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REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV 
KONTROLLERT 
AV 

Bane NOR og Statens vegvesen planlegger ny trasé for jernbane og veg på strekningen mellom Arna og 

Stanghelle/Helle. Prosjektet skal utbedre eksisterende Vossebanen og E16 som dels er strekt overbelastet og dels 

utsatt for ulykker og skred. Planen følger det såkalte K5-alternativet fra konseptutredelsen, og det skal etableres 

dobbeltsporet jernbane fra Arna til Stanghelle. Ny E16 skal planlegges som 4-felts veg fra Arna til Helle, ca. 1,5 km 

nordøst for Stanghelle. I første omgang skal det bygges 4-felts veg fra Arna til Trengereid og 2-felts veg videre til 

Helle. Planprosessen gjennomføres som en statlig reguleringsplan. 

Alle forskjæringer i tilknytning til påhugg for tunnelene er behandlet i tunnelrapportene. Foreliggende rapport 

omhandler de ingeniørgeologiske forholdene for resten av de høye bergskjæringer i prosjektet for strekningen fra 

Stanghelle til Arna. Dette inkluderer: Delområde A (bane): Tilkoblingsspor ved Stanghelle: total lengde ca. 400 m, 

maks høyde 30 m, delområde B (veg): Tolåsen, lengde 165 m, maks høyde 34 m, delområde C (veg): Trengereid 

langs ny veg, gs-veg og utvidelse ved eksisterende veg, total lengde ca. 230 m, maks høyde 27 m, delområde D 

(veg): Arna, lengde 130 m, maks høyde 34 m. I de fleste områdene er det utfordringer knyttet til etablering langs 

eksisterende veg og bane. Skjæringene er plassert i geoteknisk kategori 3, som stiller krav til utvidet kontroll.  

Utstrekningen av området fra Stanghelle til Arna er stort og bergartstype og egenskaper vil variere mellom de ulike 

delområdene. Skjæringene i delområde A og B består av ulike typer gneiser, C av metagråvakke og D i hovedsak 

anortositt. Bergmassekvaliteten er varierende og for alle delområdene er det påvist svakhetssoner som kan påvirke 

skjæringsstabilitet og medføre større sikringsbehov. 

Stabilitetssikring av bergskjæringene vil stort sett bestå av rensk og bolting med steinsprangnett eller sprøytebetong i 

partier med tett oppsprukket berg og i svakhetssoner. For alle områdene må det påregnes sikring av sideterreng for 

at faren for skred ned mot veg eller bane skal ligge innenfor gjeldende akseptkriterier. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

E16/Vossebanen er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Det skal 
utarbeides detaljreguleringsplan for nye traséer for E16 fra Helle til Arna, og for jernbane fra 
Stanghelle til Arna. Bakgrunnen for prosjektet, er at denne strekningen er en viktig forbindelse 
lokalt og nasjonalt, med stor trafikk, samtidig som at strekningen er svært utsatt for skred og 
ulykker. Dagens jernbane har på store deler av strekningen bare ett spor, og vegtunnelene 
tilfredsstiller ikke EU sine tunneldirektiv. Utbyggingen vil for både veg og bane gi økt sikkerhet, økt 
kapasitet og redusert reisetid. 

Det skal etableres dobbeltsporet jernbane fra Stanghelle til Arna. Ny E16 skal planlegges som 4-
felts veg fra Helle til Arna. I første omgang skal det bygges 2-felts veg fra Helle til Trengereid og 4- 
felts veg videre fra Trengereid til Arna. 

Planområdet er av praktiske og tekniske årsaker, blant annet for å begrense størrelsene på modell-
filer, delt inn i delstrekninger som vist i Figur 1. Veg og jernbane ligger for det meste i nye tunneler, 
men har dagsoner i Stanghelle/Helle (A), Vaksdal (B), Trengereid (C) og Arna (D).  

 

Figur 1: Delstrekninger for planområdet fra Stanghelle/Helle til Arna. 

Totalt skal det planlegges 6 tunneler mellom Stanghelle/Helle og Arna og rampetunneler ved 
vegkrysset i Arna (Figur 2):  

 Berrfjelltunnelen – Vegtunnel mellom Helle og Vaksdal (ca. 8,7 km lang)  

 Vaksdalstunnelen – Jernbanetunnel mellom Stanghelle og Vaksdal (ca. 7,9 km lang)  

 Raudnipatunnelen – Vegtunnel mellom Vaksdal og Trengereid (ca. 9,9 km lang) 
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 Skulstadtunnelen – Jernbanetunnel mellom Vaksdal og Trengereid (ca. 9,6 km lang) 

 Tunesfjelltunnelen – Vegtunnel mellom Trengereid og Arnadalen (ca. 8,8 km lang) 

 Arnatunnelen – Jernbanetunnel mellom Trengereid og Arna (ca. 8,7 km lang) 

 Krokavasstunnelen – Rampetunneler i Arna  

 

Figur 2: Oversikt tunneler fra Stanghelle/Helle til Arna. Gul markering er jernbanetunneler og rød markering er 

vegtunneler. Traseene følger langs Sørfjorden som avgrenser Osterøy mot sør.  

I dagsonene skal det i noen områder etableres høye bergskjæringer (>10 meter): 

 Delstrekning A: Skjæring i forbindelse med midlertidig spor og skjæring fram til fremtidig 
tunnelpåhugg, begge delvis tosidig (bane) 

 Delstrekning B: Tolåsen. Ensidig skjæring mellom Berrfjelltunnelen og Raudnipatunnelen 
(veg, alternativ B2) 

 Delstrekning C: Skjæring mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen, delvis tosidig (bane) 

 Delstrekning C: Skjæring mellom Raudnipatunnelen og Tunesfjelltunnelen (veg) 

 Delstrekning C: Skjæring langs ny GS-veg (veg) 

 Delstrekning C: Utvidelse av eksisterende skjæring i forbindelse med siktutvidelse (veg) 

 Delstrekning D: Skjæring i enden av strekningen ved Arna, byggetrinn 1 (veg) 

Foreliggende rapport omhandler de geologiske forholdene for alle høye skjæringer på strekningen 
fra Stanghelle til Arna. Alle forskjæringer i tilknytning til påhugg for tunnelene er behandlet i 
tunnelrapportene. Skjæring på delstrekning C mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen er 
behandlet i geologisk rapport til Arnatunnelen [1].  
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Rapporten er basert på disposisjon fra SVVs håndbok N200 [2]. For hvert område er teksten delt 
inn en faktadel og en tolkningsdel. Rapporten baserer seg på faglige vurderinger, 
feltobservasjoner, grunnundersøkelser og eksisterende kart- og bildedatabaser. 

1.2 Oversikt over bergskjæringer  

Det er 5 områder det skal etableres bergskjæringer med høyde over 10 meter. Oversikt over de 
ulike skjæringene er gitt i Tabell 1. Detaljer er gitt i kapittel 3-6 som omhandler hver strekning.  

Tabell 1: Oversikt over de høye bergskjæringene i prosjektet. 

Område Veg/bane Fra 

profil 

Til 

profil 

Lengde 

[m] 

Side*  Kommenter Maks 

høyde 

[m] 

Stanghelle, 

vest for 

Dalevågen 

Bane 434.100 434.350 ca. 400 H og 

V 

Flere skjæringer i 

samme område til 

midlertidig spor og 

fremtidig spor. Total 

lengde er oppgitt.  

30 

Vaksdal, 

Tolåsen 

Veg, B2 9200 9365 165 V Ensidig skjæring 34 

Trengereid Veg 19540 19680 ca. 230 V Veg, GS-veg og 

utvidelse skjæring langs 

Fv. Total lengde er 

oppgitt. 

27 

Arna Veg 265 395 130 H Ensidig skjæring 34 
 *Sett med stigende profilnummer.   
  

1.3 Bergskjæringer 

Bergskjæringer skal i henhold til N200 [2] etableres slik at det ikke er fare for nedfall av stein og is 
på vegen. Det skal ikke være nødvendig med rensk og sikring de første 20 årene.  

1.3.1 Utforming av grøft og skjæringsprofil 

Grøft og skjæring i berg skal for vegskjæringer utformes etter kravene i håndbok N200 [2]. 
Bergskjæringen skal utformes med helning 10:1 eller brattere. Dersom det forekommer lagdeling 
eller andre svakheter i bergmassen, må det vurderes i hvert tilfelle om det er hensiktsmessig å 
utforme skjæringen langs disse.  

I teknisk regelverk [3] gjelder tilnærmet de samme kravene. Det skal utformes tilnærmet vertikal 
skjæringsvegg for å få minst mulig masseuttak. Lagdeling og brudd i berggrunnen kan likevel ofte 
være bestemmende for skjæringens helningsvinkel.  

Geometrisk utforming av forskjæringer og påhuggsflate må bl.a. ta hensyn til [2]: 

 Skjæringshøyde 
 Evt. svakhetssoner/slepper, geologi 
 Inngrep i foten av høye skråninger/fjellsider som kan føre til stabilitetsproblemer 
 Terreng over skjæring (skredfare/stabilitet) 

Boret lengde for bergskjæringer bør i utgangspunktet ikke overstige 10-12 m. I skjæringer med 
høyde over 10 m kan et stabilitetssikringstiltak være å etablere berghyller. En hylle vil slake ut 
skråningsvinkelen og bedre skjæringens totalstabilitet, i tillegg til at vil den fungere som barriere for 
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nedfall fra ovenforliggende pall og sideterreng. Ulemper av å etablere berghyller er at total 
skjæringshøyde ofte øker, skjæringstoppen kan komme nærmere foten av eksisterende 
bergskrenter, utformingen resulterer i betydelig større masseuttak osv. Prosjektering av hylle må 
derfor vurderes i hvert tilfelle. For at en hylle skal ha effekt bør den teoretisk være min. 5-6 m. 
Bakbryting som kan føre til at hyllebredden reduseres, kan unngås ved forsiktig 
sprengning/sømboring, forbolting osv. Der det ikke etableres berghyller, må det påregnes en ca. 1 
m bred avsats for hver pallhøyde for ansett til ny pall. 

Bredde på fanggrøften er avhengig av høyde og helning på bergskjæringen. Ved 10 meter høy 
skjæring langs veg skal bredden være minimum 3,6 meter iht. figur 222.2 i N200 [2]. 

Teknisk regelverk oppgir veiledende dimensjoner for fanggrøfter. Utdrag for tilnærmet vertikal 
skjæring er vist i Tabell 2.  

Tabell 2 Veiledende dimensjoner for fanggrøfter langs bane [3]. 

Helning Høyde [m] Grøftens bredde [m] Grøftens dybde [m] 

Vertikal ca. (80°-90°) 5-10 3,0 1,0 

10-20 5,0 1,5 

> 20 6,5 1,5 

 

Unntak fra veiledende verdier i tabellen kan gjøres ved omfattende permanentsikring. 

1.3.2 Sikring av skjæringer i berg og stabilitet 

Normale sikringsmetoder for skjæringer i berg er rensk, boltesikring, steinsprangnett og 
sprøytebetong. Skjæringene skal sikres slik at det ikke forekommer nedfall på vegbanen.  

Rensk: Det skal utføres maskinell rensk av skjæringen etter utsprengning. Arbeidet må utføres 
skånsomt for å ikke rive opp berget unødvendig. Låseblokker må ikke renkes ned, men boltesikres. 
Avslutningsvis skal det gjennomføres manuell rensk.  

Sikringsbolter: Det forventes behov for spredt til systematisk bolting i alle bergskjæringene. 
Boltetype og lengde må vurderes basert på geologiske forhold i hver enkelt skjæring. Normalt 
benyttes fullt innstøpte kamstålbolter med diameter Ø20-32mm. Lengde på boltene er normalt 2,4 
til 6 meter. Ved behov for umiddelbar sikring bør kombinasjonsbolter benyttes slik at de kan inngå i 
den permanente sikringen.  

Steinsprangnett: I områder med svært oppsprukket berg og fare for mindre nedfall må 
steinsprangnett vurderes. Nettet skal være tredd med wire eller bånd i topp og i bunn. I bunn skal 
nettet lukkes for å hindre nedfall i grøft.  

Sprøytebetong: Sprøytebetong kan benyttes som et alternativ til steinsprangnett der berget er 
svært oppknust. Det skal benyttes sprøytebetong av typen B35 og E1000. Det må bores 
dreneringshull gjennom sprøytebetongen for hindre oppbygging av poretrykk bak betongen.  

Forbolter: Forbolter med lengde 6-8 meter kan benyttes for å hindre bakbryting og bidra til 
totalstabiliteten. Forbolter regnes ikke som permanent sikringstiltak. 

Vann i bergskjæring: I tilfeller der bekkeløp eller større vannmengder krysser skjæringen vil det 
kunne oppstå problemer med iskjøving. Aktuelle tiltak er å kontrollere nedføringen av vann ved 
hjelp av dreneringsgrøfter og utsprengte nisjer i bergskjæringen. Ved vannsig over større områder i 
skjæringen bør isnett vurderes.  
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Fanggjerde: Fanggjerde benyttes for å hindre nedfall fra overliggende terreng i å nå vegbanen. 
Høyde og kapasitet på fanggjerde bestemmes og vurderes basert på størrelse på mulig nedfall og 
underlaget/skråningshelning.  

Sikring av løsmasser topp skjæring: Løsmasser og vegetasjon skal renskes minst 2 meter ut fra 
prosjektert skjæringstopp. Løsmasser overfor skjæringstopp skal utformes med stabil 
graveskråning eller stabilitetssikres med f. eks. betong- eller sognemur.  

Totalstabilitet i bergskjæringer:  

For å sikre god kontroll med stabiliteten i bergskjæringene er det viktig at følgende punkter følges 
opp under sprengningsarbeidet: 

 Kartlegging og registrering av gjennomgående sprekkesett som kan påvirke 
totalstabiliteten 

 Vurdere om det er hensiktsmessig å utforme bergskjæringen etter lagdeling eller andre 
svake lag i bergmassen 

 Vurdere behov for forbolter 

 Vurdere behov for konturboring (tettere enn standard hullavstand) og sømboring.  

 Pallhøyde og boret lengde bør ikke overstige 10-12 meter.  

 Bergsikring må utføres suksessivt etter hvert som berg tas ut.  

1.4 Geoteknisk kategori  

Geoteknisk kategori (GK) har betydning for utførelse under planlegging, bygging og drift av 
prosjektet. Geoteknisk kategori og kontrollnivå skal angis i henhold til Eurokode 7 [4]. Den er en 
funksjon av vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse, og er gitt av Tabell 3. 

Tabell 3: Definisjon av geoteknisk kategori [4]. 

Pålitelighetsklasse 
Vanskelighetsgrad 

Lav Middels Høy 

CC/RC 1 1 1 2 

CC/RC 2 1 2 2/3 

CC/RC 3 2 2/3 3 

CC/RC 4* * * * 

* Vurderes særskilt 

Vanskelighetsgraden avhenger av grunnforholdenes kompleksitet og type prosjekt, og klassifiseres 
som angitt i Tabell 4. 

Tabell 4: Klassifisering av vanskelighetsgrad [4]. 

Vanskelighetsgrad Beskrivelse 

Lav Oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av 

grunnforholdene. Ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å 

fastlegge eventuelle nødvendige geotekniske parametere. Tilfredsstillende 

erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres. 

Middels Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av 

grunnforholdene. Metoder for fastleggelse av grunnforhold og for dimensjonering 

er godt utviklet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og 

konstruksjoner kan dokumenteres. 
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Høy Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av 

grunnforholdene. Metoder for fastleggelse av pålitelige parametere eller for 

dimensjonering er lite utviklet. Bare begrensede erfaringer fra tilsvarende 

grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres. 

For valg av pålitelighetsklasse refereres til NS-EN 1990 og tabell NA.A1 (901) i nasjonalt tillegg, se 
Tabell 5. 

Tabell 5: Gjengitt fra tabell NA.A1 i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990 [3] 

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner 
og konstruksjonsdeler 

Pålitelighetsklasse(CC/RC) 

1 2 3 4 

Atomreaktor, lager for radioaktiv avfall    x 
Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte 
tilfeller 1) 

 (x) x (x) 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i enkle og 
oversiktlige forhold 1) x (x)   

1) Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg skal det også tas hensyn til 
omkringliggende områder og byggverk 

I henhold til håndbok N200 [2] skal bergskjæringer med høyde over 10 meter plasseres i 
geoteknisk kategori 3. 

Alle de høye bergskjæringene i prosjektet er av en slik kompleksitet at de er vurdert til middels 
vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse CC/RC3, noe som gir geoteknisk kategori 3. Øvrige 
bergskjæringer med høyde opp til 10 meter vurderes til vanskelighetsgrad middels og 
pålitelighetsklasse CC/RC2 som resulterer i geoteknisk kategori 2. Begrunnelsen er at 
forundersøkelsene i hovedsak viser middels-godt berg og at det ikke forventes å påtreffe forhold 
som ikke kan håndteres ved hjelp av konvensjonelle metoder.  

Avhengig av pålitelighetsklasse CC/RC stilles krav til prosjekteringskontrollklasse (PKK) med 
tilhørende krav til kontrollform slik det fremgår av Tabell 6 nedenfor. For CC/RC2 og CC/RC3 stiller 
PKK krav til egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll. 

Tabell 6: Valg av prosjekteringskontrollklasse og krav til kontrollform ved prosjektering, tabell NA-A (902) i NS-

EN 1990 [5]. 

Valg av prosjekteringskontroll-klasse Krav til kontrollform 

Pålitelighets-

klasse 

Minste 

prosjekterings-

kontrollklasse 

Egenkontroll 

Intern 

systematisk 

kontroll 

Utvidet kontroll 

CC/RC1 PKK1 Kreves Kreves ikke Kreves ikke 

CC/RC2 PKK2 Kreves Kreves Kreves 

CC/RC3 PKK3 Kreves Kreves Kreves 

CC/RC4 Skal spesifiseres Kreves Kreves Kreves 

Eurokode 7 anbefaler fire forskjellige prosjekteringsmetoder [6] [4]: 

 Geoteknisk prosjektering ved beregning 

 Prosjektering ved konstruktive tiltak 

 Prøvebelastning og modellprøving 

 Observasjonsmetoden 
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Geoteknisk prosjektering ved beregning kan gjøres for deler av prosjektet der det anses som 
behov for numerisk modellering eller andre stabilitetsberegninger i tillegg til andre 
prosjekteringsmetoder. Dette kan være f.eks. vurdering av større plan- eller kileutglidninger.  

Prosjektering ved konstruktive tiltak gjennomføres ved at det benyttes erfaring og normal praksis 
for å oppnå tilfredsstillende stabilitet. Dette gjelder for eksempel bruk av Q-metoden for å 
bestemme permanent sikring.  

Prøvebelastning og modellprøving er lite relevant innenfor fagområdet bergteknikk.  

Observasjonsmetoden går i prinsipp ut på at forutsetninger og utført prosjektering verifiseres ved 
målinger og iakttakelser under bygging. For dette skal det utarbeides planer som inkluderer 
effektive mottiltak dersom foreskrevet akseptabel stabilitet ikke er tilfredsstilt under byggingen.  

For bergskjæringene benyttes prosjektering ved beregning, prosjektering ved konstruktive tiltak og 
observasjonsmetoden. For størstedelen av strekningen benyttes erfaring, normal praksis og 
etablerte klassifiseringssystem med tilhørende bergsikring for å oppnå tilfredsstillende stabilitet. 
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2 GRUNNLAG OG UTFØRTE UNDERSØKELSER  

2.1 Grunnlag 

2.1.1 Benyttede kartdatabaser 

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet til forberedelse av feltarbeid og utforming av 
ingeniørgeologisk rapport: 

 Berggrunnskart fra NGU (1:50 000 i sørlig del, 1:250 000 i nordlig del) [7]. 

 Kvartærgeologisk kart fra NGU (1:250 000) [8]. 

 Grunnvannsdatabase GRANADA fra NGU [9]. 

 Skredhendelser og aktsomhetskart fra NVE [10] . 

 Aktsomhetskart for radon fra NGU [11]. 

 Kart over naturtyper, Miljøstatus fra Miljødirektoratet [12] 

 Nettbasert kartverktøy: «Norgebilder», «Norgei3D» og «Norgeskart», «Google Maps». 

2.1.2 Kartgrunnlag og terrengmodell 

Det eksisterer lidar-scannede kartdata/terrengmodeller for hele planområdet (hoydedata.no). 
Terrengmodellene er fra flere innsamlingsprosjekter og har oppløsning fra 2 til 5 pkt per m2. Basert 
på dette er det utarbeidet fjellskygge- (hillshade) og helningskart. Ved behov er terrengmodellene 
«resamplet» til lavere oppløsning, f.eks. ved skredmodelleringer. 

For E16/Vossebanen-prosjektet utføres det modellbasert prosjektering. Fagmodeller blir oppdatert i 
SMART-modellen før det evt. utarbeides tegninger.  

2.1.3 Retningslinjer og krav 

Følgende styrende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne rapporten: 

 Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 
1990:2002+A1:2005+NA:2016 [5]. 

 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1 Allmenne regler NS-EN 1997-
1:2004+A1:2013+NA:2016 [4]. 

 Veileder til bruk av Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering [6]. 

 Statens vegvesen, Håndbok N200 Vegbygging [2]. 

 Bane NOR Teknisk regelverk for underbygning [3]. 

 Statens vegvesen, Håndbok R760 Styring av vegprosjekter [13]. 

 NGI, Bruk av Q-systemet. Bergmasseklassifisering og bergforsterkning [14]. 

2.2 Grunnundersøkelser 

Det er utført omfattende grunnundersøkelser i prosjektområdet. Relevante grunnundersøkelser for 
de ulike områdene er omtalt i kapittel 3 til 6 som omhandler de forskjellige områdene. 
Grunnundersøkelsene er også sammenstilt på ingeniørgeologiske tegninger i Vedlegg B. 
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2.3 Ingeniørgeologisk feltkartlegging 

Feltbefaringer er utført i terrenget og langs eksisterende skjæringer ved flere anledninger i 
perioden 2018-2020. Observasjoner i felt omfatter bergartsfordeling, oppsprekking, svakhetssoner, 
vannforhold og hydrogeologi, kvartærgeologi, skredfare og behov for supplerende 
grunnundersøkelser. Det er stedvis benyttet drone i forbindelse med kartleggingen.  

2.4 Skredfarevurdering 

Sikkerhet mot skred er omtalt i håndbok N200 [2]. Basert på samlet skredsannsynlighet pr. km veg 
og dimensjonerende trafikkmengde skal det velges sikkerhetsnivå (restrisiko). Restrisikoen skal 
være lavere enn tolererbar skredsannsynlighet og bør være lavere enn akseptabel 
skredsannsynlighet gitt i Figur 3. I valg av endelig sikkerhetsnivå skal det legges vekt på 
skredintensitet og skadepotensiale fra skred, konsekvenser av stengt veg regionalt og lokalt, samt 
kostnader for å oppnå ulike sikkerhetsnivå.  

For dette prosjektet er det lagt til grunn at veg- og baneanlegg ikke skal ha større årlige nominell 
sannsynlighet for skred enn 1/1000 (Figur 3). 

 

Figur 3 Matrise som angir sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg [2]. 

I forbindelse med planleggingen av påhuggsområder er det som en del av prosjektet utarbeidet 
faresonekart som viser områder med årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000 (og 
større enn 1/100). De planlagte skjæringene omfattes også av vurderingen. Slike kart synliggjør 
områder hvor det må gjøres skredsikringstiltak dersom deler av veganlegget kommer innenfor 
disse områdene. I utarbeidelse av disse kartene er det lagt til grunn samme metodikk som ved 
skredfarekartlegging iht. TEK 17 § 7-3 [15] [16]. Kartleggingen er utført ved hjelp av 
terrenganalyser, klimaanalyse, befaringer i felt, modelleringer av skred og faglig skjønn.  

Skredtypene som er vurdert i faresonekartleggingen er steinsprang, steinskred, snøskred, 
sørpeskred, jordskred og flomskred [17]. Kvikkleireskred og fjellskred (større enn ca. 100 000 m3) 
er ikke vurdert spesifikt, da årlig nominell sannsynlighet for slike skredtyper vanskelig kan 
fastsettes. Det er ikke gjort observasjoner som tilsier at kvikkleireskred og fjellskred er en relevant 
problemstilling i området. 

 

2.5 Klima 

Det finnes ikke gode måledata for klima langs strekningen, men det er benyttet klimadata fra 
Bergen - Florida [18] som gir tilstrekkelig info om de regionale, klimatiske forholdene. Klimaet er 
relativt mildt og marint med en årsmiddeltemperatur på 7,6°C og en årsmiddelnedbør på 2250 mm i 
normalperioden 1961-1990. Mesteparten av nedbøren kommer i løpet av høstmånedene. På det 
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mest ekstreme har det kommet 156,5 mm nedbør på et døgn den 14. september 2005. Det 
dypeste snødekket som er målt var 61 cm den 25. februar 2010. Dominerende vindretning i 
regionen er ved målestasjonen Bergen – Flesland fra sør-sørøst, men det forventes at vinden 
langs den kartlagte strekningen til en viss grad styres av lokaltopografi. 

2.5.1 Stormflo 

Stormflonivå med 1000 års gjentaksintervall inkludert klimapåslag for framtidig havnivåstigning er 
for Vaksdal kommune maksimalt 210 cm høyere, og for Bergen kommune maksimalt 220 cm 
høyere enn kartgrunnlag NN2000 [19]. Alle skjæringsområdene ligger betydelig over dette og 
stormflo er ikke en aktuell problemstilling. 

2.6 Radon 

Radonstråling i luft er et potensielt helsemessig problem og kan være farlig ved eksponering. NGU 
har utarbeidet et aktsomhetskart for radon, der områder blir klassifisert etter potensiell fare [11]. 
Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og basert på kunnskap om geologiske forhold. 
Radonkartet bør imidlertid ikke alene benyttes til å forutsi radonkonsentrasjon i en bergart. 
Konsentrasjonen i en bergart varierer, og grenseoppgangen i lokale bergarter kan være usikker. 
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3 STANGHELLE 
Ny jernbanetrasé kobler seg på eksisterende spor rett nord for Dalevågen på Stanghelle. Samtidig 
skal det tilrettelegges for fremtidig videreføring med jernbanetunnel mot Voss. I tilknytning til ny bru 
som skal etableres over Dalevågen, skal det derfor både etableres et midlertidig tilkoblingsspor 
(interimspor) og et spor mot fremtidig tunnel med høy skjæring og påhuggsflate. Maksimal 
skjæringshøyde blir ca. 30 m. Oversiktsbilde er vist i Figur 4.  

 

Figur 4 Utsnitt fra modell som viser sprengningsarbeidene som skal utføres ved Stanghelle. Røde bygninger 

må fjernes.  

3.1 Observasjoner og fakta 

3.1.1 Topografi  

Bergskjæringen langs dagens spor har en høyde opp mot 10 m. Over skjæringstopp stiger 
terrenget noe varierende opp mot bergskrenter som sees i bakkant av boligområdet på Figur 5. 
Boligområdet er delvis flatet ut med støttemurer. I snitt stiger terrenget med ca. 25° fra topp 
skjæring til foten av steile bergskrenter. Bergskrentene er 5-15 m høye og stiger på med bratt 
vinkel opp mot vertikal før terrenget slakker av og flater ut mot toppen av skråningen. Høyeste 
punkt over området som skal sprenges ut ligger på ca. kote 160. Figur 6 viser helningskart over 
området.  

Fremtidig spor og 
påhugg 

Midlertidig spor  

Eksisterende spor  
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Figur 5 Skjæring langs eksisterende jernbanespor foran i bilde, boligområde i midten og bratt bergskrent i 

bakkant.  

 

Figur 6 Helningskart. Områdeavgrensning viser avgrensning i forhold til anleggsveg som er planlagt over 

skjæringene som skal sprenges ut [20]. 

3.1.2 Kvartærgeologisk beskrivelse 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir bart fjell med tynt løsmassedekke i hele området, Figur 7. 
Denne angivelsen benyttes for områder som stort sett mangler løsmasser og mer enn 50% av 
arealet er fjell i dagen [8]. Det ble observert blandingsskog, tynt vegetasjonsdekke, fyllmasser og 
enkelte større blokker på befaring i området. 

Under flere av skrentene lengre oppe i terrenget er det registrert storblokkig ur, mer eller mindre 
sammenhengende avsetninger.  

Det er utført geotekniske undersøkelser i form av bunnkotekartlegging og grunnboringer i 
Dalevågen [21]. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på land ved eksisterende jernbane på 
denne siden. Grunnboringene viser at berget i området faller meget bratt. Det er noe bergbotninger 
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ned mot skråningen mot Dalevågen. Drift og vedlikehold hos BaneNOR kan rapportere om at det 
er lite/ingen kjent problematikk med setning på dette strekket. Det antas derfor at jernbanen 
hovedsakelig er fundamentert på utsprengt berg [21].  

 

Figur 7 Kvartærgeologisk kart fra NGU [8]. Lys rosa angir bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke. Området som 

utbygges er markert med stiplete linjer.   

3.1.3 Berggrunn, strukturgeologi og oppsprekking 

Bergartene i området er fra proterozoisk tid, deformert og omdannet under den kaledonske 
fjellkjededannelsen. Berggrunnen ved Stanghelle er del av det såkalte nordvestre gneisområdet. 
som er preget av flere skjærsoner og mindre skyveforkastninger. En av skjærsonene 
(kompresjonsbevegelse) går rett gjennom området for de planlagte skjæringene for tilkoblingen ved 
Dalevågen. Bergartene på hver side av skjærsonen har noe ulik sammensetning og karakter. 
Bergartsskillet vises på geologisk kart i Vedlegg B.  

Bergarten i vest i tilkoblingsområdet består av migmattitisk gneis og migmatitt mens de i øst består 
av granittisk gneis, stedvis båndet [7]. Begge gneisene er stedvis kvartsrike og består lokalt av 
kvartsitt.  

De migmattitiske gneisene er av flere generasjoner hvor de eldste kan ha dannet et underlag for 
overflatebergarter i området. De migmattitiske gneisene varierer fra lyse røde granittiske til biotitt 
og amfibolrike. 

Den granittiske gneisen er grå og forholdsvis ensartet gjerne svakt båndet og med granittårer på 
kryss og tvers. Stedvis har den migmattisert. Berggrunnen ved den planlagte Vaksdalstunnelen sør 
for Dalevågen er av samme type granittisk gneis. 

N 
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Det er utført målinger av strøk og fall til sprekkeplan, foliasjon og svakhetssoner i eksisterende 
skjæring langs sporet samt i bergskrentene nordvest for området. Bergmassens oppsprekking 
følger i hovedsak tre hovedsprekkesett. Det er variasjon i orientering av foliasjon og sprekkeplan 
grunnet deformasjon påført i den kaledonske fjellkjededannelsen som omtalt over. I sørlige deler er 
foliasjonen tilnærmet subhorisontal, men fallvinkelen øker og «løfter» seg videre nordover (Figur 
8). 

Figur 8 Variasjon i foldning. Venstre bilde: foliasjonen er tilnærmet subhorisontal. Høyre bilde: Foliasjonen 

«løfter» seg.  

Sprekkeflatene er generelt ru i småskala og plan til bølget i storskala. Det er ikke registrert 
sprekkemateriale. Alle de tre sprekkesettene er gjennomsettende. Tabell 7 oppsummerer utførte 
sprekkemålinger. Det er benyttet høyrehåndsregelen ved utføring av målingene.  

Tabell 7 Oppsummering av sprekkesettene målt i Stanghelle nordvest for Dalevågen. 

Sprekkesett Strøk Fall Beskrivelse 
1 70 15-30 Foliasjon, sprekkeavstand 5 cm – 1 m, sprekkene undulerer 

noe. Plan ru overflate. Utholdenhet observert til ca. 10-20 m. 
 

2 290 70-80 Sprekketetthet ligger i området 20 cm – 1 m. Plan ru overflate. 
Utholdenheten varierer og er i partier observert til ca. 10 m. 
 

3 10 70-80 Sprekkeavstand fra 10 cm til 1 m. Plan ru overflate. Stedvis 
meget utholdent sprekkesett opp mot 10 – 15 m.  
 

 

Det er ikke registrert bergsikring i de eksisterende bergskjæringene, men det ble registrert 
renskemasser i grøft, dvs. masser som ikke ser ut å rast ut naturlig.  

I eksisterende skjæring er det spor etter utfall, særlig kiler dannet av de to steile sprekkesettene 
(Figur 9).  
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Figur 9 Spor etter utglidninger i eksisterende skjæring. Særlig hyppig langs de to bratte sprekkesettene, 2 og 

3.  

Oppsprekking i sideterrenget bak det planlagte utsprengte området viser at skrentene stedvis er 
avrundet og fast, mens det andre steder viser oppsprekking og bevegelse langs et 
overflateparallelt sprekkesett samt et steilt sprekkesett som stryker vinkelrett på skråningsfallet.  

3.1.4 Svakhetssoner 

Svakhetssoner eller lineamenter er søkk og depresjoner i terrenget med en gitt utstrekning. Disse 
er kartlagt etter analyser i ArcGIS, ved bruk av skyggekart basert på laserdata og supplert med 
feltbefaringer.  

Strukturgeologien i Stanghelleområdet er styrt av strukturer i NØ-SV retning som representerer 
skyvegrenser og foliasjon. Lineamenter i NØ-SV retning har generelt slakt fall (25-40°) mot SØ, og 
tilhører skyvesoner mellom tektoniske flak. Det nordvestre gneisområdet er inndelt i blokker mellom 
skyvesoner, og danner dekker med fall mot SØ.  

Den andre hovedstrukturen i dette området er NNV-SSØ strukturer som også er ganske 
fremtredende og gjennomsettende. Strukturene er ofte subvertikale og sammensatt av parallelle 
segmenter, som danner relativt brede soner.  

Det er kartlagt flere lineamenter i området som krysser de nye bergskjæringer i retningene NØ-SV 
og NNV-SSØ. Disse er inntegnet på ingeniørgeologisk tegning i vedlegg B.  

Lineamentene er delvis skjult av vegetasjon som vanskeliggjorde en detaljert kartlegging på 
befaring. De samme lineamentene er kartlagt i større detalj i eksisterende skjæringer og tunneler 
lengre sør ifm. kartlegging for Vaksdalstunnelen.  

3.1.4.1 Svakhetssoner NØ-SV retning 
Svakhetssoner med retning NØ-SV og fall mot SØ er knyttet til skyvegrenser og foliasjon. 
Svakhetssonenes kjerne har vanligvis oppknust berg, med noe leirinnhold (Figur 10). Sonene er 
stedvis fuktige og generelt gjennomsettende. Mektigheten av disse svakhetssonene er varierende, 
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fra 0,1 m til 3 m. Bergsikring i eksisterende tunneler i forbindelse med sonene er hovedsakelig 
utført med systematisk bolting eller tung sikring (utstøping eller mur). Det siste forhindrer 
observasjon av stabilitetsforhold rundt svakhetssonene.  

  

Figur 10: Venstre: Svakhetssone i jernbanetunnel med retning NØ-SV, tykkelse ca. 0,5 m. Høyre: 

Sprekkesone, ca. 3 m bredde i Fossmark krafttunnel. 

Foliasjonen kan danne svakhetsplan når den krysser skjæringer og tunneler ugunstig og/eller at lag 
i bergmassen inneholder svakt berg. Deformasjon er også observert langs foliasjon, og noen soner 
er skifrige med høyere glimmerinnhold enn berget forøvrig. 

3.1.4.2 Svakhetssoner NNV-retning 
Den andre hovedretningen for soner er i NNV-SSØ retning, med steilt fall. Bergmassen i disse 
svakhetssonene er ikke særlig forvitret, men er tett oppsprukket. Vanligvis er bergets trykkfasthet 
ikke veldig redusert. De kartlagte svakhetssonene har 2-3 m bredde med oppsprukket bergmasse, 
med sprekkeavstand ned til 2,5-5 cm. Det kan være åpne sprekker fylt med sand, leire eller knust 
berg. Svakhetssonenes bredde kan være opptil 10 m eller mer. Figur 11 viser eksempel på 
hvordan svakhetssonen kan fremstå.  

  

Figur 11: Venstre: Oppsprukket sone med parallell og liten sprekkeavstand. Høyre: Slepper med leire eller 

knust berg. Begge bilder er fra Fossmark krafttunnel. 

3.1.5 Vannforhold 

Det er ikke observert vannsig i skjæringer eller langs svakhetssonene, kun overflateavrenning. Det 
er heller ikke registrert noen samlet drenering i skråningene over skjæringene.  

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner/borehull i grunnvannsdatabasen GRANADA i nærheten 
av de planlagte bergskjæringene. 
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3.1.6 Analyser av bergartene 

Det er ikke tatt steinprøver direkte i traseen der de nye skjæringene skal etableres. Det er derimot 
tatt ut prøver ved Stanghelle skole og sør langs eksisterende vegskjæringer og jernbanetrasé for 
Stanghelle ifm. med Vaksdals- og Berrfjelltunnelene. Prøvene som er tatt nord for Skreidi er 
granittisk gneis og ligger i det nordvestre gneisområdet og antas å være representative for 
bergartene langs ny skjæring nord for Dalevågen. 

Steinprøver er innhentet på befaring til laboratorietesting av bergartens mekaniske egenskaper, 
mineralogisk sammensetning og bergartsbestemmelse. Det er også utført testing av bergartens 
egnethet til bruk i vegbygging.  

Tabell 8 Prøvelokaliteter for uttak av steinprøver. 

Prøvenr. Lokalitet 

BT3-2 Lille Fossmark II togskjæring sør. GPS256 

BT3-3 Lille Fossmark II togskjæring nord. GPS258 

BT3-5 Stanghelle skole. GPS324 

 

 
Figur 12 Oversikt over lokaliteter hvor steinprøver er innhentet. 

 
3.1.6.1 Mineralogisk sammensetning og bestemmelse av bergart 

SINTEF har utført XRD-analyse for bestemmelse av mineralogisk sammensetning (Tabell 9). 
Basert på visuell evaluering samt XRD-resultatet, er bergartstype bestemt. Flere detaljer fremgår 
av prøvingsrapportene til SINTEF (Vedlegg E).  

 

Påkoblingsspor, Stanghelle 
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Tabell 9 Mineralogisk sammensetning og bergart. 

Prøve-id BT3-2 
GPS 256 

BT3-3 
GPS 258 

BT3-5 
GPS 324 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse (%) 
Kvarts 33 31 27 

Glimmer 6 3 4 

Plagioklas 34 41 59 

K-feltspat 19 17 7 

Pyroksen 5 5 2 

Amfibol    

Granat  <1  

Klinozoisitt 2   

Kloritt  2 1 

Bergart (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 

 Gneis Gneis Gneis 

 

3.1.6.2 Mekaniske egenskaper  
Det er utført analyser av mekaniske egenskaper for de 3 prøvene hos SINTEF. Analysene omfatter 
blant annet borsynkindeks (DRI) og borslitasjeindeks (BWI). 

Analysene og alle testverdier er presentert i detalj i prøvingsrapportene fra SINTEF (Vedlegg E). 
En kort sammenfatning av noen av de viktigste resultatene fremgår av Tabell 10. 

Tabell 10 Sammenstilling av et utvalg resultater fra analyser og beregninger av mekaniske egenskaper.  

Prøve-id 
BT3-2 

GPS 256 
4 

BT3-3 
GPS 258 

5 

BT3-5 
GPS 324 

6 
Borsynkindeks  
(DRI) 

44 51 53 
Middels Middels Middels 

Borslitasjeindeks  
(BWI) 

34 33 29 
Middels Middels Lav 

Flisighet (f) 1,41 1,40 1,39 
Densitet (ρ) 
[g/cm3] 

2,67 2,66 2,73 

 

Andre bergmekaniske testresultater er tilgjengelig i litteraturen [22]. Disse indikerer god 
bergmassekvalitet og generelt høy trykkfasthet.  

3.1.6.3 Egnethet til veg- og baneformål 
SVVs laboratorium i Bergen har utført tester for vurdering av steinmaterialets egnethet til 
vegformål. Levert steinmateriale er knust ned til riktig fraksjon i laboratoriet og testet for motstand 
mot slitasje (Micro Deval-koeffisient) og motstand mot nedknusing (Los Angeles-verdien). 
Resultater fremgår av Tabell 11.  



 

 
 

Rapport Side 24 Av 69  

 

 
 

Tabell 11 Resultater fra testing av steinmaterialets egnethet til vegformål. 

Prøve-id BT3-2 
GPS 256 

BT3-3 
GPS 258 

BT3-5 
GPS 324 

Los Angeles 
verdi 

25 30 20 

Micro Deval- 
koffisient 

8 8 5 

 

3.1.7 Skredfare 

I følge kartdata fra NVE ligger de planlagte bergskjæringene innenfor aktsomhetsområde 
(utløpsområde) for steinsprang og snøskred [23].  

I NVE sin skreddatabase [23] er det ikke registrert noen skredhendelser i området. NGI har utført 
en skredfarevurdering av byggefeltet med adresser Ospeholtet, Vågslia og Eikestølen. NGI 
vurderer at skredfaren er større enn 1/1000 og 1/5000 og at den utgjøres av steinsprang [24] (Figur 
13). De andre skredtypene anses av NGI som lite relevante i denne delen av Stanghelle. 

 

Figur 13 Faresonekart fra Ospeholtet utarbeidet av NGI i 2018 [24]. Kilde: NVE-Atlas. Foreløpig veglinje for 

anleggsveg over området er gul markering på figuren.  

Det er utført skredfarevurdering i forbindelse med anleggsvegen og deponiet som vurderes etablert 
i området [20]. Utredningsområdet for dette faller innenfor området for skjæringene som skal 
etableres på strekningen.  
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På befaring i området ble det registrert urer og spredte blokker. Det ble observert lite skredblokk 
som ble vurdert å være utrast nylig. Det ble ikke funnet spor etter andre skredhendelser. 
Registreringene fra befaring mtp. skredfare er oppsummert i Figur 14.  

 

Figur 14 Registreringskart [20]. 

Oppsprekkingen avgrenser store blokker og det er observert avløste blokker på veg ut flere steder 
[20]. Eksempler er vist i Figur 15. 
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Figur 15 Bilde fra område over anleggsveglinjen ned fra Ospeholtet. A. Avløst blokk i foten av skrent i område 

A. B: Flere store fullstendig avløste blokker på toppen av skrent (anslått størrelse på den største 12 x 2,5 x 3 

m = 90 m3) [20].  

3.1.8 Omgivelser 

De planlagte skjæringene skal etableres tett på boligområdet med adresser Ospeholtet, Vågslia og 
Eikestølen.  

Vågslia 27, og Ospeholtet 37 og 39 må rives. Det er for øvrig rundt 20 hus i en avstand på under 
100 m fra sprengningsstedet og 10 av disse ligger < 50 m fra de nye skjæringene.  

Skjæringene skal drives tett inntil eksisterende jernbane som skal være i drift under arbeidene.  

Det er ikke registrert naturtyper med fastsatt verdi i nærheten av skjæringene [12]. Det er heller 
ikke angitt kulturminner. Det er registrert beiteområder for hjort med verdi «viktig» i de høyere 
områdene nordvest for planlagt utbygging.  

3.1.9 Radon 

Skjæringene som skal sprenges ut ved tilkoblingsområde, Stanghelle ligger i område som er 
klassifisert med lav til moderat aktsomhet for radon [11]. 

3.2 Vurderinger 

3.2.1 Stabilitet og geometrisk utforming 

Alle bergskjæringene ved tilkoblingsspor og nytt spor er i utgangspunktet prosjektert med helning 
10:1. I det etterfølgende beskrives stabilitet og geometrisk utforming for de forskjellige delene av 
utsprengningen etter oppdeling vist i Tabell 12 og Figur 16.  
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Tabell 12 Oppdeling av skjæring for nærmere beskrivelse (profilnr. er ihht. nummerering på midlertidig spor).  

Del Profil 

fra 

Profil 

til 

Beskrivelse Lengde av skjæring >2 
m [m] 

Maks høyde 

[m] 

1 434.465 434.355 Utvidelse eksisterende skjæring i sør 110 14 

2 434.355 434.195 Skjæring inn mot fremtidig påhugg 160 30 

3 434.195 434.195 Påhuggsflate 27 29 

4 434.205 434.195 Stabbe mellom påhuggsflate og skjæring 

interimspor 

19 (totalt) 14 

5 434.200 434.075 Skjæring interimspor venstre side (sett mot 

nord) 

125 14 

6 434.310 434.182 Skjæring interimspor høyre side (sett mot 

nord) 

128 12 

 

 

Figur 16 Oppdeling av skjæringene ved tilkobling Stanghelle (utsnitt fra modell).  

3.2.1.1 Del 1, profilnr. 434.465-434.355 
Skjæring lengst i sør får en høyde som øker gradvis nordover til maks 14 m. Ny skjæring på denne 
strekningen går i retning N30°Ø. Eksisterende skjæring ligger tilnærmet parallelt planlagt 
utsprengningen de første ca. 60 m. Etter hvert svinger eksisterende spor NØ og avstanden mellom 
ny og eksisterende skjæring øker.  

Det er ikke registrert noen form for bergsikring i eksisterende skjæring og skjæringen fremstår som 
relativt stabil. Det synes få borpiper og det har tilsynelatende vært utfall langs de bratte 
sprekkesettene, sannsynligvis under driving av skjæringen. Det antas å få lignende utfall under 
driving av ny skjæring.  

Sikring vil sannsynligvis bestå av rensk og sporadisk bolting. Pga. nærhet til husene i bakkant 
anbefales det forbolting langs strekningen for å bevare en slett kontur og hindre bakbryting inn mot 
utearelene til bebyggelsen. Dette er nærmere beskrevet i kap. 3.2.2. 

 
3.2.1.2 Del 2, profilnr. 434.355-434.195 

Ny skjæring dreier i retning NNV fram mot fremtidig tunnelpåhugg. Skjæringen er også her i 
utgangspunktet prosjektert som 10:1, men det kan være aktuelt å følge sprekkesett 3 som har 

Del 1 

Del 6 

Del 5 

Del 4 
Del 3 Del 2 
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strøk i samme retning som skjæring og fall på 80° mot SØ. Det må påregnes plan utglidning langs 
sprekkesett 3 og potensielle kileutglidninger avgrenset av de to steile sprekkesettende i 
kombinasjon med varierende foliasjon. 

Det er i dette området registrert lineamenter i NNV-retning som kan representere svakhetssoner i 
bergmassen. Bredden på tilsvarende soner er kartlagt til 2-3 m. Skjæringen kan imidlertid bli 
påvirket av en slik svakhetssone over lengre strekning da den sannsynligvis treffer skjæring med 
liten vinkel. Svakhetssoner i NNV-retning er kartlagt som tett oppsprukket med mulig åpne sprekker 
fylt med sand, leire eller knust berg.  

For å sikre en god totalstabilitet er det lagt inn en hylle med teoretisk bredde på 6 m ved 15 meters 
høyde. 15 m er valgt da totalhøyden når ca. 30 m. Ideell pallhøyde er i utgangspunktet 10-12 m, 
men dersom bergforholdene er gunstige kan det sprenges høyere paller med godt resultat. Se kap. 
3.2.2. for diskusjon rundt tiltak for å hindre boravvik samt oppnå en stabil og slett skjæringskontur.  

Det påregnes bruk av bergsikring i form av rensk, bolting og sprøytebetong dersom bergmassen er 
svært oppsprukket.  

3.2.1.3 Del 3, påhuggsflate, profilnr. 434.195 
Påhuggsflaten treffer tilnærmet normalt på sprekkesett 3. Det er observert lineamenter i NØ-retning 
som kan påvirke bergmassekvaliteten i påhuggsflata. Det kan derfor ikke utelukkes at deler av 
påhuggsflata vil få en tettere oppsprekking. 

Retningen på de registrerte sprekkesettene er trolig gunstige for stabiliteten i påhuggsflata. Det kan 
likevel ikke utelukkes at det kan skje kileutglidninger ved en kombinasjon av 2 eller 3 av 
sprekkesettene.  

Det påregnes sikring i form av rensk, bolting og trolig noe sprøytebetong i området.  

3.2.1.4 Del 4, «stabbe» mellom påhugg og interrimsspor, ca. profil 434.205 
Stabben mellom ny skjæring til påhuggsflate og ny skjæring langs interrimspor vil ha en bredde på 
mellom 6-10 m. sprekkesettene faller inn i forskjæringen før tunnelen. Sprekkesett 3 kan avløses 
ved såkalt toppling eller utvelting. Del av stabbe normalt på skjæring vil ha tilsvarende orientering 
som påhuggsflata og trolig tilsvarende potensielle stabilitetsproblemer.  

Det påregnes sikring i form av rensk og bolting. I tillegg anbefales det sprøyting av stabben, særlig 
dersom den er sterkt oppsprukket.  

3.2.1.5 Del 5, interrimspor, profilnr. 434.205-434.060, venstre side sett nordover 
 

Skjæringen har en retning på ca. N35°Ø. og vil få en høyde opp mot 13 m. Her er også plan 
utglidning og kileutglidning er potensielle stabilitetsproblemer. Det er observert linemamenter som 
krysser skjæringen både i NØ-lig retning og i NNV-lig retning. Bergmassekvaliteten vil påvirkes av 
dette. Det må påregnes sikring i form av rensk og bolting samt sprøytebetong i sterkt oppsprukkete 
partier.  

3.2.1.6 Del 6, interrimspor, profilnr. 434.315-434.180, høyre side sett nordover 
 

Sprekkesettene på denne siden av banen vil falle innover i skjæringen. Potensielt 
stabilitetsproblem kan være toppling. Det antas at sikring stort sett vil bestå av rensk og bolting.  

 
3.2.1.7 Generelt  

Grøftebredden langs del 1 og del 2 er redusert i forhold til veiledende dimensjoner for fanggrøft i 
teknisk regelverk [3] vist i Tabell 2. Det er gjort en tverrfaglig vurdering rundt dette. For del 1 
tilpasses grøft mot eksisterende grøft i påkoblingsområdet. Redusert grøftebredde vil også 
medføre at berguttak inn mot boliger som skal bevares reduseres. For del 2 lengre nord er det 
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vurdert at berghyllen i skjæringen vil bidra til totalstabiliteten samt vil ta opp mindre nedfall fra 
høyere deler av skjæring og skråning over. Det må uansett påregnes noe økt permanent sikring 
som kompensasjon for redusert fanggrøft.  

Totalt areal av alle skjæringsflatene, inkludert påhugg og «stabbe» er 8475 m2. Oppsummering av 
estimert prosentfordeling i forskjellig bergmassekvalitet basert på Q-verdier er gitt av Tabell 13. 

Tabell 13 Antatt fordeling av bergmassekvalitet i skjæringen.  

Bergmassekvalitet Q-verdi Andel  Areal av skjæring  

B-Godt berg >10 15% 1270 

C-Middels berg 4-10 40% 3570 

D-Dårlig berg 1-4 25% 2210 

E-Svært dårlig berg 0,1-1 15% 1425 

 

3.2.2 Sprengning og uttaksmetode 

Utførelsen av tilkoblingen vil omfatte utsprengning av ca. 95.000 fm3 fjell og trolig flere 
sporomlegginger. Det er per oktober 2020 ikke landet en endelig løsning for anleggsvei og 
uttransport/deponering av masser i forbindelse med arbeidene. To av alternativene innebærer 
deponering nord for tilkoblingen. Et tredje alternativ er å bygge ny jernbanebru først for så å ha 
adkomst til påkoblingsområde via denne. Det vises til Fagrapport anleggsgjennomføring for 
detaljert beskrivelse [25]. For nærmere beskrivelse av massedeponi ved Idlasundet nord for 
skjæringen, vises det til Fagrapport Massedeponi [26]. 

Arbeidene vil foregå nær eksisterende bebyggelse der sikkerhets- og miljøtiltak vil være 
nødvendig. Det vil være tidsbegrensninger for når arbeider kan utføres. Det aller meste av 
sprengningsarbeidene antas å kunne foregå i hvite tider, dvs. mellom togpasseringer i på forhånd 
avtalte tidspunkt. Sprengningsarbeidet lengst i sør for midlertidig linje vil være svært krevende på 
grunn av høy skjæring tett inntil eksisterende linje i drift. Arbeidet må planlegges meget nøye og 
deler av det vil måtte foregå i togbrudd. Jernbanetekniske faseplaner med en overordnet 
beskrivelse av grunnarbeidene er beskrevet i eget notat [27]. 

Bergarbeidene, som vil bestå av utsprengning og sikring av bergskjæringer og påhuggsflate for 
fremtidig tunnel, vil foregå etter riving av hus og etablering av anleggsveier. Mellom vekselområdet 
og spor i drift vil det beholdes en fjellknaus slik at det meste av arbeidet kan utføres uten å påvirke 
trafikken på Vossebanen. I tilkoblingsområdene i sør og nord samt utsprengning av skjæring i sør 
vil arbeidene foregå langs eksisterende spor som vil føre til periodevis redusert fremkommelighet.  

Uttak av berg i sør vil foregå fra etablert anleggsveg på topp av eksisterende skjæring i fremkant av 
husene med adresse Vågslia 19, 21 og 23. I områdene langs eksisterende spor anbefales det å 
utføre sprengningsarbeidene som kontursprengning med redusert hullavstand eller som 
sømboring. I begge tilfeller anbefales det bruk av forbolter for å sikre mot bakbryting. En slett 
kontur vil også redusere behovet for stabilitetssikring i form av rensk og bolting i ny skjæring som 
vil være en fordel i forhold til begrenset tidsbrudd ift. togpasseringer.  

Skjæringen vil få en økende høyde nordover og passerer 14 m ved Vågslia 23. I utgangspunktet er 
det ønskelig å sprenge skjæringen ut uten pall i dette området, men i høye skjæringer kan det 
være problemer med boravvik og justeringer i bore- og sprengningsopplegg må derfor justeres 
etter hvert som man opparbeider seg erfaring med boring i bergmassen. Det er få observasjoner av 
borpiper i eksisterende skjæring. Det kan ikke utelukkes at borhullene kan dra seg langs, eller 
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normalt på de andre sprekkesettene. Borhullsavvik kan reduseres ved bl.a. å gå ned på 
pallhøyden, men andre tiltak som å sørge for riktig ansett og innretting, større borhullsdiameter, 
bruk av styrestenger osv. kan også bidra til mindre boravvik.  

Da det det har foregått sprengningsarbeider i eksisterende skjæringer tidligere, er det viktig å være 
oppmerksom på at det kan gjenstå mulige forsagere i området.  

3.2.3 Skredfare 

Registreringer av urer og spredte blokker under viser at steinsprang er en aktiv skredprosess i 
området. Dette støttes av plasseringen av urmassene under bergskrentene. Det er ikke funnet spor 
etter andre skredhendelser i området, samtidig som at forholdene for andre skredtyper ikke ligger 
til rette i den grad at de vil utgjøre noen fare innenfor en årlig sannsynlighet på 1/100. Dette bl.a. 
fordi det ikke er [20]: 

 Kanalisert drenering hvor flomskred vil kunne oppstå og at det ikke er observert spor etter 
dette i området. 

 Løsmasser som kan løsne som jordskred. 

 Terreng- eller klimatiske forhold som gjør at sørpeskred utgjør en fare. 

 Skog og klimatiske/topografiske forhold som gjør at snøskred utgjør en trussel.  

For å vurdere fare for steinsprang og potensielle utløpslengder er det utført simuleringen ved bruk 
av programmet Rockyfor3D. Simuleringene er sammen med faglig skjønn benyttet for opptegnelse 
av faresoner. Det er trukket opp faresoner for 1/100 og 1/1000 i området (Figur 17).  

Anleggsvegen går inn gjennom urmassene under skrenten nord for Ospeholtet. De avløste 
blokkene i skrenten står i fare for å falle ned og skredfare vurderes å være større enn 1/100.  

Aktuelle sikringstiltak i sideterrenget vil først og fremst være rensk og sporadisk bolting.  
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Figur 17 Faresonekart for tilkoblingsområdet ved Stanghelle [20]. 

3.2.4 Sikringstiltak og mengdeestimat 

Basert på antatt bergmassekvalitet (Tabell 13) og geometri av skjæringen er det utarbeidet et grovt 
anslag over nødvendige sikringsmengder. Endelig sikringsomfang må bestemmes av 
ingeniørgeolog basert på de faktiske forholdene i anleggsfasen. 

Tabell 14 Grovt estimat over sikringsmengder i bergskjæringene i Stanghelle. 

Sikringsmiddel Anslått mengde 

Manuell rensk [m2] 8475 

Maskinell rensk [m2] 4200 

Sikringsbolter (L=3-6 meter) [stk] 2100 

Vertikale forbolter (L=6-8 meter) [stk] 400 

Sprøytebetong E1000 [m3] 500 

Steinsprangnett (evt. isnett) [m2] 1500 

Sikringsbolter sideterreng (L=3-4 meter) [stk] 20 

 

Det er vurdert at det er behov for manuell rensk av hele skjæringsarealet og maskinell rensk av ca. 
50%. Sprøytebetong er tenkt benyttet i svakhetssoner og dårlig berg. I dårlig og middels dårlig berg 
kan det vurderes bruk av steinsprangnett i stedet for sprøytebetong. Fordelen med sprøytebetong 
er at det krever mindre vedlikehold i ettertid.  
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Det er ikke registrert naturlige drensløp i området. Det må påregnes at det må sprenges ut nisjer 
for å lede vann kontrollert ned i grøft og det kan bli behov for isnett.  

Løsmassemektigheten i området er liten, og generelle krav som avgraving 2 m bak skjæringstopp 
og legge opp løsmassene bak i stabil skråningsvinkel gjelder også her. Inn mot bebyggelsen ved 
utvidelse av eksisterende skjæring kan det være behov for sikring av løsmasser med betongmur. 
Dette er gjort flere steder i området for utflating av hager/uteareal.  

3.2.5 Steinmaterialets egnethet 

I nye infrastrukturprosjekt anbefales det å utføre en enkel kategorisering av mulige bruksformål for 
overskuddsstein. Det er i dag et stort fokus på å utnytte kortreist stein [28]. Arbeidene som skal 
utføres i forbindelse med tilkobling til eksisterende spor og tilretteleggelse for neste byggetrinn mot 
Voss vil omfatte utspregning av ca. 95.000 fm3 fjell. Det vil tilstrebes å utnytte massene til 
oppbygging av anleggsveier og underbygning evt. overbygning i banen.  

Krav til materialer og utførelse av vegoppbygging er angitt i SVVs håndbok 200 [2]. Håndboken 
angir krav til tilslagsmaterialer for vegbygging blant annet basert på Los Angeles (LA) og micro-
Deval (MD) analyser. Kravene er styrt av hvilken trafikkgruppe anlegget ligger i, og hva materialene 
skal brukes til.  

 

Figur 18 Prøveresultater analysert for forsterkningslag og bærelag [29].  
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Generelt kan det forventes at det meste av bergmassen langs de planlagte bergskjæringene nord 
for Dalevågen er av brukbar kvalitet til vegbygging.  

Egnethet til bergarter som skal benyttes til jernbanebygging er avhengig av hvor i konstruksjonen 
de skal benyttes. Strengeste krav settes til masser som skal anvendes til ballast [3]. Gneis er en 
bergart som ofte er av god kvalitet og trolig kan det meste av sprengsteinen kunne benyttes til 
forsterknings- og frostsikringslag. Som for vegbygging kan innholdet av glimmer i bergarten være 
en begrensende faktor for brukbarheten til jernbanebygging og må avklares ved kontroll.  

Til bruk som ballast i overbygningen stilles det både geometriske og fysiske krav til materialet. 
Geometriske krav inkluderer bl.a. kornfordeling og finstoffinnhold. I tillegg er det nødvendig med 
materiale med høy indre friksjon som oppnås best med kubisk form og skarpe kanter. Flisig og 
stenglig stein er uønsket og det må utføres test for flisighet. 

Krav til mekaniske egenskaper for jernbaneballast er LA ≤ 20 og MD ≤ 15 [30]. 

Kun én av de 3 bergartsprøvene som er tatt oppfyller kravet til Los-Angeles verdi. Denne prøven er 
tatt ved Stanghelle skole (BT3-5).  

Det anbefales at det gjennomføres hyppige og rutinemessige kontroller av bergarten for å 
analysere egnethet. 

3.3 Videre anbefalinger 

 Det vil være behov for supplerende feltkartlegginger. Refraksjonsseismiske undersøkelser kan 
avdekke soner i berggrunnen i området med dårligere kvalitet. Endelig fastsettelse av 
påhuggsflate for fremtidig tunnel må avgjøres etter at vegetasjonsdekket er fjernet for å sikre at 
det er tilstrekkelig bergoverdekning.  

 Det er viktig at støttemurer og støpte konstruksjoner blir kartlagt i detalj for at dette kan tas med 
videre i detaljplanleggingen for uttak. I enkelte tilfeller kan murene holde på større 
løsmassemektigheter.  

 Det bør utføres laboratorietester av steinmaterialet for vurdering av Los-Angelesverdi og Micro-
Deval-koeffisient tatt på stedet, om det er aktuelt å benytte steinmassene videre i anlegget. 
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4 TOLÅSEN 
Alternativ B2 for veglinja går gjennom Tolåsen øst for Vaksdal med en kort dagsone mellom 
påhugg for Berrfjelltunnelen (tunnel fra Stanghelle) og påhugg for Raudnipatunnelen (tunnel mot 
Trengereid). Pga. senere vanskelig tilkomst skal forskjæring og påhuggsflate for tube 2 etableres i 
samme omgang som tube 1. Tube 2 ligger på innsiden (øst for) av tube 1. Skjæringen før påhugget 
vil få en lengde på ca. 190 m og total høyde på ca. 35 m. Påhuggsflatene og forskjæring for tube 1 
er omtalt i Geologisk rapport for Raudnipatunnelen [31].  

 

Figur 19 Utsnitt fra modell av høy skjæring i Tolåsen (B2, veg) før påhugg Raudnipatunnelen. Portal for tube 1 

er vist.  

4.1 Observasjoner og fakta 

4.1.1 Topografi  

Planlagt veg ligger på ca. kote 80 i området. Terrenget stiger med 30-40° østover over prosjektert 
skjæring opp til ca. kote 185. Terrenget er preget av enkelte dype søkk og bratte bergskrenter. 
Dronebilde av området er vist i Figur 20. 
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Figur 20 Dronebilde av området. Ca. plassering av skjæring og påhugg er vist med stiplet rød linje. Husene i 

forgrunnen må rives i forbindelse med prosjektet.  

4.1.2 Kvartærgeologisk beskrivelse 

Kvartærgeologisk kart fra NGU [8] angir en større breelvavsetning på det flatere området ved 
planlagt skjæring og påhugg. Der fjellet stiger på i øst og sør er det angitt «bart fjell, tynt 
løsmassedekke» (Figur 21).  

Breelvavsetningen er avsatt i en terrasseform og overflaten ligger på 88 moh. Totalsonderinger 
viser opptil 19 m tykke løsmasser [32]. I bergsiden i sør inn mot planlagt påhugg og i sideterrenget 
som stiger på østover er det registrert en god del eksponert berg. Det er imidlertid noen mindre 
forsenkninger i terrenget som går tilnærmet på kryss av linjen som er fylt med løsmasser.  

Skråningen østover er for det meste dekket av løvskog utenom i de bratteste partiene hvor det ikke 
er betydelig vegetasjon.  
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Figur 21 Kvartærgeologisk kart fra NGU over området [8]. Ca. plassering av skjæringen er stiplet på kartet. 

Lys rosa angir bart fjell, stedvis tynt dekke. Gult på kartet, i tilstøtende områder, angir breelvavsetning.  

4.1.3 Berggrunn og oppsprekking 

Berggrunnen i området er ifølge NGU en båndet gneis [7]. Bergarten er variabel fra granat-
biotittgneis til gneisig amfibolitt, middels til finkornet, dels trolig omdannet dacitt, noen steder 
mylonittøyegneis.  

Bergarten er en del av Bergsdalen tektoniske enhet fra proterozoisk tid, deformert og omdannet 
under den kaledonske fjellkjededannelsen [33]. 

Berget er observert å være relativt massivt, men stedvis med noe oppsprekking. Det er observert 
stedvis overflateparallell oppsprekking. Grunnet få/små bergblotninger som ofte er sterkt 
skurt/polert er det vanskelig å finne egnede lokaliteter til å gjøre en vurdering av bergkvalitet. 
Observert berg synes å være relativt lite oppsprukket og ansees å være av middels til god kvalitet. 

Bergets oppsprekking kan deles inn i fire hovedsprekkesett, oppsummert i Tabell 15. Det er 
benyttet høyrehåndsregelen ved utføring av målingene.  

Tabell 15 Orientering av dominerende sprekkesett i området. 

Sprekkesett Strøk Fall 

1m 60° 25° 

2m 255° 55° 

3m 40° 90° 

4m 160° 70-90° 

N 
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Ruhet for sprekkene er registrert ihht. Q-systemets [14] «Jr» parameter som 1,5-3, som innebærer 
at sprekkene jevnt over er plan-bølgete på storskala og noe varierende på småskala. Det er ikke 
registrert sprekkefylling i sprekkene.  

Sprekkerose og stereoplott er vist i Vedlegg C. 

4.1.4 Svakhetssoner 

Svakhetssoner er søkk og depresjoner i terrenget med en gitt utstrekning. Disse er kartlagt etter 
analyser i ArcGIS, ved bruk av skyggekart basert på laserdata, supplert med feltbefaringer. 

Det er kartlagt 3 markerte søkk/depresjoner eller lineamenter i terrenget som vil treffe planlagt 
skjæring. Det er vegetasjon i søkkene, men færre trær enn ellers i området.    

Tabell 16 Oversikt over svakhetssoner/forsenkninger i terrenget nær planlagt skjæring. Profileringen er i 

henhold til tube 2. 

Svakhetssone Ca. 

profil 

Strøk Fall Kommentar 

S1 9255 240° 50-

60° 

Bredde < 5 m. 

S2 9280 260° 80° Bredde 5-10 m 

S3 9325 290° 90° Bredde > 10 m. Forsenkningen stiger opp til kote ca. 150 der den 

ender i en markert skrent. Terrenghelning er stedvis ned mot 15-

20°. 

 

4.1.5 Vannforhold 

Det er ikke observert bekker eller andre naturlige drensløp i skråningen over planlagt skjæring.  

Det er ingen grunnvannsbrønner/borehull i nærheten av den planlagte bergskjæringen ifølge 
grunnvannsdatabasen GRANADA [9].  

4.1.6 Bergartens mekaniske egenskaper 

Steinprøver er innhentet på befaring til laboratorietesting av bergartens mekaniske egenskaper, 
mineralogisk sammensetning og bergartsbestemmelse. Det er også utført testing av bergartens 
egnethet til bruk i vegbygging.  

Det er ikke tatt ut prøver av stein i Tolåsen. Det er tatt ut to prøver i nærheten av Vaksdal i samme 
kartlagte bergart som i Tolåsen (Tabell 17). Resultatene av disse prøvene antas å være 
representative for bergmassekvaliteten i Tolåsen.  

Tabell 17 Prøvelokaliteter for uttak av steinprøver. 

Prøvenr. Lokalitet 

BT3-1 Skreien II togskjæring sør. GPS241 

BT3-4 Skjæring. GPS319 
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Figur 22 Prøvelokaliteter er sirklet rundt i rødt, dagsone i Tolåsen med blått.  

4.1.6.1 Mineralogisk sammensetning og bestemmelse av bergart 
SINTEF har utført XRD-analyse for bestemmelse av mineralogisk sammensetning (Tabell 18). 
Basert på visuell evaluering samt XRD-resultatet, er bergartstype bestemt. Flere detaljer fremgår 
av prøvingsrapportene til SINTEF (Vedlegg E).  

Tabell 18 Mineralogisk sammensetning og bergart. 

Prøve-id BT3-1 
GPS 241 

BT3-4 
GPS 319 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse (%) 

Kvarts 30 18 

Glimmer 6 8 

Plagioklas 58 43 

K-feltspat <1 12 

Pyroksen 4 3 

Amfibol  11 

Granat <1  

Klinozoisitt   

Kloritt  4 

Bergart (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 

 Gneis Gneis 
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4.1.6.2 Mekaniske egenskaper 
Det er utført analyser av mekaniske egenskaper for de 2 prøvene hos SINTEF. Analysene omfatter 
blant annet borsynkindeks (DRI) og borslitasjeindeks (BWI). 

Analysene og alle testverdier er presentert i detalj i prøvingsrapportene fra SINTEF (Vedlegg E). 
En kort sammenfatning av noen av de viktigste resultatene fremgår av Tabell 19. 

Tabell 19 Sammenstilling av et utvalg resultater fra analyser og beregninger av mekaniske egenskaper. 

Prøve-id 
BT3-1 

GPS 241 
2 

BT3-4 
GPS 319 

1 
Borsynkindeks  
(DRI) 

44 58 
Middels Middels 

Borslitasjeindeks  
(BWI) 

38 23 
Middels Lav 

Flisighet (f) 1,39 1,39 
Densitet (ρ) [g/cm3] 2,74 2,73 

 

Andre bergmekaniske testresultater er tilgjengelig i litteraturen [22]. Disse indikerer god 
bergmassekvalitet og generelt høy trykkfasthet.  

4.1.6.3 Egnethet til veg- og baneformål 
SVVs laboratorium i Bergen har utført tester for vurdering av steinmaterialets egnethet til 
vegformål. Levert steinmateriale er knust ned til riktig fraksjon i laboratoriet og testet for motstand 
mot slitasje (Micro Deval-koeffisient) og motstand mot nedknusing (Los Angeles-verdien). 
Resultater fremgår av Tabell 20. 

Tabell 20 Resultater fra testing av steinmaterialets egnethet til vegformål. 

Prøve-id BT3-1 
GPS 241 

BT3-4 
GPS 319 

Los Angeles verdi 23 22 

Micro Deval- koffisient 10 15 

 

4.1.7 Skredfare 

Hele den planlagte bergskjæringen ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred 
ifølge NVE [23]. Berget er relativt massivt, men er noe oppsprukket, særlig i form av en 
overflateparallell oppsprekking. Disse avgrenser bergflak som kan bli løse i de bratteste partiene. I 
underkant av skrentene er det observert ferske kantede bergblokker som ligger løst i terrenget og 
som ser ut som de har rast ut nylig.  

Det er ikke registrert skredhendelser i området for skjæring eller påhugg i Tolåsen fra NVEs sin 
skreddatabase [23]. Lokalkjente har opplyst at det har gått et jordskred i grasbakken øst for gården 
en gang i forbindelse med mye nedbør, men dette nådde ikke ned på gården. Grasbakken er trolig 
forsenkningen omtalt som svakhetssone S3, søkk i terrenget. Foto fra perioden uten løv på trærne 
antyder at det kan være noe skredaktivitet i den øvre del av skråningen sør for påhugget. 
Lokalkjente bekrefter at det tidvis går noe snøskred og jordskred her, men at det aldri har nådd 
gården eller vegen.  
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NGI har på oppdrag fra NVE utarbeidet en skredfarevurdering for flere områder i Vaksdal 
kommune [24]. Gården i Tolåsen er inkludert i vurderingen. Konklusjonen er at det ikke er 
skredfare ved det kartlagte området i Tolåsen. Kartvedlegg og beskrivelser i rapporten tyder 
imidlertid på at fjellsiden sør for Tolåsen ikke er befart, modellert eller vurdert i detalj.   

Sweco kjenner ikke til at det er utført noen sikringstiltak i området over planlagt skjæring og påhugg 
tidligere.  

4.1.8 Omgivelser 

De tre bygningene ved gården i påhuggsområdet skal rives i forbindelse med prosjektet. Nærmeste 
bygg utenom disse ligger >100 m fra planlagt skjæring.  

Det er ikke registrert naturtyper med verdi i nærhet til planlagt skjæring. Det er heller ikke registrert 
rødlista arter [12].  

4.1.9 Radon 

Skjæringen som skal sprenges ut i Tolåsen ligger i område som er klassifisert som usikkert mtp. 
aktsomhet for radon [11]. 

4.2 Vurderinger 

4.2.1 Stabilitet og geometrisk utforming av bergskjæring 

Bergskjæringen er prosjektert med helning 10:1. Skjæringen ligger i retning NNV-SSØ. Det 
observerte sprekkesett 4 har tilnærmet samme strøkretning og har fall på ca. 90°. Dersom dette 
sprekkesettet er fremtredende i området kan det være gunstig å følge samme fall på skjæringen. 
Dette vil føre til en mer stabil skjæringsvegg, mindre sikring og slettere skjæringsflate.  

Høyden på skjæring opp til hylle er 15 meter og bredden på pallen er prosjektert med teoretisk 
bredde på 6 meter (Figur 23). 15 m er valgt for å tilpasse høyden ved den innerste påhuggsflaten 
da høyden på pallen over hylle ellers blir uforholdsmessig stor. På det høyeste er skjæringen ca. 
34 m. Dette er helt inntil påhuggsflata.  

Ideell pallhøyde er i utgangspunktet 10-12 m, men dersom bergforholdene er gunstige kan det 
sprenges høyere paller med godt resultat. Det kan være utfordrende å bore 15 m lange hull uten 
boravvik. Dersom det oppstår store boravvik bør man redusere pallhøyden og sprenge ut i 2 
omganger.  

Total lengde på skjæringen er 190 m hvorav lengden med hylle er ca. 90 m.  

Samlet skjæringsareal er ca. 2600 m2. Ca. 600 m2 er over hylle.  
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Figur 23 Geometrisk utforming av bergskjæringen. Eksempel på profil med hylle, profil 9259.  

Sprekkeplanenes orientering og observasjoner i eksisterende skjæringer tilsier at det kan 
forekomme planutglidninger langs sprekkeplan 4 og kileutglidning langs sprekkesett 2 i 
kombinasjon med 1 og 3.  

Sprekkesettene skjærer hverandre og vil kunne forårsake ulike bruddmekanismer. Sprekkesett 4 
har strøk nært opptil skjæringsretningen og kan forårsake plan utglidning. Kombinasjon av 
sprekkesett 2 og 3 samt sprekkesett 1 og 3 kan gi kileutglidninger. 

De observerte svakhetssonene kommer ut nær vinkelrett på skjæringen. Dette er gunstig da de vil 
ha kort utbredelse i skjæringen. Likevel er sonen med senter ved ca. 9325 såpass mektig at den vil 
påvirke skjæringen i en bredde på anslagsvis 20-30 m. Langs sonen bør det sprenges ut en nisje 
for å lede vann kontrollert ned i skjæringen, da dette potensielt kan være et drensløp ved mye vann 
i terrenget ved nedbør.  

Det anbefales at det installeres forbolter i svakhetssonene og områdene til siden. I tillegg anbefales 
det forbolter i skjæringen over og under pall nærmest påhugget der skjæringshøyden stiger på. 
Dette for å bevare skjæringskonturen slik at totalstabiliteten blir ivaretatt.  

Topp skjæring vil havne på kote 95-115. Løsmasser må graves av 2 meter ut fra ferdig 
skjæringstopp. Løsmassene består stort sett av tynn vegetasjon, men er det større mektighet må 
det vurderes om det kan benyttes stabil graveskråning, eller om det må etableres mur enkelte 
steder. De bratteste stedene vil være over skjæringstopp til skjæring over hylle ved profil 9245-
9270 samt påhuggsområde over 9345-9365. Selve påhuggsområdet for fremtidig tube 2 vil 
gjenfylles og portal skal bygges over tube 1. Det vil derfor ikke være fare for utglidning ned på veg i 
dette området.  

Bergmassekvaliteten i området er trolig varierende. Berget er stort sett dekket av vegetasjon. Det 
antas at bergmassekvaliteten varierer fra relativt massivt med liten oppsprekking til tett 
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oppsprukket i områdene i og rundt svakhetssonene. Antatt bergmassekvalitet i bergskjæringen er 
vist i Tabell 21. 

Tabell 21: Antatt fordeling av bergmassekvalitet i skjæringen. 

Bergmassekvalitet Q-verdi Andel  Areal av skjæring  

B-Godt berg >10 34 % 890 m2 

C-Middels berg 4-10 42 % 1100 m2 

D-Dårlig berg 1-4 18 % 480 m2 

E-Svært dårlig berg 0,1-1 5 % 130 m2 

4.2.2 Skredfare 

4.2.2.1 Steinsprang 
Over påhuggsområdet og over skjæringen i øst er det observert enkelte skrenter. Den som er 
tettest på påhugget har forholdsvis glatt berg og lite avgrensede blokker, men det kan likevel ikke 
utelukkes at det kan komme enkelte utfall her. Fra en skrent lenger oppe, i et skar noe lenger nord, 
øst for gården Tolåsen, er det også mulig å få utfall av stein, og her tyder blokk i terrenget på at det 
også har kommet ut steinsprang tidligere. Fra skrentene øst for veilinjen vurderer vi at den årlige 
nominelle sannsynligheten for steinsprang er større enn 1/1000. Her vurderes ikke faren for 
steinsprang å være større enn 1/100 noe sted. 

4.2.2.2 Snøskredfare 
Snøskredfare over påhugg er omtalt i geologisk rapport for Raudnipatunnelen. 

De øvre delene av skråningen er for bratte og terrenget har for høy ruhet til at det skal kunne 
samles store snømengder her. På utflatingen i midtre deler kan det akkumuleres snø, men det er 
begrensede arealer som har helning over 30° som kan være potensielle løsneområdet. I tillegg er 
det normalt beskjedne snømengder i området. Sannsynligheten for snøskred vurderes som mindre 
enn 1/1000. 

4.2.2.3 Jord- og flomskredfare 
I skråningen i øst er det opplyst at det har forekommet jordskred tidligere i forbindelse med nedbør. 
Her er terrenget stedvis bratt nok, og det er tilstrekkelig med løsmasser, til at slike skred kan løsne 
igjen. De vil imidlertid i de aller fleste tilfeller stoppe opp der terrenghelningen avtar. Vi vurderer at 
den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred i skråningen øst for påhugget stedvis er større 
enn 1/1000. 

4.2.2.4 Skredfare sørpeskred 
Det er enkelte mindre bekker og myrpartier i terrenget over den sørlige skråningen. Det er ikke 
observert partier her som virker egnede til utløsning av sørpeskred, verken med tanke på størrelse 
på dreneringsområde eller egnethet for oppsamling av vann i snødekket. 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred er mindre enn 1/1000 for hele 
området. 

4.2.3 Sprengning og uttaksmetode 

I forkant av arbeidet med bergskjæringen må det utføres enkel rensk og bolting i overliggende 
sideterreng. Deretter kan uttaket av skjæringen begynne fra toppen og ned. Behov for forbolter må 
vurderes fortløpende etter avgraving av løsmasser og ytterligere geologisk kartlegging. Bergsikring 
må utføres fortløpende etter hvert som pallene sprenges ut.  



 

 
 

Rapport Side 43 Av 69  

 

 
 

4.2.4 Sikringsbehov 

Basert på antatt bergmassekvalitet (Tabell 21) og geometri av skjæringen er det utarbeidet et grovt 
anslag over nødvendige sikringsmengder. Endelig sikringsomfang må bestemmes av 
ingeniørgeolog basert på de faktiske forholdene i anleggsfasen. 

Den østlige delen av området vurderes å ha fare for steinsprang og mindre jordskred fra noen 
lokale skrenter. Steinsprangene her kan sikres ved hjelp av rensk og bolting. I søkket øst for 
gården vurderes det å være fare for mindre jordskred, som kan sikres ved hjelp av en mindre 
stoppvoll. 

Det kan være aktuelt å sprenge ut større nisjer for drenering av skjæringen. Dette kan vurderes 
f.eks. i områdene der svakhetssonene treffer skjæringen, som gjerne er steder der vannet naturlig 
vil drenere mot. 

Tabell 22 Grovt estimat over sikringsmengder i bergskjæring og overliggende terreng. 

Sikringsmiddel Anslått mengde 

Manuell rensk [m2] 2600 

Maskinell rensk [m2] 1300 

Sikringsbolter (L=3-6 meter) [stk] 665 

Vertikale forbolter (L=6-8 meter) [stk] 50 

Sprøytebetong E1000 [m3] 90 

Steinsprangnett (evt. isnett) [m2] 400 

Voll h=1-2m [m] 30 

Sikringsbolter sideterreng (L=3-4 meter) [stk] 30 

 

4.2.5 Steinmaterialets egnethet  

Krav til materialer og utførelse av vegoppbygging er angitt i SVVs håndbok 200 [2]. Håndboken 
angir krav til tilslagsmaterialer for vegbygging blant annet basert på Los Angeles (LA) og micro-
Deval (MD) analyser. Kravene er styrt av hvilken trafikkgruppe anlegget ligger i og hva materialene 
skal brukes til.  

Det er estimert en andel tungtrafikk på 16 % [34]. Sammen med framskrevet ÅDT (>8000) faller 
strekningen inn i trafikkgruppe E. Det vil si at kravene til forsterkningslag på LA ≤ 35 og MD ≤ 20, 
og for bitumenstabilisert bærelag LA ≤ 30 og MD ≤ 15. Analyser av de 2 steinprøvene fra 
sammenlignbare lokaliteter viser at begge faller innenfor kravene for forsterkningslag og 
bitumenstabiliserte bærelag (Figur 24).  
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Figur 24 Prøveresultater analysert for forsterkningslag og bærelag [29]. 

Generelt kan det forventes at det meste av bergmassen langs den planlagte bergskjæringen er av 
brukbar kvalitet til vegbygging. Det anbefales allikevel at det gjennomføres hyppige og 
rutinemessige kontroller av bergarten.  

Krav til mekaniske egenskaper for jernbaneballast er LA ≤ 20 og MD ≤ 15. Ingen av 
bergartsprøvene i representativ bergart oppfyller kravet til Los Angeles verdi. 

4.3 Videre anbefalinger 

 Det må utføres detaljert kartlegging og vurdering av reell skredfare fra overliggende 
skråning.  

 Det bør utføres ytterligere undersøkelser av svakhetssonene, mektighet og utbredelse, 
som treffer bergskjæringen. Særlig den bredeste der undersøkelser av løsmassetykkelse i 
sonen er nødvendig for å kunne designe voll.  

 Det bør utføres laboratorietester av steinmaterialet for vurdering av Los-Angelesverdi og 
Micro-Deval-koeffisient tatt på stedet. 
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5 TRENGEREID 
I Trengereid vil ny E16 og Vossebane føre til betydelige endringer i området. I tillegg til dagsonen 
mellom nye Raudnipa- og Tunesfjelltunnelen, skal det også bygges tunnelramper som skal kobles 
på lokalvegsystemet via nye rundkjøringer. Jernbanen vil ligge på et lavere nivå, med en kort 
dagsone mellom Skulstadtunnelen og Arnatunnelen nede ved Trengereidsvingane. Figur 25 viser 
nye situasjon i Trengereid etter bygging.  

 

Figur 25 Oversikt over ny situasjon i Trengereid etter bygging [35]. 

Skjæringene som beskrives i foreliggende rapport er vist i Figur 26 og omfatter skjæring mellom de 
nye vegtunnelene (1), skjæring langs ny gang- og sykkelveg (2) samt skjæring i forbindelse med 
utvidelse av vegen (3). Heretter er skjæringene benevnt skjæring 1, 2 og 3.  
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Figur 26 Utsnitt fra modell. Oversiktsbilde av nye skjæringer som skal etableres i Trengereid: langs ny 

hovedveg (1), langs ny GS-veg (2) og utvidelse av eksisterende Hardangervegen på nedsiden av 

Middagshaugtunnelen (3). Middagshaugen utgjør sideterrenget i sør over de planlagte skjæringene.  

1. Skjæring mellom de nye vegtunnelene mellom Raudnipatunnelen og Tunesfjelltunnelen blir ca. 
140 m lang og får en maksimal høyde på ca. 15 m. Dette er en utvidelse av eksisterende 
skjæring mellom E16 og GS-vegen på utsiden av Middagshaugtunnelen. 

2. Ved at E16 utvides innover mot Middagshaugtunnelen må GS-vegen flyttes ytterligere inn i 
terrenget. Skjæringen på innsiden av GS-vegen blir ca. 50 m lang og får en total maksimal 
høyde på ca. 27 m. Ny skjæring vil ligge forholdsvis tett på eksisterende Middagshaugtunnel.  

3. Langs eksisterende Hardangerveg må vegen utvides for å ivareta siktkrav. Utvidelsen vil 
foregå over en lengde på ca. 35 m. Skjæringshøyden blir her opp mot 16 m.  

Orienteringen til alle de tre skjæringene er ca. N100°Ø. 

Skjæring i dagsonen mellom de nye banetunnelene (Skulstadtunnelen og Arnatunnelen) er omtalt i 
geologisk rapport til Arnatunnelen [1] da alle deler av forskjæringen og påhuggsflaten av praktiske 
årsaker er beskrevet i sammenheng. Sikringsestimat er også medtatt i tunnelrapporten. 

5.1 Observasjoner og fakta 

5.1.1 Topografi 

Trengereid er omringet av bratte fjell og dype daler. Eksisterende E16 ligger på en flate med antatt 
utfylte masser. I sør og mot øst er det bratte bergparti. Terrenget faller fra sør mot nord og ender i 
Sørfjorden.  
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Sideterrenget over de tre skjæringene som omtales i denne rapporten begrenses til fjellryggen kalt 
Middagshaugen. Middagshaugen er avgrenset av Vestredalen og Trengereiddalen som 
Hardangervegen følger videre sørover, se oversiktskart i Figur 27. Middagshaugen stiger opp 
sørover fra eksisterende Hardangervegen på kote 150 opp til kote 245 med en gjennomsnittlig 
stigning på ca. 20-30°. Fjellryggen er preget av flere gjennomsettende forsenkninger i terrenget.  

 

Figur 27 Topografisk kart over området. Plassering av de omtalte skjæringene er vist med røde sirkler. 

(norgeskart.no). 

Skjæringen mellom de nye tunnelene (skjæring 1) ligger i nedkant av de andre skjæringene med 
skjæringstopp ved ny GS-veg. Ny GS-veg (skjæring 2) skal ligge på ca. kote 152 mens høyeste 
topp av skjæring vil ligger på ca. kote 179. Herifra stiger terrenget med en vinkel på ca. 20°. Etter 
30-40 m skjæres sideterrenget av en NNV-lig orientert forsenkning før det stiger videre opp med en 
brattere vinkel på 40-50°.  

Sideterrenget over utvidelse av eksisterende skjæring (skjæring 3) er også relativt bratt i østlig del. 
Topp skjæring ligger på kote 165 og sideterrenget stiger på sørover med en vinkel på ca. 30° opp 
til kote 230.  

5.1.2 Kvartærgeologisk beskrivelse 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir stort sett bart fjell med tynt løsmassedekke i området over de 
nye skjæringene (Figur 28) [8]. Dette er bekreftet på feltbefaring der det er registrert skogkledd 
bergoverflate og bart berg.  

Vestover langs skjæring 1 øker løsmassemektigheten og grunnboringer viser fyllmasser med 
tykkelser på over 10 m ved planlagt portal til Tunesfjelltunnelen [36]. Det er benyttet både økt 
rotasjon, spyling og slag vekselvis for å trenge gjennom massene. Dette indikerer at det er mye 
faste masser, antatt tunnelmasser utfylt ifm. vegbygging. En regner med at massene over tid er 
komprimert og har fått økt fasthet [36]. 
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I Trengereiddalen viser kvartærgeologisk kart skredmaterialer. På befaring er det observert 
fyllmasser i forbindelse med veger, tynt lag av morenemasser i dalbunn og nedre del av skråning, 
forvitringsmasser og eksponert berg høyere i skråningene og begrenset omfang av skredmaterialer 
stedvis under brattskrenter.  

 

Figur 28 Kvartærgeologisk kart over Trengereid. Lys rosa viser bart fjell, stedvis tynt dekke, mørk rosa viser 

skredmateriale [8]. 

5.1.3 Berggrunn og oppsprekking 

Berggrunnen i området er ifølge NGU del av Hardangerfjorddekket og består av «metagråvakke, 
grågrønn, fin- til middelskorna, for det meste med granat og amfibol, også enkelte 
konglomeratsoner med boller av sure og basiske størkningsbergarter og noen steder 
kvartsittboller» [7]. Skjæringene ligger ved en skyveforkastning som danner bergartsgrense i vest 
mot gabbro. 

Det er utført målinger av strøk og fall til sprekkeplan, foliasjon og svakhetssoner.  

Ved feltobservasjoner er i hovedsak tre sprekkesett observert i området (Tabell 23): 

Tabell 23 Orientering og beskrivelse av dominerende sprekkesett i området.  

Sprekkesett Strøk Fall Beskrivelse 

1 10 70-
80 

Foliasjon, sprekkeavstand 5 cm – 0,5 m. Sprekkene undulerer. Glatt overflate. 
Utholdenhet gjennom hele skjæring >20 m. 

2 175 20 Stedvis meget utholdende sprekkesett opp mot 10 – 15 m. Sprekkeavstand fra 10 cm til 
3 meter. Plan, ru overflate. 

3 280 85 Plan ru overflate, undulerer, men med mindre grad enn sprekkesett 1. Sprekkeavstanden 
varierer mellom 5 cm – 1 m. Utholdenheten varierer, men er observert til ca. 5 m på det 
lengste. Det er observert flere sprekker med mindre utholdenhet av dette settet. 
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Figur 29 Typisk bilde av bergmassen tatt ved eksisterende GS-veg. Totalt sett i de eksisterende skjæringene 

er det observert svært få bolter. I bakgrunnen skimtes steinsprangnett ved påhugg sør, Middagshaugtunnelen.  

Berget er relativt massivt, men med enkelte sprekker som avgrenser blokker. Sprekkeruhet er 
observert ru i småskala og plan/bølget i storskala. Det er ikke registrert sprekkefylling, kun 
uomvandlete sprekkeflater med stedvis overflateoksidasjon.  

Det er lite synlige borpiper i skjæringen langs eksisterende GS-veg og skjæring som skal utvides 
(skjæring 3). Det er spor etter utfall langs de bratte sprekkeplanene. Langs eksisterende E16 er det 
registrert borpiper. Det er registrert svært få bolter og andre sikringsmidler i alle de eksisterende 
skjæringene. Langs Hardangervegen videre sørover og sør for tunnelmunning til 
Middagshaugtunnelen er deler av skjæringen sikret med steinsprangnett og bolter av ukjent alder. 
Det er også observert bergsikring i form av bolter og bånd over påhugg nordvest av 
Middagshaugtunnelen samt et fåtall bolter langs eksisterende E16. 

5.1.4 Svakhetssoner 

Svakhetssoner er søkk og depresjoner i terrenget med en gitt utstrekning. Disse er kartlagt etter 
analyser i ArcGIS, ved bruk av skyggekart basert på laserdata, supplert med feltbefaringer. Det er i 
hovedsak registrert to forsenkninger i terrenget som ligger i området for de planlagte skjæringene.  
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Den ene forsenkningen har strøk NNV-SSØ langs lineament 20A (Vedlegg B) og kommer til syne i 
høyre forskjæring/påhuggsflate til påhugg nordvest, Middagshaugtunnelen (Figur 30). Bredden er 
anslagsvis 5-7 m, og bergmassen i skjæringen er noe mer oppsprukket i dette området. På flyfoto 
og skyggebilder er det registrert at påhuggsflaten går innover her noe som kan tyde på utfall i 
byggefasen. Det er etablert en sognemur over topp skjæring i forsenkningen mot nedfall av 
løsmasser.  

 

Figur 30 Forsenkning I terrenget ved Middagshaugtunnelen, påhugg nord.  

Den andre observerte forsenkningen ligger i retning NS og er noe vanskelig å se i felt pga. mye 
skog og vegetasjon. Den er imidlertid synlig som et ca. 3-5 m bredt «søkk» i eksisterende skjæring 
langs E16. I dette partiet er det registrert mer gjennomsettende sprekker og sonen er boltet. 
Løsmassene over er sikret med en betongmur. I skjæringen langs eksisterende GS-veg er den noe 
mindre synlig både i felt og på dronebilder, men er markert på skyggekart.  

Det er ikke observert sprekkefyll eller vann i sonene under befaring.  

5.1.5 Vannforhold 

Det er generelt observert noe vannsig i de eksisterende skjæringene, men det er ingen tydelige 
drensløp i eksisterende skråning, Middagshaugen.  

Det er én grunnvannsbrønn i nærheten av skjæringene som skal etableres (Tabell 24). Denne 
ligger ved Hjelle bakeri. Avstanden til skjæring 1 er ca. 70 m, nærmeste sprengningspunkt til 
skjæring 2 ca. 90 m og skjæring 3 ca. 120 m.  

Forsenkning 
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Tabell 24 Oversikt over registrerte borhull nær planlagte skjæringer.  

Brønn 
ID 

Brønndyp 
[m] 

Dyp til 
fjell 
[m] 

Kapasitet Boreretning Avstand fra 
nærmeste 
skjæring [m] 

Kommentar 

13804 91 1,0 - - 70 Det er anmerket at 
hullet ikke er i bruk 

 

5.1.6 Bergartens mekaniske egenskaper 

Det er utført testing av bergmassen fra bergartsprøver langs hele prosjektet, men det er ikke utført 
testing av metagråvakken i Trengereid. Det er hyppig veksling mellom ulike bergarter i dette 
området. Metagråvakke har normalt helt annet mineralinnhold og mekaniske egenskaper enn de 
tilgrensende bergartene som gabbro. Det antas derfor at testresultatene på bergartsprøvene som 
er tatt i området avviker vesentlig fra egenskapene til bergarten i skjæringene.  

Gråvakke er en av bergartene som i HB N200 [2] blir nevnt i gruppen «svake bergarter som kan 
være spesielt vannømfintelige når de knuses ned og mineralene anrikes i finfraksjonen». I 
SINTEFs veileder for bruk av kortreist stein [28] er det beskrevet at gråvakke viser dårlige 
egenskaper som vegbyggingsmateriale. Gråvakke kan ha høyt innhold av glimmer/fri glimmer.  

Angitt verdi for borsynkindeks, DRI, for gråvakke er i litteraturen gitt i størrelsesområdet 25-65 [37]. 
Dette er et spekter som rangerer fra ekstremt lav til høy.  

Den er også angitt som bergart med spesielt dårlig slitasjeegenskaper med micro-deval koeffisient 
>20% og medfører høy finstoffproduksjon med mølleverdi >30% [38]. 

5.1.7 Skredfare 

Hele den planlagte bergskjæringen ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred 
ifølge NVE [23]. I Vestredalen er det i tillegg potensiell jord og flomskredfare, men dette berører 
ikke skjæringene direkte.  

I mars 2020 ble det registrert jordskred ved Hardangervegen ca. 70 m sør for sørlig/østlig påhugg 
til Middagshaugtunnelen, ca. 100 m fra skjæring 2. Det er beskrevet at skredet er forårsaket av 
mye vann i terrenget, høy vannføring i bekker og elver.  

I februar 2015 ble det registrert et steinsprang med ukjent størrelse ned på vegen ved påhugg øst 
Middagshaugtunnelen.  

5.1.8 Omgivelser 

Nærmeste bygning er Hjelle bakeri som ligger i en avstand på ca. 55 m fra skjæring 1, 75 m fra 
skjæring 2 og 125 m fra skjæring 3. Det er ingen øvrig bebyggelse (< 100 m) fra nærmeste 
sprengningsområde.  

Eksisterende E16, Hardangervegen og eksisterende GS-veg ligger i umiddelbar nærhet til de 
planlagte skjæringene. Eksisterende Trengeridtunnel ligger 80-90 m unna nærmeste skjæring.  

Middagshaugtunnelen ligger ca. 8,5 m innenfor prosjektert skjæringsfront av skjæring 2 (Figur 31). 
Avstand fra vederlag av tunnelen og opp til nærmeste punkt i skjæringen (hylle) er ca. 11 m. 
Lengden mellom tunnelen og skjæringen er omtrent det samme langs hele skjæringen.  
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Avstand fra Middagshaugtunnelen påhugg nord til nærmeste del av utvidelse i skjæring 3 er ca. 20 
m.  

 

Figur 31 Avstand mellom Middagshaugtunnelen og de planlagte skjæringene.  

Det er ikke registrert naturtyper med verdi i skjæringsområdet ifølge Miljødirektoratets nettsider 
[12].  

5.1.9 Radon 

Skjæringene som skal sprenges ut i Trengereid ligger i område som er klassifisert med moderat til 
lav aktsomhet for radon [11]. 

5.2 Vurderinger 

5.2.1 Stabilitet og geometrisk utforming 

Det er trangt i området og flere hensyn å ta med tanke på geometrisk utforming av skjæringene. 
Alle bergskjæringen er i utgangspunktet prosjektert med helning 10:1. Skjæringene har 
strøkretning i området N90-110°Ø og sprekkesett 3 kan opptre parallelt skjæringene. Dersom 
sprekkesett 3 på stedet har bratt fall (≥ 80°) kan det være hensiktsmessig for skjæringsstabiliteten 
å sprenge langs dette planet.  

Sprekkeplanenes orientering og observasjoner i eksisterende skjæringer tilsier at det kan 
forekomme planutglidninger langs sprekkeplan 3 og kileutglidning langs sprekkesett 3 i 
kombinasjon med 1 og 3.  

5.2.1.1 Skjæring 1 langs E16 
Skjæringshøyden for skjæring 1 er opp mot 15 m. Fremtidig byggetrinn 2 ligger kun 2-2,5 m inn, 
nærmere GS-veg med samme høyde. I neste fase av prosjektet må det vurderes om det er 
hensiktsmessig å sprenge ut til byggetrinn 2 med en gang.  

Det kan være utfordrende å bore 15 m lange hull uten boravvik. Den innmålte 
lagdelingen/foliasjonen er tilnærmet normalt på prosjektert skjæring og har bratt fall. Det kan hende 
at borhullene drar seg langs dette planet, noe som er gunstig hvis det følger samme retning som 

8,5 m 

11 m 
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retning på hullene. I eksisterende skjæring langs E16 er det ikke registrert boravvik og 
skjæringsflaten er slett og nesten uten sikringsmidler. Ny skjæring ligger parallelt eksisterende 
skjæringer og det antas at det vil være tilnærmet like forhold, men mer rom for avvik da 
skjæringshøyden er såpass høy. Dersom det oppstår store boravvik bør man redusere pallhøyden 
og sprenge ut i 2 omganger.  

Ca. 50 m av skjæringen ligger tett inntil fremtidig GS-veg. Det er derfor svært viktig å ha en slett 
skjæringskontur og hindre bakbryting i topp skjæring. Det anbefales derfor at dette området 
forboltes og sømbores.  

Det forventes at skjæringen kan bli påvirket av observert svakhetssone i en total bredde på 5-10 m 
(kjernen av sonen samt området rundt). Dette partiet vil sannsynligvis være mer oppsprukket og 
kreve mer sikring.  

5.2.1.2 Skjæring 2, langs gs-veg 
Skjæring 2 skal ligge på innsiden av ny gs-veg i en avstand på ned mot 8,5 m til den eksisterende 
Middagshaugtunnelen. Skjæringen blir svært høy, og det er lagt inn en hylle med teoretisk bredde 
på 6 m ved høyde 15 m. Høyden på 15 m er vurdert ut fra at den skal komme lengst unna 
eksisterende tunnel samtidig som det skal være mulig å sprenge ut. Som for skjæring 1 må det 
vurderes underveis om det er mulig å sprenge ut basert på erfaring med bl.a. boravvik.  

Total høyde blir opp mot 27 m. Pga. at skråningen har kun en slak stigning over topp skjæring 
(sørover), vil ikke hylla føre til vesentlig høyere skjæring. Berguttaket blir noe større, men det 
vurderes at en bedre totalstabilitet veier opp for økt uttak. Skjæringen skal ligge tett innpå ny GS-
veg og Middagshaugtunnelen. Det anbefales også her at det benyttes forbolter og sømboring for å 
bevare en god kontur og for å hindre bakbryting. Dette gjelder hele nedre pall.  

Også skjæring 2 kan bli påvirket av observert svakhetssone. Det forventes en bredde på 5-10 m 
med mer oppsprukket fjell som krever økt sikring.  

5.2.1.3 Skjæring 3, langs Hardangervegen 
Skjæring 3 er en utvidelse av eksisterende skjæring og utsprengningen må tilpasses inn mot den 
delen av eksisterende skjæring som skal beholdes. Skjæringshøyden blir opp mot 16 m og det må 
vurderes å dele opp delen av skjæringen med høyde over 10-12 m i 2 paller.  

Det er ikke observert svakhetssoner i området som vil påvirke skjæring 3.  

5.2.1.4 Oppsummering bergmassekvalitet 
Bergmassekvaliteten i området er varierende pga. varierende tetthet på oppsprekkingen. 
Sprekkeretning og fall bølger seg noe og er mer ugunstig orientert i enkelte partier. Svakhetssonen 
vil trolig treffe skjæring 1 og skjæring 2, over og under hylle.  

Antatt fordeling av bergmassekvalitet er gitt i Tabell 25 

Tabell 25 Antatt fordeling av bergmassekvalitet i skjæringene.  

Bergmassekvalitet Q-verdi Andel  Areal av skjæring  

B-Godt berg >10 12 % 350 m2 

C-Middels berg 4-10 60 % 1700 m2 

D-Dårlig berg 1-4 20 % 560 m2 

E-Svært dårlig berg 0,1-1 10 % 300 m2 
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5.2.2 Skredfare 

5.2.2.1 Steinsprang 
Det er registrert tidligere steinsprang ned mot Hardangervegen fra Middagshaugen. Terrenget er 
stedvis så bratt at blokker som løsner kan havne ned på veg. Dette gjelder særlig over østre del av 
skjæring 2. I den vestre delen avskjæres skjæringen av søkk i terrenget (tidligere omtalte 
svakhetssoner) som skaper en naturlig barriere mot nedfall. Vi vurderer vi at den årlige nominelle 
sannsynligheten for steinsprang ned mot GS-veg er større enn 1/1000, stedvis også større enn 
1/100. 

5.2.2.2 Snøskred 
Det er flere partier i skråningene som har ideell helning for oppsamling av snø, og utløsning av 
snøskred. Disse partiene er imidlertid både små, og har relativt kupert topografi på mindre skala. 
Dette vil betraktelig redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred. Samtidig er skråningen 
stedvis bevokst med skog som ytterligere vil stabilisere skogdekket. I tillegg er skråningen såpass 
lavtliggende at gunstige forhold for snøskred vil opptre betydelig sjeldnere enn det vil noen hundre 
meter høyere i terrenget. Selv om det skulle løsne snøskred vil disse grunnet klimatiske, 
topografiske forhold være ganske små og få begrenset hastighet. Basert på dette vurderer vi at 
den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i skråningene er mindre enn 1/1000. 

5.2.2.3 Jord- og flomskred 
Det er registrert et mindre jordskred ned på Hardangervegen fra skråningen. Basert på hendelsen 
vurderer vi at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred er større enn 1/1000.  

Det anbefales å gjøre ytterligere undersøkelser i terreng for å kartlegge skredfaren ytterligere.  

5.2.3 Sprengning og uttaksmetode 

I forkant av arbeidet med bergskjæringen må det utføres enkel rensk og bolting i overliggende 
sideterreng (Middagshaugen). Deretter kan uttaket av skjæringen begynne fra toppen og ned. 
Behov for forbolter må vurderes fortløpende etter avgraving av løsmasser og ytterligere geologisk 
kartlegging. Bergsikring må utføres fortløpende etter hvert som pallene sprenges ut. Da det det har 
foregått sprengningsarbeider i eksisterende skjæringer tidligere, er det viktig å være oppmerksom 
på at det kan gjenstå mulige forsagere i området.  

Vibrasjoner og rystelseskrav omtales generelt senere i rapporten.  

For sprengningsarbeidene som skal foregå i Trengereid vil disse foregå tett inn på 
Middagshaugtunnelen. Når nærliggende sprengning skal foregå, antas det at Hardangervegen 
forbi Trengereid inkludert Middagshaugtunnelen stenges for trafikk. Før trafikk kan settes på igjen 
må tunnelen inspiseres visuelt og det må foretas rensk og bergsikring ved behov før den åpnes for 
trafikk. Rystelsekrav for eksisterende tunneler er gitt av Tabell 26. Tilstand til Middagshaugtunnelen 
er ukjent og må befares. Supplerende sikring av tunnelen kan øke toleransen for rystelser.  

Tabell 26 Rystelseskrav for tunneler og bergrom, basert på tilstanden [39]. 
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5.2.4 Sikringsbehov 

Basert på kartlegging av bergmassen i området og geometri på bergskjæringen er det utarbeidet et 
grovt anslag over nødvendige sikringsmengder i bergskjæringene og sideterreng (Tabell 27).  

Tabell 27 Grovt estimat over sikringsmengder i bergskjæringene i Trengereid. 

Sikringsmiddel Anslått mengde 

Manuell rensk [m2] 2910 

Maskinell rensk [m2] 1455 

Sikringsbolter (L=3-6 meter) [stk] 680 

Vertikale forbolter (L=6-8 meter) [stk] 130 

Sprøytebetong E1000 [m3] 150 

Steinsprangnett [m2] 600 

Ettersikring eksisterende skjæring, sikringsbolter 

(L=3-4 m) [stk] 

100 

Sikringsbolter sideterreng (L=3-4 meter) [stk] 30 

 

Endelig sikringsomfang må bestemmes av ingeniørgeolog basert på de faktiske forholdene i 
anleggsfasen. 

Det er vurdert at det er behov for manuell rensk av hele skjæringsarealet og maskinell rensk av ca. 
50%. Sprøytebetong er tenkt benyttet i svakhetssoner og dårlig berg. I dårlig og middels dårlig berg 
kan det vurderes bruk av steinsprangnett i stedet for sprøytebetong. Fordelen med sprøytebetong 
er at det krever mindre vedlikehold i ettertid.  

Vannforhold og behov for isnett må vurderes etter utsprengning. Det er ikke isnett i de eksisterende 
skjæringene i området i dag og det er ikke registrert drensløp i skråningen eller skjæringene. Det 
kan imidlertid ikke utelukkes at det kan bli behov.  

Det forventes ikke store løsmassemektigheter bak topp skjæring. Det må graves av min. 2 m bak 
skjæringstopp og løsmassene videre må legges med stabil skråningsvinkel. Det kan være aktuelt 
med sognemur eller lignende tiltak dersom det påtreffes partier med større mektigheter. Dette kan 
f.eks. være ifm. observert svakhetssone. 

Svakhetssonen som kommer ut over tunnelportalen til Middagshaugen vil danne en naturlig 
barriere mot steinsprang/skred lengre sør. Planlagt hylle i prosjektert skjæring vil også hindre 
mindre nedfall. Området som må gås over og vurderes mtp. sikringsbehov vil derfor være 
begrenset. Det vurderes at sikringstiltak i sideterrenget hovedsakelig vil bestå av rensk og 
sporadisk bolting.  

Eksisterende skjæringer fremstår som undersikret. Det anbefales at tilstøtende områder til 
utsprengningsområdet ettersikres i form av rensk og sporadisk bolting.  

5.2.5 Steinmaterialets egnethet  

Det er ikke utført testing av de mekaniske egenskapene til bergarten på stedet. Ifølge tilgjengelig 
litteratur [2], [28], [37], [38] er gråvakke/metagråvakke ofte ikke egnet som vegbyggingsmateriale, 
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grunnet dårlige slitasjeegenskaper og høyt finstoffinnhold. Det er imidlertid variasjoner innen 
samme bergarter og det kan derfor ikke utelukkes at den kan ha noen bruksområder. For å få 
klarhet i dette bør det utføres testing.  

 

5.3 Videre anbefalinger 

 Det må utføres ytterligere kartlegging og vurdering av reell skredfare fra overliggende 
skråning. 

 Det bør utføres kartlegging av Middagshaugtunnelen for å kunne vurdere behov for 
supplerende sikring før sprengning.  

 Det bør utføres kartlegging av eksisterende skjæringer for å kunne vurdere behov for 
supplerende sikring før sprengning.  

 Om det er aktuelt å bruke steinmassene videre i anlegget bør det utføres laboratorietester 
av steinmaterialet for vurdering steinmassenes egnethet til vegbygging.  
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6 ARNA 
Ved ASKO i Arna skal det etableres en omfattende bergskjæring inn i eksisterende bergskjæring 
langs Terminalvegen (Figur 32). Skjæringen blir ca. 130 meter lang med høyder fra 12 til 34 meter.  

  

Figur 32: Utsnitt fra modell som viser den planlagte bergskjæringen. 

6.1 Observasjoner og fakta 

6.1.1 Topografi  

Den eksisterende bergskjæringen har høyde på 8 til 14 meter. Over denne stiger terrenget med ca. 
30-45° opp til et flatere område mellom kote 100-110 (Figur 33). Over dette stiger terrenget jevnt 
med enkelte bratte bergskrenter opp mot toppen av dalsiden på kote 160. 
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Figur 33: Oversikt over området der det er planlagt bergskjæring. Bildet er tatt mot vest. 

6.1.2 Kvartærgeologisk beskrivelse 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir bart fjell med tynt løsmassedekke i vestlig del av området 
rundt skjæringen og tynt morenedekke i østlig del [8]. Deler av området er allerede avdekt i østlig 
del der det i dag ligger påkjøringsramper til eksisterende vegsystem. Løsmassene observert på 
skjæringstopp og i sideterreng er tynnere dekke med vegetasjons- og morenemateriale samt noe 
blokkmateriale. Utførte totalsonderinger i dalbunnen i Arnadalen viser løsmassetykkelse fra 1 til 9 
meter [40]. 

6.1.3 Berggrunn og oppsprekking 

Berggrunn i området er ifølge NGU en anortositt [7]. Bergarten består hovedsakelig av anortositt 
med mørkere linser og lag av gabbro/amfibolitt. Bergarten er en del av Lindåsdekket som 
kjennetegnes av høy grads metamorfose og utbredt magmatisme [33]. 

Det er utført målinger av strøk og fall til sprekkeplan, foliasjon og svakhetssoner. Det er benyttet 
høyrehåndsregelen ved utføring av målingene.  

Ved feltobservasjoner er fire sprekkesett observert i området (Figur 34). Det mest dominerende 
sprekkesettet i området har strøk/fall N113°Ø/56° (1m). Foliasjonens strøk følger dalsiden, men 
varierer rundt vertikalt fall fra vest til øst grunnet noe foldning. Hovedvekten av målinger av 
foliasjonens orientering viser at den faller mot øst (samme retning som dalsiden). Orienteringen til 
de andre sprekkesettene er gitt i Tabell 28. Målingene er utført ved bergblotninger i sideterrenget 
samt i den eksisterende bergskjæringen langs Terminalvegen. 
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Tabell 28: Orientering av dominerende sprekkesett i området. 

Sprekkesett Antall 
målinger 

Strøk Fall Kommentar 

1m 41 113° 56° Hovedsprekkesettet. Sprekkavstanden er 0,4-1 meter. 
Overflatene er hakket glatt. Sprekkene har stor 
utholdenhet, over 3 meter. Det er observert 
kvartsinnfylling i flere av sprekkene med stor 
utholdenhet i bergskjæringen langs Terminalvegen. 

2m 10 262° 61° Sprekkeavstand 0,3-1 meter, plan ru overflate, 
observert lengde opp mot 3 meter. 

3m 9 239° 12° Sprekkeavstand er 20-50 cm, enkelte av sprekkene har 
stor utholdenhet. Sprekkeflatene har en ru karakter. 

4m 16 10° 87° Foliasjon. Varierer om vertikalen, men faller i hovedsak 
mot øst.  

 

 

Figur 34: Stereografisk projeksjon som viser sprekkesettene. Bergskjæringens orientering er vist med oransje 

strek og skravur. 

Bergmassekvaliteten er noe varierende langs den eksisterende bergskjæringen. I nordlig del er 
berget småfallent og sukkerbitaktig. Kvaliteten er dårlig til god. Langs svakhetssonene i den 
eksisterende bergskjæringen er kvaliteten kartlagt til dårlig.  

6.1.4 Svakhetssoner 

Det er kartlagt en svakhetssone som krysser bergskjæringen. Svakhetssoner er søkk og 
depresjoner i terrenget med en gitt utstrekning. Disse er kartlagt etter analyser i ArcGIS, ved bruk 
av skyggekart basert på laserdata, supplert med feltbefaringer.  

Svakhetssonen har strøk NV-SØ og viser seg i eksisterende bergskjæring langs Terminalvegen. 
Sonen er omtrent 2 meter bred og har strøk/fall N310°/85°. Den er sterkt oppsprukket, vannførende 
og fyllmaterialer anses å domineres av sandig materiale.  

      Orientering bergskjæring 
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Figur 35: Svakhetssone 1, dårlig berg på begge sider av sonen. 

6.1.5 Vannforhold 

Det er observert vannsig langs svakhetssonen. I tillegg er det observert noe vannsig ut fra 
sprekkene i sprekkesett 3m.  

Det er ingen grunnvannsbrønner/borehull i nærheten av den planlagte bergskjæringen. 

6.1.6 Bergartens mekaniske egenskaper 

Steinprøver er innhentet på befaring til laboratorietesting av bergartens mekaniske egenskaper, 
mineralogisk sammensetning og bergartsbestemmelse. Det er også utført testing av bergartens 
egnethet til bruk i vegbygging.  

Det er utført tester på anortositt hentet fra østsiden av Arnadalen, ca. 500 meter øst for 
bergskjæringen. Bergarten er identifisert som prøve nr. 1, BT1-1 i prøvingsrapport fra SINTEF [41] 
(Vedlegg E). 

Mineralogisk sammensetning og bestemmelse av bergart 
Det er gjennomført XRD-analyse på prøven for å bestemme mineralogisk sammensetning. 
Resultatene er gitt i Tabell 29. Basert på visuell evaluering sammen med XRD-resultatet er 
bergartstypen tolket å være en pyroksen-granulitt med noe innslag av gneis. 

Tabell 29: Mineralogisk sammensetning i anortositt. 

Kvarts Glimmer Plagioklas K-feltspat Pyroksen Amfibol Granat Kloritt Svovelkis 

3 % 2 % 40 % 8 % 24 % 4 % 18 % 1 % < 1 % 
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Mekaniske egenskaper 
Det er utført analyser av mekaniske egenskaper til anortositten. Analysene omfatter blant annet 
borsynkindeks (DRI) og borslitasjeindeks (BWI). Prøven har middels borsynkindeks (DRI) og lav 
borslitasjeindeks (BWI). Analysene og testverdier er presentert i detalj i prøvingsrapportene fra 
SINTEF (Vedlegg E). 

Egnethet til vegformål 
SVVs laboratorium i Bergen har utført tester for vurdering av steinmaterialets egnethet til 
vegformål. Steinprøvene er knust ned til riktig fraksjon i laboratoriet og testet for motstand mot 
slitasje (Micro Deval-koeffisient), motstand mot nedknusing (Los Angeles-verdi og flisighetstest 
(kornform). Resultatene fremgår av Tabell 30. 

Tabell 30: Resultater fra testing av steinmaterialets egnethet til vegformål. 

SWECOS 

Prøve ID 
Lokalitet 

Bergart 

(NGU kart) 

Bergart  

Visuelt/XRD  

Los 

Angeles 

Micro-

Deval 

Flisighet 

(f) 

BT1-1 
Sætre stein, 

Arna Anortositt 

Pyroksen-
granulitt (evt. 

noe innslag av 
gneis) 

16 10 1,44 

6.1.7 Skredfare 

Hele den planlagte bergskjæringen ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred 
ifølge NVE [23]. Det er ikke registrert skredhendelser i området. Det er installert sikring i 
eksisterende bergskjæring i form av spredt bolting. På toppen av skjæringen er det noen 
betongmurer.  

6.1.8 Omgivelser 

Nærmeste bygning er ASKO med en avstand på ca. 100 meter. På Miljøstatus.no er det registrert 
at det går er hjortetråkk gjennom skjæringsområdet [12].  

6.1.9 Radon 

Skjæringen som skal sprenges ut i Arna ligger i område som er klassifisert med moderat til lav 
aktsomhet for radon [11]. 

 

6.2 Vurderinger 

6.2.1 Stabilitet og geometrisk utforming av bergskjæring 

Bergskjæringen er prosjektert med helning 10:1. Pallhøyden er 12 meter og bredden på pallene 
skal være 6 meter (Figur 36). I sentrale deler av skjæringen blir det tre paller, hvor de to nedre har 
en høyde på 12 meter og den øvre har høyder mellom fire og 10 meter. Samlet skjæringsareal er 
ca. 3000 m2. 
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Figur 36: Geometrisk utforming av bergskjæringen. Figuren viser tverrprofil ved profil nr. 335. 

Skjæringen har en buet form, noe som gjør at det forventes ulike bruddmekanismer langs 
skjæringen. Generelt er sprekkenes orientering gunstig i forhold til utglidninger. I sørlig del kan det 
forekomme planutglidning lang sprekkesett 2m og kileutglidning ved kombinasjon av 2m og 4m. På 
midtre deler av skjæring kan foliasjonsplanet (4m) potensielt benyttes som skjæringsvegg der det 
faller mot øst. I tilfeller der det faller mot vest kan dette føre til overheng i skjæringen. De øvrige 
sprekkesettene faller inn i/langs med skjæringen her, slik at det ikke forventes store utglidninger. I 
nordlig del kan det oppstå planutglidning langs hovedsprekkesett 1m, og kiler ved kombinasjon av 
1m og 4m.  

Selv om det ikke forventes store stabilitetsproblemer på grunn av de observerte sprekkenes 
orientering, anbefales det allikevel av det installeres forbolter i deler av hver pall. Det er for å sikre 
totalstabilteten i hele skjæringen, spesielt i områdene der høyden er opp mot 34 meter.  

Den observerte svakhetssonen kommer ut nær vinkelrett i skjæringen. Dette er gunstig da den vil 
ha kort utbredelse i skjæringen. Langs sonen bør det sprenges ut en nisje for å lede vannet 
kontrollert ned i skjæringen.  

Topp skjæring vil havne på kote 100-106. Det er i området hvor terrenget flater noe ut. 
Løsmassene i dette området består av vegetasjon og noe morenemasser. Det er også observert 
blokker. Løsmasser må graves av minst 2 meter ut fra ferdig skjæringstopp. Avhengig av mektighet 
på løsmasse må det vurderes om det kan benyttes stabil graveskråning, eller om det må etableres 
mur enkelte steder.  

Bergmassekvaliteten i området er varierende. Det er områder i den eksisterende skjæringen som 
er massive med liten oppsprekking. I svakhetssonene er kvaliteten svært dårlig på grunn av tett 
oppsprekking og sprekkemateriale. Antatt bergmassekvalitet i bergskjæringen er vist i Tabell 31. 
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Tabell 31: Antatt fordeling av bergmassekvalitet i skjæringen. 

Bergmassekvalitet Q-verdi Andel  Areal av skjæring  

B-Godt berg >10 20 % 600 m2 

C-Middels berg 4-10 40 % 1200 m2 

D-Dårlig berg 1-4 33 % 990 m2 

E-Svært dårlig berg 0,1-1 7 % 200 m2 

6.2.2 Skredfare 

Jord- og flomskredfare 
Løsmassemektigheten i området er observert å stedvis være til 1-2 meter. Søkket langs 
svakhetssonen er et potensielt løsneområde for jord- og/eller flomskred, men massene i søkket 
domineres av stein og blokk. På bakgrunn av observasjoner av terrenget, løsmassemektigheter og 
fravær av tidligere hendelser, vurderes sannsynligheten for jord- og flomskred som mindre enn 
1/1000.  

Snøskredfare 
De øvre delene av skråningen er for bratte og terrenget har for høy ruhet til at det skal kunne 
samles store snømengder her. På utflatingen i midtre deler kan det akkumuleres snø, men det er 
begrensede arealer som har helning over 30° som kan være potensielle løsneområdet. I tillegg er 
det normalt beskjedne snømengder i området. Sannsynligheten for snøskred vurderes som mindre 
enn 1/1000. 

Steinsprang 
Terrenget i øvre deler av skråningen er bratt, og det er observert avgrensede bergpartier. 
Sannsynligheten for steinsprang vurderes som større enn 1/1000 og det må utføres tiltak i 
skråningen før arbeidet med bergskjæringen kan begynne. Det vurderes som nødvendig med en 
rensk av hele skråningen utført av renskelag i tau. Det antas at det blir behov for spredt boltesikring 
og steinsprangnett i skråningen i tillegg til rensk. I tillegg antas det at det blir nødvendig med et 
enkelt fanggjerde på toppen av bergskjæringen for å hindre mindre steinsprang ned mot veg.   

6.2.3 Sprengning og uttaksmetode 

I forkant av arbeidet med bergskjæringen må det utføres skredsikring i overliggende terreng. Det 
må også monteres fanggjerde på toppen av skjæringen. Deretter kan uttaket av skjæringen 
begynne fra toppen og ned. Behov for forbolter må vurderes fortløpende etter avgraving av 
løsmasser og ytterligere geologisk kartlegging. Bergsikring må utføres fortløpende etter hvert som 
pallene sprenges ut.  
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Figur 37: Rekkefølge på arbeidet med å etablere bergskjæringen. 

6.2.4 Sikringsbehov 

Basert på kartlegging av bergmassen i området og geometri på bergskjæringen er det utarbeidet et 
grovt anslag over nødvendige sikringsmengder i bergskjæringen og i overliggende terreng (Tabell 
32). Endelig sikringsomfang må bestemmes av ingeniørgeolog basert på de faktiske forholdene i 
anleggsfasen. Totalt areal av bergskjæringene er ca. 3000 m2 og sideterrenget er ca. 7000 m2.  

  

1. Skredsikring, 
rensk og bolter 

2.Fanggjerde 

3.Ta ut bergskjæring fra toppen 
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Tabell 32 Grovt estimat over sikringsmengder i bergskjæring og overliggende terreng. 

Sikringsmiddel Anslått mengde 

Manuell rensk [m2] 3000 

Maskinell rensk [m2] 1500 

Sikringsbolter (L=3-6 meter) [stk] 875 

Vertikale forbolter (L=6-8 meter) [stk] 120 

Sprøytebetong E1000 [m3] 60 

Steinsprangnett [m2] 1200 

Isnett [m2] 70 

Sikringsbolter sideterreng (L=1,5-4 meter) [stk] 280 

Steinsprangnett sideterreng [m2] 500 

Fanggjerde, 200 kJ, sideterreng [m] 150 

6.2.5 Steinmaterialets egnethet  

Krav til materialer og utførelse av vegoppbygging er angitt i SVVs håndbok 200 [42]. Håndboken 
angir krav til tilslagsmaterialer for vegbygging blant annet basert på Los Angeles (LA) og micro-
Deval (MD) analyser. Kravene er styrt av hvilken trafikkgruppe anlegget ligger i, og hva materialene 
skal brukes til.  
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Figur 38: Resultater fra undersøkelser av oppknusing og slitasje av bergmasser langs hele prosjektet. Prøve 

nr. BT1-1 representerer anortositten som bergskjæringen skal etableres i.  

Generelt kan det forventes at det meste av bergmassen langs den planlagte bergskjæringen er av 
brukbar kvalitet til vegbygging. Det anbefales allikevel at det gjennomføres hyppige og 
rutinemessige kontroller av bergarten.  

Prøven tilfredsstiller også kravene til bruk som jernbaneballast som er LA ≤ 20 og MD ≤ 15 [30]. 

6.3 Videre anbefalinger 

 Det må utføres ytterligere kartlegging og vurdering av reell skredfare fra overliggende 
skråning.  

 Det bør utføres ytterligere ingeniørgeologisk kartlegging i bergskjæringen og 
undersøkelser av løsmassetykkelse i skråningen over.  

 Det bør utføres flere laboratorietester av steinmaterialet for vurdering av Los-angelesverdi 
og Micro-Deval-koeffisient. 

 Det kan gjøres en mer detaljert vurdering på om geometrisk utforming av skjæringen bør 
endres til f.eks. høyere paller med én hylle. Dette vil resultere i mindre terrenginngrep og 
uttak, men trolig større behov for bergsikring.  
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7 GENERELLE ANBEFALINGER OG KRAV TIL 
OVERVÅKNING  

7.1 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen  

I henhold til N200 [2] skal en person med bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse skal følge opp 
arbeidet og ha det faglige ansvaret for permentsikring. Berget skal kartlegges under berguttak og 
stabilitetsforholdene skal vurderes fortløpende. Uttaksmetode, helningsvinkel på skjæring, 
håndtering av vann og is samt metode og omfang av permanentsikring, bestemmes underveis.  

Utført sikring skal sammen med de geologiske forholdene dokumenteres i sluttrapport. Rapporten 
skal også inneholde informasjon om fremtidig vedlikehold.  

7.2 Krav til overvåking av spesielle forhold  

7.2.1 Svelleleire 

Det anbefales at svelleegenskaper kontrolleres via prøving av sprekkemateriale under uttak av 
bergskjæringer i forbindelse med svakhetssoner. Dette vil gi kjennskap til svelleegenskapene i 
bergmassen slik at design av permanentsikring kan optimaliseres. 

7.2.2 Radon 

Innhold av høye radonkonsentrasjoner i sprengtsteinmasser begrenser bruk til masser under/rundt 
bygninger. Dersom masser fra berguttaket skal brukes til slike formål, anbefales det testing av 
radonkonsentrasjon.  

7.2.3 Grenseverdier for vibrasjoner 

For endelig fastsettelse av grenseverdier for vibrasjoner og støt fra sprengningsarbeidene må det 
utføres befaring av aktuelle bygninger for avklaring av riktige inputparametere. 
Bygningsbesiktigelse anbefales utført innenfor en avstand på 50 meter for bygninger fundamentert 
på berg, og innenfor en avstand på 100 meter for bygninger fundamentert på løsmasse. 
Besiktigelsen skal også omfatte bygninger som forventes å kunne bli påvirket av arbeidene. 
Bygningenes fundamenteringsforhold må også avklares for å kunne vurdere fare for setninger. 
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Figur 1 Stanghelle: Oversiktsbilde mot eksisterende jernbanebru og videre nordover. 

 

Figur 2 Stanghelle: Oversiktsbilde tatt mot eksisterende spor på andre siden av Dalevågen. Hus som er sirklet rundt skal rives 
(3 stk.).  
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Figur 3 Stanghelle: Skjæring langs eksisterende jernbanespor. Bildet er tatt mot nord.  

 

Figur 4 Stanghelle: Skjæring langs eksisterende jernbanespor. Bildet er tatt mot sør. 
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Figur 5 Stanghelle: Murer og tynt vegetasjonsdekke ved Ospeholtet 39. Ospeholtet 37 skimtes i bakgrunnen (hvitt hus). 
Bildet er tatt mot sørvest.  

 

Figur 6 Stanghelle: Vågslia 27 og området nedenfor. Bildet er tatt mot nordvest.  
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Figur 7 Tolåsen. Oversiktsbilde. Bildet er tatt mot sørøst.  

 

Figur 8 Trengereid: Oversiktsbilde mot Middagshaugen. Eksisterende Middagshaugtunnelen går gjennom fjellryggen.  
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Figur 9 Trengereid: Detaljbilde av bergskjæring langs eksisterende GS-veg. 

 

Figur 10 Trengereid: Detaljbilde av skjæring. Middagshaugtunnelen påhugg sørøst i bakgrunnen. 
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Figur 11 Trengereid: Eksisterende skjæring langs E16. Bildet er tatt mot øst. (kilde: google.maps). 

 

Figur 12 Trengereid: Eksisterende skjæring langs Hardangervegen som skal sprenges ut lengre inn (skjæring 3). Bilde er tatt 
mot sørvest. (kilde: google.maps) 
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Figur 13 Arna: Terreng og vegetasjon i overkant av eksisterende bergskjæring. 

 

Figur 14 Arna: Bratt terreng i øvre deler av skråningen over planlagt bergskjæring. Det er observert avgrensede bergpartier. 
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Figur 15 Arna: Vannsig fra sprekkesett 3m i eksisterende bergskjæring.  
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1 Oppsummering testresultat 
 
Testresultat, kalkulerte indekser og klassifiseringer er oppsummert i de nedenstående tabellene. 
 
 
Prøve nr.  
(gitt av SINTEF) 1 2 3 4 5 

Prøvemerking 
(gitt av oppdragsgiver) 

BT1-1,  
Sætre stein 

BT1-2,  
Teigane 9 

BT1-3, 
Arnanipatunnel 

BT1-4,  
Takvam 

busstopp 

BT1-5, 
Osterøybroa-

Herland 
Sprøhetstall  
(S20) 

46,7 34,4 52,6 46,5 48,9 
Middels Meget lav Høy Middels Middels 

Sievers' J 
(SJ) 

5,2 8,5 16,1 35,9 32,2 
Høy 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Lav 

overflatehardhet 
Lav 

overflatehardhet 

Slitasjeverdi hardmetall 
(AV) 

3,0 4,0 4,0 0,5 5,0 
Meget lav Lav Lav Ekstremt lav Lav 

Borsynkindeks 
(DRI™) 

43 34 55 53 55 
Middels Lav Middels Middels Middels 

Borslitasje indeks 
(BWI™) 

30 43 24 14 25 
Lav Middels Lav Meget lav Lav 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse  
Kvarts  3 % < 1 %    1 % < 1% 17 % 

Glimmer 2 %    4 % < 1 %     5 %   6 % 

Plagioklas 40 %  48 %  53 %  26 % 45 % 

K-feltspat 8 %    14 % 

Pyroksen 24 %    4 %     6 % 

Amfibol   4 %  12 %  29 %  51 %  

Granat 18 %    5 %    

Klinozoisitt   24 %    6 %  13 % 12 % 

Zoisitt      9 %   

Kloritt    1 %    2 % < 1 %    3 %  

Svovelkis < 1 % < 1 %    

Kopperkis  < 1 %    

Hematitt    < 1 %  

                                           Bergartsnavn (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 

 
Gneis og 
pyroksen 
granulitt 

Granulitt Amfibolitt Amfibolitt Gneis 

 
 
Klassifisering av S20, SJ og AV i henhold til Dahl. F., et al. 2012. Classifications of properties influencing the drillability of rocks, based 
on the NTNU/SINTEF test method. Tunnelling and Underground Space Technology 28 (2012) 150-158. 
 
Klassifisering av DRI™ og BWI™ i henhold til Prosjekt rapport “13A-98 Drillability Test Methods”, utgitt av Institutt for bygg, anlegg 
og transport, NTNU.  
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Prøve nr.  
(gitt av SINTEF) 6 7 8 9 10 

Prøvemerking 
(gitt av oppdragsgiver) 

BT1-6, 
Sognstadtnl-tog  

BT1-7,  
Romslo  

BT1-8, 
Oppdrettstunnel

Risnes 

BT1-9, 
Forskjæring 

Synneset 

BT2-1, 
 Holene-BKK 

 
Sprøhetstall  
(S20) 

52,8 50,5 53,9 56,5 54,3 
Høy Middels Høy Høy Høy 

Sievers' J 
(SJ) 

17,3 1,8 2,1 18,5 2,8 
Middels 

overflatehardhet 
Ekstremt høy 

overflatehardhet 
Meget høy 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Meget høy 

overflatehardhet 

Slitasjeverdi hardmetall 
(AV) 

2,0 6,0 8,0 0,5 12,5 
Meget lav Lav Lav Ekstremt lav Middels 

Borsynkindeks 
(DRI™) 

56 42 46 60 48 
Middels Lav Middels Høy Middels 

Borslitasje indeks 
(BWI™) 

20 37 35 12 36 
Meget lav Middels Middels Meget lav Middels 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse  
Kvarts  27 %   2 % 40 %   3%  46 % 

Glimmer 16 %   1 %   3 %     9 % 

Plagioklas 32 % 37 % 29 % 39 %  27 % 

K-feltspat 4 %   8 % 12 %   2 %    6 % 

Pyroksen 6 % 29 %   2 %   4 %    2 % 

Amfibol    1 %  16 %  

Granat  21 %    

Klinozoisitt 16 %    9 % 27 %    5 % 

Kloritt     4 %   8 %  

Kalsitt     < 1 % 

                                           Bergartsnavn (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 

 Glimmerrik  
gneis Gneis Gneis Gneis Gneis 

 
 
Klassifisering av S20, SJ og AV i henhold til Dahl. F., et al. 2012. Classifications of properties influencing the drillability of rocks, based 
on the NTNU/SINTEF test method. Tunnelling and Underground Space Technology 28 (2012) 150-158. 
 
Klassifisering av DRI™ og BWI™ i henhold til Prosjekt rapport “13A-98 Drillability Test Methods”, utgitt av Institutt for bygg, anlegg 
og transport, NTNU.  
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Prøve nr.  
(gitt av SINTEF) 11 12 13 14 15 

Prøvemerking 
(gitt av oppdragsgiver) 

BT2-2,  
Kråni-Øvre 

Skulstad  

BT2-3,  
Hana lokaltunnel 

  

BT2-4, 
Staveneset 

  

BT2-5, 
Kjernestunnelen 

tog  

BT3-1,  
GPS241 

Forskjæring sør, 
Skreien II 

Sprøhetstall  
(S20) 

54,9 49,3 55,9 33,8 45,6 
Høy Middels Høy Meget lav Middels 

Sievers' J 
(SJ) 

24,5 18,8 10,9 4,3 6,6 
Lav 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Høy 

overflatehardhet 
Høy 

overflatehardhet 

Slitasjeverdi hardmetall 
(AV) 

2,0 2,0 3,0 2,0 9,5 
Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Lav 

Borsynkindeks 
(DRI™) 

59 52 56 30 44 
Høy Middels Middels Meget lav Middels 

Borslitasje indeks 
(BWI™) 

18 22 21 40 38 
Meget lav Lav Lav Middels Middels 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse  
Kvarts   28 % 45 % 48 % < 1%  30 % 

Glimmer    4 % 13 %   6 %     6 % 

Plagioklas  34 % 19 % 30 %  30 %  58 % 

K-feltspat    1 %   3 %   1 % < 1 % < 1 % 

Pyroksen     34 %    4 % 

Amfibol    5 %    3 %  25 %  

Granat    1 %   1 %  < 1 % 

Klinozoisitt  19 %      8 %  

Kloritt    8 %   8 %   4 %   

Kalsitt < 1 %   7 %   1 %   

Dolomitt    3 %   6 %   

Goetitt       1 %  

                                           Bergartsnavn (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 
 Gneis Gneis Gneis Amfibolitt Gneis 

 
 
Klassifisering av S20, SJ og AV i henhold til Dahl. F., et al. 2012. Classifications of properties influencing the drillability of rocks, based 
on the NTNU/SINTEF test method. Tunnelling and Underground Space Technology 28 (2012) 150-158. 
 
Klassifisering av DRI™ og BWI™ i henhold til Prosjekt rapport “13A-98 Drillability Test Methods”, utgitt av Institutt for bygg, anlegg 
og transport, NTNU.  
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Prøve nr.  
(gitt av SINTEF) 16 17 18 19 20 

Prøvemerking 
(gitt av oppdragsgiver) 

BT3-2,  
GPS256 

Forskjæring sør, 
Lille Fossmark II  

BT3-3, 
 GPS258 

Forskjæring nord  
Lille Fossmark II 

BT3-4, 
 GPS319 

Sildaskjæret  

BT3-5,  
GPS324 

Stanghelle skole  

BT3-6,  
GPS326 

Veiskjæring 
Skredi 

Sprøhetstall  
(S20) 

50,1 52,1 50,0 57,3 59,7 
Middels Høy Middels Høy Høy 

Sievers' J 
(SJ) 

2,8 7,6 47,7 4,0 75,4 
Meget høy 

overflatehardhet 
Middels 

overflatehardhet 
Lav 

overflatehardhet 
Meget høy 

overflatehardhet 
Meget lav 

overflatehardhet 

Slitasjeverdi hardmetall 
(AV) 

5,5 13,0 5,0 8,0 9,5 
Lav Middels Lav Lav Lav 

Borsynkindeks 
(DRI™) 

44 51 58 53 70 
Middels Middels Middels Middels Meget høy 

Borslitasje indeks 
(BWI™) 

34 33 23 29 19 
Middels Middels Lav Lav Meget lav 

Mineralogisk sammensetning bestemt ved XRD-analyse  
Kvarts  33 %  31 % 18 % 27 %  33 % 

Glimmer 6 %    3 %   8 %   4 %  12 % 

Plagioklas 34 %  41 % 43 % 59 %  39 % 

K-feltspat 19 %  17 % 12 %   7 %    2 % 

Pyroksen 5 %    5 %   3 %   2 %    5 % 

Amfibol   11 %   

Granat  < 1 %   < 1 % 

Klinozoisitt 2 %       8 % 

Kloritt     2 %   4 %   1 %  

                                           Bergartsnavn (basert på en visuell evaluering samt XRD resultat) 
 Gneis Gneis Gneis Gneis Gneis 

 
 
Klassifisering av S20, SJ og AV i henhold til Dahl. F., et al. 2012. Classifications of properties influencing the drillability of rocks, based 
on the NTNU/SINTEF test method. Tunnelling and Underground Space Technology 28 (2012) 150-158. 
 
Klassifisering av DRI™ og BWI™ i henhold til Prosjekt rapport “13A-98 Drillability Test Methods”, utgitt av Institutt for bygg, anlegg 
og transport, NTNU.  
 



 

PROSJEKTNR 
102017871-1 

 

RAPPORTNR 
18134IG 

VERSJON 
1 7 av 69 

 

 
 

2 Resultat borbarhetsanalyse for bestemmelse av DRI og BWI  
 
 
TESTRESULTAT           
Prøve nr. 
(gitt av SINTEF) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prøvemerking  
(gitt av oppdragsgiver) 

BT1-1,  
Sætre stein 

BT1-2,  
Teigane 9 

BT1-3, 
Arnanipa 

tunnel 

BT1-4,  
Takvam 

busstopp 

BT1-5, 
Osterøy 

Broa 
Herland 

BT1-6, 
Sognstadtnl

tog 

BT1-7,  
Romslo  

BT1-8, 
Oppdretts- 

tunnel 
Risnes 

BT1-9, 
Forskjæring

Synneset 

BT2-1, 
 Holene 

BKK  

Sprøhetstall (S20, 11,2 - 16,0 mm) [%] 46,7 34,4 52,6 46,5 48,9 52,8 50,5 53,9 56,5 54,3 

Flisighet (f)   1,44 1,34 1,41 1,41 1,34 1,46 1,34 1,43 1,43 1,41 

Pakningsgrad   0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 

Densitet (ρ) [g/cm3] 2,73 3,19 2,89 2,99 2,74 2,84 2,80 2,73 2,93 2,71 

Sievers' J (SJ) [mm/10] 5,2 8,5 16,1 35,9 32,2 17,3 1,8 2,1 18,5 2,8 

Slitasjeverdi (AV) [mg] 3,0 4,0 4,0 0,5 5,0 2,0 6,0 8,0 0,5 12,5 

 
          

BEREGNEDE INDEKSER           

Borsynkindeks (DRI™) 43 34 55 53 55 56 42 46 60 48 

Borslitasjeindeks (BWI™) 30 43 24 14 25 20 37 35 12 36 
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TESTRESULTAT           
Prøve nr. 
(gitt av SINTEF) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prøvemerking  
(gitt av oppdragsgiver) 

BT2-2, 
Kråni, 
Øvre 

Skulstad 

BT2-3, 
 Hana 

lokaltunnel 

BT2-4, 
Staveneset 

BT2-5, 
Kjernes-
tunnelen 

tog 

BT3-1, 
GPS241 

Forskjæring 
sør,  

Skreien II 

BT3-2, 
GPS256 

Forskjæring 
sør, Lille 

Fossmark II  

BT3-3, 
GPS258 

Forskjæring 
nord, Lille 

Fossmark II 

BT3-4, 
GPS319 

Sildaskjæret 

BT3-5, 
GPS324 

Stanghelle 
skole 

BT3-6, 
GPS326 

Veiskjæring 
Skredi 

Sprøhetstall (S20, 11,2 - 16,0 mm) [%] 54,9 49,3 55,9 33,8 45,6 50,1 52,1 50,0 57,3 59,7 

Flisighet (f)   1,39 1,40 1,46 1,32 1,39 1,41 1,40 1,39 1,39 1,39 

Pakningsgrad   2 2 2 0 1 1 1 3 2 3 

Densitet (ρ) [g/cm3] 2,88 2,84 2,76 3,05 2,74 2,67 2,66 2,73 2,73 2,76 

Sievers' J (SJ) [mm/10] 24,5 18,8 10,9 4,3 6,6 2,8 7,6 47,7 4,0 75,4 

Slitasjeverdi (AV) [mg] 2,0 2,0 3,0 2,0 9,5 5,5 13,0 5,0 8,0 9,5 

 
          

BEREGNEDE INDEKSER           

Borsynkindeks (DRI™) 59 52 56 30 44 44 51 58 53 70 

Borslitasjeindeks (BWI™) 18 22 21 40 38 34 33 23 29 19 
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3 Vurdering og klassifisering av resultat fra borbarhetstester 

3.1 Sprøhetstall (S20) 
Sprøhetstallet (S20) er et mål for bergartens evne til nedknusing ved gjentatt slagpåkjenning. Et lavt sprøhetstall 
indikerer en bergart med stor motstandsdyktighet mot nedknusing, og omvendt indikerer et høyt sprøhetstall en 
bergart med lav motstandsdyktighet mot nedknusing. 
 
Testen utføres på delprøver som er ekstraherte fra en homogenisert prøve bestående av laboratorieknust og utsiktet 
bergartsmateriale. Sprøhetstallet (S20) anses derfor å utgjøre en representativ gjennomsnittsverdi for den testede 
bergarten. 
 
 

 
Figur 1. Grafisk fremstilling av resultat for bestemmelse av sprøhetstall. 
 
 
Tabell 1. Klassifisering av sprøhet eller evne til nedknusing ved gjentatt slagpåkjenning i henhold til Dahl. F., et al. TUST 
28 (2012) 150 -158. 

Kategori –  
Sprøhet 

S20 
[%] 

Kumulativ prosentdel 

Ekstremt lav ≤ 29,0 0 – 5 % 
Meget lav 29,1 – 34,9 5 – 15 % 
Lav 35,0 – 40,9 15 – 35 % 
Middels 41,0 – 50,9 35 – 65 % 
Høy 51,0 – 59,9 65 – 85 % 
Meget høy 60,0 – 65,9 85 – 95 % 
Ekstremt høyt ≥ 66,0 95 – 100 % 
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3.2 Sievers’ J-verdi (SJ) 
Sievers' J-verdien (SJ) er et mål for bergartens overflatehardhet eller motstandsdyktighet mot inntrenging. En lav 
Sievers' J-verdi indikerer at bergarten har høy overflatehardhet og stor motstandsdyktighet mot inntrengning, og 
omvendt indikerer en høy Sievers' J-verdi at bergarten har lav overflatehardhet og liten motstandsdyktighet mot 
inntrengning.  
 
Testen utføres normalt som 4 – 8 boringer. Antallet og plasseringen av boringene bestemmes av den visuelt 
observerte variasjonen i teksturen til prøven. Sievers’ J-verdien anses derfor å utgjøre en representativ 
gjennomsnittsverdi for den testede bergarten.  
 
De grafiske fremstillingene av Sievers' J miniatyr boringene på side 14 - 33 viser tidsforløp i sekunder. Sievers' J-
verdien er definert som inntrengningsdybden i mm/10 etter 200 omdreininger og rotasjonen av boret stoppes 
følgende når dette er oppnådd.  
 

 
Figur 2. Grafisk fremstilling av resultat for bestemmelse av Sievers' J-verdi. 
 
Tabell 2. Klassifisering av overflatehardhet eller motstandsdyktighet mot inntrengning I henhold 
til Dahl. F., et al. TUST 28 (2012) 150 -158. 

Kategori –  
Overflatehardhet 

SJ 
[mm/10] 

Kumulativ prosentdel 

Ekstremt høy ≤ 2,0 0 –5 % 
Meget høy 2,0 – 3,9 5 – 15 % 
Høy 4,0 – 6,9 15 – 35 % 
Middels 7,0 – 18,9 35 – 65 % 
Lav 19,0 – 55,9 65 – 85 % 
Meget lav 56,0 – 85,9 85 – 95 % 
Ekstremt lav ≥ 86,0 95 – 100 % 
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3.3 Slitasjeverdi hardmetall (AV)  
Slitasjeverdien (AV) er et mål for bergartens abrasjon eller evne til å påføre hardmetall slitasje. En høy slitasjeverdi for 
AV indikerer en slitende bergart, og omvendt indikerer en lav slitasjeverdi at bergarten er lite slitende.  
 
Testen utføres på et abrasjonspulver (< 1,0 mm) som er preparert av de ekstraherte delprøvene benyttet for 
bestemmelse av Sprøhetstallet (S20). Slitasjeverdien AV anses derfor å utgjøre en representativ gjennomsnittsverdi for 
den testede bergarten. 

 

 
Figur 3. Grafisk fremstilling av resultat for bestemmelse av slitasjeverdi på hardmetall. 
 
Tabell 3. Klassifisering av abrasjon eller evne til å påføre hardmetall slitasje i henhold til to Dahl. F., et al. TUST 28 
(2012) 150 -158. 

Kategori – 
Slitasje hardmetall 

AV 
(vekttap mg) 

Kumulativ present 

Ekstremt lav ≤ 1,0 0 – 5 % 
Meget lav 1,1 – 3,9 5 – 15 % 
Lav 4,0 – 10,9 15 – 35 % 
Middels 11,0 – 27,9 35 – 65 % 
Høy 28,0 – 41,9 65 – 85 % 
Meget høy 42,0 – 57,9 85 – 95 % 
Ekstremt høy ≥ 58,0 95 – 100 % 
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3.4 Borsynkindeks (DRI) 
Borsynkindeksen (DRI), som beregnes på basis av bergartens sprøhetstall (S20) og  
Sievers' J-verdi (SJ), er en indeks for forventet borsynk. DRI™ kan beskrives som bergartens sprøhetstall korrigert for 
overflatehardhet.   
 

 
Figur 5. Grafisk fremstilling av resultat for bestemmelse av borsynkindeks. 
 
Tabell 5. Klassifisering av borsynkindeks (DRI™) i henhold til “13A-98 DRILLABILITY Test Methods”, Institutt for bygg 
anlegg og transport, NTNU.   

Kategori – 
Borsynkindeks 

DRI™ 
 

Kumulativ prosentdel 

Ekstremt lav ≤ 25 0 – 5 % 
Meget lav 26 – 32 5 – 15 % 
Lav 33 – 42 15 – 35 % 
Middels 43 – 57 35 – 65 % 
Høy 58 – 69 65 – 85 % 
Meget høy 70 – 82 85 – 95 % 
Ekstremt høy ≥ 83 95 – 100 % 
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3.5 Borslitasjeindeks (BWI) 
Borslitasjeindeksen (BWI), som beregnes på basis av bergartens borsynkindeks (DRI) og slitasjeverdi hardmetall 
(AV), er en indeks for forventet borslitasje. BWI™ benyttes til å estimere levetid for borkroner, borruller, etc.  
 

 
Figur 6. Grafisk fremstilling av resultat for bestemmelse av borslitasjeindeks. 
 
Tabell 6. Klassifisering av borslitasjeindeks (BWI™) i henhold til “13A-98 DRILLABILITY Test Methods”, Institutt for bygg 
anlegg og transport, NTNU.   

Kategori- 
Borslitasjeindeks 

BWI™ 
 

Kumulativ prosent 

Ekstremt lav ≤ 10 0 – 5 % 
Meget lav 11 – 20 5 – 15 % 
Lav 21 – 30 15 – 35 % 
Middels 31 – 44 35 – 65 % 
Høy 45 – 55 65 – 85 % 
Meget høy 56 – 69 85 – 95 % 
Ekstremt høy ≥ 70 95 – 100 % 
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4 Sievers’ J miniatyr boringer fremstilt grafisk og foto av benyttet prøvestykke 
 

 

 
Foto av Sievers’ J-stykker benyttet til testing. Den tilsendte prøven viste variasjoner (visuell evaluering) og det ble med 
bakgrunn i dette preparert 2 ulike SJ-stykker og utført 3 boringer i hvert stykke for å oppnå en representativ SJ-verdi. 
Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. Rød X indikerer en mislykket boring som ikke er tatt med i 
beregningen av SJ-verdien.  

 4. 
 3. 

 2. 

 1.  6. 

 5. X 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene.  

 1. 

 4. 

 3. 

 2. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Røde nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 
  

 1. 

 4. 

 3. 
 2. 

 5. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene.  

 1.  4. 

 3. 
 2. 

 6. 

 5. 
 8. 

7. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. Rød X indikerer 
en mislykket boring som ikke er tatt med i beregningen av SJ-verdien.  

 1. 

 4. 

 3. 

 2. 

 5. 

 6. 

 8.  7. 

X 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

  

 4. 

3. 
2. 1. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

  

1. 
3. 

4. 

2. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

  

1. 

4. 

3. 
2. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

1. 

7. 

3. 8. 
4. 5. 

2. 

6. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

3. 

6. 
8. 

2. 5. 4. 7. 

1. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

4. 
3. 

5. 

3. 

2. 1. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

4. 

2. 

3. 6. 

1. 
5. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

3. 

1. 4. 
2. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene.  

4. 

3. 1. 

2. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

1. 

2. 
4. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

 
  

2. 4. 

3. 

1. 
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Foto av Sievers’ J-stykker benyttet til testing. Røde nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. Rød X indikerer 
en mislykket boring som ikke er tatt med i beregningen av SJ-verdien. 

 
  

4. 3. 1. 2. 5. 6. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 

  

7. 

1. 
2. 

5. 

3. 
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8. 6. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Røde nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 
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Foto av Sievers’ J-stykke benyttet til testing. Gule nummererte piler indikerer posisjonen til boringene. 
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5 Individuelle resultat fra borbarhetstester 
 
Prøve: 1, BT1-1, Sætre stein 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 43,8 5,9 3 
2 48,3 4,7 3 
3 47,9 9,3   
4   3,6   
5   3,1   
6   4,7   

Middel 46,7 5,2 3,0 
Standardavvik 2,48 2,22 - 

 
 
Prøve: 2, BT1-2, Teigane 9 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 35,4   8,7 4 
2 31,0   5,2 4 
3 36,9   9,2   
4   11,0   

Middel 34,4   8,5 4,0 
Standardavvik 3,02   2,43 - 

 
 
Prøve: 3, BT1-3, Arnanipatunnel 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 49,7 11,4 5 
2 54,4 10,4 3 
3 53,5 11,6   
4   29,9   
5   12,5   
6   21,0   

Middel 52,6 16,1 4,0 
Standardavvik 2,53 7,77 1,41 
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Prøve: 4, BT1-4, Takvam busstopp 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 46,4 47,0 1 
2 46,7 72,6 0 
3 46,4 32,4   
4     4,6   
5   32,8   
6   18,4   
7   46,4   
8   33,1   

Middel 46,5 35,9 0,5 
Standardavvik 0,20 20,32 0,71 

 
 
Prøve: 5, BT1-5, Osterøybroa-Herland 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 46,5 6,2 6 
2 51,2 32,7 4 
3 49,1 78,6   
4   5,2   
5   3,4   
6   5,9   
7   68,8   
8   56,5   

Middel 48,9 32,2 5,0 
Standardavvik 2,33 31,62 1,41 

 
 
Prøve: 6, BT1-6, Sognstadtnl-tog 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 51,7 22,3 2 
2 51,7 17,1 2 
3 55,1 18,4   
4   11,3   

Middel 52,8 17,3 2,0 
Standardavvik 1,94 4,58 - 
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Prøve: 7, BT1-7, Romslo 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 49,2 1,3 5 
2 50,9 2,3 7 
3 51,5 2,2   
4   1,4   

Middel 50,5 1,8 6,0 
Standardavvik 1,18 0,52 1,41 

 
 
Prøve: 8, BT1-8, Oppdrettstunnel-Risnes 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 54,9 2,3 7 
2 49,7 1,8 9 
3 57,1 2,2   
4   2,1   

Middel 53,9 2,1 8,0 
Standardavvik 3,80 0,19 1,41 

 
 
Prøve: 9, BT1-9, Forskjæring-Synneset 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 58,6 27,5 0 
2 55,9 24,0 1 
3 54,9 23,2   
4     4,7   
5     9,6   
6   38,6   
7   12,3   
8     8,4   

Middel 56,5 18,5 0,5 
Standardavvik 1,88 11,64 0,71 
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Prøve: 10, BT2-1, Holene-BKK 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 53,1 6,7 14 
2 54,9 1,5 11 
3 54,9 1,5   
4   2,1   
5   2,1   
6   2,7   
7   3,0   
8   2,5   

Middel 54,3 2,8 12,5 
Standardavvik 1,01 1,69 2,12 

 
 
Prøve: 11, BT2-2, Kråni-Øvre Skulstad 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 53,0   2,8 2 
2 55,3 38,1 2 
3 56,4   1,3   
4     4,8   
5   49,1   
6   50,6   

Middel 54,9 24,5 2,0 
Standardavvik 1,69 23,95 - 

 
 
Prøve: 12, BT2-3, Hana lokaltunnel 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 48,6 16,9 2 
2 48,4 36,7 2 
3 50,7 17,2   
4   13,3   
5   26,2   
6     2,8   

Middel 49,3 18,8 2,0 
Standardavvik 1,24 11,56 - 
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Prøve: 13, BT2-4, Staveneset 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 59,0   7,9 3 
2 55,5 14,9 3 
3 53,2 14,0   
4     6,6   

Middel 55,9 10,9 3,0 
Standardavvik 2,89 4,23 - 

 
 
Prøve: 14, BT2-5, Kjernestunnelen tog 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 31,6 3,7 2 
2 35,6 5,5 2 
3 34,2 4,0   
4   4,1   

Middel 33,8 4,3 2,0 
Standardavvik 2,03 0,80 - 

 
 
Prøve: 15, BT3-1, GPS241 - Forskjæring sør, Skreien II 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
        
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 46,6 10,2 11 
2 44,7   3,0 8 
3 45,4   6,4   
4     6,9   

Middel 45,6   6,6 9,5 
Standardavvik 0,97   2,91 2,12 

 
 
Prøve: 16, BT3-2, GPS256 - Forskjæring sør, Lille Fossmark II  

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 44,8 3,0 5 
2 51,1 2,7 6 
3 54,3 2,3   
4   3,3   

Middel 50,1 2,8 5,5 
Standardavvik 4,86 0,42 0,71 
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Prøve: 17, BT3-3, GPS258, Forskjæring nord, Lille Fossmark II 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 53,3 15,0 12 
2 51,9   6,3 14 
3 51,1   5,0   
4     5,6   
5     5,8   
6     7,8   

Middel 52,1   7,6 13,0 
Standardavvik 1,11   3,77 1,41 

 
 
Prøve: 18, BT3-4, GPS319 - Sildaskjæret 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 49,0 40,0 5 
2 54,2 71,6 5 
3 46,9 59,2   
4   21,9   
5   33,9   
6   76,5   
7   12,8   
8   65,5   

Middel 50,0 47,7 5,0 
Standardavvik 3,79 23,87 - 

 
 
Prøve: 19, BT3-5, GPS324 - Stanghelle skole 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 57,1 4,2 8 
2 58,6 3,0 8 
3 56,1 4,5   
4   4,2   

Middel 57,3 4,0 8,0 
Standardavvik 1,27 0,68 - 
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Prøve: 20, BT3-6, GPS326 - Veiskjæring Skredi 

Test nr. Sprøhetstall Sievers' J Slitasjeverdi 
  S20 SJ AV 
  [%] [1/10 mm] [mg] 
1 63,7 94,2 8 
2 56,4 71,7 11 
3 59,0 78,1   
4   49,9   
5   69,0   
6   89,4   

Middel 59,7 75,4 9,5 
Standardavvik 3,70 15,89 2,12 
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6 Foto av utstyr benyttet for bestemmelse av borbarhetsindeksene DRI™ og BWI™  
 

 
Kutting av et stykke fra en borkjerne for bestemmelse av Sievers’ J-verdi. 
 
 
 

 
En seksjon av en borkjerne med ferdig kuttet SJ-stykke (markert med rød pil) orientert i forhold til kjerneaksen og 
foliasjonen til bergarten. 
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Kjeftknuser.     Siktemaskin. 
 

    
Fallapparat for sprøhetstall.   Morter med prøve. 

   
En prøve før slagpåkjennig.   Den samme prøven etter 20 slag.
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Sievers’ J-verdi apparatur.                 Nærbilde av boring i Sievers’ J-stykke. 
 
 

 
Miniatyrbor benyttet til bestemmelse av Sievers’ J-verdi.  
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Slitasjeapparatur.                         Nærbilde av lodd med teststykke under testing. 
 
 

 
 
 

 
 Slitasjestykker etter testing. Hardmetallstykker til venstre og kutterringstålstykker til høyre.  
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7 Bergartsbestemmelse basert på visuell evaluering og XRD-analyse 
 
Resultatene fra den visuelle undersøkelsen er gitt under. 
 
Prøve nr.1, BT1-1, Sætre stein 
 
Prøve 1 består av to ulike typer bergarter.  
 
Den ene prøven (Prøve 1a) består av en grålig/rosa båndet bergart med mørke lag/soner. Bergarten inneholder lyse 
mineraler som kvarts og feltspat i tillegg til mørke mineraler og litt biotitt (mørk glimmer). 
 
Den andre prøven (Prøve 1b) består av en spettet grønn/rød/grå bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler (trolig 
en del feltspat) samt mørke mineraler. En del granat. 
 
XRD-analysen av Prøve 1 viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, pyroksen og granat, mens kalifeltspat, 
amfibol, kvarts, glimmer og kloritt opptrer i mindre mengder. 
 
XRD-analysen synes å harmonere med Prøve 1b, og ikke med Prøve 1a.  
 
Prøve 1a synes å være en gneis, mens den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen av Prøve 1b indikerer 
at denne bergarten er en pyroksen-granulitt. 
 
Prøve nr. 2, BT1-2, Teigane 9 
 
Prøven består av en grålig, spettet bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler (trolig en del feltspat) i tillegg til 
mørke og grønnlige mineraler. Noe granat. 
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, klinozoisitt og amfibol, mens granat, glimmer, 
pyroksen og kloritt opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en granulitt. 
 
Prøve nr. 3, BT1-3, Arnanipatunnel 
 
Prøven består av en grønnlig, foliert bergart med lyse bånd. Bergarten inneholder lyse mineraler (trolig en del feltspat) 
samt grønnlige mineraler. 
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas og amfibol, mens zoisitt, klinozoisitt og kvarts opptrer i 
mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en amfibolitt. 
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Prøve nr. 4, BT1-4, Takvam busstopp 
 
Prøven består av en sort, foliert bergart som stedvis synes å ha en viss skifrighet. Bergarten er dominert av mørke 
mineraler, men inneholder også lyse mineraler (trolig feltspat). Litt biotitt.  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er amfibol, plagioklas og klinozoisitt, mens glimmer og kloritt 
opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en amfibolitt. 
 
Prøve nr. 5, BT1-5, Osterøybroa-Herland 
 
Prøven består av en mørk grå, foliert bergart med rødlige bånd. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og 
feltspat, i tillegg til mørke mineraler og biotitt (mørk glimmer).   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts, kalifeltspat og klinozoisitt, mens glimmer og 
pyroksen opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 6, BT1-6, Sognstadtnl-tog 
 
Prøven består av en mørk grå, foliert bergart med en viss skifrighet. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og 
feltspat, i tillegg til mørke mineraler og en del biotitt (mørk glimmer).   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts, glimmer og klinozoisitt, mens pyroksen og 
kalifeltspat opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en glimmerrik gneis. 
 
Prøve nr. 7, BT1-7, Romslo 
 
Prøven består av en lys rosa, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Litt granat.   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, pyroksen og granat, mens kalifeltspat, kvarts, glimmer 
og amfibol opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen og XRD-analysen harmonerer godt, med unntak av mineralet granat. Det er sterkt 
representert i prøven som er undersøkt ved hjelp av XRD-analyse, mens det kan observeres i langt mindre grad i 
håndstykket.  
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
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Prøve nr. 8, BT1-8, Oppdretttunnel-Risnes 
 
Prøven består av en lys grønnlig, svakt foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i 
tillegg til grønnlige mineraler.   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er kvarts, plagioklas og kalifeltspat, mens klinozoisitt, kloritt, 
glimmer og pyroksen opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 9, BT1-9, Forskjæring-Synneset 
 
Prøven består av en grønn, foliert bergart med en meget svak skifrighet. Bergarten inneholder lyse mineraler (trolig en 
del feltspat), i tillegg til grønnlige mineraler.   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, klinozoisitt og amfibol, mens kloritt, pyroksen, kvarts 
og kalifeltspat opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 10, BT2-1, Holene-BKK 
 
Prøven består av en grålig-meget svakt grønnlig, svakt foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts 
og feltspat, i tillegg til mørke mineraler. Litt muskovitt og biotitt (lys og mørk glimmer).   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er kvarts og plagioklas, mens glimmer, kalifeltspat, klinozoisitt, 
kloritt og pyroksen opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 11, BT2-2, Kråni-Øvre Skulstad 
 
Prøven består av en grålig-svakt grønnlig, foliert bergart med en viss skifrighet. Bergarten inneholder lyse mineraler 
som kvarts og feltspat, i tillegg til mørke-grønnlige mineraler. Litt biotitt (mørk glimmer).   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts og klinozoisitt, mens kloritt, amfibol, glimmer 
og kalifeltspat opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 12, BT2-3, Hana lokaltunnel 
 
Prøven består av en grålig, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Litt muskovitt og biotitt (lys og mørk glimmer). Spor av granat.  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er kvarts, plagioklas og glimmer, mens kloritt, kalsitt, kalifeltspat, 
dolomitt og granat opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
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Prøve nr. 13, BT2-4, Staveneset 
 
Prøven består av en grålig, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Litt muskovitt og biotitt (lys og mørk glimmer). Spor av granat.  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er kvarts og plagioklas, mens glimmer, dolomitt, kloritt, amfibol, 
kalifeltspat, granat og kalsitt opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 14, BT2-5, Kjernestunnelen tog 
 
Prøven består av en mørk grå, foliert bergart med et bånd som synes å inneholde noe kvarts. Bergarten har lyse 
mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til mørke mineraler.   
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er pyroksen, plagioklas og amfibol, mens klinozoisitt og goethitt 
opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en amfibolitt. 
 
Prøve nr. 15, BT3-1, GPS241 – Forskjæring sør, Skreien II 
 
Prøven består av en grålig, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Litt biotitt.  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas og kvarts, mens glimmer og pyroksen opptrer i mindre 
mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 16, BT3-2, GPS256 – Forskjæring sør, Lille Fossmark II 
 
Prøven består av en grålig, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Noe biotitt (mørk glimmer).  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts og kalifeltspat, mens glimmer, pyroksen og 
klinozoisitt opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 17, BT3-3, GPS258, Forskjæring nord, Lille Fossmark II 
 
Prøven består av en lys grå, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Noe biotitt (mørk glimmer).  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts og kalifeltspat, mens pyroksen, glimmer og 
kloritt opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
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Prøve nr. 18, BT3-4, GPS319 - Sildaskjæret 
 
Prøven består av en lys grå, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til 
mørke mineraler. Noe biotitt (mørk glimmer).  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts og kalifeltspat, mens amfibol, glimmer, kloritt 
og pyroksen opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 19, BT3-5, GPS324 – Stanghelle skole 
 
Prøven består av en lys grå, foliert bergart. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og feltspat, i tillegg til litt 
biotitt (mørk glimmer).  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas og kvarts, mens kalifeltspat, glimmer, pyroksen og 
kloritt opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
 
Prøve nr. 20, BT3-6, GPS326 – Veiskjæring Skredi 
 
Prøven består av en grå, foliert bergart med en svak skifrighet. Bergarten inneholder lyse mineraler som kvarts og 
feltspat, i tillegg til mørke mineraler. En del biotitt (mørk glimmer).  
 
XRD-analysen viser at bergartens hovedmineraler er plagioklas, kvarts og glimmer, mens klinozoisitt, pyroksen og 
kalifeltspat opptrer i mindre mengder. 
 
Den visuelle undersøkelsen kombinert med XRD-analysen indikerer at bergarten er en gneis. 
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8 Foto av mottatte prøver for bestemmelse av DRI, BWI samt bergartstype 

 
Prøve nr.1, merket "BT1-1, Sætre stein" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.1, merket "BT1-1, Sætre stein", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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Prøve nr.2, merket "BT1-2, Teigane 9" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.2, merket "BT1-2, Teigane 9", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  



 

PROSJEKTNR 
102017871-1 

 

RAPPORTNR 
18134IG 

VERSJON 
1 52 av 69 

 

 
Prøve nr.3, merket "BT1-3, Arnanipatunnel" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.3, merket "BT1-3, Arnanipatunnel", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.4, merket "BT1-4, Takvam busstopp" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.4, merket "BT1-4, Takvam busstop", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.5, merket "BT1-5, Osterøybroa-Herland" for bestemmelse av DRI og BWI 

 

 
Prøve nr.5, merket "BT1-5, Osterøybroa-Herland", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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Prøve nr.6, merket "BT1-6, Sognstadtnl-tog" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.6, merket "BT1-6, Sognstadtnl-tog", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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Prøve nr.7, merket "BT1-7, Romslo" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.7, merket "BT1-7, Romslo", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 

  



 

PROSJEKTNR 
102017871-1 

 

RAPPORTNR 
18134IG 

VERSJON 
1 57 av 69 

 

 

 
Prøve nr.8, merket "BT1-8, Oppdrettstunnel-Risnes" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.8, merket "BT1-8, Oppdrettstunnel-Risnes", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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Prøve nr.9, merket "BT1-9, Forskjæring-Synneset" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.9, merket "BT1-9, Forskjæring-Synneset", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.10, merket "BT2-1, Holene-BKK" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.10, merket "BT2-1, Holene-BKK", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.11, merket "BT2-2, Kråni-Øvre Skulstad" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.11, merket "BT2-2, Kråni-Øvre Skulstad", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.12, merket "BT2-3, Hana lokaltunnel" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.12, merket "BT2-3, Hana lokaltunnel", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.13, merket "BT2-4, Staveneset" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.13, merket "BT2-4, Staveneset", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.14, merket "BT2-5, Kjenestunnelen tog" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.14, merket "BT2-5, Kjenestunnelen tog", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  



 

PROSJEKTNR 
102017871-1 

 

RAPPORTNR 
18134IG 

VERSJON 
1 64 av 69 

 

 
Prøve nr.15, merket "BT3-1, GPS241-Forskjæring sør-SkreienII" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.15, merket "BT3-1, GPS241-Forskjæring sør-SkreienII", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.16, merket "BT3-2, GPS256-Forskjæring sør Lille Fossmark II" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 
 

 
Prøve nr.16, merket "BT3-2, GPS256-Forskjæring sør Lille Fossmark II", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.17, merket "BT3-3, GPS258-Forskjæring nord Lille Fossmark II" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.17, merket "BT3-3, GPS258-Forskjæring nord Lille Fossmark II", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.18, merket "BT3-4, GPS319-Sildaskjæret" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.18, merket "BT3-4, GPS319-Sildaskjæret", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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Prøve nr.19, merket "BT3-5, GPS324-Stanghelle skole" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.19, merket "BT3-5, GPS324-Stanghelle skole", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse.  
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Prøve nr.20, merket "BT3-6, GPS326-Veiskjæring Skredi" for bestemmelse av DRI og BWI 

 
 

 
Prøve nr.20, merket "BT3-6, GPS326-Veiskjæring Skredi", håndstykke for XRD og bergartsbestemmelse. 
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