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Sammendrag

På oppdrag fra prosjekt E39 Betna – Stormya har Geofag Utbygging gjennomført ingeniørgeologiske undersøkelser og
vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen E39 Stormyra - Barhals. Planstrekningen er totalt
omtrent 6,5 km lang, og ca. 1,4 km er planlagt i bergskjæring. Vegen er i hovedsak planlagt i jomfruelig terreng.
Bergskjæringene er planlagt med ca. 8 m grøftebredde. Der skjæringshøyde overstiger 12 m er bergskjæringene planlagt med 8
m bred permanent hylle. Maksimal skjæringshøyde i prosjektet er ca. 30 meter. I den høyeste bergskjæringen er det lagt inn en
ekstra bred hylle for etablering av adkomst for bebyggelse. Skjæringene er planlagt med standard helning 10:1. Prosjektet er i
geoteknisk kategori 3.
Landskapet er preget av slake åssider stedvis med mindre skrenter m et relativt lavt relieff i veksling med dalsøkk/bekkedaler. De
topografiske hovedtrekkene følger i stor grad de regionale hovedstrukturene. Løsmassene i områder med bergskjæringer består
i hovedsak av tynn morene. Ellers er det i planområdet angitt tykk morene, torv/myr og elveavsetninger. Hele planområdet ligger
under marin grense.
Hovedbergarten i området er granittisk gneis. Amfibolittisk gneis, glimmerskifer og glimmergneis påtreffes også, men i
underordnet mengde. Amfibolitten er stedvis granatførende. Bergmassen er generelt oppsprukket langs 3 sprekkesett.
Bergmassen fremstår ofte grovblokkig/lite oppsprukket. Det er registrert 7 stk antatte svakhetssoner. Karakteristikk og mektighet
er usikker, pga. løsmassemektighet.
Til sikring av bergskjæringene forventes i hovedsak rensk og sikring med bolter. Andre sikringsmidler kan som f. eks nett kan
også bli aktuelt. Totalstabilitetsproblemer ifm. kile-/ og plane utglidninger kan oppstå og må håndteres gjennom prosjektering i
byggefase.
Skredfare er vurdert i rapporten.

Emneord
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GEOTEKNISK KLASSIFISERING OG KRAV TIL KONTROLL

Geoteknisk kategori

Konsekvensklasse

Klasse Beskrivelse*

Valg av geoteknisk kategori styres av prosjektets
kompleksitet og risiko.

CC1

Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og
små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

CC2

Middels stor konsekvens i form ava tap av
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

CC3

Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv,
eller svært store økonomiske, sosiale eller
miljømessige konsekvenser.

Geoteknisk kategori velges iht. Eurocode 7 og N200.
N200 kap. 202.1 gir egne presiseringer for valget
hvis prosjektet involverer kvikkleire, fyllinger i sjø og
armert jord. Der beskrives det også hvordan
geoteknisk kategori velges med hensyn til
bergskjæringer

* mer detaljert beskrivelse gitt i Tabell 0-1 i V220
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kategori 3. Det er 4 bergskjæringer i prosjektet, som alle er over 10 m høye. Nærmere
vurdering av den enkelte bergskjæring og valgt geoteknisk kategori er utført i rapporten.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
På oppdrag fra Utbygging midt - prosjekt E39 Betna – Stormyra har fagressurs geofag utført

geologisk kartlegging og ingeniørgeologiske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplaner for ny E39 mellom Stormyra og Staurset. Denne rapporten omhandler

strekningen Stormyra – Barhals. I planen er E39 lagt i nye trase utenom tettstedet Vinjeøra.
Delstrekningen Stormyra – Staurset er en av tre parseller i prosjektet E39 Betna – Stormyra,
og innebærer vegbygging i både jomfruelig terreng og langs eksisterende E39 i Heim

kommune. Eksisterende veg er på strekningene smal og svingete. Stormyra – Staurset består
av to reguleringsplaner, E39 Stormyra – Barhals og Stormyra – Staurset, se figur 1 og 2, og

tegning V001. Denne rapporten er en omregulering av strekningen mellom Stormyra og
Barhals.

Rapporten består av en faktadel og en tolkningsdel.

Vinjefjorden

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er innenfor svart firkant innerst i Vinjefjorden.

Side 6 av 43

E39 Stormyra – Barhals. Bergskjæringer og skred.

Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan nr. 40178-GEOL-R03

__________________________________________________________________________________________

Figur 2: Oversiktskart reguleringsplaner; Grønn strek er omregulering av strekningen Stormyra –
Barhals.

1.2 Rapportens innhold
Denne rapporten er utarbeidet til reguleringsplanen for ny E39 mellom Stormyra og Barhals.
Rapporten er utarbeidet iht. krav i håndbok N200 Vegbygging [1] og omhandler
bergskjæringene på strekningen. Naturfare er også omtalt i rapporten.

1.3 Trasévalg, linjeføring og bergskjæringsprofil
Planlagt veglinje starter like øst for Stormyra (Søo bru) ved ca. profil - 2 100, og går til

Barhals ved ca. profil 4 400, dvs. en total veglengde på 6 500 m. Mellom profil – 2 100 og

ca. profil 2 250 er det ikke planlagt bergskjæringer. På denne strekningen ligger vegen på

terreng/fylling eller i løsmasseskjæring. Mellom profil 2 250 og profil 4 400 er vegen

planlagt i vekslende bergskjæringen/løsmasseskjæring og på fylling. Bergskjæringene er vist
på ingeniørgeologiske kart og lengdeprofil, tegningene V002 til V005. Lengdeprofilet er

langs senterlinje veg og viser ikke skjæringshøyde. Utvalgte tverrprofiler er vedlagt i

tegningene V006 – V016. Ved ca. profil 1 490 er vegen planlagt på bru over elva Fjelna, se
oversiktkart V001.

Det er 4 partier med bergskjæringer i planen, derav 3 bergskjæringer med maksimalhøyde
høyde over 15 meter. De høye bergskjæringene ligger på venstre side av vegen sett mot

økende profilnummer. Bergskjæringene på venstre side av vegen er planlagt med helning
10:1 og 8,2 m bred grøft. Kravene mht. trafikksikkerhet/krav til sikkerhetssone tilsier

Side 7 av 43

E39 Stormyra – Barhals. Bergskjæringer og skred.

Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan nr. 40178-GEOL-R03

__________________________________________________________________________________________

grøftebredde 7 m. For å tilfredstille massebehovet er grøftebredden økt til ca. 8,2 m. På

høyre side av vegen blir det kun lave skjæringer, og disse er planlagt med helning 1:2.

Bergskjæringer med høyde som overstiger 12 m er utformet med 8 m bred permanent hylle.

Oversikt over skjæringene er vist i tabell 1. Den tredje bergskjæringen er den høyeste med

maksimal høyde 30 m, og to stk. permanente hyller med bredde henholdsvis 14 og 8 m. Den
nederste hylla er svært bred pga. at hylla skal fungere som adkomstveg/driftsveg.

Bergskjæring nr. 4 er også svært høy, 23 m på det høyeste. Oversikt over bergskjæringene

er vist i tabell 1 og figurene 3-6.

Tabell 1: Oversikt over planlagte bergskjæringer E39 Stormyra – Barhals
Bergskjærings- Profil
Lengde Skjæringshøyde Areal
Merknader
id1.)

fra-til

E39_Barhals_

2250-

E39_Barhals_

2620–

B01

B02

2490
2750

m

m2

maks

middel

200

12

6

1200

110

19

7,5

800

Deler av bergskjæringen med 8
m bred permanent hylle.

Bergskjæring med totalt 2 stk.
permanente hyller på deler av
E39_Barhals_B03

2900–
3250

350

30

10

3500

strekningen. Nedre hylle (14 m
bred) skal fungere som

adkomstveg for bebyggelse,
øvre hylle er planlagt med
bredde 8 m.

E39_Barhals_B04

32504000

750

23

13

10 000

Bergskjæring med permanent
hylle 8 m på deler av
strekningen.

Merknad: 1.) Bergskjæringsid skal tilordnes bergskjæringer klassifiseres i geoteknisk kategori
3 og/eller har høyde > 10 m , jfr. prosess «Etablere bergskjæringsid» i Statens vegvesen sitt
kvalitetssystem.
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B02

B04

B03

B01

Figur 3: Alternativ 2: Utsnitt fra modellen som viser oversikt over bergskjæringene i prosjektet.
Profilnr: bergskjæringer 1. ca. 2 250 – 2 490, 2. ca. 2 620 – 2 750, 3. ca. 2 900 – 3 250, 4. ca. 3250 – 3970.

Pr. 2 490

Pr. 2 250

Pr. 2 600

Pr. 2 750

B02

B01

Figur 4: Utsnitt fra modellen som viser oversikt over bergskjæringene B01 og B02.
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Pr. 3 250

Pr. 2 900

B03

Figur 5: Utsnitt bergskjæring B03.

Pr. 3 950

Pr. 3 780

Pr. 3 440
Pr. 3 250

B04

Figur 6: Utsnitt bergskjæring 4 profil 3 250 – 3 950. I partiet profil 3440 – 3 780 blir skjæringen utformet
med permanent hylle (ved skjæringshøyde > 12 m)
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1.4 Geoteknisk kategori

Geoteknisk kategori for bergskjæringene er fastsatt iht. krav i Statens vegvesen håndbok
N200 Vegbygging [1] og Eurokode 7 og 0 [7,8 og 9]. Bygging av ny veg vil medføre

etablering av svært høye bergskjæringer. Skjæringsuttaket vil foregå utenfor eksisterende

veg og i et område med spredt bebyggelse. Terrenget er i hovedsak slakt til noe sidebratt.

En vurdering av geoteknisk kategori er gjennomført for hver bergskjæring, og vist i tabell 2.
Tabell 2: Geoteknisk kategori (GK) og prosjekteringskontrollklasse (PKK) for planlagte bergskjæringer.
Bergskjærings- Høyde (m)
Kommentar
GK/
id

maks./ snitt

E39_Barhals_B01

12/6

E39_Barhals_B02

19/7,5

PKK

Bergskjæring med høyde > 10 m fra profil 2 360 til
2 420.

Bergskjæring med høyde > 10 m fra profil 2 650 til
2 720.

3
3

Svært høy bergskjæring. Pga. at nedre
E39_Barhals_B03

30/10

hylle/adkomstveg er 14 m bred kan bergskjæringen
over og under adkomstveg ses på som 2 separate

bergskjæringer. Bergskjæring med høyde > 10 over

3

adkomstvegen fra profil 2 950 til 3 940.

Svært høy bergskjæring. Bergskjæring med høyde >
E39_Barhals_B04

23/13

10 m fra profil 3310 til 3350 og fra profil 3420 til
3 880. Deler av bergskjæringen i nærføring av
eksisterende veg. Ugunstig

3

oppsprekking/sprekkeretninger.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og
kontrollform er vist på side 2 i rapporten.

Det er gjennomført utvidet kontroll av denne rapporten oppsummert i et kontrollnotat [25].
På bakgrunn av kommentarene i kontrollnotatet er det utarbeidet et tilsvarsnotatet som

svarer ut kommentarene [26]. Denne ingeniørgeologiske rapporten er oppdatert og godkjent
av utvidet kontroll.
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2 UTFØRTE UNDERSØKELSER
Tabell 3: Oversikt over utførte undersøkelser.
Metode/formål

Dybde til fast

Bergmasse-

Grunnvanns-

Gjennomgang av grunnlagsmateriale

(X)

(X)

(X)

Ingeniørgeologisk feltkartlegging

X

X

(X)

Befaring av tilstøtende

(X)

X

(X)

Sonder-/fjellkontrollboringer

X

-

-

Prøvegraving

-

-

-

Refraksjonsseismikk

-

-

-

Georadar

-

-

-

Kjerneboring

-

-

-

Laboratorieanalyser bære- eller

-

X

-

-

-

-

Mineralidentifisering: XRD, tynnslip og

-

-

-

Grunnstoffidetifisering: XRF

-

-

-

bergrom/bergskjæringer

forsterkningslag: Los Angeles-verdi (LA)

fjell

kvalitet

forhold

og Micro Deval-verdi (MD)

Laboratorietester til plastring,
erosjonssikring: Trykkfasthet,

abrasjonstest(slitasjetest), slake durability

test (test av nedbrytningsmotstand) frysetinetester?

mikroskopering
Forklaring:

Lys grå skavur – utførte undersøkelser

X: godt egnet til formålet

(X): Kan være egnet til formålet

– :Lite egnet/ikke egnet til formålet

2.1 Tidligere undersøkelser
I 2011 ble det gjennomført ingeniørgeologiske undersøkelser for reguleringsplan mellom
Vinjeøra og Haukvika. Vegen ble da planlagt utbedret langs eksisterende veg. Det ble
utarbeidet en ingeniørgeologisk rapport på bakgrunn av feltkartleggingen [21].

Side 12 av 43

E39 Stormyra – Barhals. Bergskjæringer og skred.

Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan nr. 40178-GEOL-R03

__________________________________________________________________________________________

2.2 Undersøkelser i denne planfasen

I forbindelse med de ingeniørgeologiske undersøkelsene til reguleringsplanen er det
innhentet informasjon fra tilgjengelig grunnlagsmateriale, se tabell 4.

Tabell 4: Oversikt over grunnlagsmateriale benyttet i utarbeidelsen av ingeniørgeologisk rapport til
reguleringsplan.
Beskrivelse
Eier
Referanse
Kvartærgeologisk kart 1:50 000

11

Berggrunnskart 1:50 000 (upublisert manuskart
Vinjeøra fra NGU) og bergrunnskart 1:250 000
Kristiansund

Norges geologiske

undersøkelse (NGU)

10 og 13

Grunnvannsdatabase (Granada)

12

Grus-, pukk- og steintippdatabasen

18

Snø-,vær- og vannforhold og klima for Norge
Aktsomhetskart for skred, opplysninger om
skredhendelser, bratthetskart for snøskred

2.2.1

www.Senorge.no
Norges vassdrag- og
energidirektorat
(NVE)

15
22

Ingeniørgeologisk kartlegging

Ingeniørgeologisk kartlegging er utført langs planlagt veglinje, samt støttekartlegging i

nærliggende bergskjæring. Under kartleggingen ble det benyttet ArcGis Collector

(mobiltelefonapp) for registrering av data/datafangst.

Det ble utført ingeniørgeologiske befaring av Vegard U. Jakobsen og Anders Aal den 07., 16.

og 21.06.2021. Det er i tillegg gjennomført støttekartlegging av eksisterende bergskjæring

og prøvetaking av Vegard U. Jakobsen og Hanne Bye Hauge i perioden 06.10-07.
Undersøkelsene har bestått av:
-

Geologisk kartlegging langs planlagt veglinje, langs eksisterende E39 og i jomfruelig
terreng.

-

Kartlegging av svakhetssoner

Strukturgeologisk kartlegging i eksisterende bergskjæringer langs eksisterende E39
og i bergskrenter i terrenget.

-

Registrering av bergblotninger i terrenget

Skredfarekartlegging

Innsamling av bergprøver til materialprøving for vurdering av egnethet til bruk i
vegoverbygningen.

2.2.2

Grunnundersøkelser

Det er gjennomført en god del grunnundersøkelser langs veglinja, da i hovedsak for

avklaring av geotekniske problemstillinger. I bergskjæringsområder er det gjennomført noe
totalsondering med fjellkontroll for kartlegging av løsmassemektighet over skjæringstopp.

Boringer er også gjennomført som grunnlag for å etablere en modell av faktisk bergoverflate
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som grunnlag for prosjektering/mengdeberegning. Grunnundersøkelser i rapportert i
geoteknisk data- og vurderingsrapport [19]
2.2.3

Prøvetaking og laboratorieanalyser

Det er samlet inn bergmateriale og utført materialtester på prøvemateriale fra

prosjektområdet. Hensikten med testene er å avgjøre om bergmaterialet er egnet til

vegbygging. Analysene ble utført av Sentrallaboratoriet til Statens vegvesen i Trondheim i
2020 og 2021 [16, 17].

2.2.4

Andre undersøkelser

Det er vurdert at det ikke er behov for kjerneboring, geofysiske undersøkelser, mineral-

/grunnstoffidentifisering eller andre undersøkelser for bergskjæringene i denne planfasen.
2.2.5

Andre berganlegg i nærheten

Strekningen mellom Staurset – Renndalen ble bygget i 2008 – 2010 og besto av flytting av

eksisterende E39 inn i terrenget. Dette medførte flere høye bergskjæringer (20 – 30 meter) i

sidebratt terreng. Et annet annlegg med høye bergskjæringer er strekningen mellom Leirvika

og Renndalen som ble bygd i perioden 2020-2022. Erfaringer fra anleggene er relevante bla.

mht. stabilitet og geometrisk utforming av bergskjæringene i dette prosjektet.
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3 IKKE-GEOLOGISKE FORHOLD

3.1 Trafikale forhold, hensyn til trafikkert veg
Sprengning av bergskjæringene forventes i stor grad å kunne gjennomføres uten vesentlige
konsekvenser for fremkommeligheten på eksisterende E39. Ved sprengning av salvene vil
det i alle fall for bergskjæringene nærmest eksisterende veg være nødvendig med korte
vegstengninger.

3.2 Naboforhold
Det er en del bebyggelse innenfor sikkerhetsonen på deler av strekningen der det skal

utføres sprengningsarbeid. Konsekvenser for naboer og nødvendige risikoreduserende tiltak

må avklares i risikovurderinger, og i sprengnings- og salveplaner. Det kan være akuelt med

evakuering av enkelte bolighus ifm. sprengning, omfang vil avhenge av bergsprengers
vurdering og andre sikkerhetstiltak.

Side 15 av 43

E39 Stormyra – Barhals. Bergskjæringer og skred.

Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan nr. 40178-GEOL-R03

__________________________________________________________________________________________

4 GRUNNFORHOLD - FAKTADEL
4.1 Topografi

Øst for kryssingen av Fjelnaelva er landskapet preget av flate myrområder med enkelte slake

åsrygger som stikker opp over myrdekket. Vest for kryssingen av Fjelnaelva ligger vegen på

sørsiden av Vinjefjorden, oglandskapet preges av slake åssider stedvis med mindre skrenter i

et relativt lavt relieff i veksling med dalsøkk/bekkedaler. De topografiske hovedtrekkene

følger i stor grad de regionale hovedstrukturene som for eksempel Vinjefjorden som stryker
ØNØ - VSV, og kan ses i V001 - Oversiktskart for hele planstrekningen, og mer detaljert i

vedlegg 3 for områder med bergskjæringer.

4.2 Løsmasser – kvartærgeologi
Kvartærgeologisk kart over hele planstrekningen er vist i vedlegg 1. I områder med planlagte
bergskjæringer angir det kvartærgeologiske kartet utarbeidet av Norges geologiske

undersøkelse (NGU) i hovedsak tynn morene langs veglinjen, vedlegg 1 side 3. I et parti fra

ca. profil 3 000 og 3 300 er det angitt tykk morene. Ellers i området er det angitt torv og
myr, samt elveavsetninger.

Den nye vegen er i sin helhet planlagt under marin grense, som i området befinner seg på
omtrent 125 moh. Ved profil 2 880, nært bergskjæring 3 er det påvist leire/mulig
sprøbruddmateriale.

Det er gjennomført grunnundersøkelser/geotekniske undersøkelser på strekningen i

hovedsak som en følge av geotekniske behov, men også i områder med bergskjæringer for å
gi større sikkerhet for vurdering av løsmassemektighet og løsmasser på skjæringstopp.

Grunnundersøkelsene er redegjort for i den geotekniske data- og vurderingsrapporten [19]. I

kvartærgeologisk kart, vedlegg 2, og i geologiske kart og lengdeprofil vedlagt denne

rapporten, tegning V002-V005, er totalsonderinger med fjellkontroll vist. For andre

geotekniske undersøkelser som cptu, enkle sonderinger, prøveopptak etc. henvises til den

geotekniske rapporten.

På bakgrunn i grunnundersøkelser med bergobservasjoner det utarbeidet en bergmodell i
prosjektet.

4.3 Berggrunnsgeologi
4.3.1

Regional geologi og bergarter

Berggrunnen i området tilhører Valsøyfjordkomplekset og består iht. berggrunnsgeologisk
kart utarbeidet av NGU [10, 13] av gneiser av varierende sammensetning (granittisk til

diorittisk, stedvis migmatittisk), samt amfibolitt og glimmerskifer. Det finnes også spredte

forekomster av dypbergarten eklogitt i området.
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Feltkartlegging indikerer at berggrunnen i bergskjæringsområdene i hovedsak domineres av

granittiske-/ og diorittiske gneiser, med lag av glimmergneis og amfibolitt i underordnet

mengde. Amfibolitten synes stedvis å være granatførende. Detaljfoto av bergarter langs
traseen er vist i foto 1.

Foto 1: A: Blotning ved profil 2700; Lys gneis. B: Profil 2720 høyre side. Glimmergneis, amfibolitt,
kvartsslirer. Granatførende. C: Ca. profil 3000, 40 m til høyre for senterlinjen. Granittisk gneis. D: Ca.
profil 3480, langs eksisterende veg. Gneis med mørke mineraler/amfibolittisk gneis.
4.3.2

Bergmassens oppsprekking

Ved angivelse av strøk og fall på strukturer og sprekker er det benyttet høyrehåndsregelen.
Dette betyr at når fingrene på høyre hånd peker langs planets fallretning (håndflaten ned),
peker tommelen i strøkretningen.
Profil 2 000 – 3 200
Sprekkeregistreringer er utført på bergblotninger i terrenget. Det er utført 145 stk
enkeltmålinger på strekningen. Målingene er utført med geologisk kompass.

Sprekkemålingene indikerer at det er 2 hovedsprekkesett i tillegg til oppsprekking langs
foliasjonen. Bergmassen fremstår generelt lite til moderat oppsprukket.

Sprekkeregistreringene/sprekkesettene er vis i tabell 5, sprekkerose og polplott figur 7 og
visualisert i foto 2.
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Tabell 5: Oppsprekking profil 2 000 til 3 200, intervaller og typiske verdier
Sprekkesett

Strøk (°)

Fall (°)

Sprekke-

avstand (m)

Utholdenhet (m)

Ruhet

S1 (fol)

205-245

50-90

0,2 – 1

5-20

Ru/plan, ru/bølgete

S2

130-165/315-360

75-90

0,5 - 2

5-10

Ru/plan, ujevn/bølgete

S3

-*

0-35

1–5

5-10

Ru/plan, ru/bølgete

Merknad: * Sprekker med varierende strøk og slakt fall, ofte ikke målt dvs. underrepresentert i polplott.

Figur 7: Grafisk fremstilling av bergmassens oppsprekking i form av sprekkerose og polplott profil 2 000
til 3 200

Foto 2: A: Profil 2 150, 60 m nord for senterlinjen. Foto tatt mot VSV. B: Profil 2 340, 60 m sør for senterlinjen.
Foto tatt mot VSV.
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Profil 3 200 – 4 000

Sprekkeregistreringer er utført på bergblotninger i terrenget, og i bergskjæring langs

eksisterende veg. Det er utført 122 stk enkeltmålinger på strekningen. Målingene er utført

med geologisk kompass. Sprekkemålingene indikerer at det er 2 hovedsprekkesett i tillegg
til oppsprekking langs foliasjonen. Bergmassen fremstår generelt lite til moderat

oppsprukket. Sprekkeregistreringene/sprekkesettene er vist i tabell 6, sprekkerose og
polplott figur 8 og visualisert i foto 3.

Tabell 6: Oppsprekking profil 2 000 til 3 200, intervaller og typiske verdier
Sprekke-

Sprekke-

Utholden-

Strøk (°)

Fall (°)

S1 (fol)

40-70/220-270

70-90/

0,5-1

10-20

Ru, ujevn, plan

S2

120-200/310-10

70-90/

0,5-2

10-20

Ru, ujevn, plan

S3

-*

0-35

1-2

5-10

Ru, plan, bølgete

sett

50-90
60-90

avstand (m)

het (m)

Ruhet

Merknad: * Sprekker med varierende strøk og slakt fall, ofte ikke målt.

Figur 8: Grafisk fremstilling av bergmassens oppsprekking i form av sprekkerose og polplott profil 3 200
til 4000.
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Foto 3: A: Profil 2 900, ca. 100 m nord for senterlinjen. Foto tatt mot SV. B: Profil 3 000, i profilet nord for
senterlinjen. Foto tatt mot SV. C: Ca. 80 m sør for senterlinjen profil 3 650, foto tatt mot SSØ. D: Profil 3720,
ca. 30 m sør for senterlinjen, like utenfor profilet. Foto tatt mot SØ.
4.3.3

Svakhetssoner

Svakhetssoner og regionale strukturer følger som regel terrenget og skiller seg ut som
forsenkninger eller lineamenter på relieffkart/flyfoto. Relieffkart og ortofoto er brukt i

kombinasjon med feltobservasjoner for å påvise, og undersøke svakhetssoner som kan
påvirke anleggsarbeidet og endelige bergskjæringer.

Det er registrert 7 stk lineamenter ved studie av relieffkart, listet opp i tabell 7 og vist i

tegning V003 - V005. Lineamentene er orientert langs samme strøkretning som foliasjonen i

bergmassen.
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Tabell 7: Antatte svakhetssoner
Anslått
Observerbar Sonekarakteristikk
Sone nr.
Orientering
Profil
mektighet
på kart
registrert i felt
(m)
1.

VSV-ØNØ

2900-2920

5-20

Ja

Nei

2.

VSV-ØNØ

2930-2960

<5

Utydelig

Nei

3.

VSV-ØNØ

2970-3000

<5

Utydelig

Nei

4.

VSV-ØNØ

3000-3030

<5

Utydelig

Nei

5.

VSV-ØNØ

3320-3360

5-15

Ja

Nei

6.

VSV-ØNØ

3350-3390

<5

Utydelig

Nei

7.

VSV-ØNØ

3470-3970

<5

Utydelig

Nei

4.4 Bergartenes mekaniske egenskaper
Det er gjennomført prøvetaking og laboratorieanalyse for vurdering av bergmaterialets
egnethet til bruk i vegoverbygningen. Det er tatt ut 4 stk prøver innenfor planområdet
mellom Stormyra og Barhals, og 2 stk prøver utenfor planområdet mellom Barhals og

Staurset (Prøve 1 og 2; 2020). Prøvene utenfor planområdet inkluderes også da de er tatt ut i
tilsvarende bergformasjoner og derfor vurderes som relevante. Resultatene er vist i tabell 8

og prøvepunktene i figur 9, samt vedlegg 4.
Tabell 8: Prøveresultatet 2020 [16] og 2021 [17]
Prøvenr.
Bergart

Los Angeles verdi

Micro-Deval verdi

1 (2020)

Granittisk gneis

24

7

2 (2020)

Amfibolitt/Gabbro

29

24

3(2020)

Gneis

22

10

4(2020)

Gneis

22

12

1(2021)

Gneis

30

15

2(2021)

Granittisk gneis

35

10

1.

3.

2.

1.

4.
2.

500 m

Figur 9: Oversikt prøvepunkter markert med symboler:
Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000 i bakgrunnen [10].

- prøvepunkter 2020
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Testene er utført for å kunne vurdere bergmaterialet opp mot kravene i N200. Testene er

utført iht. krav i håndbok R210 Laboratorieundersøkelser [23]. Det vises til kapitell 5.5 for
vurdering av brukbarhet til vegformål.

NGU har gjennomført materialtekniske analyser av bergmateriale fra Sødal steinbrudd, like

nordøst for planområdet. Det analyserte prøvematerialet i bruddet er angitt som granittisk

gneis og trondhjemitt. Resultater Los Angeles og micro-Deval tester er gjengitt i tabell 9.

Det foreligger også analyseresultater i pukkdatabasen [18] for eldre testmetoder som det
ikke lenger stilles krav til i Statens vegvesen.

Tabell 9: Analyseresultater LA og micro Deval fra prøver samlet inn og analysert ved NGU [18].
Lokalitet
Dato
Densitet
mDE
LA
Sødal steinbrudd

18.10.2006

2,67

-

27

Sødal steinbrudd

02.03.2020

2,67

8

26,2

4.5 Vannforhold – hydrologi/hydrogeologi
4.5.1

Overflatevann, elver og bekker

Planområdet ligger i følge nedbørskart fra NVE i nedbørsfeltene Fjelna/Korsnesfjord og
Vinjefjord og har en gjennomsnittlig årsnedbør på 1000-1500 mm [15]

Det er registrert én bekkekryssing ifm. bergskjæring nr. 4 ved profil 3 280.

4.5.2

Grunnvann og grunnvannsbrønner

I grunnvannsdatabasen [12] til NGU er det registrert grunnvannsbrønner i nærføring til

planlagt veg. Oversikt over brønner nærmere enn 300 m fra trasé er vist i tabell 10. Det er
ikke registrert brønner i nærføring til bergskjæringene.

Tabell 10: Grunnvannsbrønner fra grunnvannsdatabasen [12]
Type
Brønn
Profil
Avstand fra
Dybde
brønn
Boret

fjellbrønn
Boret

fjellbrønn
Boret

fjellbrønn

nr.

(m)

veg (m)

brønn (m)

59918

- 1720

0

90

43207

-920

15

160

43208

- 890

30

140

Side 22 av 43

Beskrivelse
Boret brønn til vannforsyning
enkelthusholdning
Boret energibrønn

enkelthusholdning
Boret energibrønn

enkelthusholdning

E39 Stormyra – Barhals. Bergskjæringer og skred.

Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan nr. 40178-GEOL-R03

__________________________________________________________________________________________

4.6 Naturfarer

4.6.1

Skred

4.6.1.1 Steinsprang-steinskred
Ï følge Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sitt aktsomhetskart for steinsprang ligger
planlagt veglinje utenfor aktsomhetsområder for steinsprang [22], se vedlegg 2. Det er ikke
registrert hendelser i terrenget eller langs eksisterende veg iht. NVE sin oversikt over
skredhendelser eller i statens vegvesen sin innsynsportal vegkart [4].

Mellom profil 2 310 og 2 360 er det registrert en liten bergskrent ca. 50 m sør for vegens
senterlinje. Det er registrert enkelte blokker i forkant av skrenten. Maksimal høyde på

skrenten er ca. 10 m. Mellom profil 3 500 og 3 800 er det registrert bergskrenter ovenfor

planlagt veg, samt en del blokker/ur nedenfor bergskrentene, se vedlegg 2, side 2.

4.6.1.2 Snø- og sørpeskred
Veglinjen er ifølge aktsomhetskart innenfor utløpsområdet for snøskred på to strekninger.
Dette gjelder fra ca. profil 2 600 til 2 950 og fra ca. profil 3 580 til 3 800, se vedlegg 2
naturfarekart.

Vegprosjektet befinner seg i et kystklima, der normal maksimal snømengde er mellom 50 og
100 cm [15]. Aktsomhetsområdene og de tilstøtende områdene er skogbevokst. En
gjennomgang av historiske ortofoto [27] fra 1960 og frem til i dag tilsier ingen

snøskredaktivitet i fra aktsomhetsområdene.

Det er registrert et historisk sørpeskred ved Barhals, kartreferansen til hendelsen er noe

usikker, men er omtrentlig anvist i vedlegg 2, side 2. Hendelsen skjedde i mars 1880, under
en stor snøvinter. Løsneområder er nå grøftet og skogbevokst [22]. Det er ingen andre
registrerte sørpeskred på vegen eller i terrenget.

4.6.1.3 Jord- og flomskred
Planlagt veglinje befinner seg utenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Det er

ikke registrert spor etter tidligere jord- og flomskred av betydning for vegen i historiske
ortofoto [27].

4.6.1.4 Is-skred
Det er ikke registrert hendelser knytt til is-skred verken i NVE sin oversikt over til tidligere

hendelser eller langs planlagt veg i vegkart [4].
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4.6.2

Drivsnø og snøfokk

Ikke kjent problemstilling i området. Vurdert som ikke relevant. Vegen er ikke registrert som

værutsatt veg.
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5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNINGSDEL

I tolkningsdelen vurderes fordeling av løsmasser og berg langs linja i områder med

bergskjæringer. Hovedfokuset i kapitlet er bergmassens egenskaper som byggemateriale,

med fokus på egenskapene knytt til sprengning, stabilitet og bergsikring. I tolkningsdelen er
det også gjennomført skredfarevurdering iht. krav i N200 Vegbygging [1].

5.1 Fordeling løsmasser -berg
Bergoverflatens forløp er tolket ut fra grunnboringer i veglinjen og observasjoner av berg i

dagen/bergblotninger. I områder uten bergblotninger/grunnundersøkelser er bergoverflaten

tolket ut fra nærliggende boringer/blotninger, samt terrengformasjoner. Med utgangspunkt i

grunnundersøkelsene (blotningskartlegging og grunnboring), samt tolkninger er det

utarbeidet en bergmodell. Der bergmodellen er basert på stor grad av faktainformasjon er
usikkerheten liten. I partier der avstanden til sikre observasjoner som blotninger eller
grunnundersøkelser er stor, vil usikkerheten være større.
B01 – profil 2 250 – 2 490
Fra profil 2 300 til 2 400 er det ikke registrert bergblotninger i linja. Ca. 45 m sør for traseen

er det berg i dagen/skrenter. Ca. 45 m nord for traseen er det berg i dagen. Det er observert
enkelte bergblotninger i linja i partiet 2 400 til 2 480. Det er ikke gjennomført

grunnboringer. Det er antatt grunt til berg.
B02 – profil 2 620 – 2 750

På hele strekningen er det registrert sporadiske bergblotninger i linja. Det er ikke
gjennomført grunnboringer. Det er antatt grunt til berg.
B03 – profil 2 900 – 3 100
I partiet fra profil 2 900 til 3 000 er det sporadiske bergblotninger i veglinja.

Totalsonderinger avsluttet i berg viser løsmassemektigheter fra 1,2 til 4,1m sør for vegen.
I partiet fra profil 3 000 til 3 050 er det sporadiske bergblotninger i veglinja.
Totalsonderinger avsluttet i berg fra profil 3 030 til 3 050 viser 4 – 4, 7 m

løsmassemektighet.

Fra profil 3 050 til 3 100 er det gjennomført totalsonderinger avsluttet i berg . Det er

registert mektigheter på mellom 2,3 - 8,3 m. Noen bergblotninger et stykke opp i

skråningen, og det er derfor grunn til å anta at løsmassemektigheten avtar oppover.
B04 – profil 3 100 – 4 000
Fra profil 3 100 til profil 3 330 er det gjennomført enkelte totalsonderinger avsluttet i berg.

Sonderingene viser løsmassemektigheter fra 1,4 til 2,2 m. Det er registrert bergblotninger
kun ved profil 3 280.
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I partiet profil 3 330 til 4 000 er det registrert hyppige bergblotninger eller

terrengformasjoner som antyder at det er grunt til berg. Det er ikke ikke gjennomført
grunnundersøkelser på strekningen.

5.2 Bergmassekvalitet og stabilitet
For detaljer og oversikt over bergmassens oppsprekking henvises til kapittel 4.3.2
5.2.1

Bergmassekvalitet

I de øverste 2 – 3 m må det påregnes dagbergoppsprekking. Dette betyr at bergmassen kan
være tettere oppsprukket og sprekkene mer utholdende og åpne nært overflaten.
B01 – profil 2 250 – 2 490
Hovedbergartene i BS01 er granittisk gneis, stedvis migmatittisk gneis, i veksling med

amfibolittisk gneis og glimmergneis. Granatanrikninger kan forekomme, men dette er ikke

observert. Bergmassen fremstår lite til moderat oppsprukket langs 3 sprekkesett.

Sprekkenes utholdenhet varierer fra lite gjennomsettende til gjennomsettende. I deler av
traseen er det lav blotningsgrad. Bergmassekvaliteten fremstår som middels god til god.
B02 – profil 2 620 – 2 750

Hovedbergartene i BS02 er glimmergneis og amfibolittisk gneis, stedvis med

granatanrikninger. Granittisk gneis kan påtreffes. Også mulige innslag av eklogitt i

underordnet mengde. Det kan være innslag av kalk i bergmassen basert på tegn tegn til

oppløsning i overflaten/overflateforvitring ved en lokalitet. Bergmassen fremstår lite

oppsprukket langs 3 sprekkesett. Sprekkenes utholdenhet varierer fra lite gjennomsettende
til gjennomsettende. Blotningenes størrelse vanskeliggjør vurdering av sprekkenes
utholdenhet. Bergmassekvaliteten fremstår som middels god til god.

B03 og B04 – profil 2 900 – 3 000

Hovedbergartene i BS03 er granittisk gneis, stedvis migmatittisk gneis. Bergmassen fremstår
lite oppsprukket langs 3 sprekkesett. Sprekkenes utholdenhet varierer fra lite

gjennomsettende til gjennomsettende. Bergmassekvaliteten fremstår ofte som god.
5.2.2

Bergskjæringenes stabilitet, sprekkesystem og løsnemekanismer

I dette kapittelet er det gjennomført en vurdering av typiske løsnemekanismer i

bergskjæringene ut i fra bergskjæringen orientering vurdert opp i mot orienteringen til
hovedsprekkesettene. De typiske løsnemekanismene som kan medføre

totalstabilitetsutfordringer i en bergskjæring er utvelting blokker og flak, plan utglidning og

kileutglidning. Ved utfordringer knytt til større totalstabilitetsområder skal det gjennomføres
prosjektering av bergsikringen.
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I alle bergskjæringene kan det i tillegg inntreffe blokkfall/utrasning av enkeltblokker eller
utrasning av mindre bergpartier på grunn av sammensatte løsnemekanismer. Dette må
håndteres med rensk og bergsikring.

B01 – profil 2 250 – 2 490
Bergskjæringens orientering tilsier at det kan være mulighet for kileutglidninger på

strekningen ved kombinasjon av sprekkesettene S1 (fol) og S2. En mulig kile ved maksimal

ugunstig kombinasjon av sprekkene er vist i figur 9.
13 m
S1

S2

Figur 10: Visualisering av kile dannet av sprekkesett S1 (fol) og S2, perspektiv og snitt. Visualisert i
Swedge med pallhøyde 12 m og strøk/fall S1 = 225°/50°, S2 = 340°/75° [20]. Visualisert kile har volum 260
m 3.

B02 – profil 2 620 – 2 750

Bergskjæring 02 er tilsvarende orientert som bergskjæring 03, med maksimal
skjæringshøyde 19 m. Se stabilitetsvurdering BS03.
B03 – profil 2 900 – 3 100

Bergskjæringen orientering tilsier at det kan være mulighet for kileutglidninger på

strekningen ved kombinasjon av sprekkesettene S1 (fol) og S2. En mulig kile ved maksimal
ugunstig kombinasjon av sprekkene er vist i figur 10 og 11.
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Figur 11: A. Eksempel sprekkeorienteringer registrert i bergmassen i området bergskjæring 3 ved profil
3 040. B. Visualisering av mulig stabilitetsproblem/kile som disse sprekkene kan medføre.
8m

S1

S2

Figur 12: Visualisering av kile dannet av sprekkesett S1 (fol) og S2, perspektiv og snitt. Visualisert i
Swedge med pallhøyde 12 m og strøk/fall S1 = 225°/50°, S2 = 340°/75° [20]. Visualisert kile har volum 160
m 3.

B04 – profil 3 100 – 4 000

Bergskjæringens orientering tilsier mulighet for plane utglidninger og kileutglidninger på
strekningen. Fra ca. profil 3 500 til 4 000 er bergskjæringen orientert med liten vinkel til

foliasjonsplanet. Dette kan medføre plane utglidninger der foliasjonen er orientert med fall

ut av bergskjæringen. Der foliasjonen faller steilt kan dette medføre mindre utglidninger av
skjæringstopp og hyllekant. Der fallet er mer moderat (ned mot 50°), kan det ligge til rette
for større plane utglidninger. Det er også mulig at kombinasjon av sprekkesettene S1
(foliasjon) og S2 fører til kileutglidninger, se eksempel figur 12. Dersom det oppstår

stabilitetsutfordringer i bergskjæringen vil den 8 m brede permanente hylla redusere
omfanget av stabilitetsproblemene.
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25 m
S1

S2

Figur 13: Visualisering av kile dannet av sprekkesett S1 (fol) og S2, perspektiv og snitt. Visualisert i
Swedge med pallhøyde 12 m og strøk/fall S1 = 230°/60° [20]. Visualisert kile har volum 375 m3.
5.2.3

Svakhetssoner

Antatte svakhetssoner i områder med bergskjæringer er orientert med strøkretning langs

foliasjonen.

Der foliasjonen inngår i et mulig stabilitetsproblem som f. eks kileutglidning eller plan
utglidning kan svakhetssoner med oppknust berg, glatt og leirholdig materiale føre til

nedsatt friksjon. I svakhetssoner kan bergmassen være tettere oppsprukket enn sideberget
og/eller forvitret noe som kan gi forhold for blokkfall/redusert detaljstabiliet.

Det er ikke registrert synlig berg ifm. antatte svakhetssoner, mektighet og bergkvalitet er
derfor usikkert.
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5.3 Naturfare

Vurderinger av naturfarer på strekningen er knyttet en vurdering av sannsynlighet for ulike

skredtyper på veg. Vurderingen omfatter skred på veg fra naturlig terreng og ikke eventuell
skredfare fra terrenginngrepene ved den planlagte vegen og geometrisk løsning, eller
midlertidige graveskråninger i byggefase.

Akseptkriterier mht. skred på veg er gitt i håndbok N200 Vegbygging, se tabell 11. For en
veg med dimensjonerende trafikkmengde ÅDT20 er akseptkriteriet (akseptabel restrisiko)

skred sjeldnere enn en hendelse pr. 50 år pr. kilometer veg (enhetsstrekning).

Tabell 11: Tabell 1.12 i N200 Vegbygging. E39 Stormyra – Barhals med dimensjonerende trafikkmengde
og samlet skredsannsynlighet innenfor grønt rektangel.

Tabell 12: Samlet skredannsynlighethet vurdert for enhetsstrekninger Stormyra – Barhals iht. N200 [1]
Strekning
Skredtype
Sannsynlighet
Profilnr.
Fra

Til

Steinsprang

Jord- og

Snø- og

Is-

Samlet

Akseptabel

-2000

-1000

-

-

-

-

-

1:50

-1000

0

-

-

-

-

-

1:50

/steinskred

flomskred

sørpeskred

skred

sannsynlighet

sannsynlig

0

1000

-

-

-

-

-

1:50

1000

2000

-

-

-

-

-

1:50

2000

3000

-

1:200

1:500

0,7/100

1:50

3000

4000

1:200

1:200

1:500

1,2/100

1:50
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Profil -2 000 til profil 2 000

Fra profil -2 000 til profil 2 000 er skredfare vurdert som ikke relevant problemstilling på

grunn av de topografiske forhold langs veglinjen.
Profil 2 000 til profil 3 000

Steinsprang med potensiale for å nå planlagt veg er vurdert ikke relevant problemstilling på
strekningen.

Fra profil 2 000 til 3 000 er jord- og flomskred vurdert som ikke relevant problemstilling.

Det er ingen aktsomhetsområder for jord og flomskred på strekningen. Det er ikke påvist
konkrete skredutfordringer eller tidligere skredaktivitet ved befaring i terreng eller på
relieffkart på strekningen. Mellom profil 2600 og 2950 er veglinjen innenfor teoretisk
utløpsområde for snøskred. Terrenget i og rundt løsneområdet er skogkledt og

løsneromådet er vendt mot nordvest. Dette betyr at det vil være i le, dvs. eksponert for

vindavsatt snø ved vindretning fra sørøst. Dette er en vindretning som typisk bringer med
seg lite nedbør. Det ligger ikke til rette for vindtransportert snø ut i løsneområdet
Løsneområdet har liten utstrekning og vil ikke kunne gi store snøskred.

Myrområder ovenfor planlagt veg er grøftet og skogbevokst. Eventuelle sørpeskred som

løsner forventes å være av en slik størrelse at de tas unna av kulverter og generell drenering.
En vurdering av sannsynlighet for snø- og sørpeskred for vegstrekningen tilsier svært liten

sannsynlighet for skred med utløp på planlagt veg, og settes til 1 skred. pr. 500 år.
Profil 3 000 til 4 000

Steinsprang kan løsne fra skrenter ovenfor planlagt veg fra ca. profil 3 600 til 3 800. Dette

vurderes som svært sjeldne hendelser. Det er ikke et aktivt steinsprangområde i dag og hvis
blokker skulle løsne vurderes det lite sannsynlig at de vil ha utløp på planlagt veg.

Sannsynlighet for steinsprang med potensiale for å nå planlagt veg vurderes som svært liten
og settes til 1:200.

Fra profil 3 000 til 4 000 er jord- og flomskred vurdert som ikke relevant problemstilling.

Det er ikke påvist konkrete skredproblemer på strekningen.

Mellom profil 3 600 og 3 800 er vegen innenfor teoretisk utløpsområde for snøskred. De

angitte løsneområdene for skred har en generell helning < 30°, og dette vurderes ikke å

være et reelt løsneområde for snøskred mht. terrenghelning, kystklima/lite snø og skog.
Snøskred vurderes derfor som ikke relevant.

Myrområder ovenfor planlagt veg er grøftet og skogbevokst. Eventuelle sørpeskred som

løsner forventes å være av en slik størrelse at de tas unna av kulverter og generell drenering.
Sannsynlighet for sørpeskred med potensiale for utløp på planlagt veg vurderes som svært

liten, og settes til 1 skred pr. 500 år.
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Oppsummert

For strekningen profil – 2 000 til 2000 er skred vurdert som svært lite sannsynlig, og
enhetsstrekningene vil være godt innenfor akseptabel skredsannsynklighet.

For strekningene profil 2 000 – 4 000 tilsier vurderingen av skredsannsynlighet at

strekningene er godt innenfor akseptkriteriet, uten spesielle skredsikringstiltak.

5.4 Sprengningsopplegg
Ved sprengning av bergskjæringene må det gjennomføres sprengningsarbeid iht. kravene i
prosesskoden [3], som ivaretar kravene til konturkvalitet og redusert skadesone. Det må
være fokus på riktig og redusert lading i kontur, samt nøyaktig boring. Kravene til

sprengningsopplegget bør detaljeres ifm. utarbeidelse av byggeplan/konkurransgrunnlag.
Bergartenes borbarhetsegenskaper varierer mye både fra bergart til bergart, men også

innenfor samme bergartstype. I en prosjektrapport fra Norges teknisk naturvitenskapelige
universitet (NTNU) er det oppgitt borbarhetsdata basert på 2037 analyser [24]. Typiske

verdier er oppgitt i tabell 13.

Tabell 13: Typiske borbarhetsegenskaper for granittisk gneis, amfibolitt og glimmerskrifer [24]

Bergart

Borsynk (DRI)

Borslitasje (BWI)

Granittisk gneis

29-48 (Lav – middels)

40-62 (middels - meget høy)

Amfibolitt

25-45 (ekstremt lav - middels)

25-45 (lav - høy)

Glimmerskifer

52-67 (høy)

20-33 (meget lav – middels)

Høyt innhold av harde mineraler som granat- og/eller kvartsinnhold kan gi dårligere

borbarhetsegenskaper.
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5.5 Anvendelse av sprengsteinsmassene

Resultatene fra materialtekniske analyser av bergmateriale er vurdert opp mot gjeldende

krav til bære- og forsterkningslag. For at materialet skal være tilfredstillende til bruk som

forsterkningslag skal micro-Deval (MDE) være ≤ 20 og Los Angeles (LA) være ≤ 35. For at

materialet skal tilfredstille krav til mekanisk stabilisert bærelag skal MDE-verdien være ≤ 15
og LA ≤ 35.

5 av 6 prøver tilfredstiller kravene til forsterkningslag, med den ene prøven i grenseland
mht. Los Angeles verdi. Prøven som ikke tilfredstiller krav har for høy Microdeval-verdi.
Prøveresultatene mot forsterkningslagskrav er vist i figur 13.

5 av 6 prøver tilfredstiller kravene til bærelag, med to av prøvene i grenseland mht. Los

Angeles verdi eller micro-Deval- verdi. Prøveresultatene mot bærelagskrav er vist i figur 14.
Prøven som ikke tilfredstiller krav, 2 (2020), er amfibolitt/gabbro prøvetatt utenfor
plaområdet mot Staurset.

Analyse av steinbruddet i Sødal viser gode resultater, men prøveomfang er lavt. Hvis det kan
være aktuelt å benytte kvalitetsmateriale fra steinbruddet kan det vurderes supplerende
prøvetaking og laboratorieanalyser i byggeplanfasen.

Det er ikke registrert mineraler som krever spesiell oppmerksomhet mht. miljø.

2 (2020)

4 (2020)

(2021)

3 (2020)
1 (2020)

(2021)

Figur 14: Prøveresultater 2020/2021 sett opp mot kravene til mekanisk stabilisert forsterkningslag [16, 17]
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2 (2020)

(2021)
4 (2020)
3 (2020)
1 (2020)

(2021)

Figur 15: Prøveresultater 2020/2021 sett opp mot kravene til mekanisk stabilisert bærelag [16, 17]

5.6 Vannforholdene i berggrunnen
Det er kun registrert én bekkekryssing i nærføring til bergskjæringer. . Dette er en liten

bekk/vannsig, som i tørre perioder kan forventes å være uten vannføring ved bergskjæring

4, profil 3 280. Det er lite sannsynlig at det er nødvendig med drensnisje ifm. bekken, men

dette bør vurderes nærmere i byggeplanfasen.

5.7 Sikring
Endelig omfang av permanent bergsikring må vurderes av ingeniørgeolog etter sprengning
og rensk av bergskjæringene. Bergskjæringene skal i nødvendig omfang renskes og sikres
underveis i uttaket (entreprenørens arbeidssikring), slik at arbeidssikkerheten ivaretas.

Sikringsmetoder som forventets benyttet er nærmere omtalt i påfølgende underkapitler.

5.7.1

Sikringsnivå

Sikringsnivået i bergskjæringene skal være som forutsatt i håndbok N200 Vegbygging [1].
Krav til sikringsnivå i bergskjæringene er i vegnormalen formulert som et funksjonskrav i

N200 tabell 1.13 «Bergskjæringer etableres slik at det ikke er fare for nedfall av stein og is
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på veg. Bergskjæringer etableres slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20
årene. Det samme gjelder rensk og sikring av løsmasse på skjæringstopp.»

Metoder og omfang for permanent bergsikring for å oppnå tilstrekkelig sikringsnivå må

endelig vurderes og detaljeres i byggefasen etter at bergskjæringene er sprengt ut rensket.
5.7.2

Rensk av skjæringstopp

Bergskjæringstoppen skal renskes og avdekkes minimum 2 m utenfor teoretisk

skjæringstopp iht. prosess 21.4 [3]. Der gravekant i løsmasser på skjærignstopp ikke kan
avsluttes stabilt med helning maks 1:2 skal tiltak vurderes av geotekniker.
5.7.3

Rensk av bergskjæringene

Etter sprengning skal det gjennomføres forsvarlig driftsrensk av bergskjæringene iht.
prosess 22 [3]. Ved behov kan det også være aktuelt med maskinrensk.

Det må påregnes behov for spettrensk i alle bergskjæringene. I partier kan det også være
hensiktsmessig å gjennomføre spylerensk. Rensk utføres iht. prosess 23.1 [3].
5.7.4

Forbolter

Der det vurderes sannsynlig med stabilitetsproblemer og utglidning av større bergvolumer
eller der det er svært viktig å unngå bakbryting/bevare kontur kan det være aktuelt med
forbolter iht. prosess 23.24 [3]. Basert på bergmassens oppsprekking og

skjæringsorientering kan forbolter være aktuelt. Omfang, plassering og lengde må vurderes

etter avdekking av bergflaten før sprengning.
5.7.5

Bergsikringsbolter

Sikringsbolter vil være nødvendig for å oppnå tilstrekkelig stabilitet i bergskjæringene.
Til permanent sikring skal det benyttes kombinasjonsbolter, fullt innstøpte kamstålbolter

eller selvborende stag, beskrevet under prosess 23.2 [3]. Ved åpne sprekker i bergmassen
kan det vurderes polyesterforankrede bolter.

5.7.6

Sikrings med bånd og nett

I forbindelse med tett oppsprukket berg/svakhetssoner kan det være aktuelt med

steinsprangnett. I områder med iskjøving i bergskjæringene kan det være aktuelt med isnett.
Nett er beskrevet under prosess 23.3 [3].
5.7.7

Fiberarmert sprøytebetong

Ved svært tett oppsprukket og/eller forvitret berg kan det være aktuelt å sikre med

fiberarmert sprøytebetong iht. prosess 23.4 [3]. Det er ikke påvist bergkvalitet som tilsier
bruk av fiberarmert sprøytebetong, men det kan likevel ikke utelukkes.
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5.7.8

Anslåtte sikringsmengder oppsummert

Anslåtte sikringsmengder er oppsummert i tabell 14.
Tabell 14: Anslåtte sikringsmengder til reguleringsplan med utgangspunkt i håndbok R761 Prosesskoden
[3]. Totalt bergskjæringsareal er ca. 15 000 m2. For spettrensk er det benyttet 40 m2/time i beregningen.
Boltemengder tilsvarer omtrent 1 stk bolt pr. 15 m2 skjæringsareal.
Prosess Beskrivelse
Enhet
mengde
23

RENSK OG SIKRING I DAGEN

23.1

Rensk av skjæringer i berg
Spylerensk

m2

Maskinrensk

time

150

Spettrensk

time

350

m3

400

stk

200

stk

700

Forbolter, L6 - 8 m Ø32mm

stk

150

Selvborende stag (eks. 40/16)

m

100

Bånd

m

600,00

Nett (stein-/isnett)

m2

2 500,00

Festebolter for bånd og nett 0,8 - 1,5 m

m

1500

m3

50

Fjerning av nedrenskede masser
23.2

7 000,00

Bolter
Bolter fullt innstøpt, lengde 4 - 6 m, 25 - 32 mm
Kombinasjonsbolter
Kombinasjonsbolter, L3-5 m Ø20mm
Forbolter til topp skjæring

23.3

23.4

Sikring med bånd og nett (inkl. ovenfor)

Sikring med sprøytebetong
Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber
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6 ANBEFALINGER OG KRAV

6.1 Anbefaling av uttaksmetode
For uttak av bergvolumet i veglinja vurderes sprengning med kontur iht. prosess 22.21 å

være den mest hensiktsmessige uttaksmetoden. I områder med totalstabilitetsutforderinger,
eller der det vurderes viktig å begrense bakbrytning kan det bli nødvendig med

sømboring/tettere kontur. I bergskjæringer utformet 1:2 eller 1:1,5 er det tilstrekkelig med
sprenging uten spesielle krav til kontur.

Sprenging vil foregå i jomfruelig terreng med god adkomst til skjæringstopp.

6.2 Anbefaling av utforming av tverrprofiler utover
normalprofilet

Under sprengningsarbeidet og som en del av den ingeniørgeologiske anleggsoppfølgingen
bør det vurderes tilpasning av bergkontur der dette er formålstjenlig for å oppnå en bedre
kontur og mer stabil bergskjæring. Dette kan være aktuelt f. eks i bergskjæring_04 ved å

legge konturen langs potensielle glidesprekker for å unngå plane utglidninger.

6.3 Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141
6.3.1

Vibrasjonskrav bygninger og konstruksjoner

For bygninger som er nærmere sprengningsted enn 100 m bør det beregnes vibrasjonskrav
iht. NS8141 (2001) [5]. For et utvalg av bygningene bør det gjennomføres vibrasjonsmåling
som i tilstrekkelig grad dokumenterer vibrasjonspåkjenningene. Det vil være aktuelt å

gjennomføre vibrasjonsmåling mens sprengningsarbeidet pågår fra profil 3000 til 3 500.

Langs øvrige deler av linja er det ikke registrert bebyggelse innenfor 100 m. Tett opp til

anleggsstart bør det gjennomføres tilstandsvurdering av bebyggelse minimum i avstand 100
m fra veglinja. Mht. at det er begrenset med bebyggelse i området kan det vurderes å

inkludere flere boliger i undersøkelsen for dokumentasjon. Fastsettelse av vibrasjonskrav og
vurdering av omfang av vibrasjonsmåling bør vurderes ifm. arbeidet med
byggeplan/konkurransegrunnlag.

6.3.2

Vibrasjonskrav kvikkleire

NS8141-3 [6] stiller krav til vibrasjonsmåling ved sprengning i nærføring med kvikkleire.

Standarden definerer kvikkleire ved at leirmateriale har omrørt skjærfasthet < 0,5 kPa.

Geotekniske undersøkelser viser et tynt lag (<1,4m) med sprøbruddmateriale i borehull

1288 ved profil 2 230 i nærføring med bergskjæring E39_Barhals_B01. Materialet har omrørt
skjærfasthet på 1,0 kPa, høyt sandinnhold (> 50%) og det forventes derfor ikke

sprøbruddoppførsel. Geotekniske undersøkelser viser at påvist sprøbruddmateriale i linja
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ved profil 2 880 ved bergskjæring E39_Barhals_B03 (borepunkt 1327) har omrørt

skjærfasthet > 1,5 kPa. Nærliggende borepunkt og prøveserier viser omrørt skjærfasthet >

2kPa. Basert på en helhetsvurdering av terrengforhold, et høyt antall borepunkt, prøveserier

og trykksonderinger tilstøtende til forekomstene av sprøbruddmateriale er det ikke påtruffet
områder som blir definert som kvikkleireområder. Det er ikke påvist kvikkleire der omrørt

skjærfasthet < 0,5kPa og det vurderes ikke nødvendig med vibrasjonsmåling iht. NS8141-3

ifm. sprengning av bergskjæringene. For nærmere informasjon henvises til geoteknisk
rapport [19].

6.4 Krav til overvåking av spesielle forhold
Det er ikke påvist spesielle forhold som tilsier spesiell overvåkning utover vibrasjonsmåling
ifm. sprengning.

6.5 Krav til håndtering av sprengsteinsmasser
Generelt vil avrenning av partikler fra bore- og sprengstøv kunne ha skadelige effekter på
vannmiljø [14]. Bergartene i planområdet inneholder varierende mengder blant annet av
harde mineraler som kvarts og feltstpat. Finstoffet som produseres vil være spesielt
skadelige for fisk pga. at de er harde eller har form som medfører at de kan skade
fiskegjeller eller lage sår i annet vev [14]. Sprengsteinsmasser skal derfor

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

6.6 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen
Ansvarlig fagressurs/ingeniørgeolog må ha minimum 5 års relevant erfaring fra oppfølging

av sprengningsarbeider og etablering av høye bergskjæringer. Ingeniørgeologen skal påse at
det blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for prosjektet. Forslag og struktur på

ingeniørgeologisk sluttrapport er vist i håndbok V225 [2]. I tillegg bør byggherren tilknytte
seg kontrollingeniør(er) til å følge opp arbeidet.

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

Erfaring med ingeniørgeologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter.
Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring.

God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologiske rapporter utarbeidet i plan/prosjekteringsfase.

-

God kunnskap om innholdet i håndbok N200 kapittel 1 Underbygning og

grunnforhold.
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-

Bør ha kunnskap til dimensjonering av sikring og relevante
beregningesmetoder/verktøy.
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7 VIDERE UNDERSØKELSER/ANBEFALINGER

De ingeniørgeologiske undersøkelsene utført for reguleringplan vurderes tilstrekkelig som
grunnlag for detaljering av byggeplan/konkurransegrunnlag.

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag anbefales en nærmere
gjennomgang av skjæringstutforming på strekningen sett i lys av behov for sprengstein.
Generelt anbefales permanent hylle der skjæringshøyden overstiger 12 m.
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8 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD

Arbeid med høye bergskjæringer er risikoutsatt med hensyn på berg- og løsmassestabilitet.
Entreprenøren skal for de risikoutsatte arbeidsoperasjonene gjennomføre sikker jobb

analyse (SJA), på bakgrunn av byggherrens overordnede risikovurdering. Følgende forhold
påpekes (listen er ikke utømmende):
-

Det forutsettes at nødvendige stabilitetsvurderinger og bergsikring gjennomføres

-

Ved etablering av bergskjæringer etableres skrenter og kanter i arbeidsområdet med

underveis i sprengningsarbeidet, slik at sikkerheten ivaretas.

potensiale for fall til lavere nivå. Det bør gjennomføres SJA og fortløpende vurdering
av varsling og sikring av sprengningsområdet som endrer seg fra salve til salve.
-

Arbeid i høyden fra lift/kran ifm. bergsikringarbeid.

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

-

I teleløsningsperioder og i perioder med mye nedbør vil midlertidige

løsmasseskråninger på skjæringstopp ha dårligere stabilitet og være mer utsatt for
erosjon.

-

Utførelse av sprengningarbeid, bebyggelse og veg innenfor sikkerhetssone. Sprutfare
ved sprengning, forsagerhåndtering etc.
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V013 B03 Tverrprofil, profil 3090
A3 M1:400

10,59

V014 B04 Tverrprofil, profil 3 330
A3 M1:200

8,2

V015 B04 Tverrprofil, profil 3530
A3 M1:400

V016 B04 Tverrprofil, profil 3 600
A3 M1:400

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47) 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
vegvesen.no

Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag

