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Geo og lab

Statens vegvesen planlegger ny trasé for Ev69-3 mellom Hønsa og Skarvebergvika med en 3500 m lang tunnel og 3150 m ny veg i 
dagen.

Terrenget langs planlagte skjæringer varierer mellom berg i dagen, brattere skråninger (helning 25-45°) med urmasser over berg 
og flatt terreng med løsmasser over berg.  Der det ikke er berg i dagen er det ukjent dybde til berg. 

Ny veg i dagen innebærer ca. 80 m med bergskjæringer. Resterende skjæringer blir løsmasseskjæringer eller bergskjæringer 
med høyde under 5 m og løsmasser oppå. 

Bergskjæringer er planlagt med profil 10:1. Høyeste bergskjæring, utenom forskjæringer, er 10 m. Gjennomsnittlig høyde er 4,5 m. 
Dette er relativt lave bergskjæringer. Aktuell sikringsmetode vurderes derfor å være gyste bolter, for å sikre ved eventuelle sprek-
keplan med steilt fall ut mot vegen. 

Langs skjæringene på nordsiden av Skarvbergvika er det planlagt grøft med bredde 5 m og dybde 1 m. Grøft vil sikre mot nedfall 
av stein fra overliggende terreng. På strekningen er det og registrert til sammen fire punkt, hvor det er gjentagende snøskred på 
veg. I tre av punktene er det planlagt grøft med bredde 7 m og dybde 1m. 

Langs skjæringene ved Hønsa er det planlagt grøft med 7m bred og dybde 1 m, for å bedre forholdene med hensyn til drivsnø.

Langs skjæringer på nordsiden av Skarvbergvika bør det så langt det er mulig unngås inngrep i urmasser, enten ved å flytte ut veg 
eller redusere grøftebredde. Tilpasninger bør gjennomføres neste planfase.

Berggrunn langs bergskjæringer består av metasandstein. Denne er relativt tett oppsprukket, både langs steile sprekkeplan og 
langs tilnærmet horisontalt foliasjonsplan.
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen planlegger ny trasé for Ev69 mellom Hønsa og Skarvbergvika, med 3150 m 

ny veg i dagen og 3462 m lang tunnel (figur 1). 1300 m av ny veg planlegges langs 

eksisterende Ev69 på nordsiden av Skarvbergvika. Hovedmålsettingen med prosjektet er å få 

en tunnel som tilfredsstiller dagens krav, samt sikring av skredpunkt langs Ev69 nord for 

eksisterende Skarvbergtunnel. 

 

Målsettingen for ny veg langs nordsiden av Skarvbergvika er breddeutvidelse av veg og grøft, 

samt sikring av snøskredpunkt her. 

  

Denne rapporten inngår i reguleringsplanen for ny tunnel Ev69 Hønsa – Skarvbergvika i 

Porsanger kommune.  

 

Foreliggende geologisk rapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Elisabeth Rasmussen.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart ny trasé for Ev69 med en 3462 m lang tunnel og til sammen 3150 m ny veg i dagen. 

Deler av veg i dagen som er planlagt med skjæringer i berg og løsmasser vises i utsnitt 1 og 2. 

 

Hønsa 

Skarvbergvika 
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1.2 Trasévalg og rapportens innhold 

Traséen regnes nå som bestemt, evt. bare justeres linjen innenfor få meter. 

Ny veg i dagen skal bygges etter dimensjoneringsklasse H2 (ÅDT 0-4000) med vegbredde 

8,5m.  

Foreliggende rapport omhandler skjæringer langs ny veg sør for planlagt tunnel ved Hønsa 

(tegning 1) og skjæringer langs eksisterende veg på nordsiden av Skarvbergvika, profil 

5300-6600 (tegning 02). Resterende veg inn dalen på nordsiden av planlagt tunnel er lagt 

på fylling (figur 1). Forskjæringer til begge påhuggene er omtalt i Geologi - Ev69 Hønsa-

Skarvbergvika rapport til reguleringsplan tunnel [9].  

Rapporten inneholder en beskrivelse av de geologiske forhold langs skjæringene, samt 

ingeniørgeologiske vurderinger av bergskjæringer.  Skredfarevurderinger fra terreng ovenfor 

skjæringstopp er vurdert i egen rapport Naturfarer – Ev69 Hønsa-Skarvbergvika Rapport til 

reguleringplan [8] og innholdet er brukt i denne rapport sammen med vurderinger av tiltak.  

I samme rapport er drivsnø-problematikk belyst.  

I rapporten er det utarbeidet et sikringsanslag på reguleringsplannivå. 

1.3 Geoteknisk kategori 

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 

Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 

Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” [5,6] er konsekvens-

/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.  Vanskelighetsgraden er vurdert til middels for 

bergskjæringene.  Dette gir geoteknisk kategori 2. 

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og 

kontrollform er vist på side 2 i rapporten. Det er valgt geoteknisk kategori 2 fordi 

bergskjæringene har høyde under 10 m. Grunnforholdene langs skjæringskantene er ansett 

som oversiktlige. Det er ikke kjente dybder til berg langs skjæringene, men i denne 

planfasen ansees løsmasser oppå og ovenfor skjæringskant som håndterbart. 

Kontroll av 

Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 

Inspeksjon, enkle 

kvalitetskontroller, 

kvalitativ bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 

arbeidsrekkefølge, 

konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er 

aktuelt: 

- av grunn og grunnvann, 

- arbeidsrekkefølgen, 
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- materialenes kvalitet, 

- tegninger, 

- avvik fra prosjektering 

- resultat av målinger, 

- observasj. av miljøforh. 

- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 

Befaring, registrering av 

jord og berg som avdekkes 

ved graving 

Kontroll av egenskap til 

jord og berg i 

fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord 

og berg som kan være viktige 

for konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 

Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på 

utvalgte punkter 

Måling av bevegelser og 

analyser av konstruksjon 

Tabell 2: Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori. 

 

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Tidligere undersøkelser 

Det er fra tidligere planfase ikke utført geologisk kartlegging/undersøkelser. 

 

2.2 Undersøkelser 

Geologiske undersøkelser er utført til reguleringsplanen.  Kart 1:5 000 er benyttet, i tillegg 

til kart med 1 m koter.   

 

 

Løsmasser er tidligere kartlagt av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Kvartærgeologisk 

kart fra NGU.no [6], se kartutsnitt i kap. 3.2 Løsmasser - kvartærgeologi. I tillegg er de 

kartlagt i felt. 

Berggrunnskart i 1:250 000-serien, Honningsvåg, [7] fra NGU.no er benyttet ved de 

geologiske undersøkingene, se kartutsnitt i kap. 3.3 Berggrunnsgeologi.  I tillegg er de 

kartlagt i felt. 
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Totalsonderinger 

Det er ikke utført totalsonderinger langs planlagt skjæring. 

 

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser – kvartærgeologi 

Terrenget langs de planlagte skjæringene varierer mellom flatt terreng med løsmasser over 

berg og brattere skråninger (helning 25-45°) med urmasser (stein og blokk) over berg, med 

oppstikkende bergknauser innimellom (foto 1 & 2). Ovenfor skråninger med urmasser er det 

bratte partier med bart berg og vegetasjon (foto 1 & 3).  

Langs planlagte skjæringer er det ukjent dybde til berg. Der er derfor usikkert hvor stor del 

av skjæringen som blir og berg og hvor stor del som blir i løsmasser.  

NGU har tidligere kartlagt løsmassene i området ved Hønsa som bart fjell og marin 

strandavsetning (figur 2), og i området på nordsiden av Skarvbergvika som tynn morene 

(figur 3).  

 

Figur 2: Utsnitt fra NGU løsmassekart [6] som viser løsmasser langs veglinje med skjæringer ved Hønsa. 

 

                 Veglinje 

m/skjæringer 

skjæringer 

Hønsa 
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Figur 3: Utsnitt fra NGUs løsmassekart [6] som viser løsmasser langs veglinje på nordsiden av 

Skarvbergvika. 

 

 

Foto 1: Foto viser typisk terreng langs skjæringene på nordsiden av Skarvbergvika. Skråninger dekket av 

urmasser (stein og blokk) og oppstikkende bergknauser. Ovenfor er det bratte partier med bart berg og 

vegetasjon. 

                 Veglinje 

m/skjæringer 

skjæringer 
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Foto 2: Foto viser typisk terreng langs skjæringene inn mot det søndre påhugget ved Hønsa. Skråninger 

dekket av urmasser (stein og blokk) og oppstikkende bergknauser. 

 

Foto 3: Oversiktsfoto viser terreng langs skjæringene mellom profil 5300-6600 (nordsiden av 

Skarvbergvika). Fjellsiden er dekt av urmasser og vegetasjon med bergknauser i nedre halvdel, og bratte 

partier med bart berg og vegetasjon i øvre halvdel. 
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3.2 Utforming av skjæringer 

Hoveddelen av skjæringene vil være bergskjæringer med løsmasser på skjæringstopp eller 

rene løsmasseskjæringer, som er omtalt i geoteknisk rapport [11]. Rene bergskjæringer blir 

kun langs 80 m av veglinje (tabell 1). Bergskjæringsprofil 10:1 er valgt.  

 

Det er planlagt grøft med bredde 5m og dybde 1m. I definerte snøskredområder er det 

planlagt grøft med bredde 7 m og dybde 1m. For å bedre forholdene med hensyn til drivsnø 

er grøfta ved Hønsa 7 m bred og dybde 1 m. [8] (tabell 1). 

 

Terrenget langs planlagte skjæringer varierer mellom: 

1. Flatt terreng med løsmasser over berg (foto 1).  

2. Brattere skråninger (helning 25-45°) med urmasser (stein og blokk) over berg (foto 

2). Med oppstikkende bergknauser innimellom. 

3. Berg i dagen. 

 

Der hvor det er grunnforhold Berg blir det rene bergskjæringer. Der hvor det er grunnforhold 

Flatt terreng/ løsmasser over berg og Urmasser over berg i brattere skråning blir det rene 

løsmasseskjæringer eller bergskjæringer med løsmasser oppå (tabell 1). Disse bør legges 

med skråningsutslag for løsmasseskjæringer og ikke bergskjæringer (10:1) for å sikre nok 

areal når man ikke vet dybden til berg. 

Profil Gjennomsnittlig 

høyde 

Maks 

høyde 

Grunnforhold langs skjæring Grøftebredde 

50-110 1 m 2 m Flatt terreng/ løsmasser over berg  7 m 

110-170 6 m 10 m Berg  7 m 

170-430 1,5 m 2 m Flatt terreng/ løsmasser over berg  7 m 

5300-5580 1,5 m 2 m Flatt terreng/ løsmasser over berg 5 m 

5580-5870 2,5 m 5 m Urmasser over berg i brattere 

skråning 

5 m (7 m i 

skredområde) 

5870-5890 5 m 10 m Berg 5 m  

5890-6020 1 m 2 m Urmasser over berg i brattere 

skråning  

5 m  

6020-6200 1 m 2 m Flatt terreng/ løsmasser over berg  5 m (7 m i 

skredområde) 

6200-6020 1 m 2 m Urmasser over berg i brattere 

skråning  

5 m 

Tabell 1: Oversikt over planlagte skjæringer. Der hvor det er grunnforhold Berg blir det rene 

bergskjæringer. Der hvor det er grunnforhold Flatt terreng/ løsmasser over berg og Urmasser over berg i 

brattere skråning blir det rene løsmasseskjæringer eller bergskjæringer med løsmasser oppå (se tegning 01 

& 02). 
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Foto 4: Foto viser deler av strekning der skjæringskant er lagt i flatt terreng med løsmasser over berg (ca. 

profil 5350, tegning 05). Stiplet linje viser ca. plassering av skjæringskant. Ny veg er planlagt i samme 

høyde som eksisterende veg. 

 

Foto 5: Foto viser deler av strekning der skjæringskant er lagt i bratt terreng med urmasser over berg (ca. 

profil 5700, tegning 06). Stiplet linje viser ca. plassering av skjæringskant. Ny veg er planlagt i samme 

høyde som eksisterende veg. 
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3.3 Berggrunnsgeologi 

Metasandstein med opptreden av tynne lag med glimmerskifer er den dominerende 

bergarten langs de planlagte bergskjæringene (figur 4). Dette er omdannede opprinnelige 

sedimentære bergarter og deler av de kaledonske skyvedekkene.  

Metasandsteinen er opprinnelig sandstein, omdannet ved høyt trykk og høy temperatur. Det 

ansees som en kompetent bergart p.g.a at det inneholder en stor andel av harde mineraler 

som kvart og feltspat. I tillegg er det mindre andeler av glimmer og kalsitt.  

I metasandstein er det mørke og lyse bånd som skyldes lag med ulik mineralsammensetning. 

Disse gir en svært tydelig lagdeling (foliasjon) i bergarter.  

Innimellom lagene med metasandsteinen og glimmerskiferen er det lag og linser med mørk 

gabbro (foto 6). Dette er en mer homogen og grovkornet bergart, som ikke har samme 

horisontale lagdeling som metasandsteinen og glimmerskiferen. 

  

Figur 4: Bergrunnskart NGU 1:250 000 [7] som viser bergarter veglinje med skjæringer. 

                 Veglinje 

m/skjæringer 

skjæringer 
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Foto 6: Foto viser linse av gabbro. Foto er tatt i eksiterende bergskjæringen langs Ev69 nord for 

Skarvbergvika. 

 

3.3.1 Strukturer; Foliasjon, skifrighet, oppsprekking 

Lagdelingen (foliasjonen) i metasandsteinen og glimmerskiferen er et av 

hovedsprekkesettene i bergartene. I bergblotninger og bergskjæringer langs eksisterende 

veg ved Hønsa og på nordsiden av Skarvbergvika er foliasjon hovedsakelig tilnærmet 

horisontal (tegning 08). Stedvis er berget foldet. Foliasjonen vil da få fall 20-30° fall enten 

innover i planlagte bergskjæringer eller parallelt med planlagte bergskjæringer (foto 7).  

 

 

Linse av en mørkere gabbro 
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Foto 7: Foto viser stedvis folding i berggrunnen langs eksisterende veg ved Hønsa. Foldingen gjør at 

Foliasjonen vil få fall 20-30° fall enten innover i planlagte bergskjæringer eller parallelt med planlagte 

bergskjæringer 

 

I tillegg til foliasjon er det kartlagt to sprekkesett med steil fall (70-90°) i bergblotninger og 

eksisterende bergskjæringer (foto 8). Disse to sprekkesettene er ofte orientert tilnærmet 

vinkelrett på hverandre (tegning 09). Stedvis er ett av sprekkesettene orientert tilnærmet 

parallelt med eller med liten vinkel til eksisterende skjæringer, det andre sprekkesettet er da 

orientert skrått eller vinkelrett innover i skjæringene. 

 

 

Foliasjon vil falle parallelt med planlagt bergskjæring 

Foliasjon vil falle innover i planlagt bergskjæring 



 Geologisk rapport til reguleringsplan bergskjæringer nr. 50780-GEOL-02 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Side 16 av 25 

 

 

Foto 8: Foto viser til sammen to steile sprekkesett i tillegg til foliasjon (tilnærmet horisontal) i eksisterende 

bergskjæring ved profil 5880 (tegning 07). Det ene steile sprekkesettet er her orientert med liten vinkel til 

eksisterende skjæring (grønn skravur) og det andre er orientert skrått innover i eksisterende 

bergskjæring (rød skravur).  Sprekkesettene er bestemmende for konturen i bergskjæringen. 

 

Sprekkesettene er gjennomsettende. Typisk sprekkeavstand langs foliasjonen er 2-10 cm. 

Langs de steile sprekkesettene er det generelt større sprekkeavstand, 10-50 cm. 

 

3.4 Vannforhold  

De planlagte bergskjæringene ligger stort sett i et skrånende terreng, som er dekket av 

løsmasser. Det vil derfor være grunnlag for at vann kan komme frem på 

bergskjæringskanten. Dette vannet vil vinterstid fryse og danne iskjøvinger. Der hvor 

bergskjæringene blir opp over 10m i høyde kan de skape problemer med isnedfall på vegen. 

Isnett bør derfor vurderes. Det er derimot planlagt grøft med minimum 5m bredde som ville 

kunne ta opp isnedfall hvis den ikke er fylt med snø på vinteren. I eksiterende skjæringer er 

det ikke problemer med iskjøving, men denne situasjonen kan endre når det etableres nye 

skjæringer lenger inn i terrenget. 
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3.5  Skredfare  

Steinsprang/skred 

Langs veg i dagen ved Hønsa er det ifølge aktsomhetskart fra NVE utløpsområde for 

steinsprang/skred fra profil 300 og frem til påhugget (profil 500) [8]. Veglinjen ligger her 

nært inn mot en skråning dekket av urmasser (stein og blokk). Disse har løsneområde i 

bergknauser rett ovenfor skråningen.   

 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE er det utløpsområde for steinsprang/skred langs hele 

strekningen fra profil 5300-6600 [8]. Det er og registreringer på steinsprang langs 

strekningen fra profil 5300-6600 [8]. 

 

 

Snøskred 

Ifølge aktsomhetskart fra NVE er det utløpsområde for snøskred langs hele den nye vegen i 

dagen på sørsiden av planlagt tunnel [8]. På bakgrunn av terrenganalyser, lokale forhold og 

historiske data ansees området ikke å ha noen potensielle løsneområder for snøskred som 

vil være av en slik størrelse at de utgjør noen fare for den planlagte veglinjen [8].  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE er det utløpsområde for snøskred langs hele strekningen fra 

profil 5300-6600. Det er og registrert til sammen fire punkt langs vegen på nordsiden av 

Skarvbergvika, hvor det er gjentagende snøskred på veg [8]. 

 

 

4 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNING 

 

4.1 Bergmassekvalitet 

Borbarhet og sprengbarhet 

Erfaringsmessig har sandstein middels god borsynk (DRI) og middels borslitasje (BWI). Det 

forventes derfor middels god borbarhet i metasandsteinen. Mineralsammensetningen i 

metasandsteinen langs tunneltraséen vil derimot variere. Ved høyt innhold av harde 

mineraler som kvarts vil borbarheten kunne bli dårligere. Erfaringsmessig ansees 

sprengbarheten til metasandstein også å være middels.  

 

Foliasjon og oppsprekking 

Metasandsteinen en tett oppsprukket bergart. Både langs steile sprekkeplan, men spesielt 

langs foliasjonsplanet. I linser og lag av gabbro er oppsprekkingen betydelig mindre. Den 

tette oppsprekkingen i berggrunnen må man være oppmerksom på å forhindre stort 

boravvik.  
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Foliasjon antas ikke å være noe kritisk plan med tanke på utglidning. 

De to steile sprekkesettene i lag med foliasjon danner kubiske blokker. De steile 

sprekkesettene er enten tilnærmet vertikale eller med steil fall (70-90°). Der hvor den det 

ene av de steile sprekkesettene er tilnærmet parallelt med skjæringen vil de kunne danne 

glideplan (figur 4). Der hvor de steile sprekkesettene er orientert med en liten vinkel på 

bergskjæringene, vil de kunne være bestemmende for konturen i bergskjæringene, som man 

ser tydelig i eksisterende bergskjæringer (foto 8). 

 

 

Figur 4: Prinsippskisse som viser utglidning langs steile sprekkesett, orientert tilnærmet parallelt med 

bergskjæring. 

 

 

4.2 Sikring mot skred  

Steinskred 

Mellom profil 380-440 antas det at blokker og stein som løsner fra bergknauser i 

overliggende terreng kan rulle ned ura og videre mot planlagt veglinje. Det kan ikke 

observeres blokker som til nå har kommet så langt ut som planlagt veglinje. Det anbefales 

derfor å bygge en voll/mur mellom profil 380-440, for å etablere et fysisk stopp. Voll/mur 

bør ha høyde 1m over terreng på skredsiden. Etablering av voll/mur må vurderes i forhold til 

eventuelle ulemper med tanke på drivsnø i neste planfase. 

 

Langs ny veg mellom profil 5300-6600 er det planlagt min. 5 m bred og 1 m dyp grøft langs 

hele strekningen. Langs eksisterende veg er grøft stedvis manglende, eller har bredde 0,5-1 
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m. Utvidet grøft ansees å ville kunne fange opp stein som løsner fra ur eller eventuelt

bergknauser i terreng og hindre at de vil kunne nå vegbanen. 

Snøskred 

Langs ny veg mellom profil 5300-6600 er det registrert til sammen fire punkt langs vegen 

på nordsiden av Skarvbergvika, hvor det er gjentagende snøskred på veg [8] (se tabell 3).  

Skredområde 1 Skredområde 2 Skredområde 3 Skredområde 4 

Profil 5190-5290 Profil 5740-5800 Profil 6100-6180 Profil 6450-6510 

Tabell 3: Skredområder mellom profil 5300-6600. 

De tre ytterste skredløpene har lave løsneområde (70-100 m.o.h.), og skredene blir heller 

ikke store i volum eller hastighet. Det er derfor ansett som god nok sikring å anlegge en 7m 

bred og 1 m dyp grøft for å kunne fange opp snømassene så de ikke kommer ut på veg 

(tegning 03). Tilbakefylling mot skjæring bør unngås her, for å oppnå et større fangvolum.  

Skredområde 1 

Sikring av det innerste skredløpet er omtalt i Naturfarer - Ev69 Hønsa-Skarvbergvika rapport 

til reguleringsplan. 50780-GEOL-3. 

Skredområde 2  

Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Bredere grøft vil medføre inngrep i skråning dekket av 

urmasser. 

Skredområde 3 

Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Det er og mulig med bredere grøft, da terrenget på 

innsiden av veglinje her er relativt slakt. 

Skredområde 4 

Fanggrøft med bredde 7 m anbefales. Vegen er lagt på fylling her slik a tinngrep i urmasser 

unngås. Bredde på grøft er nå 7-10 m Dette vil medføre inngrep i skråning dekket av 

urmasser med ukjent dybde. Det kan bli aktuelt å stabilisere urmasser med mur for å slippe 

utgraving oppover i skråningen.  

4.3 Sprengningsopplegg 

I dette kapitlet gis det informasjon og anbefalinger om sprengningsopplegg basert på 

informasjon på dette stadiet 

Nedenfor følger utdrag fra Håndbok N200 Vegbygging [8] som omhandler dette temaet. 
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Kapittel 22 Skråninger og skjæringer i berg. 221.31 Forundersøkelser 

«Forundersøkelser for alle bergskjæringer skal avklare egnet geometrisk utforming ut 

fra topografiske og geologiske forhold på reguleringsplanstadiet. Utformingen bør 

likevel kunne forandres underveis etter dokumentert faglig vurdering dersom de 

geologiske forutsetningene endres i byggefasen. Geologiske forhold kan legge 

restriksjoner på den permanente skjæringshøyden»  

Kapitel 22 Skråninger og skjæringer i berg. 221.32 Prosjektering og utførelse 

«Under bygging skal berget fortløpende kartlegges og stabilitetsforholdene vurderes 

slik at sprengingsmetoder (inkl. salvestørrelser og pallhøyder), helningsvinkel og 

sikring kan bestemmes og utføres på forsvarlig vis.»   

Inntil Statens Vegvesen som byggherre får høstet mer erfaring med oppfølging av utførende 

sprengnings-entreprenør med hensyn til dette punktet, vil de ingeniørgeologiske rapportene 

ikke legge for tydelige og detaljerte føringer for hvordan sprengningsarbeidet skal 

utføres.  Dette for ikke å frata sprengningsentreprenøren det faglige ansvaret.  Det som er 

omtalt i denne rapporten er forhold som sprengningsarbeidene skal foregå ved.  Ved senere 

detaljering og utforming av konkurransegrunnlag blir det da viktig å få reelle valgmuligheter 

som tilpasses etter hvert. I den grad detaljer beskrives, må ikke nærliggende/alternative 

løsninger utelukkes. 

 

Det er fokus hos byggherre på å få gjennomført en skånsom sprengning av 

bergskjæringene, for å redusere skadene på det gjenstående berget.  Generelt anbefales 

kontursprengning i form av presplitt for bergart som granittisk gneis som er lite til moderat 

oppsprukket.  Ved partier med mer oppsprukket berg kan slettsprengning vurderes. Tettere 

hullavstand enn 0,7 m i innerkontur eller sømboring, for å få en mer skånsom kontur, kan 

bli aktuelt i dette tilfellet hvor metasandseinen er så tett oppsprukket. 

Det er ikke påvist kvikkleire i aktuelle områder for sprengning [10]. 

Pilotveger/anleggsveger for å nå bergskjæringskanten med konvensjonell pallborevogn er 

det ikke satt noen generell begrensning mot.  Dette blir vurderinger som utførende 

entreprenør må gjøre.    

Krav til sprengningsrystelser er omtalt i kapittel 5.1.  Det er stedvis løsmasser over eller 

inntil bergskjæringene.  Disse må håndteres og stabiliseres med hensyn til arbeidssikkerhet.   

 

4.4 Spesielle forhold som fraviker bergskjæringens normalprofil  

 

Der hvor det er grunnforhold Flatt terreng/ løsmasser over berg og Urmasser over berg i 

brattere skråning bør skjæringer legges med skråningsutslag for løsmasseskjæringer og ikke 

bergskjæringer (10:1) for å sikre nok areal når man ikke vet dybden til berg. 
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4.5 Sikring av bergskjæringer 

I denne rapporten der det kun beregnet sikring for bergskjæringer som har høyde over 5m 

(tabell 4). 

Vurdering av sikringen i bergskjæringene er utført etter retningslinjer i håndbok N200 

Vegbygging [1].  Fra figur 222.1 står det:  

«Stabilitet, sikkerhet mot utfall og skred: En skjæring bør bygges slik at man unngår 

rensk og annen sikring de første 20 årene.  Det samme gjelder løsmasser på  

skjæringstopp.» 

Bergskæringer med ukjent mektighet på løsmasser over (tegning 01 & 02) 

Størst andel av skjæringene er planlagt der hvor det ikke er berg i dagen, og dybden til berg 

er ukjent. Det er derfor ikke mulig å si hvor stor andel av skjæringene som blir og berg og 

hvor stor andel som blir i løsmasser. 

Total skjæringshøyde i disse områdene er < 5 m, og skjæringer i berg vil derfor også bli < 5 

m høyde.  

Utforming og stabilitetssikring av rene løsmasseskjæringer og håndtering av løsmasser oppå 

bergskjæring er omtalt i geoteknisk rapport [11]. Løsningen vil være avhengig av dybde til 

berg. 

Bergskjæringer (tegning 01 & 02) 

Høyeste bergskjæring, utenom forskjæringer, er 10 m. Gjennomsnittlig høyde er 4,5 m. 

Dette er relativt lave skjæringer. Aktuell sikringsmetode vurderes derfor å være gyste bolter, 

med tanke på å sikre ved eventuelle sprekkeplan med steilt fall ut mot vegen.  

Bergskjæringene skal være rensket, utført som maskinell rensk og spettrensk. Etter dette 

vurderes endelig behov for permanent sikring. Det påpekes at utførelsen av 

sprengningsarbeidet vil påvirke det endelige sikringsbehovet. Det er derfor viktig at 

sprengningsarbeidet blir utført skånsomt mot det gjenstående berget. Berget er svært 

oppsprukket og det kan være vanskelig å få jevn kontur i nye skjæringer.  

Profil Gjennomsnittlig høyde Max høyde 

110-170 6 m 10 m 

5870-5890 5 m 10 m 

Tabell 4: Oversikt over skjæringer i berg. 
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Type sikring Mengde 

3 m bolt, ø20 mm, gyst    40 stk.  

4 m bolt, ø20 mm, gyst    40 stk.  

5 m bolt, ø20 mm, gyst    20 stk. 

Tabell 5: Antatt sikringsmengde fordelt på type i bergskjæringer i tabell 4. 

4.6 Anvendelse av sprengsteinsmassene 

Det er ikke foretatt undersøkelser av mekaniske egenskaper eller borbarhet- og 

sprengnings-egenskapene.   

Det er tatt til sammen tre steinprøver av metasandsteinen i forbindelse med geologiske 

undersøkelser til ny Skarvbergtunnel (tabell 5). Bergart i planlagte bergskjæringer anta så ha 

samme kvalitet. 

Steinprøve LA MD 

1. (homogen metasandstein) 23 11 

2. (homogen metasandstein) 22 15 

3. (lagdelt metasandstein) 24 16 

Tabell 5: LA og MD verdi på steinprøver Ev69 Skarvbergtunnelen. 

Analyser av Los Angeles-verdi (LA) og Micro Deval-verdi (MD) viser at materialet er innenfor 

krav når det gjelder LA verdi, men i grenseland når det gjelder MD, mht. krav til bære- eller 

forsterkningslag. Det må utføres supplerende prøvetaking og laboratorieanalyser med 

påfølgende vurdering utført av vegteknologer før brukbarhet kan fastslås. 

5 ANBEFALNINGER 

5.1 Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141 

Vibrasjoner og lufttrykkstøt ved sprengning vil kunne ha påvirkning på bygninger som ligger 

i nærheten av området hvor det skal sprenges. 

For å unngå skade på byggverk beregnes vibrasjonskrav målt i mm/s. Krav kan fastsettes 

etter gammel standard NS 8141 fra 2001[3] parallelt med gjeldende ny standard NS8141 fra 

2013 [4] i en overgangsperiode på tre år f.o.m 2015. Standarden fra 2013 har i motsetning 
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til 2011 standarden frekvensveid svinghastighet, som måler toppverdi av frekvensveid 

svinghastighet (mm/s). Grenseverdien blir da kun avhengig av byggverkets egenskaper. 

Er svingehastighetene ok etter 2001-standarden men ikke etter 2013, så har 2001-

standarden forrang. 

For begge standardene gjelder bygningsbesiktigelse før anlegget starter: 

- Bygg fundamentert på berg:  avstand ˂ 50m fra sprengningssted 

- Bygg fundamentert på løsmasser avstand ˂ 100m fra sprengningssted 

Langs ny veg sør for tunneltraseèn er det i dag to bygninger som vil være 2-3 m fra 

skjæringskant. Det er usikkert om disse en fundamentert på løsmasseer eller berg, og om 

bygningene skal bevares. Langs ny veg nord for tunneltraseèn er det i dag ingen bygninger 

som vil være innenfor 100 m fra sprengningssted. 

5.2 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Ingeniørgeologisk kompetanse er spesielt viktig for bergskjæringer som kommer i 

geoteknisk kategori 3 eller på annen måte er krevende.  Selv om aktuelle bergskjæringer er 

vurder i geoteknisk kategori 2, omtales ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen for 

kunne tilstrebe god oppfølging av sprengnings- og sikrings-arbeidene. 

Ansvarlig ingeniørgeolog skal utnevnes før anleggsstart.  Denne personen må ha relevant 

erfaring og utdanning, samt inneha minimum 1 års relevant erfaring fra oppfølging av 

sprengningsarbeider. 

I tillegg bør byggherren tilknytte seg kontrollingeniører til å følge skiftene. 

Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologiske sluttrapporter 

for bergskjæringene. 

Personer som utfører geologisk kartlegging langs sprengte bergskjæringer, samt 

gjennomfører vurdering av permanentsikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 

- Erfaring med geologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter. 

- Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 

- God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til 

reguleringsplan/byggeplan, samt utførte grunnundersøkelser. 

- God kunnskap om innholdet i håndbok N200. 

- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 
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6 FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

Geologisk kartlegging 

Supplerende berggrunnskartlegging til byggeplanen/konkurransegrunnlaget kan vurderes. 

Tilpasning til sideterreng. 

Ytterligere detaljering i neste planfase når det gjelder tilpasninger til sideterreng mellom 

profil 5300-6660. Fjerning av urmasser bør så langt det er mulig unngås, enten ved å flytte 

ut veg eller redusere grøftebredde. 

Etablering av voll/mur som fysisk stopp for steinsprang (mellom profil 380-440 ved søndre 

påhugg) må vurderes i forhold til eventuelle ulemper med tanke på drivsnø i neste planfase. 

7 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD 

Det er ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell bergsprengning. 

Nedenfor følger en del forhold som likevel kommenteres.  Listen er ikke uttømmende. 

Nedenfor følger en del forhold som likevel kommenteres.  Listen er ikke uttømmende. 

- Løsmasser over bergskjæringer er stedvis i skrånende terreng.  I den grad fot fjernes 

for slike masser må disse arbeidssikres før permanent løsning er utført. 

- Med bergskjæringer inntil trafikkert veg og sprengning inntil, må disse 

bergskjæringene holdes under oppsikt og renskes for å forhindre uønsket utfall. 

- Steinsprang- og snøskredfaren fra sideterrenget langs bergskjæringene på nordsiden 

av Skarvbergvika, må vurderes nærmere under byggeplanen med tanke på 

arbeidssikkerheten. Det kan ikke utelukkes at midlertidige tiltak under anlegget vil 

være nødvendig.  
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Tegning 03: Profil 70
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Tegning 04: Profil 120
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18.12.2015 Vedlegg 
Tegning 05: Profil 5350

1 rute = 1m



18.12.2015 Vedlegg 
Tegning 06: Profil 5700
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Tegning 07: Profil 5880
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18.12.2015 Vedlegg 
Tegning 08: Rosediagram og storsirkler foliasjon



18.12.2015 Vedlegg 
Tegning 09: Rosediagram og storsirkler sprekkemålinger
Sprekker er målt i bergskjæring langs eksisterende veg på nordsiden av Skarvbergvika
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