, folierte bergarter av varierende sammensetning og 
med veksling i sammensetning fra cm skala og oppover. Lyse granittiske bergarter veksler 
med mørkere lag med mer glimmer- og amfibolholdige bergarter. Pegmatittårer er vanlig i 
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disse bergartene og opptrer både parallelt med foliasjon og bånding, og som 
gjennomsettende ganger. 
 

 

Figur 4.4: Bergartene registrert i prosjektområdet. A: Øyegneis hvor foliasjonen ikke er tydelig. B: 
Øyegenis med tydelig foliasjon. C og D: Amfibolittisk båndgneis. 

 
 
 
 

A B 

C D 
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4.3.2 Sprekkesystemer og svakhetssoner 

Sprekkeregistreringene er utført i veiskjæringer langs eksisterende fv. 662. Det er til 
sammen utført 373 sprekkeregistreringer fordelt på 3 lokaliteter. 

• Lokalitet 1: profil 300-850 
• Lokalitet 2: profil 1100-1350 
• Lokalitet 3: profil 1700-1850 

Målingene er utført med mobilapp og kvalitetsikret med kompass. Oppsrekking er illustrert 
med sprekkerose og stereoplot, se figur 4.5-figur 4.7 og listet opp i tabell 4.1. 

De samme sprekkesettene er registrert på alle tre lokasjoner. Bergmassens foliasjon (F) 
varierer noe på grunn av folding, men trenden er stort sett lik i hele planområdet.  

Tabell 4.1: Bergmassens oppsprekking på de ulike lokalitetene 

Lokalitet Sprekkesett Strøk(°) Fall(°) Sprekkeavstand Sprekkeutholdenhet Jr Ja Kommentar 

1 
(profil 
300-
850) 

S1/F 60±20 40-60 5-20 cm 2-5 m 3 1 Sprekker langs 
foliasjonsplanet 

S2 270±30 60-80 20-100 cm 5-10 m 3 1 Stedvis tettere 
oppsrukket  

S3 160±30 80-90 1-2m 2-5 m 3 1 Liten 
utholdenhet. 
Faller begge 
veier. 

2 
(profil 
1100-
1350) 

S1/F 75±25 60-80 5-20 cm 5-10m 3 1 Sprekker langs 
foliasjonsplanet 
. Bergarten er 
tettere 
oppsprukket 
langs foliasjon 
her 

S2 255±25 40-75 20-50cm - 3 1 Tett 
oppsprukket 
der jeg har 
målt. 
Sprekkeavstand 
er større andre 
steder. 

S3 155±15 75-80 1-2m 2-5m 3 1 Faller begge 
veier.  

3 
(profil 
1700-
1850) 

S1/F 60±20 45-80 50-100 2 -5 m 3 1 Sprekker langs 
foliasjonsplanet 
. Stedvis er det 
tettere 
oppsprukket, 
ned til 5-10 cm 

S2 260±20 30-45 20-100 cm 2-5 m 3 1  
S3 145±20 70-90 

 
- 5-10 m 3 1 Få 

registreringer 
av S3 i dette 
området. Faller 
begge veier. 
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Figur 4.5: Lokalitet 1: Bergmassens oppsprekking illustrert med: Til venstre stereoplot, til høyre 
sprekkerose. Basert på  151 sprekkeregistreringer. Rød linje illustrer orienteringen til veglinjen.  

 

 

Figur 4.6: Lokalitet 2: Bergmassens oppsprekking illustrert med: Til venstre stereoplot, til høyre 
sprekkerose. Basert på  156 sprekkeregistreringer. Rød linje illustrerer orienteringen til veglinjen. 

  

  

40-60° 

60-80° 

80-90° 

75-80° 

60-80° 

40-75° 
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Figur 4.7: Lokalitet 3: Bergmassens oppsprekking illustrert med: Til venstre stereoplot, til høyre 
sprekkerose. Basert på  66 sprekkeregistreringer. Rød sektor illustrerer orienteringen til veglinjen. 

 

Svakhettsoner og regionale strukturer følger som regel terrenget og skiller seg ut som 
forsenkninger eller lineamenter på relieffkart/flyfoto. Skyggerelieffkart for det aktuelle 
området kan sees i vedlegg 3. Det er ikke påvist noen lineamenter i forbindelse med 
bergskjæringer i planområdet. 

4.4 Bergartenes mekaniske egenskaper 

Det er ikke gjennomført prøvetaking og laboratorieanalyse for vurdering av bergmaterialets 
egnethet til bruk i vegoverbygningen. På et nærliggende prosjeket er det utført 
bergmekaniske tester på to kjerneborhull, KBH-2 og KBH9-9, i forbindelse med prosjektet 
E39 Vik-Julbøen. Kjerneboringene er tatt i samme bergart som finnes i dette området. Test 
av  KBH-2 viser en Micro-Deval verdi på 3 og Los Angeles verdi på 13. For KBH-9-prøven er 
LA-verdien på 21. De mekaniske egenskapene tilfredstiller bruk i bære- og forsterkningslag 
for alle trafikkgrupper [16]. Det kan ikke utelukkes at massene fra dette prosjektet også kan 
brukes i vegkroppen, men det må gjøres egne tester av bergarten i dette planområdet for å 
finne ut om massene egnes til bruk i vegoverbygningen.  

4.5 Vannforhold – hydrologi/hydrogeologi 

I Granada [5] er det registrert to drikkevannsbrønner nær vegen. Det er meldt inn boliger 
som har drikkevannsbrønner som ikke er registrert i Granada. Kartlegging av disse brønnene 
gjøres i byggeplanfasen. Det er også registrert en septiktank som må kartlegges i 
byggeplanfasen.  
 
Det er ikke forventet utfordringer med isskjøving i planlagte bergskjæringer på grunn av 
deres lave høyder. Videre er det ikke reistrert bekker hvor det skal sprenges bergskjæringer.  

45-80°

70-90°

30-45°
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4.6 Naturfarer i forbindelse med bergskjæring 

4.6.1 Skred 

4.6.1.1 Steinsprang-steinskred 

Ï følge Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sitt aktsomhetskart for steinsprang ligger 
planlagt gang- og sykkelveg utenfor aktsomhetsområder for steinsprang, se vedlegg 5 [8]. 
Det er ikke registrert hendelser i terrenget eller langs eksisterende veg iht. NVE sin oversikt 
over skredhendelser eller i Statens vegvesen sitt vegkart (NDVB) [15]. Det er observert 
fjellknauser i sideterrenget, men aktsomhetskart viser at utløpslengden ikke når traseen for 
ny gang- og sykkelveg. Det er også utført dronflygning langs terrengskråningen, og det ble 
ikke observert skredsår i terrenget.  

4.6.1.2 Snø- og sørpeskred 

Gang- og sykkelvegen er ifølge aktsomhetskart for snøskred innenfor utløpsområdet fra 
profil 500 til profil 1700. Skredutløpet går over dagens fv. 662, se vedlegg 4. I tillegg er det 
et mindre områder helt sør i planområdet som ligger innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred, ca. profil 1850-1900. 
 
Vegprosjektet befinner seg i et kystklima, der normal maksimal snømengde er mellom 50 og 
100 cm målt i perioden 1991-2020 [11]. Aktsomhetsområdene og de tilstøtende områdene 
er skogbevokst. Det er ikke registrert tegn til skredhendelser som sørpeskred eller snøskred 
i terrenget. Videre er det ikke registrert skredhendelser langs eksisterende veg iht. NVE sin 
oversikt over skredhendelser eller i Statens vegvesen sitt vegkart (NDVB) [15]. Feltbefaring 
med drone og kartgrunnlag viser at terrenget er for bratt til at det kan samle seg opp store 
mengder med snø i skråningen. Ut fra dronebilder er det ikke observert skredsår i terrenget.  

4.6.1.3 Jord- og flomskred 

Planlagt gang-og sykkelveg ligger utenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Det 
er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her, hverken i terreng eller i vegetasjonen, 
og ingen typiske løsneområder for jord- og flomskred er påvist. 

4.6.1.4 Is-skred 

Det er ikke registrert hendelser knyttet til is-skred i NVE sin oversikt over til tidligere 
skredhendelser eller langs planlagt veg i vegkart (NDVB) [15]. 

4.6.1.5 Drivsnø og snøfokk 

Drivsnø og snøfokk er ikke en kjent problemstilling i området. Vegen er ikke registrert som 
værutsatt veg i vegkart (NDVB) [15].  
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5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNINGSDEL 

5.1 Fordeling løsmasser -berg 

Løsmassekartet fra NGU antyder at store deler av strekningen ligger i tynn hav-
/strandavsetning. Kartlegging viser derimot at det er betydelige bergblottinger i 
vegskjæringen langs strekningen, se eksempler i figur 5.1. Det er utarbeidet en bergmodell i 
prosjektet basert på regstrering av berg i dagen og utførte grunnboringer. Datagrunnlaget til 
bergmodellen er nærmere beskrevet i geoteknisk rapport [12]. Grunnboringer viser generelt 
liten løsmassemektighet i planområdet, se vedlegg 1 og 2.  
 
Der det blir bergskjæringer tilsier kartlegging og observasjoner tynt løsmassedekke i 
hovedsak <1 m på skjæringstopp. 
 

 

Figur 5.1: Eksempler på bergblotninger hvor det er registrert løsmasser på NGU`s kart. 

5.2 Bergmassekvalitet – stabilitet 

Det er identifisert tre hovedsprekkesett med tilnærmet lik trend i de tre lokalitetene. Det er 
noe variasjon i strøk og fall. Bergstabiliteten for de tre lokalitetene er vurdert under.  

En oversikt over bergskjæringene og hvilken lokalitet de befinner seg innenfor er vist i tabell 
5.1 sammen med forslått geometrisk utforming på skjæringene. 
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Tabell 5.1: En oversikt over bergskjæringene og lokalitenene. 

Profil  
fra-til 

Skjæringshøyde, 
Middel, m 

Foreslått geomtrisk 
utforming 

Lokalitet 

310-540 2 10:1 1 
610-860 4 10:1 1 
870-1010 3 10:1 2 
1050-1200 2 10:1 2 
1210-1340 3 10:1 2 
1670-1740 3 1:1,5-1:2 3 
1810-1860 5 1:1,5-1:2 3 
20-60 2 1:1,5-1:2 3 

 

Lokalitet 1:  

For lokalitet 1 er bergskjæringene orientert mer Ø-V med unntak av helt i starten av 
prosjektet fra profil 300-380. Her ligger gang- og sykkelvegen i en kurve og er orientert 
mer NV-SØ til NNV-SSØ.  

Hvor bergskjæringen er orientert Ø-V er plan utglidning en mulig løsnemekanisme langs 
foliasjonsplanet, se figur 5.2. I tillegg er utvelting en mulig lønsemekanisme langs 
sprekkesett 2.  

Fra profil 300-380 hvor bergskjæringen ligger i en kurve er plan utglining langs sprekkesett 
3 en mulig løsnemeknaisme.  

 

Figur 5.2: Kartlagte hovedsprekkesett ved lokalitet 1 

 

Lokalitet 2: 

Innenfor lokalitet 2 er bergskjæringene orientert Ø-V. Foliasjonen er mer eller mindre 
parallelt med bergskjæringen og plan utglidning er en mulig løsnemekanisme langs dette 

S2: 262°/60° F: 068°/52° S3: 162°/77° 
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sprekkesettet, se figur 5.3. Sprekkesett 2 har fall innover slik at en mulig løsnemkenisme er 
utvelting. Sprekkesett 3 fungerer som avløsningsplan.  

Figur 5.3: Kartlagte hovedsprekkesett ved lokalitet 2 

Lokalitet 3: 

For lokalitet tre er bergskjæringene orientert NNV-SSØ. Det er registrert tre sprekkesett på 
lokalitet 3. Sprekkesett S3 er orientert tilnærmet parallelt med bergskjæringen med 
strøkretning NNV-SSØ. S3 er registrert med fall både mot øst og vest. Det er flest 
registrering registret med fall mot vest. Hvis bergskjæringen legges på 10:1 er plan utgliding 
langs dette sprekkesettet en potensiell løsnemekanisme når S3 har fall mot vest. Typiske 
sprekkesett er vist i figur 5.4, men her er S3 registrert med fall mot øst.  

I dette området kan det være en fordel at bergskjæringene slakes ut med helning 1:1,5 med 
hensyn til stabilitet og det estetiske. En slak bergskjæring kan i tillegg til stabiliteten bidra til 
bedre landskapstilpasning. Sprekkesett S3 er observet med fall begge veier. Hvor sprekkesett 
S3 har fall mot vegen kan bergskjæringen legges på fallvinkelen til S3. Dette må vurderes 
under bygging. 

F: 075°/76° 

S2: 254°/52° 
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Figur 5.4: Sprekkesett registrert ved lokalitet 3 

 

5.3 Naturfare-vurderinger 

Vurderinger av naturfarer på strekningen er knyttet en vurdering av sannsynlighet for ulike 
skredtyper på veg. Sikkerhetsnivået for skred på veg angir hvilken sannsynlig for skred på 
veg (restrisiko) som aksepteres, og er gitt i Håndbok N200, tabell 1.7-1. Det er tatt 
utangngspunkt i N200 da planforslaget ikke tilrettelegger for stans eller varig 
personopphold. 
 
For ny gang- og sykkelveg er det ikke beregnet fremskreven dimensjonerende 
trafikkmengde. For å bestemme tolererbar skredsannsynlighet er det derfor anslått en 
dimensjonerende trafikkmengde på <500, noe som tilsvarer en tolererbar 
skredsannsynlighet på 1/20.  
 
Steinsprang kan løsne fra skrenter ovenfor planlagt gang- og sykkelveg, men det vurderes 
som lite sannsynlig at utløpslengden vil nå gang- og sykkelvegen da avstanden til 
fjellskråningen er for stor. Sørpeskred og jord- og flomskred vurderes som ikke relevante 
problemstillinger da prosjektet ikke befinner seg i et typisk terreng for disse skredtypene. 
 
Mellom profil 500 - 1700 og profil 1850-1900 er vegen innenfor teoretisk utløpsområde for 
snøskred. De teoretiske løsneområdene vurderes å ikke være reelle løsneområde for 

F: 068°/56S2: 278°/35

S3: 337°/75
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snøskred mht. terrenghelning, kystklima/lite snø og mye skog. Snøskred vurderes derfor 
som ikke relevant. 
 
Oppsummering 
Det er ikke påvist konkrete skredproblemer på strekningen. Det er ingen registrerte 
skredhendelser langs dagens veg og ingen tegn til tidligere skredhendelser i terrenget. Ny 
gang- og sykkelveg medfører ikke endring i skredrisiko. Det vurderes at skredfaren er 
tilfredsstillende liten og tilfredsstiller skredkriteriene etter håndbok N200.  

5.4 Sprengningsopplegg 

Ved sprengning av bergskjæringene må det gjennomføres sprengningsarbeid iht. kravene i 
prosesskoden [18], som ivaretar kravene til konturkvalitet og redusert skadesone.  
 
Spregningsarbeidet må ivarea hensyn til bebyggelse og eksisterende veg. Kapittel 6.4 
omtaler krav til vibrasjoner.  
 
I en prosjektrapport fra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det oppgitt 
borbarhetsdata basert på 2037 analyser [19]. Typiske verdier for bergarter observert i 
prosjektområdet er oppgitt i tabell 5.2. 
 

Tabell 5.2: Typiske borbarhetsegenskaper for øyegneis, amfibolittisk gneis og granittisk gneis [19] 

Bergart Borbarhet (DRI) Borslitasje (BWI) Sprengbarhet 
Øyegneis 39-50 (Lav-middels) 38-52 (Middels-høy) -*) 
Amfibolittisk gneis 36-51 (Lav – middels) 33-49 (Middels – høy) Veldig god - dårlig 
Granittisk gneis 44-61 (Middels – høy) 30-42 (Lav-middels) Middels – god  

*) Ikke oppgitt i prosjektrapporten[19] 

5.5 Anvendelse av sprengsteinsmassene 

Det er ikke utført materialtekniske analyser av bergmateriale i plantområdet. Det er utført 
analyser på tilsvarende bergarter på nærliggende prosjekter, men de ligger for langt bort til 
å kunne si noe med sikkerhet om bruk av bergarten i dette prosjektområdet.  

5.6 Vannforholdene i berggrunnen 

Basert på observasjoner i felt og høyden på bergskjæringene vurderes det som lite 
sannsynlig at isskjøving vil være et problem. Det er ikke antatt behov for drenering, 
avskjæringsgrøft eller nedføringsrenner i forbindelse med bergskjæringene. 

5.7 Sikring 

Endelig omfang av permanent bergsikring må vurderes av ingeniørgeolog etter sprengning 
og rensk av bergskjæringene. Bergskjæringene skal i nødvendig omfang renskes og sikres 
underveis i uttaket (entreprenørens arbeidssikring), slik at arbeidssikkerheten ivaretas. 
Sikringsmetoder som forventets benyttet er nærmere omtalt i påfølgende underkapitler. 
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5.7.1 Sikringsnivå 

Krav til sikringsnivå i bergskjæringene er i vegnormalen N200 formulert som et 
funksjonskrav 1.9-1 «Bergskjæringer skal etableres slik at det ikke er fare for nedfall av 
stein og is på veg. Bergskjæringer etableres slik at rensk og annen sikring unngås de første 
20 årene. Det samme gjelder rensk og sikring av løsmasse på skjæringstopp.»  

Metoder og omfang for permanent bergsikring for å oppnå tilstrekkelig sikringsnivå må 
endelig vurderes og detaljeres i byggefasen etter at bergskjæringene er sprengt ut og 
rensket. 

5.7.2 Anbefalt sikring 

5.7.2.1 Rensk av skjæringstopp 

Bergskjæringstoppen skal renskes og avdekkes minimum 2 m utenfor teoretisk 
skjæringstopp iht. prosess 21.4 [18].  

5.7.2.2 Rensk av bergskjæringene 

Etter sprengning skal det gjennomføres forsvarlig driftsrensk av bergskjæringene iht. 
prosess 22 [18]. Det må påregnes behov for spettrensk i bergskjæringene, og noe 
maskinrensk. Rensk utføres iht. prosess 23.1 [18]. 

5.7.2.3 Forbolter 

Hvor planlagt bergskjæring ligger nær boliger må forbolter vurderes. Forbolter utføres iht. 
prosess 23.24 [18]. 

5.7.2.4 Bergsikringsbolter 

Sikringsbolter vil være nødvendig for å oppnå tilstrekkelig stabilitet i bergskjæringene. Til 
permanent sikring skal det benyttes kombinasjonsbolter eller fullt innstøpte kamstålbolter 
beskrevet under prosess 23.2 [18].  

5.7.2.5 Sikrings med bånd og nett 

I forbindelse med tett oppsprukket berg/svakhetssoner kan det være aktuelt med 
steinsprangnett. I soner med tettere oppsprekking kan fjellbånd også være aktuelt. Nett og 
bånd er beskrevet under prosess 23.3 [18]. 

5.7.2.6 Anslåtte sikringsmengder 

Anslåtte sirkingsmender er oppsummert i tabell 5.3. For spettrensk er det benyttet 
100m2/time i beregningen. Boltemengder tilsvarer omtrent 1 stk. bolt pr. 25 m2 
skjæringsareal. 
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Tabell 5.3: Anslått sikringsmengder til reguleringsplan med utgangspunkt i håndbok R761 Prosesskoden 
[18].  

Prosess Type sikring Enhet Mengde 
23 RENSK OG SIKRING I DAGEN   
 
23.1 

 
Rensk av skjæringer i berg 

 
 

 

23.12 Maskinrensk Time 10 
23.13 Spettrensk Time 25 
23.14 Fjerning av nedrenskede masser m3 100 
23.2 Bolter   
23.213 Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m, diameter 20 mm Stk. 30 
23.214 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m, diameter 20 mm Stk. 10 
23.223 Kombinasjonsbolter, lengde 3,00 m, diameter 20 mm Stk. 30 
23.224 Kombinasjonsbolter, lengde 4,00 m, diameter 20 mm Stk. 10 
 Forbolter, lengde 4,00 m, diameter 32 mm Stk. 90 
23.3 Sikring med bånd og nett   
23.31 Bånd m 15 
23.32 Nett m2 50 
23.33 Festebolter for bånd og nett 0,8 - 1,5 m, diameter 20 

mm 
Stk. 20 
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6 ANBEFALINGER OG KRAV 

6.1 Anbefaling av uttaksmetode 

For uttak av bergvolumet i veglinja vurderes sprengning med kontur iht. prosess 22.21 å 
være den mest hensiktsmessige uttaksmetoden. I bergskjæringer utformet 1:2 eller 1:1,5 er 
det tilstrekkelig med sprenging uten spesielle krav til kontur. 
 
Sprenging vil foregå i terreng, på jorder og i hagen utenfor bolighus. Det vil være god 
adkomst til skjæringstopp på alle steder da terrenget er relativt slakt på skjæringstopp, og 
bergskjæringene lave.  
 

6.2 Anbefaling av utforming av tverrprofiler utover 
normalprofilet 

Under sprengningsarbeidet og som en del av den ingeniørgeologiske anleggsoppfølgingen 
bør det vurderes tilpasning av bergkontur der dette er formålstjenlig for å oppnå en bedre 
kontur og mer stabil bergskjæring. Dette kan være aktuelt f. eks på lokalitet 3 ved å legge 
konturen langs potensielle «glidesprekker» for å unngå plane utglidninger. 

6.3 Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141 

Det er flere boliger langs gang- og sykkelvegen som skal byggges. For bygninger som er 
nærmere sprengningsted enn 100 m bør det beregnes vibrasjonskrav iht. NS8141 (2022) 
[20]. For et utvalg av bygningene bør det gjennomføres vibrasjonsmåling som i tilstrekkelig 
grad dokumenterer vibrasjonspåkjenningene. Tett opp mot anleggstart bør det også 
gjennomføres tilstansvurdering av bebyggelsen som ligger mindre enn 100 m fra veglinja. 
Fastsettelse av vibrasjonskrav og vurdering av omfang av vibrasjonsmåling bør vurderes ifm. 
arbeidet med byggeplan/konkurransegrunnlag. 
 
NVE sitt kart med faresone kvikkleire viser en sone på nedsiden av fv. 662 som er vurdert til 
middels faregrad og mindre alvorlig skadekonsekvens. Sonen kommer ikke i befatning med 
gang- og sykkelvegen, men ved sprengning kan det bli nødvendig å overholde anbefalinger 
til vibrasjoner gitt i NS 8141-3:2014 [21]. Det må gjøres geotekniske vurdering av dette i 
byggeplanfasen. 

6.4 Krav til overvåking av spesielle forhold 

Det er ikke påvist spesielle forhold som tilsier spesiell overvåkning utover vibrasjonsmåling 
ifm. sprengning. 

6.5 Krav til håndtering av sprengsteinsmasser 

Generelt inneholder nydannet bore- og sprengstøv partikler med skarpe kanter. Partikler 
med skarpe kanter kan gi skader på fiskegjeller og sårdanndelse i annet biologisk vev.  
Bergartene i planområdet inneholder blant annet harde mineraler som kvarts og feltstpat. 
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Kantene på harde mineraler brytes sakte ned [17]. Sprengsteinsmasser skal 
håndteres/fylles/deponeres slik at ikke finstoff skylles ut i bekker, elver eller sjø. 

Plastrester fra sprengningen skal håndteres slik at det ikke er risiko for at plastikk skylles ut 
i bekker, elver eller sjø. 

6.6 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Ansvarlig fagressurs/ingeniørgeolog må ha minimum 3 års relevant erfaring fra oppfølging 
av sprengningsarbeider og etablering av bergskjæringer. Ingeniørgeologen skal påse at det 
blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for prosjektet. 

Personer som gjennomfører geologisk kartlegging langs sprengte bergskjæringer og 
vurdering av permanent bergsikring skal ha følgende kompetanse: 

• Erfaring med ingeniørgeologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter. 
• Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 
• God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologiske rapporter utarbeidet i plan-

/prosjekteringsfase. 
• God kunnskap om innholdet i håndbok N200 kapittel 1 Underbygning og 

grunnforhold. 
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7 FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

Undersøkelser som må utføres i byggeplanfasen er: 

• Kartlegging av brønner/septiktanker i området 
• Fasette grenseverdier for vibrasjoner 
• Boligbestiktigelse  
• NVE sitt kart med faresone kvikkleire viser en sone på nedsiden av fv 662. Sonen 

kommer ikke i befatning med g/s-vegen, men ved sprengning kan det bli nødvendig 
å overholde anbefalinger gitt i NS 8141-3:2014. Det må gjøres geotekniske 
vurdering av dette i byggeplanfasen. 
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8 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD 

Arbeid med bergskjæringer er risikoutsatt med hensyn til berg- og løsmassestabilitet. Selv 
om bergskjæringene er lave skal entreprenør gjennomføre sikker jobb analyse (SJA), på 
bakgrunn av byggherrens overordnede risikovurdering. Følgende forhold påpekes (listen er 
ikke utømmende): 

• Det forutsettes at nødvendige stabilitetsvurderinger og bergsikring gjennomføres 
underveis i sprengningsarbeidene, slik at sikkerheten ivaretas. 

• Det skal foretas sprengning nær trafikk og bygninger, eller leire som kan bli ustabil 
ved belastning, og sikkerheten til trafikanter, beboere og bygninger skal følgelig 
ivaretas 

• Arbeidet vil foregå under marin grense. Mellomlagring av sprengsteinsmasser må 
kun skje i områder som er geoteknisk klarert mht. kvikkleire. 
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