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Det planlegges å bygge ny GS-vei fra Eigerøy bru til Nyåskaiveien, langs rv. 42 Hovlandsveien vest for Egersund. GS-vei skal 
anlegges på utsiden av dagens vei, i en stedvis bratt skråning. Det nye alternativet for G/S-veien omfatter en breddeutvidelse av 
eksisterende fortau, men vil gi en smalere bredde på fortau enn tidligere vurderinger. Notatet gir en innledende vurdering av 
stabilitet til den bratteste del av skråningen hvor GS-vei skal etableres. Det var tidligere vurdert bergtekniske problemstillinger samt 
bergsikringstiltak som ved den nye planløsningen ikke lenger er aktuelle. Det vil likevel tas med resultater fra den tidligere 
bergundersøkelsen i dette notatet for å bygge opp under den geotekniske vurderingen som er gjort.
Langs den midtre delen av planlagt G/S-vei er det en bratt skråning, og flere industribygg rett i nedkant. Skråningen er dominert av 
løsmasser, med varierende blokkstørrelse. Det er vurdert at løsmasser ligger tilnærmet på naturlig rasvinkel. Det ble observert 
avgraving av fot til løsmasseskråning ned mot bygg. Ut fra observasjoner fremstår stabilitet til skråning som utfordrende. For 
geotekniske anbefalinger henvises det til geoteknisk rapport (2020) [9].
Bergmasse på stedet er mellom- til storblokkig, og har oppsprekking langs flere definerte sprekkesett. Det er et dominerende 
sprekkesett med steilt fall mot øst. Eksisterende adkomstvei går langs en vertikal skjæring på opptil 8 m høyde. Breddeutvidelsen vil 
bli gjort primært gjennom avgraving av løsmasser. Det vurderes mulighet for fangnett høyt opp i skråning for å ta eventuelle nedfall 
ved graving.
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Sammendrag 
Det planlegges å bygge ny GS-vei fra Eigerøy bru til Nyåskaiveien, langs rv. 42 Hovlandsveien vest for 
Egersund. GS-vei skal anlegges på utsiden av dagens vei, i en stedvis bratt skråning. Det nye 
alternativet for G/S-veien omfatter en breddeutvidelse av eksisterende fortau, men vil gi en smalere 
bredde på fortau enn tidligere vurderinger. Notatet gir en innledende vurdering av stabilitet til den 
bratteste del av skråningen hvor GS-vei skal etableres. Det var tidligere vurdert bergtekniske 
problemstillinger samt bergsikringstiltak som ved den nye planløsningen ikke lenger er aktuelle. Det 
vil likevel tas med resultater fra den tidligere bergundersøkelsen i dette notatet for å bygge opp 
under den geotekniske vurderingen som er gjort. 

Langs den midtre delen av planlagt G/S-vei er det en bratt skråning, og flere industribygg rett i 
nedkant. Skråningen er dominert av løsmasser, med varierende blokkstørrelse. Det er vurdert at 
løsmasser ligger tilnærmet på naturlig rasvinkel. Det ble observert avgraving av fot til 
løsmasseskråning ned mot bygg. Ut fra observasjoner fremstår stabilitet til skråning som 
utfordrende. For geotekniske anbefalinger henvises det til geoteknisk rapport (2020) [9]. 

Bergmasse på stedet er mellom- til storblokkig, og har oppsprekking langs flere definerte 
sprekkesett. Det er et dominerende sprekkesett med steilt fall mot øst. Eksisterende adkomstvei går 
langs en vertikal skjæring på opptil 8 m høyde. Breddeutvidelsen vil bli gjort primært gjennom 
avgraving av løsmasser. Det vurderes mulighet for fangnett høyt opp i skråning for å ta eventuelle 
nedfall ved graving. 
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Innledning 
Dette notatet er en revidert utgave av Norconsult sitt ingeniørgeologiske notat. Dataene som er 
framlagt her er gjort av Nordconsult. Formål med revidert notat er å tilrettelegge for ny plan. I tillegg 
greie ut om de observerte grunnforhold på stedet og gi en geologisk beskrivelse av de bergmessige 
forhold. 

For G/S-veien beskrives forhold kun langs den midtre delen av strekningen, da det her er det ventes 
størst utfordringer (anvist som «bratt skråning» på Figur 2). 
 

 
Prosjekteringsforutsetninger 
Den bergteknisk prosjektering i det opprinnelige notatet, omfattet vurdering av gjennomførbarhet 
ved etablering av vei i overkant av en eksisterende bergskjæring, samt forventet sikringsmetodikk. I 
den nye planen vil det ikke bli noen omlegging av vei som tidligere forutsatt, og den bergtekniske 
vurderingen er derfor ikke aktuell for den nye planen. Prosjekteringsforutsetninger som gjenstår, er 
av geoteknisk art og det henvises derfor til geoteknisk rapport for gjennomgang av 
prosjekteringsforutsetningene [9]. 

Kort beskrivelse tiltak 
G/S-vei: dagens fortau langs østsiden av rv. 42 ønskes breddeutvidet. Tiltaket skal planlegges fra 
Eigerøybru til Nyåskaiveien. Adkomstvei ned til Nyåskaia vil i motsetning til tidligere plan ikke bli 
berørt. 

Figur 1. Aktuell strekning for ny G/S-vei. Modifisert fra [1] 
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På bakgrunn av ny plan vil alle tidligere bergtekniske tiltak utgå. Det som står igjen, er sikringsdelen 
av den bratte skråningen ned mot industriområdet (fig. 2). Den beskrivende delen av 
bergundersøkelsen vil bli tatt med for å bygge opp under den geotekniske rapporten. 

 

Figur 2. Topografisk kart for området med stedsreferanser brukt i tekst. Plassering av planlagt G/S-vei. Omlagt adkomstvei 
som er skissert vil utgå i dette arbeidet. Modifisert fra [1] 

Grunnforhold (faktadel) 
Topografi og løsmasser 
Topografi: Området tiltakene planlegges i ligger på østsiden av Eigerøy. Øst for rv. 42 har terrenget 
stedvis bratt helning, og overstiger generelt 30° i bakkant av det mest nærliggende industribygget 
(Figur 3). I overkant/vestsiden av rv. 42 er det en bergskjæring langs deler av vei, mens terrenget i 
nedkant er dominert av løsmasser. Det er også observert berg noe sør for dette området, vest for 
hovedparkeringsplass i industriområdet. 

Løsmasser: Beskrivelse av løsmasser er primært gjort for den bratte skråningen rett vest for 
industribygget i Hovlandsveien 18, da det er her det ventelig vil være størst utfordring med 
etablering av G/S-vei (Figur 2). 

Bygget er videre i teksten omtalt som «industribygg». 

Området er kartlagt av NGU til å bestå av morenemasser [2]. Ved befaring er det observert at 
løsmasser i skråning består av en blanding av urmasser/blokkmateriale, og morenemasser (Figur 4-
Figur 7). Det er observert stedvis stor blokkstørrelse, med største lengdeakse som overstiger 2-3 m. 
Blokkstørrelsen gjør at det er vanskelig å skille blokkmateriale fra eventuelt fast berg i skråning. Det 
er derfor ikke gjort noen sikker påvisning av bergflate i skråning. Største blokker ligger i skråning 
langs nordligste del av industribygget, samt videre nordover. Langs den midtre delen av bygget er det 
primært mindre blokk (mindre enn ¾ m i lengderetning), mens det er noe større blokk i den sørligste 
delen (opp til 1,5 m i lengderetning). 
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Figur 3. Helningskart i området. Avgravd skråningsfot i nedre del av skråning skissert med svart stiplet linje. Modifisert fra 
[4] 

Det er utført totalsonderinger i området [3]. De viser at lømassetykkelser er primært i 
størrelsesorden 3-6 m langs ytterside/østside av Hovlandsveien. Det er også foretatt målinger i 
nedkant av skråning (nord for anvist industribygg), med tykkelser på 3-5 m. 

Ved befaring ble det observert at fot til løsmasseskråningen er avgravd, både i bakkant av 
industribygg samt noe nord for dette (Figur 4, Figur 6, Figur 7). Dette vises også på helningskartet 
(Figur 3). Det ble observert en del blokk som ligger med lite støtte i fot på gravekanten, samt blokk 
inntil byggets grunnmur. Sistnevnte har sannsynligvis veltet ned fra gravekant etter at bygg er ført 
opp. 

Det er et mindre industribygg nord på området. Det er registrert del stor blokk i overkant av bygg (2-
4 m i lengderetning). Det er bratt helning fra vei (>30°), men denne avtar ned mot bygg (< 20°). 
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Figur 4. Løsmasseskråning noe nord for industribygg. Området domineres av større blokk. Avgravd skråningsfot vises til 
høyre på bildet. 

 

 

 

Figur 5. Løsmasseskråning ved nordlig del av industribygg, bildet er tatt mot nord. 
Flere blokker stabiliseres av treet på midten av bildet. Store blokker ved nordligste 
del av bygg vises i bakgrunnen, og er anvist med gul stiplet omriss. 
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Figur 6. Løsmasseskråning ved midtre del av industribygg, bildet er tatt mot sør. Avgravd skråningsfot i synlig del av 
skråning er skissert med gult omriss til venstre på bildet. 

 

Berggrunn 
Området er kartlagt av NGU til å være anortositt, og er del av Rogaland anortosittkompekset [9]. 
Kartlegging av bergmassen ved befaringen er knyttet til omlegging av adkomstvei ned til 
industriområdet. 

Figur 7. Løsmasseskråning mot kontordel av industribygg, bildet er tatt mot sør. Også her virker 
skråningsfoten delvis å være avgravd rett i bakkant av bygg. 
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Det er eksponert berg primært ved to lokasjoner hvor vei skal legges om; ved bergskjæring rett 
øst/sørøst for dagens adkomstvei til industribygg, samt en lav bergskjæring ved parkeringsplass 
lenger sør (Figur 2). 

Sistnevnte lokasjon er primært brukt for å kartlegge sprekker, og vil være området hvor omlagt 
adkomstvei kobles på Nyåskaiveien. 

Bergarten fremstår som kompetent, men bergmassen viser tydelig oppsprekking. Det er observert et 
dominerende sprekkeplan med steilt fall (55-75°) mot øst. Det er også registrert sprekkeplan med 
moderat fall (40-60°) mot både sør, nord og vest, samt et overflateparallelt sprekkesett med moderat 
– lav fall (30°) mot øst. I tillegg forekommer sporadisk vertikale sprekker i øst-vest og SSØ-NNV 
retning. Sprekkene er gjennomsettende, og bergmassen er mellom- til storblokkig. Sprekker i 
overflate er ofte åpne, og det er noen steder observert sandfylling/knusningssoner i forbindelse med 
sprekker. Samvirke av ulike sprekkesett danner kiler, og observert utfall av blokker er primært 
knyttet til utglidning langs sprekkeplanet med steilt fall mot øst. 

Bergskjæringen ved dagens adkomstvei er vertikal i det nordligste området, og opp 8 m høy. Deler av 
den vertikale skjæringen ser naturlig ut, men den nordligste delen kan være sprengt ut. Det er 
oppfylte masser i fremkant av den vertikale skjæringen, og asfaltdekket er her i overkant av 2 m 
høyere (Figur 10). Reell skjæringshøyde kan derfor være høyere. Avstand fra dagens adkomstvei til 
toppkant av skjæring varierer, men er omtrent 4 m hvor bergskjæring er på sitt høyeste. Bergmasse i 
den vertikale skjæringen er primært storblokkig, og hovedsprekkeplanet med fall mot øst er stedvis 
synlig som et utgående plan i skjæringen. Det er ikke observert noe bergsikring i skjæringen. 

Sør for den vertikale delen dreier skjæringen vestover, og går over i en bratt bergskråning med 
helning på opptil 65° (Figur 11). Selve bergskråningen er omtrent 5-6 m høy, og går over i en slakere 
skråning dekket av løsmasser i bakkant (Figur 12). Det er ikke utført sonderingsboring her, så 
løsmassetykkelse er ukjent. Fremkant av bergskråningen virker å være utsprengt, og bergmassen er 
opprevet. Det er også sprengt ut en nisje til en mindre betongkonstruksjon omtrent 1 m oppe i 
bergskråningen. Ettersom bergskråningen dreier vestover, er det stedvis kort horisontal avstand fra 
kant av rv. 42 til toppkant av bergskråning (minimum 15 m). 
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Figur 8. Ulike sprekkesett vist med symboler i ulik farge. Steil oppsprekking med fall mot øst er vist med gult symbol. 

 

Figur 9. Bergskjæring øst for dagens adkomstvei, bildet er tatt mot vest. Overgang fra vertikal bergskjæring til skrå bergflate vises til 
venstre på bildet. Det er en nivåforskjell på omtrent 2 m på asfaltdekket fra vertikal bergskjæring til området med skrå be 
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Figur 10. Nivåforskjell mellom område med vertikal bergskjæring og bergskråning. 

 

Figur 11. Bergskråning i bakkant av rødt lagerbygg. Bergmasse i fremkant viser tegn etter sprengningsaktivitet. 
Betongkonstruksjon omtalt i tekst er vist til venstre på bildet. 
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Figur 12. Bergskråning (skjult bak vegetasjon i midten av bildet) og slakere løsmassedekket skråning i bakkant. Bildet er tatt 
fra toppen av dagens adkomstvei. 

Ingeniørgeologiske vurderinger 
 
Utvidelse av G/S-vei i bratt skråning 

Breddeutvidelsen planlegges på ytterside/østside av dagens fortau. Det ble ikke gjort sikker 
observasjon av fast berg i skråningen hvor vei skal etableres. Det er heller ikke observert tegn til 
sprengning/uttak av fast berg ved den avgravningen som er beskrevet i fot av skråning. 
Resultatene fra totalsonderingene viser at skråningen består 3-6 m løsmasser, primært 
blokkmateriale og morenemasser. 

Stabilitet til skråningen vurderes ut fra de observert forhold som utfordrende. Skråningen er bratt, 
og massene ligger sannsynligvis nær friksjonsvinkel. Delvis undergraving av skråningsfoten er 
negativt med tanke på stabilitet. Det er utført geoteknisk stabilitetsanalyse på skråningen, som 
viser at det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved belastning av løsmassene [6]. For 
geotekniske anbefalinger henvises det til den reviderte geotekniske rapporten [9]. 

 
Sikringstiltak i skråning under bygging 

Ved avgraving må det sørges for at større blokker som ligger løst i terrenget eller graves opp ikke 
kommer på gli ned skråning, da det er fare for treff av industribygg og folk. Tiltak må vurderes 
individuelt i anleggsfasen hvis problemstillingen oppstår. Dersom det påtreffes stor stein som er 
vanskelig å få opp under graving må det vurderes splitting av stein ved f.eks. pigging for å redusere 
fare for utfall i skråning og redusere belastning på eventuelt midlertidig fanggjerde. 
Splittingsmetode må vurderes ved hvert enkelt tilfelle, men det er viktig at stabilitet av skråning 
opprettholdes. 

Det kan være aktuelt å sikre enkeltblokker gjennom bruk av bergbånd eller lignende, festet til 
rørspunt eller eventuelt fast berg hvis det påtreffes.  

Fanggjerde kan vurderes satt opp i nedkant av byggegrop langsetter veistrekning. Hensikten er å 
fange stein/blokk før den oppnår stor hastighet. Dersom det ikke kan etableres fanggjerde pga. for 



Revisjon av ingeniørgeologisk notat, Mulighetsstudie G/S-veg Rv. 42 Nyåskaiveien – Eigerøy bru 
 

Side 11 Fagressurs geofag - Utbygging 
 

store kostnader eller at det er krevende å sette opp i løsmasseskråning, eller hvis ikke tilstrekkelig 
sikkerhet kan oppnås gjennom bruk av sikringsmidler må det vurderes midlertidig evakuering av 
bygg og avstengning av trafikkerte åpne områder under graving. 

Det må i tillegg vurderes støtabsorberende tiltak inn mot bygningsmasse i underkant av skråning 
for å hindre skade på bygg. Det kan f.eks. plasseres høyballer inn mot vegg. Ved graving må det 
sørges for at større blokker som ligger løst i terrenget eller graves opp ikke kommer på gli ned 
skråning, da det er fare for treff av industribygg. Tiltak må vurderes individuelt i anleggsfasen hvis 
problemstillingen oppstår. Det kan være aktuelt å sikre enkeltblokker gjennom bruk av bergbånd 
eller lignende, festet til borede peler eller eventuelt fast berg hvis det påtreffes. Hvis ikke 
tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås gjennom bruk av sikringsmidler bør det vurderes midlertidig 
evakuering av bygg i underkant av skråningen mens graving pågår. Det samme bør vurderes for 
området nord for industribygget. 

Det skal i utgangspunktet ikke tas ut større mengder berg som følge av breddeutvisdelsen. Ved 
eventuell sprengning må grenseverdier for vibrasjoner vurderes i henhold til NS 8141 [8], for å 
ivareta sikkerhet til bygninger i nærhet. Det må også sørges for at en unngår skader på bygg 
knyttet til utkast/sprut fra sprengning. 

Sprengning vil ventelig gjøres i lite innspent berg (stor fri flate) eller ved splitting av blokk. I forhold 
til rystelseskrav er dette gunstig, ettersom salver i mindre grad vil overføre energi til 
omkringliggende berg. Det må også kartlegges om det er rystelsessensitivt utstyr i bygninger i 
nærområdet, ut over transformatoren identifisert sør i området 
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