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Strekningen har 4 bergskjæringer med høyder mellom 5 og 10 meter. Lengder på bergskjæringene 
varierer mellom 50 og 350 meter. Bergskjæringene er tenkt utformet med pallhøyder opptil 10 meter 
og skjæringsvinkel 10:1. Alternativt til dette kan man legge opp til skjæringsvinkel 1:2 hvor større 
berguttak er ønsket for massebalanse. Dette vil gi tilsvarende berguttak.  

Der sprekkesett er orientert parallelt med skjæring kan man delvis sprenge langs dette for å utnytte 
geologien og minske behov for bergsikring. For sikring av bergskjæringer forventes det i hovedsak rensk 
og sikring med bolter. Det skal stedvis sprenges nær eksisterende E6 og delvis nært ett eksisterende 
hus.  

Det må utformes en plan for stengning av vegen og varslingsrutiner til naboer for 
sprengningsarbeidene. Bygningsbesiktigelse av bygninger som ligger innenfor en radius på 
50/100 m fra sprengningsarbeidet for henholdsvis bygninger fundamentert på berg og 
bygninger fundamentert på løsmasse. Det må fastsettes vibrasjonskrav for bygningen innenfor 
influensområdet for vibrasjoner fra sprengningsarbeidet.  

 

• Bergskjæringene er vurdert til å være i en kombinasjon av geoteknisk kategori 1 og 2.  
• Skredfare er vurdert i rapporten. Skred fra naturlige skråninger, der snø- og sørpeskred, 

jord- og flomskred, steinsprang/steinskred og fjellskred inngår. Strekningen tilfredsstiller 
Statens vegvesens akseptkriterier for skred 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 er utbedring av E6 mellom Grong og Norland grense 
omtalt med oppstart i perioden 2018 – 2023. I handlingsprogrammet er det avsatt om lag 450 
millioner kroner til utbedringen. Statens vegvesen har utarbeidet en utredning av E6 mellom Grong 
og Nordland grense, og konkludert at man får mest effekt av midlene ved bruk av utbedring av E6 på 
strekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Strekningen har dårlig standard, og er 
ulykkesbelastet. Utredningen vil gi en strekning med sammenhengende bra standard fra Harran til 
Flåttådal (34 kilometer).  
 
Den aktuelle delstrekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv er av de dårligste strekningene. Den 
kjennetegnes blant annet av store standardsprang, både på delstrekningen og i forhold til tilstøtende 
strekninger. På strekningen Fjerdingen – Grøndalselv er horisontalkurvaturen delvis dårlig, med 
krappe kurver. Vertikalkurvaturen er svært dårlig, med mange bakker. Bæreevnen er hovedsakelig 
bra, men med svake partier, spesielt mellom Fjerdingmoen og Austbekkbrua. Strekningen har dårlig 
standard og er ulykkesbelastet.  
 
Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet er bakgrunnen for utbedringsbehovet 
på E6. 
Hensikten med tiltaket er forbedring av trafikksikkerhet og fremkommelighet, og ivareta fremtidig 
vegtrafikk, omgivelser og miljø langs strekningen på best mulig måte. Ny veg skal også gi lavere 
transport- og ulykkeskostnader sammenliknet med dagens veg. 
 

  
Figur 1.1 Oversiktsbilde som viser strekningen Fjerdingelv Grøndalselv  
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Denne rapporten omhandler totalentreprenørens valgte trase. Det er på strekningen 4  

bergskjæringer med høyder mellom 5 og 10 meter. Lengder på bergskjæringene varierer mellom 50 

og 350 meter. I tillegg til bergskjæringer er det løsmasseskjæringer, men disse blir ikke omtalt i 
denne rapporten.  

 

1.2 Forbehold og avgrensninger  

Vurderingene er basert på observasjoner fra kart og flyfoto og grunnlag fra befaring i nærliggende  

områder.  
 
Geologien i området anses å være relativ lik i området og målinger og observasjoner fra nærliggende 
lokaliteter vurderes å være representative for beskrevet strekning.  
Betydelige endringer i terreng og vegetasjon kan ha innflytelse på skredfaren i området.  

 

Tidligere registrerte skredhendelser er også tatt med i vurderingene. Dette er hentet fra NVEs  

database over registrerte skredhendelser. Dersom det kommer til rette ny informasjon om tidligere 

skred, bør dette tas med i vurderingene.  

1.3 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale  

Følgende grunnlagsdata er benyttet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1     Tidligere undersøkelser  

 
Ingeniørgeologisk kartlegging  

 

Det ble gjennomført en ingeniørgeologisk befaring i gode værforhold på de 4 planlagte skjæringene av 
ingeniørgeolog Torbjørn Sellæg og geoteknikker Jørgen Hemnes den 19.mai 2021. Området er forholdsvis slakt 
topografisk og har vegetasjonsdekke, slik at bergoverflatene var kun godt synlige på tre lokaliteter 

 

Beskrivelse  
  

Eier  
 

FKB data  Kartverket  

Terrengmodell  Sweco  

Løsmassekart  NGU  

Berggrunnsgeologisk kart  NGU  

Grus og pukk  NGU  

Grunnvannsdatabase - GRANADA  NGU  

Aktsomhetskart for skred  NVE  

Nasjonal skreddatabase  NVE  

E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Grunnundersøkelser. Vurderingsrapport SVV 

  10223429 G-01- Geoteknisk vurderingsrapport E6 Fjerdingen    Sweco 
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De mest markerte strukturene ble målt inn med strøk og fall. Befaringen ble i all hovedsak utført langs 
eksisterende E6, men også i bergblotninger langs ny trase. Det er i tillegg gjennomført geotekniske 
undersøkelser i planområdet, med grunnboringer til antatt berg. 
 
Undersøkte lokaliteter angis i rapporten med stigende omtrentlig profilnummerering ihht ny vei og med 
kooordinatfestede bilder for plassering 
 
Profil 8500 
 

Synlig skjæring langs eksisterende E6 i tydelig overflateforvitret 
berg i antatt granatførende gneis. 
Lite innhold av glimmer, med tydelig delvis foliert 
hovedsprekkeretning på N60Ø fall 80 °NV. Lite oppsprukket, og 
viser ingen systematiske sekundærsprekkeretninger i skjæringen 
Sprekkene er ru og viser ingen glatte stikk eller sprekkemateriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Profil 9000 
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Synlig fjellblotning langs ny E6 i tydelig overflateforvitret berg i 
antatt granatførende gneis. 
Lite innhold av glimmer, med ingen tydelig visende 
sprekkeretning. Lite oppsprukket og massivt fjell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil 9500 
 
Synlig fjellblotning langs ny E6 i tydelig overflateforvitret berg 
i antatt granatførende gneis. 
Lite innhold av glimmer, med lite foliert hovedsprekkeretning 
på N20Ø fall 80 °NV. Lite oppsprukket, og viser ingen 
systematiske sekundærsprekkeretninger i skjæringen. 
Sprekkene er ru og viser ingen glatte stikk eller 
sprekkemateriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjellkontrollboring/sonderboringer  

Fjellkontrollboringer er i hovedsak utført til geotekniske formål. Resultater fra disse boringene er 

brukt for å få informasjon om løsmassemektighet, -type og for å påvise berg langs strekningen.  

Det er utført geotekniske grunnundersøkelser for flere alternative traseer gjennom området.  



   

 
 

RAPPORT  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10223429_E6_Fjerdingen-Grøndalselv\000\06 Dokumenter\RIG\05. Rapporter og Notater\10223429-RIngG0- E6 
Fjerdingen Grønndalselv.docx 

 

Resultatene av disse undersøkelsene er vist i «Statens Vegvesen AS (2018) E6 Fjerdingen-

Grøndalselv. Grunnundersøkelser. Vurderingsrapport» og «10223429 G-01- Geoteknisk 

vurderingsrapport E6 Fjerdingen» 

 

Prøvetaking og labanalyser  
Det er ikke utført testing av de bergmekaniske egenskapene til bergmassen på denne strekningen.  
 
Andre undersøkelser  
Det er vurdert at det ikke er behov for geofysiske undersøkelser eller kjerneboringer på 

delstrekningen.  
 

1.4 Linjeføring og skjæringsprofil  

1.4.1    Linjeføring  

Denne rapporten beskriver de ingeniørgeologiske forholdene på strekningen for E6 mellom  

Fjerdingelv og Grøndalselv.. Bredde på europavegen er iht. håndbok N100: 9,0 m inkludert asfaltert 
skuldre, se Figur 1.4.1  

 

 

Figur 1.4.1 Veiens tverrsnitt 

Det er 4 høyere bergskjæringer, over 5 meter på strekningen, men ingen bergskjæringer over 10 
meters høyde 

 

Maksimal skjæringshøyde på disse skjæringene varierer mellom 0 – 10 meter. Lengden varierer  
mellom 50– 350 meter.  

 

Profil 600 - 650 

Veglinjen går lett i terrenget i ett område med lav løsmassemektighet. Det kan påtreffes fjell i 
vegtraseen, men dette vil sannsynligvis ikke gi fjellskjæringer høyere enn en meter. Dette området 
vurderes ikke nærmere 

 
Profil 4660 - 5010  

Veglinjen følger ny trase i urørt terreng og vil i området få en ensidig bergskjæring med høyde 
inntil 8 meter i området  
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Profil 5130 - 5300  

Veglinjen følger ny trase i urørt terreng og vil i området få en ensidig bergskjæring med høyde 
inntil 4 meter i området, men det meste av skjæringen vil være under 2 meters høyde.  
  

Profil 8620 - 8970  

Veglinjen følger ny trase i urørt terreng og vil i området få en tosidig bergskjæring med høyde 
inntil 10 meter i området mot sørøst og under 5 meter bergskjæring på veiens nord-vestre 
side. 
 
Profil 9000 - 9240  

Veglinjen følger ny trase i urørt terreng og vil i området få en tosidig bergskjæring med høyde 
inntil 9 meter i området mot sørøst og under 7 meter bergskjæring på veiens nord-vestre side. 
 
Profil 9430 - 9650  

Veglinjen følger ny trase i urørt terreng og vil i området få en tosidig bergskjæring med høyde inntil 
10 meter i området mot sørøst og under 6 meter bergskjæring på veiens nord-vestre side 
 

1.4.2 Bergskjæringsprofil  

Bergskjæringsprofilene for prosjektet er noe utvidet i forhold til standardiserte bergskjæringer da 
entreprenør på prosjektet ønsker å øke uttaket av lokal kortreist stein for prosjektet slik at både 
transport og dermed klima bespares mtp tilførte steinmasser. Dette medfører at områdene for 
steinuttak utvides, og skjæringene kan gis bedre geometri mtp helning og pallehøyder. 

 

Generelt er bergskjæringene utformet med to forskjellige prinsipper for strekningen.  

 

Fjellskjæring med helning 10:1 med inntil 10 meters pallhøyde 

 

Fjellskjæringen utformes som bratt fjellskjæring med helning 10:1 med tilbakefylling av jordmasser 
1:2 til ca 1,6 meter over kjørebanen med maksimale fjellskjæringer på 10 meter (figur 1.4.2) 
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Figur 1.4.2 Prinsippskisse for utforming av vei i skjæringer løsmasse og fjell 

 

Fjellskjæringer utformes med slak skråning 1:2 
 

Fjellskjæringene utformes med slak skråning helt opp til løsmasser for mindre skjæringer. Dette gir en åpen 
trase for bilfører. Dette kan også være ett alternativ ved ønsket høyere uttak av lokale kortreiste steinmasser 
for veibygging, redusere omfang av fjellsikring og gjerder på skjærings topp. 

 

Grøft er planlagt med bredde 6 m, med tilbakefylling mot berg. Tverrsnitt med høyeste 

bergskjæringer er vist i tegning i figur 1.4.3, profil 9540.  

 

 

 

Figur 1.4.3 Profilnummer 9540 med de høyeste bergskjæringene for veiprosjektet 
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1.5 Geoteknisk kategori  

I henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008) og krav fastsatt i håndbok N200 skal 
konstruksjoner i berg defineres i en geoteknisk kategori ut fra en pålitelighetsklasse (CC/RC) og 

grunnforholdenes vanskelighetsgrad. Geoteknisk kategori blir vurdert ut fra prosjektets  

pålitelighetsklasse (konsekvens) og grunnforholdenes kompleksitet (Tabell 1.5.1).  
 

Tabell 2. Klassifisering av geoteknisk kategori (16).  

 

 

 

 

 

 

 

                

Tabell 1.5.1 Tabell for vurdering av Geoteknisk kategori ihht Eurocode 7 

For reguleringsplanen vurderer vi at bergskjæringene ligger i pålitelighets/ konsekvensklasse CC/RC  

2, etter som det er «grunn- og fundamenteringsarbeid og undergrunnsanlegg i middels kompliserte 
tilfelle» (Eurokode 0, Nasjonalt tillegg tabell NA.A1).  
 

Grunnforholdene vurderes å ha middels kompleksitet og vanskelighetsgrad: «Noe uoversiktlige eller 
vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan  

fastlegges med rimelig grad av nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og 
konstruksjoner kan dokumenteres» (5).  

På bakgrunn av pålitelighets/konsekvensklasse og vanskelighetsgrad til prosjektet plasseres det i en 

kombinasjon av geoteknisk kategori 1 og 2. For geoteknisk kategori 2 krever Eurokode 0 (2008)  
grunnleggende egenkontroll og kollegakontroll av annen bergteknisk fagkyndig 

 I henhold til statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging kan alle bergskjæringer med høyde under  
10 meter i utgangspunktet plasseres i geoteknisk kategori 2 ved tilfredsstillende bergstabilitet. 

Alle bergskjæringer på dette prosjektet er forventet lavere enn 10 m på denne delstrekningen.  

 
I tabell 1.5.2 er det en oversikt over strekninger med nye bergskjæringer med tilhørende 
skjæringshøyder og geoteknisk kategori. Bergskjæringene skal prosjekteres etter Statens 
vegvesens akseptkriterium for skred på veg.  
 

Akseptkriteriene er beskrevet i kapittel 3.4.1 Sikkerhet mot skred.  
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Profil 

fra 

Profil til Lengde (m) Maks høyde 

(m) 

Kommentar Geoteknisk 

kategori 

600 700 100 1,5 Ensidig og lite 

sannsynlig 

GK1 

4660 5010 350 8 Ensidig GK2 

5130 5300 170 4 Tosidig GK1 

8620 8970 350 10 Tosidig GK2 

9000 9240 240 9 Tosidig GK2 

9430 9650 220 10 Tosidig GK2 

Tabell 1.5.2 Oversikt over bergskjæringer i veiprosjektet og deres omfang 
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2 FAKTADEL  

2.1 Topografi og løsmasser  

2.1.1    Topografi  

Topografien er preget av lave koller og myrterreng. Veglinjen går i urørt terreng i nærheten av og 
inntil 300 meter øst for eksisterende vei i hele traseen. Prosjektet er plassert mellom 100-160 moh. 
Hele prosjektområdet ligger dermed under marin grense (140 moh.).  

Det er relativt flatt terreng i området, men med økende topografi mot sør øst med slake åser som 
strekker seg i retning sørvest-nordøst. Det er ihht observert fjell i dagen og geotekniske 
grunnundersøkelser ikke forventet at berget stuper bratt nedover.  

 

2.1.2    Løsmasser  

Ifølge NGUs løsmassekart er det stor i hovedsak glasifluviale og fluviale avsetninger med varierende 
dybde til fjell i løsmassedekket. Kartet viser elveavsetning, breelvavsetning og bart fjell. Mektigheten 
til lagene varierer fra 0 til flere ti-talls meter (NGU/NGI).  

 

For utdypende tolkinger av løsmassene utbredelse, egenskaper og geotekniske undersøkelser 
henvises det til Swecos geotekniske notat «10223429 G-01- Geoteknisk vurderingsrapport E6 
Fjerdingen - Grøndalselv» 

 

2.2 Berggrunnsgeologi  

Berggrunnsgeologien og oppsprekking baserer seg hovedsakelig på litteraturstudie og kartlegging i 
felt langs eksisterende E6.  
 

2.2.1 Bergarter  

I følge berggrunnsgeologisk kart fra NGU består berggrunnen i området for alle skjæringene av 
glimmergneis og –skifer, delvis granatførende (lys grønn). Se kart i Figur 2-2. (7) 

I felt er dette bekreftet visuelt i naturlige skjæringer. Bergmassen fremstår som sterk og er generelt 
lite oppsprukket, og lite skifrig.  

Tilgrensende bergart mot sør, som kan komme inn i de planlagte veiskjæringene er kartlagt til 
diorittisk gneis, med overgang til biotittførende diorittisk gneis
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Figur 2-2: Oversikt over punkt hvor fjell er observert og vurdert.  

 

2.2.2 Oppsprekking  

Det er utført sprekkekartlegging langs eksisterende E6 og i terreng ved planlagte fremtidige 
skjæringer ved befaring. 

Figur 2-2 viser posisjoner hvor det er tatt målinger.  

En sammenstilling av resultatene er vist i Tabell 2.2.2 

Det ble registrert 1 sprekkesett (lagdeling/foliasjon), og denne så ut til å endre seg lite over 
avstand. Bergmassens oppsprekkingsgrad var lite til moderat oppsprukket.  

 

Tabell 2.2.2: Oversikt over sprekkesettenes egenskaper 

.  

Sprekkesett Strøk Fall Sprekkeavstand Sprekkekarakter 

Hovedsprekkesett 20-60 NØ 80-90 ° NV 0,5 -2 m Plan, ru 

 
 

2.2.3     Svakhetssoner  

Svakhetssoner er soner i berggrunnen der fastheten er lav sammenlignet med fastheten til de  

omkringliggende bergarter. Dette kan skyldes et svakere bergartslag eller en deformasjonssone 
i berggrunnen. I tillegg til befaring i felt er det benyttet skyggerelieffkart og ortofoto for å 
identifisere svakhetssoner.  

Figur 2.2.3 viser oversikt over planområdet med bruk av skyggelegging for å få frem geologiske  

strukturer (4). Strukturene vist i Figur 2.2.3 indikerer retninger for sprekkesett i området. Det 
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fremkommer flere tydelige strukturer mot sør av denne, hvorav at retningen på de fleste 
svakhetssoner ser ut til å sammenfalle med hovedsprekkeretning og lagdeling av bergarten. 

Svakhetssonene i N-S er avvik fra de generelle strukturene i området.  

 

  
 
Figur 2.2.3: Oversikt over planområdet med skyggelegging for å synliggjøre strukturer i terrenget. Trasé 
for ny veg markert med rødt. Strukturer i berget er indikert med blå streker.  

 

2.3 Grunnvann og iskjøving  

Det er to registrerte brønner i grunnvannsdatabasen GRANADA i tilknytning til delstrekningen, 
ved Opkastmyra og ved Ospholmen. Figur 2.3 

 

Ved Ospholmen er grunnvannsbrønnen 120 meter dyp og fører 480 liter pr time uten 
gjennomført trykking 

Ved Opkastmyra er grunnvannsbrønnen 70 meter dyp og fører 2000 liter pr time uten 
gjennomført trykking 
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Det kan i tillegg likevel forekomme grunnvannsbrønner som ikke er registrert i 
grunnvannsdatabasen.  

Figur 2.3: Oversikt over registrerte brønner i Granada 

 

Iskjøving oppstår ved gjentatt frysing av vann på eksisterende isflate eller kald overflate. 

Risikoen for iskjøving avhenger av overflatedrenering samt bergets vannføringsevne.  
Det ble ikke observert vannførende sprekkesoner i eksisterende skjæringer under befaring.  Det ble ikke 
gjennomført befaring på vinterstid. Det er verdt å merke seg at svakhetssoner og knusningssoner kan ha 
høyere vannføringsevne enn omkringliggende berg 
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2.4 Skred  

Aktsomhetskartet i Figur 2-4 viser at veglinjen ikke ligger innenfor noen aktsomhetsområder for 
alle typer skred i bratt terreng  

 

 
Figur 2.4 Aktsomhetskart for alle typer skred i bratt terreng.  

 

2.4.1    Tidligere skredhendelser  

Det er ikke registrert noen skredhendelser i nasjonal skreddatabase langs delstrekningen.  

2.5 Resultater av utførte grunnundersøkelser  

2.5.1 Bergmekaniske tester  

Det er ikke utført testing av de bergmekaniske egenskapene til bergmassen på denne 
delstrekningen.  

2.5.2 Grunnboringer  

Det er utført grunnboringer i forbindelse med geotekniske undersøkelser. Det vises i sin 
helhet til geoteknisk datarapporter. (2 og 15)  

 

 

  



   

 
 

RAPPORT  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10223429_E6_Fjerdingen-Grøndalselv\000\06 Dokumenter\RIG\05. Rapporter og Notater\10223429-RIngG0- E6 
Fjerdingen Grønndalselv.docx 

 

3 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER  

3.1 Geometrisk utforming av bergskjæringer  

 

Generelt er bergskjæringene utformet med to forskjellige prinsipper for strekningen.  

 

Fjellskjæring med helning 10:1 med inntil 10 meters pallhøyde 

Fjellskjæringen utformes som bratt fjellskjæring med helning 10:1 med tilbakefylling av 
jordmasser 1:2 til ca 1,6 meter over kjørebanen med maksimale fjellskjæringer på 10 meter 
(figur 3.1) 
Grøft er planlagt med bredde 6 m, med tilbakefylling mot berg. 
 

 
Figur 3.1 Normalprofil i bergskjæring og løsmasseskjæring  

 

Fjellskjæringer utformes med slak skråning 1:2 
Fjellskjæringene utformes med slak skråning helt opp til løsmasser for mindre skjæringer. Dette gir en 
åpen trase for bilfører. Dette kan også være ett alternativ ved ønsket høyere uttak av lokale kortreiste 
steinmasser for veibygging, redusere omfang av fjellsikring og gjerder på skjærings topp. 

 

Sprekkesettene er i hovedsak orientert parallelt med skjæringer og man kan man delvis sprenge 
langs dette for å utnytte geologien og minske behov for bergsikring. Endelig beslutning for 
skjæringsutforming avgjøres etter at berget er avdekket.  

Maksimal bergskjæringshøyde er ca. 10 meter. Bergskjæringene er tenkt utformet med 
pallhøyder 10 meter, pallbredder 6 meter hvis nødvendig og skjæringsvinkel 10:1. 

 

Endelig utforming av bergskjæringsprofil, profilvalg og pallhøyde kan avgjøres i byggefasen når 
berget er ferdig avdekket og behovet for lokale steinmasser i området er avgjort.  

Planlagt grøftebredde er 6 meter. Grøft er tenkt utformet med tilbakefylling mot berg.  Etter 
anbefalinger fra geotekniker skal det i overgangen mot bergskjæringer etableres kiler med 
friksjonsmasser for å sikre en jevn vertikalkurvatur av ferdig anlegg.  
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Bergskjæringsprofilene for prosjektet er noe utvidet i forhold til standardiserte bergskjæringer 
da entreprenør på prosjektet ønsker å øke uttaket av lokal kortreist stein for prosjektet slik at 
både transport og dermed klima bespares mtp tilførte steinmasser. Dette medfører at 
områdene for steinuttak utvides, og skjæringene kan gis bedre geometri mtp helning og 
pallehøyder. 

 

3.2 Utrasningsmekanismer i bergskjæringer  

Endelig beslutning av stabilitet og omfang av bergsikring må vurderes etter at skjæringene er 
ferdig sprengt og bakenforliggende berg er synlig. I denne rapporten er det utført innledende 

stabilitetsvurderinger basert på målte sprekker langs eksisterende E6 og langs ny trase. Retning 
på observerte sprekkesett sammenfaller i stor grad med orientering av åsrygger i området, det 
er derfor vurdert at for denne planfasen er det tilstrekkelig å se på de målte sprekkene under 
ett.  

 

3.2.1 Vurderte uttrekningsmekanismer  

Plan utglidning: Utglidning langs et enkelt svakhetsplan eller langs en bruddflate sammensatt av 
flere parallelle, opprinnelig usammenhengende svakhetsplan.  

 

Kileutglidning: Utglidning langs to plane flater som danner en kile.  
 

Utvelting: Utrasningen skjer ved at tavleformede plater eller flak av bergmassen velter ut pga. 
steilstående sprekkesett med strøk tilnærmet parallelt skjæringen/skråningen.  

 

3.2.3 Resultater av analysen  

Mineraler på sprekker, sprekkefyll, og ruhet på sprekker, samt tilgang på vann vil være faktorer 
som vil kunne påvirke utglidning i skjæring. På bakgrunn av registrerte sprekker og sprekkesett 
vurderes potensial for plan utglidning, kileutglidning og utvelting fra bergskjæringer.  
Det er sett på bergskjæringer med strøkretning 20-60 grader og fall 60-90 °NØ som observert i området.  
 

Plan utglidning: Utglidning langs et enkelt svakhetsplan eller langs en bruddflate sammensatt av 
flere parallelle, opprinnelig usammenhengende svakhetsplan. Da fallvinkel til bergskjæringene 
er omtrent lik fallvinkel til hovedsprekkeretningen vurderes ikke plan utglidning til å utgjøre et 
stort problem. Skjæringene kan med fordel sprenges langs disse sprekkesettene når de er 
orientert parallelt med bergskjæringens orientering 

 
Kileutglidning: Utglidning langs to plane flater som danner en kile.  Dette kan forekomme mot nord 
mellom profil 9500-9600 hvor veilinjen vrir seg unna strøk på hovedsprekkesett og eventuelle 
sekundærsprekker kan danne kiler som potensielt kan gli ut. Det er ikke observert sprekker som kan 
utgjøre en fare for global utglidning av kiler, men dette bør hensyntas på stedet 
 
Utvelting: Utrasningen kan ved at tavleformede plater eller flak av bergmassen velter ut pga.  
steilstående sprekkesett med strøk tilnærmet parallelt skjæringen/skråningen slik som er påvist i 
området. Skjæringene kan med fordel sprenges langs disse sprekkesettene når de er orientert parallelt 
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med bergskjæringens orientering. Fall på skjæring bestemmes på stedet ihht avdekte innmålinger på 
lokalt strøk på hovedsprekkeretningen 
 

For den globale stabiliteten for bergskjæringer er det ikke observert sprekker som er ugunstige 
for den globale stabiliteten 

 

3.3 Konsekvenser av svakhetssoner  

Det er ikke observert svakhetssoner under befaring, men det er observert strukturer på 
skyggerelieff som indikerer potensielle svakhetssoner. Disse tolkes å ha steilt fall, i tillegg har de 
en gunstig orientering sammenlignet med bergskjæringene. Totalt sett vurderes det at disse 
ikke vil utgjøre annet enn kun lokale utfordringer.  
 

3.4 Skredfarevurdering  

3.4.1   Sikkerhet mot skred  

Det er tatt utgangspunkt i SVV sine "Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg" (18) 
for klassifisering av risikoakseptkriterier for skred ned på fremtidig vegareal. Risiko er en 
kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens av en skredhendelse. Skredfarevurderingen 
gjelder skred fra naturlige skråninger, der snø- og sørpeskred, jord- og flomskred og steinskred 
inngår. Fare for kvikkleireskred er ikke omfattet av akseptkriteriene.  

 

Sannsynlighet  
Sannsynlighet for skred vurderes over enhetsstrekninger på 1 km og vurderes som årlig nominell  
sannsynlighet for skredhendelser mot vegen.  
For strekningene i denne utredningen er det delt opp i to enhetsstrekninger; profil 4660 – 5010 og profil 
8620 -9650  
 
Følgende skredtyper inngår i vurderingen av sannsynlighet:  

• Steinsprang  

• Steinskred  

• Fjellskred  

• Jordskred  

• Flomskred  

• Snøskred og sørpeskred  

•     Isskred  

 

 
For risikoaksept anvendes 7 sannsynlighetsklasser vist i Figur 3.4.1. Strekninger med årlig 
sannsynlighet over 1/2 er ikke med i risikomatrisen, da det ikke anbefales å bygge veger med så 
stor sannsynlighet for skred.  

 

Konsekvens  

Konsekvens relateres her til trafikkmengde (ÅDT) per enhetsstrekning. Trafikkmengde 
(ÅDT) på vegstrekningen er vurdert til å være 2500 i år 2042.  
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Risikoaksept  
For å vurdere akseptabel risiko for alle tiltak på og langs veg som krever 
byggeplan/reguleringsplan, brukes risikomatrisen i Figur 3-5 med ÅDT og årlig nominell 
sannsynlighet for skred per enhetsstrekning. Akseptkriteriene kan også veilede ved valg av 
sikringsnivå ved skredsikring langs eksisterende veg.  

 

En ÅDT2042 på 2500 gjør at vegen legges i klasse D i risikomatrisen (Figur 3.4.1). For klasse D 
innebærer akseptabel strekningsrisiko at årlig sannsynlighet for skred på veg ikke er større enn 
1/50 per enhetsstrekning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4.1 Risikomatrise for skred på veg. Grønn, gul og rød angir akseptnivået. Aktuelt prosjekt legger 
seg i konsekvensklasse D.  

 

Steinsprang, steinskred og fjellskred  

Strekningene er ikke berørt av aktsomhetsområde for steinsprang/steinskred. Områdene er ikke 
innenfor aktsomhetsområder for store fjellskred.  
 

Det er ikke registrert steinspranghendelser i nasjonal skreddatabase. På befaring ble det ikke 

observert spor i terrenget etter tidligere steinspranghendelser fra naturlige skråninger. Det er 
heller ikke registrert nedfall av stein som er observert ved eksisterende veg i tilknytning til 
eksisterende bergskjæringer langs E6.  



   

 
 

RAPPORT  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10223429_E6_Fjerdingen-Grøndalselv\000\06 Dokumenter\RIG\05. Rapporter og Notater\10223429-RIngG0- E6 
Fjerdingen Grønndalselv.docx 

 

På bakgrunn av disse vurderingene er sannsynlighet for steinskred og fjellskred anslått til mindre 
enn 1/50. Sannsynligheten for steinsprang vurderes å være mindre enn 1/50 

 
Jord- og flomskred  

Strekningen ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det er ikke 
registrert tidligere skredhendelser i nasjonal skreddatabase som berører planområdet.  

Jordskred utløses normalt i terreng brattere enn 25 grader og avsettes fra 20 – 25 grader og 
slakere. Forsenkinger i terrenget er mest utsatt for jordskred. Løsmasser av grove materialer 
som sand og grus står vanligvis stabilt i helninger opp mot 37 grader (11). Flomskred som følger 
bekke- og elveløp, kan utløses i løp med helning ned mot 10°.  

Det er stedvis stor løsmassemektighet i planområdet, men grunnboringer viser at det ikke er 
påtruffet kvikkleire i området. Faren for kvikkleireskred vurderes i geoteknisk rapport.  
Terrenghelningen er stort sett < 25° med unntak av bergskjæringer og hvor det er bart berg. På 
bakgrunn av disse vurderingene er sannsynligheten for jord- og flomskred anslått til mindre enn 

1/50. Det vises for øvrig til geoteknisk datarapport som viser resultatene fra grunnboringer.  

 

Snøskred og sørpeskred  

Strekningen er ikke berørt av aktsomhetsområde for snøskred. På bakgrunn av disse 
vurderingene er årlig sannsynlighet for snø- og sørpeskred anslått til mindre enn 1/50.  

 

Isskred  

Det er ikke gjennomført befaring vinterstid i bergskjæringene. Det forventes imidlertid 
ikke isskred på strekningen.  

 

Samlet vurdering for alle enhetsstrekninger  
Risikoakseptkriteriet vurderes oppfylt for vegstrekningen.  
 

3.5 Klassifisering og bruk av bergmassen  

3.5.1 Bruk av bergmassen  

I grus og pukkdatabasen er det registrert 1 stk. materialteknisk analyse av berggrunn i bergskjæring på E6 
Fjerdingelv (1). Ut fra berggrunnskart kan det synes som at bergart ved Fjerdingelva og ved Granmo er 
kartlagt som den samme, diorittisk gneis. Det er gjennomført LA og Microdeval-test på disse bergartene, 
og analyseresultatene er gode. Prøvene oppfyller kravene for bruk forsterkningslag og ubundent  
bærelag for alle trafikkgrupper (20 og 21) 
 
Det vil alltid være lokale variasjoner avhengig av mineralinnhold m.m. men i utgangspunktet  
kan bergarten være egnet til overbygning på E6.  
Styrkeegenskaper, glimmerinnhold, kornform og kornfordeling avgjør om bergarten er egnet til 
vegbyggingsformål. Høyt glimmerinnhold vil gi mer finstoff ved nedknusing.  

 

3.5.2 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje  

Bergmassens egenskaper er ikke undersøkt med tanke på borbarhet, sprengbarhet eller 
borslitasje i denne planfasen. Borbarhet og sprengbarhet til glimmergneis er normalt middels 
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god til god og varierer avhengig av om det bores/sprenges parallelt eller vinkelrett på 
lagdelingen. Bergarten vil være sterkere ved boring vinkelrett på lagdelingen.  

Bergarter med høyt innhold av kvarts er erfaringsmessig sterkere og sprøere, noe som gir bedre 
borbarhet/sprengbarhet enn seige bergarter, men høyere borslitasje.  

Bergarter med lavt sprøhetstall (<45) vil normalt bryte dårlig. Ved økende mengder glimmer 
reduseres sprengbarheten ytterligere. Andre faktorer som virker inn på borbarhet og 
sprengbarhet er bergmassens oppsprekkingsgrad, anisotropiforhold og sprekkenes egenskaper 
(ru, plan, åpen, lukket).  

Borslitasje er i stor grad avhengig av kvartsinnholdet i bergmassen. Ved høyt kvartsinnhold vil 
borslitasjen være høy. Bergarter med svært lavt sprøhetstall (<32) og 10-20% kvartsinnhold vil 
gi kort levetid på borkronene. 

 

3.6 Sprengning  

3.6.1    Sprengningsopplegg  

Sprenging av bergskjæring anbefales utført som kontursprengning med c/c 0,7 m. Ved dårlig 
berg kan det være nødvendig å minske hullavstanden for å oppnå best mulig resultat. 
Salvestørrelser avklares i anleggsfasen og vurderes opp mot geologi, sikringsbehov, rystelseskrav 
og sikkerhet for trafikkavvikling.  

Det skal sprenges nær eksisterende E6. Det må utformes en plan for stengning av vegen og 
varslingsrutiner til naboer/berørte bedrifter for sprengningsarbeidene.  

Det nevnes spesielt skjæringene med høyder opp til 10 meter. Her må det tilrettelegges slik at 
bergskjæringen renskes og sikres suksessivt etter hver salve.  

 

3.6.2 Kvikkleire  

I områder med kvikkleire nært inntil sprengningsområdet skal det utvises spesiell forsiktighet.  
Dersom det skal sprenges på steder som er i direkte tilknytning til kvikkleireforekomster skal 
det utføres som forsiktig sprengning for å hindre at salven bryter ut i leirmassene. Etter 
NS8141-3:2014 (14) er det angitt en grenseverdi på 45 mm/s (frekvensveid svingehastighet) for 
å unngå utløsning av skred i kvikkleire som følger av vibrasjoner fra sprengning.  

Geotekniske undersøkelser viser at det ikke er påvist kvikkleire og bløt leire i området. Arbeid 
nær kvikkleire krever forsiktig sprengning på grunn av faren for fjernutløsning av mindre 
utglidninger.  
 

3.6.3 Bygninger  

Normalt gjennomføres det besiktigelse av boliger/bebyggelse før sprengningsarbeid i en radius 
av 100 meter for bygg fundamentert på løsmasser og 50 meter for bygg fundamentert på berg. 
Tilstand til bygningene registreres og eksisterende skader på bygninger dokumenteres. Ved 
mindre sprengningsarbeider (grøftesprenging, fjerning av mindre bergvolum) kan besiktigelse i 
mindre omfang vurderes.  

Grenseverdi for vibrasjoner beregnes ut fra bygningsbesiktigelsen. Typiske grenseverdier for 
bygninger fundamentert på løsmasser varierer fra 10-25 mm/s (13). Bygninger fundamentert på 
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berg vil normalt få en grenseverdi for vibrasjoner på 30-45 mm/s (13). Bygninger fundamentert 
på bløt leire kan ha grenseverdier ned mot 5 mm/s (13).  

  



   

 
 

RAPPORT  

 

\\nostefs001\OPPDRAG\31282\10223429_E6_Fjerdingen-Grøndalselv\000\06 Dokumenter\RIG\05. Rapporter og Notater\10223429-RIngG0- E6 
Fjerdingen Grønndalselv.docx 

 

3.7 Bergsikring  

Endelig sikringsbehov må vurderes av ingeniørgeolog i anleggsfasen. Entreprenør er ansvarlig for 
tilstrekkelig arbeidssikring. Grøft er planlagt med tilbakefylling noe som kan medføre økt 
sikringsbehov i bergskjæringen.  

 

3.7.1 Rensk av skjæringstopp  

Det skal renskes for løsmasser minimum 2 m innenfor skjæringstopp. For skjæringer med 
høyder over 10 m anbefales det rensk 4 m innenfor skjæringstopp. Gravekant i løsmasser må 
avsluttes med stabil helning, maksimalt 1:2 som avtales med geoteknikker.  

Bergskjæringer skal renskes både maskinelt og med spett. Det anslås at et renskelag kan 
renske omtrentlig 30 m2 per time for spettrensk. God rensk bidrar til redusert behov for øvrig 
bergsikring.  

 

3.7.2 Bergsikringsbolter  

Det forventes moderat til lite sikringsomfang i skjæringene grunnet lave skjæringer og etablering 
av bred grøft (6 meter). Det kan være behov for spredt bolting av avløste blokker. 
Erfaringsmessig kan boltemengder anslås til 1 bolt pr. 20 m2 bergoverflate.  

Bolter skal monteres med skive, kule og mutter og være fullt innstøpte. Bergsikringen skal ha 

tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse slik at den vil tilfredsstille krav til levetid for anlegget.  
Funksjonskrav for skråninger og skjæringer i berg krever at en skjæring bør bygges slik at man 
unngår rensk og annen sikring de første 20 årene. Tilsvarende krav gjelder for løsmasser i 
skjæringstopp.  

 

3.7.3    Sikring med bånd og nett samt mur  

Bergmassen i eksisterende skjæringer fremstår som lite oppsprukket og det er ikke registrert 
noen svakhetssoner i skjæringer. Det kan likevel forekomme at det vil påtreffes lokal 
oppsprekking, spesielt i dagberg, som er tettere oppsprukket.  

Det er ikke observert vannførende sprekker og det forventes ikke mye isdannelse i skjæringer, 
men det kan komme vann fra oversiden av bergskjæring som må dreneres ned i bergskjæring. 
Dette kan medføre nødvendighet for isnett.  

Steder hvor det er løsmassekløfter i berget kan det bli aktuelt å sette opp sognemurer eller 
tilsvarende sikringskonstruksjoner for å stabilisere løsmassene.  
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4 RÅDGIVENDE DEL  

4.1 Bemanning  

Før anleggsstart skal det sørges for at prosjektet har tilstrekkelig bemanning og den nødvendige 

bergtekniske/ingeniørgeologiske kompetansen for å håndtere de forventede utfordringene. Det 
anbefales minimum 2 års relevant erfaring for ingeniørgeolog som skal følge opp 

bergsprengningsarbeider og bergskjæringer.  

4.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Arbeid med høye bergskjæringer er risikoutsatt med hensyn på berg- og løsmassestabilitet.  
Risikoutsatte arbeidsoperasjoner må identifiseres i byggeplanleggingen og inngå i  
konkurransegrunnlag og SHA-plan for prosjektet. Entreprenøren for de risikoutsatte  

arbeidsoperasjonene skal gjennomføre sikker jobb analyse (SJA) i henhold til byggherrens 

overordnede risikovurdering. For dette prosjektet påpekes følgende forhold (listen er ikke 

uttømmende):  

• Sprengningsarbeidet skal pågå i nærføring med eksisterende veg og bygninger.  
Sprengningsopplegget må tilpasses trafikkavviklingen. Sikkerheten til beboere og 
bygninger skal ivaretas.  

• Eventuell sprengning i nærføring til sensitive masser (kvikkleire) må avklares med  

geotekniker og eventuelle vibrasjonsmålere i leira avklares.  

• Forsagere (gjenstående sprengstoff og/eller tennmidler). Utarbeide rutiner for å unngå  

utilsiktet detonasjon av gjenstående sprengstoff, samt påboring.  

• Det forutsettes at nødvendig sikring og rensk utføres under sprengningsarbeidet, slik at  
sikkerheten ivaretas for arbeidere og trafikanter.  

• Arbeidet vil foregå under marin grense. Mellomlagring av løsmasser må kun skje i områder som er 
klarert av geotekniker, spesielt med hensyn på kvikkleire/ sprøbruddmateriale 

• I teleløsningsperioder og i perioder med mye nedbør vil midlertidige løsmasseskråninger på 

skjæringstopp ha dårligere stabilitet og være mer utsatt for erosjon. Tildekking av slike  

skråninger med presenning kan være aktuelt ved ugunstig vær.  

• Arbeid på/nær veg.  
 

4.3 Forslag til videre undersøkelser  

I forbindelse med videre prosjektering av vegen bør det utføres følgende:  

• Undersøkelse av bergmassens egnethet som vegbyggingsmateriale.  

• Bygningsbesiktigelse av bygninger som ligger innenfor en radius på 50/100 m fra  

sprengningsarbeidet for henholdsvis bygninger fundamentert på berg og bygninger  
fundamentert på løsmasse. Vurder behov for plassering av rystelsesmålere.  

• Fastsetting av vibrasjonskrav for bygninger innenfor influensområdet for vibrasjoner fra  

sprengningsarbeidet (17).  
• Kartlegging av eventuelle brønner som ikke er registrert i grunnvannsdatabasen 

(GRANADA).  

• Vurdering av bergskjæringsutforming, pallhøyder og -bredder.  
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