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Statens vegvesen planlegger alternativ trasé for E6-04 mellom Åkvik og Mjåvatn i Vefsn kommune. På denne strekningen 
inngår det ~ 3000 m bergskjæringer på venstre side av vegen fordelt på 10 delstrekninger og ~ 2100 m bergskjæringer 
på høyre side av veg fordelt på 6 delstrekninger. 

I henhold til NS-EN 1997-1: 2004 NA:2008 Eurocode 7 er geoteknisk kategori 3 valgt på bergskjæringer med høyde over 
10 meter, resterende bergskjæringer med høyde under 10 meter er valgt til geoteknisk kategori 2. 

Bergskjæringshøyde vil hovedsakelig variere mellom 5 - 28 meter. 

Dominerende bergart langs traséen er hornblendeførende tonalitt og kalkspatmarmor. Fylitt, glimmerskifer og amfibol-
biotittskifer er påvist i mindre partier. 

Stedvis må bebyggelse hensyntas mht vibrasjon fra sprengning. 

Det er påvist karstganger i overflaten der bergart er kalkspatmarmor. Hvis karstganger påtreffes under boring må det 
håndteres sprengningsteknisk. 

Ved bergskjæringer over 12 meter skal det etableres permanent hylle, med bredde på minimum 6 meter. Maksimal 
pallhøyde skal være 12 m. Bergskjæring fra hylle og opp til bergskjæringstopp skal utføres 10:1 eller vertikalt. 

Bergskjæringene er planlagt sikret med bolter, steinsprangnett og isnett.

Løsmassemektigheten på bergskjæringstopp er registrert mellom 0 - 8 meter. Deler av strekningen har usikker 
løsmassemektighet, og ytterliggere fjellkontrollboringer er anbefalt til neste planfase. 

Skredfarevurdering er utført.

Oppdragsrapport





Geologisk rapport nr. 2011029640-78 

Region nord  -  Ressursavdelingen  -  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

Side 3 av 19 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1 INNLEDNING/ORIENTERING ...................................................................................... 5 
1.1 BAKGRUNN................................................................................................................. 5 
1.2 TRASÈVALG OG RAPPORTENS INNHOLD ........................................................... 5 
1.3 GRUNNUNDERSØKELSER ....................................................................................... 5 

1.3.1 Tidligere undersøkelser .......................................................................................... 5 

1.3.2 Undersøkelser ......................................................................................................... 5 
1.4 OVERSIKT BERGSKJÆRINGER ............................................................................... 6 
1.5 GEOTEKNISK KATEGORI ........................................................................................ 7 
1.6 INGENIØRGEOLOGISK KOMPETANSE I BYGGEFASEN ................................... 7 

2 IKKE GEOLOGISKE FORHOLD ................................................................................... 8 

3 GEOLOGI ......................................................................................................................... 8 

3.1 KVARTÆRGEOLOGI ................................................................................................. 8 

3.2 BERGGRUNNSGEOLOGI ........................................................................................ 10 
3.2.1 Strukturgeologi og oppsprekking ......................................................................... 11 
3.2.2 Svakhetssoner i berggrunnen ............................................................................... 12 

4 SIDETERRENG – SKREDFARE STEIN OG SNØ ...................................................... 12 
5 VANNFORHOLDENE ................................................................................................... 12 

6 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER ............................................................... 13 

6.1 BORBARHET, SPRENGBARHET OG BORSLITASJE .......................................... 13 
6.2 SVAKHETSSONER ................................................................................................... 13 
6.3 SPRENGNINGSOPPLEGG ........................................................................................ 13 

6.4 SPESIELLE FORHOLD SOM FRAVIKER NORMALPROFILET ......................... 14 

6.5 VIBRASJONSKRAV OG BYGNINGSBESIKTIGELSE GENERELT .................... 14 

6.6 SIKRINGSARBEIDE ................................................................................................. 15 
7 KVALITET OG ANVENDELSE AV STEINMATERIALER ...................................... 17 

8 FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER ............................................................. 17 
9 SHA (HMS) – FORHOLD .............................................................................................. 18 
10 REFERANSER / EKSISTERENDE INFORMASJON .................................................. 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geologisk rapport nr. 2011029640-78 

Region nord  -  Ressursavdelingen  -  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

Side 4 av 19 

VEDLEGGSOVERSIKT 
 

Fotografier, 5 sider. 

 

1.  Sprekkerose og pol-plott  

2.  Forklaringer strøk/fall – Stereografisk projeksjon. 

3.  Analyseresultat micro-Deval og Los Angeles fra bergartsprøve tatt mellom km 

11.200 – 11.400 

 

 

       Målestokk  Format 

Tegninger.  01: Oversiktskart    1:100 000  A4 

  02: Detaljkart    1:25 000  A4 

  02: Geologisk kart       A4 

04: Kvartærgeologisk kart     A4 

05: C1 Profiltegning 1 – 750  1:2 000 1:400  A3 ligg 

06: C2 Profiltegning 750 – 1500 1:2 000 1:400  A3 ligg  

07: C3 Profiltegning 1500 – 2250 1:2 000 1:400  A3 ligg 

08: C4 Profiltegning 2250 – 3000 1:2 000 1:400  A3 ligg 

09: C5 Profiltegning 3000 – 3750 1:2 000 1:400  A3 ligg 

10: C6 Profiltegning 3750 – 4500 1:2 000 1:400  A3 ligg 

11: C7 Profiltegning 4500 – 5250 1:2 000 1:400  A3 ligg 

12: C8 Profiltegning 5250 – 6000 1:2 000 1:400  A3 ligg 

13: C9 Profiltegning 6000 – 6750 1:2 000 1:400  A3 ligg  

14: Tverrprofil 400, 1070 og 4350    A4 

15: Tverrprofil 4480 og 6400     A4 

16: Figur 1: Dimensjonering av fanggrøft for steinsprang 
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 

1.1 BAKGRUNN 

 

Statens vegvesen planlegger utbedring/alternativ trasé av E6-04 mellom Åkvik – Mjåvatn i 

Vefsn kommune, se tegning 01. På denne strekningen inngår det ~ 3000 m bergskjæringer på 

venstre side av vegen fordelt på 10 delstrekninger og ~ 2100 m bergskjæringer på høyre side av 

veg fordelt på 6 delstrekninger.  

 

Denne rapporten inngår i reguleringsplanen for E6 Åkvik – Mjåvatn i Vefsn kommune. 

Foreliggende ingeniørgeologiske rapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Jeanette 

Kvalvågnes.   

 

1.2 TRASÈVALG OG RAPPORTENS INNHOLD 

Traséen regnes nå som fastlåst.   

 

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av de geologiske forhold langs traséen, samt 

ingeniørgeologiske vurderinger av traséen.  I rapporten er det utarbeidet et sikringsanslag på 

reguleringsplannivå.   

 

1.3 GRUNNUNDERSØKELSER 

1.3.1 Tidligere undersøkelser 

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

 

1.3.2 Undersøkelser 

Geologiske undersøkelser er utført til reguleringsplanen. Ingeniørgeologiske feltundersøkelse 

ble gjennomført 8-9.10.2012 av Jeanette Kvalvågnes og Anders Aal. Blotningsgraden langs 

traséen og inntil 100 m til hver side er liten og varierer hovedsakelig fra 0 - 10 %. Enkelte 

steder langs traséen finnes eksisterende bergskjæringer.  

 

Grunnlagsdata:  

- Berggrunnskart, 1:50 000, Fustvatnet 1926 IV, NGU  

- Berggrunnskart, 1:250 000, NGU, www.ngu.no 

- Kvartærgeologisk kart 1:250 000. NGU, www.ngu.no 

- Tegning C1 til C10. E6-04 Parsell: Åkvik - Mjåvatn Linje 17 000. Dato: 08.02.2013 

- Tverrprofiler, 1:200. Dato: 08.02.13 

 

Fjellkontrollboring er stedvis benyttet til å vurdere løsmassemektighet ved bergskjærings 

lokaliteter, se tegning 5 - 12.  

  

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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1.4 OVERSIKT BERGSKJÆRINGER 

Utbedringsstandard S2 er lagt til grunn for denne planen, unntatt kurvatur som har 

utbedringsstandart S3. For beskrivelse av utbedringsstandard se håndbok 017. Forventet 

trafikkmengde, ÅDT = 2700 hvorav 15 % tunge kjøretøy, predikert i år 2037. 

 

Generelt er bergskjæringsprofil 10:1 valgt. Ut fra geologisk vurdering bør fanggrøften 

dimensjoneres i henhold til figur 1 i tegning 16. Bergskjæringer som overstiger 12 meter skal 

utformes med permanent hylle, se tegning 14.  

Tabell 1 viser en oversikt over de planlagte bergskjæringene langs strekningen. 

 

Tabell 1: Planlagte bergskjæringer mellom Åkvik og Mjåvatn 

Profilnr Lengde 

(m) 

Maks. 

høyde 

(m) 

Gj.snitt 

høyde 

(m) 

Løsmasse

- 

mektighet 

(m) 

Pall 

venstre 

side 

Pall 

høyre 

side 

Kommentar 

0 – 450 450 4 3 1 – 6    Ensidig lav bergskjæring, 

venstre side.  

590 – 650 60 1,5 1 1 - 2   Ensidig lav bergskjæring, 

venstre side. Usikker 

løsmassemektighet.  

v*870 - 1140 

h*890 - 1110 

270 

220 

17 

14 

10 

8 

0 - 2 Ja Ja Først ensidig bergskjæring, 

venstre side, tosidig ved 

profil 890, høy bergskjæring.  

v*1220-1820 

h*1250-1800 

600 

550 

27 

20 

13 

11 

0,5 - 2 Ja Ja Først ensidig bergskjæring, 

venstre side, tosidig ved 

profil 1250, høy 

bergskjæring. Makshøyde 

oppgitt etter pall.  

v*2470-2830 

h*2490-2820 

360 

330 

28 

15 

12 

10 

1 – 4 Ja Ja Først ensidig, venstre side, 

tosidig ved pel 2490, høy 

bergskjæring. Makshøyde 

oppgitt etter pall.  

2850 - 2860 10 1,5 0,5 > 5   Ensidig lav bergskjæring, 

venstre side. 

Fjellkontrollboring gir 

løsmassemektighet ~9 m like 

ved planlagt bergskjæring. 

Antatt løsmasseskjæring. 

3130-3310 180 5 4 0,5 – 2   Ensidig lav bergskjæring, 

venstre side.  

v*4060-4530 

h*4060-4510 

470 

450 

23 

23 

16 

16 

0 - 8 Ja Ja Tosidig høy bergskjæring. 

Makshøyde oppgitt etter pall.  

v*5400-5690 

h*5440-5680 

290 

240 

8 

8 

5 

5 

1 - 2   Først ensidig lav 

bergskjæring, venstre side, 

tosidig ved profil 5440. 

Usikker løsmassemektighet. 

v*6200-6490 

h*6200-6460 

290 

260 

12 

11 

7 

7 

1 - 5   Tosidig høy bergskjæring. 

Usikker løsmassemektighet.  

Sum v* 2980        

Sum h* 2050       
*Merknad: h = høyre side, v = venstre side 

Bergskjæringer < 1 m er ikke tatt med i tabellen.  
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1.5 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” [9, 10] er konsekvens-

/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.  Dette medfører at det skal benyttes klasse 2 som 

geoteknisk kategori for dette prosjektet.  Kontrollklasse er satt til Normal (N) kontroll.  

 

Bergskjæringene med høyde over 10 meter er valgt til konsekvens/pålitelighetsklasse (CC/RC) 

3. Valg av konsekvens/pålitelighetsklasse begrunnes med liten blotningsgrad og høye 

bergskjæringer opp til 28 meter. Det medfører at bergskjæringer med høyde over 10 meter blir i 

geoteknisk kategori 3 og i utvidet prosjekteringskontroll (U).  

 

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og kontrollform er 

vist på side 2 i rapporten. 

 

I utvidet prosjekteringskontroll (U) utføres av annet foretak enn det som utførte 

prosjekteringen, uavhengig prosjekteringskontroll (Geoteknisk kategori 3). 

 

Tabell 2: Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori 

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, 

- 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 

 

 

1.6 INGENIØRGEOLOGISK KOMPETANSE I BYGGEFASEN 

 

Ingeniørgeologisk kompetanse er spesielt viktig for bergskjæringer som kommer i geoteknisk 

kategori 3 eller på annen måte er krevende. Bergskjæringer med høyde mindre enn 10 meter er 

vurdert i geoteknisk kategori 2.  

 

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

erfaring og utdanning, samt inneha minimum 3 års relevant erfaring fra oppfølging av 

sprengningsarbeider og etablering av bergskjæringer. Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det 

blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for bergskjæringene. 

 

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

 

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. 
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- 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 018.  

- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

 

2 IKKE GEOLOGISKE FORHOLD 
Dette kapittelet tas med for å belyse hvordan anleggsarbeidene, og da spesielt hvilke forhold 

sprengningsarbeidene vil kunne foregå under.  

 

Trafikale forhold, hensyn til trafikkert veg. 

Planlagt vegtrasé legges stedvis utenfor eksisterende E6 og stedvis ved/på eksisterende E6. 

Dette vil medføre sprengningsarbeid i nærføring med trafikkert veg. Dette må hensynstas under 

anleggsarbeidet og tilrettelegges.    

 

Naboforhold 

Flere steder langs strekningen er det bebyggelse som må tas hensyn ved sprengningsarbeidet. 

Dette omtales i kapittel 6.5 Vibrasjonskrav og bygningbesiktigelse generelt. 

 

 

3 GEOLOGI 

3.1 KVARTÆRGEOLOGI 

Løsmassene ved bergskjæringene langs planlagt vegtrasé består hovedsakelig av tynt humus-

/torvdekke, tykke/tynne havavsetninger og forvitringsmateriale, [3], se utsnitt av løsmassekart 

fra NGU i tegning 4.  

Planlagt vegtrasé kommer også i berøring med torv og myr, strandavsetninger, samt 

elveavsetninger.  

 

Løsmassebeskrivelse av de ulike bergskjæringslokalitetene er gitt nedenfor: 

 

Profil 0 – 450 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tynt humusdekke/torvdekke. Fjellkontrollboringer ved 

profil 130, 150 og 270 viser løsmassemektighet mellom 1 – 6 m [5].  

 

Profil 590 – 650  

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tynt humusdekke/torvdekke. Det er ikke utført 

fjellkontrollboringer mellom profil 590 – 650. Løsmassemektighet er antatt 1 – 2 m, men kan 

være større. 

 

Profil 870 – 1140 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tynt humusdekke/torvdekke. Fjellkontrollboringer ved 

profil 910 og 1000 viser løsmassemektighet mellom 0 – 1 m [5]. Løsmassemektigheten mellom 

profil 870 - 1140 er vurdert mellom 0 – 2 m. Vegetasjon består av blandet skog frem til profil 

1000. Mellom profil 1000 og 1050 er terrengoverflaten blokkig og ujevn, se foto 1. Fra profil 

1050 består vegetasjonen av tett skog.  Typisk terreng langs planlagt vegtrasé vises i foto 2.  

 

 



Geologisk rapport nr. 2011029640-78 

Region nord  -  Ressursavdelingen  -  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

Side 9 av 19 

Profil 1220 – 1820  

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tynt humusdekke/torvdekke. Fjellkontrollboringer ved 

profil 1590 og 1760 viser løsmassemektighet mellom 0,5 – 2 m [5 og 6]. Det er registrert myr 

mellom profil 1610 – 1670 og profil 1780 – 1800 og antatt løsmassemektighet > 2 m. Ved 

profil 1580 er terrengoverflaten blokkig. Typisk terreng langs planlagt vegtrasé vises i foto 3.  

 

Profil 2470 - 2830 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tynt humusdekke/torvdekke frem til profil ~2600, videre 

angir kartet tykke havavsetninger. Fjellkontrollboring ved profil 2790 viser løsmassemektighet 

på ~2,5 m [5]. Løsmassemektigheten mellom profil 2470 – 2830 er vurdert mellom 1 – 4 m. 

Ved profil 2380 er det registrert et søkk med vannføring. Terrenghelningen mellom profil 2470 

– 2570 er mellom 20° – 30°. Terrengoverflaten mellom profil 2710 – 2800 er blokkig, se foto 

5.  

 

Profil 2850 – 2860 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir tykke havavsetninger. Fjellkontrollboring ved profil 

2850 viser løsmassemektighet på ~9 m [5]. Løsmassemektigheten mellom profil 2850 – 2860 

er vurdert > 5 m. Tegning 08 – C4 viser bergskjæring med maksimal høyde 1,5 m. 

Bergskjæring mellom profil 2850 – 2860 vurderes som løsmasseskjæring uten berg.  

 

Profil 3130 – 3310 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir en overgangssone mellom tykke og tynne 

havavsetninger. Fjellkontrollboring ved profil 3150 viser løsmassemektighet på ~1 m [5]. 

Løsmassemektigheten er vurdert mellom 0,5 – 2 m.  

 

Profil 4060 – 4530 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir en overgangssone mellom elveavsetninger og 

havavsetninger frem til profil 4200, videre angir kartet forvitringsmateriale. Det er utført > 20 

fjellkontrollboringer mellom profil 4060 – 4530 [5]. Fjellkontrollboringene viser 

løsmassemektighet mellom 0 – 3 m mellom profil 4060 – 4300 og mellom 0 – 8 m mellom 

profil 4300 – 4530 [5]. 

Mellom profil 4060 – 4300 er det registrert små søkk i terrengoverflaten. Mellom profil 4310 – 

4350 er det registrert bergblotninger med karstganger, se foto 7. Terrenghelningen mellom 

profil 4470 – 4500 varierer mellom 20° – 25°. Ved profil 4450 er det registrert en grop i 

terrenget som er 9 x 8 m og 3 m dyp, som kan være karstgang, se foto 8.  

 

Profil 5400 – 5690 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir hav-/strandavsetninger. Det er ikke utført 

fjellkontrollboringer mellom profil 5400 – 5690. Løsmassemektighet er antatt å variere mellom 

1 – 2 m, men mektigheten kan være større. Antakelsen om løsmassemektighet er basert på 

NGUs kvartærgeologisk kart som angir hovedsakelig tynne hav-/strandavsetninger for 

bergskjæringen.  

 

Profil 6200 – 6490 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir en overgangssone mellom tykke havavsetninger og 

forvitringsmateriale. Fjellkontrollboring ved profil 6060 viser løsmassemektighet på ~1 m og 

fjellkontrollboring ved profil 6650 viser løsmassemektighet på ~5 m [5]. Løsmassemektighet er 

antatt å variere mellom 1 – 5 m, men mektigheten kan være større. Antakelsen om 

løsmassemektighet er basert på NGUs kvartærgeologisk kart som angir hovedsakelig tykke 

hav-/strandavsetninger for bergskjæringen og oppgitte fjellkontrollboringer.  
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3.2 BERGGRUNNSGEOLOGI 

Kalkspatmarmor, hornblendeførende tonalitt og amfibol-/biotittskifer er dominerende bergarter 

for planlagt vegtrasé. I nordlig del av planlagt vegtrasé kan det være innslag av fyllitt, 

glimmerskifer. Det kan ikke utelukkes granatglimmerskifer, stedvis med staurolitt, stedvis med 

amfibol ved Storvikbukta (~ profil 2300), [1, 2], se utsnitt av berggrunnskart fra NGU i tegning 

3.  

 

Berggrunnsbeskrivelse av de ulike bergskjæringslokalitetene er gitt nedenfor:  

 

Profil 0 – 450 

Bergskjæring langs eksisterende veg er ensidig venstre side og ikke sammenhengende med 

maksimal høyde ~1 m. Bergarten er registrert som hornblendeførende tonalitt.  

 

Profil 590 – 650 

Ingen bergskjæring langs eksisterende veg. Lite bergblotninger langs planlagt vegtrasé. 

Berggrunnskart fra NGU angir hornblendeførende tonalitt.  

 

Profil 870 – 1140 

Bergskjæring langs eksisterende veg er ensidig venstre side og ikke sammenhengende med 

maksimal høyde ~2 m. Bergarten er hornblendeførende tonalitt og 3 bergartsprøver er tatt fra 

denne bergskjæringen, se kapittel 7. Det er antatt ~ 2 m dagfjellsone for bergskjæringen.  

 

Profil 1220 – 1820 

Bergskjæringen langs eksisterende veg er ensidig venstre side og ikke sammenhengende med 

maksimal høyde ~2 m. Bergarten er hornblendeførende tonalitt, se foto 4.  

 

Profil 2470 – 2830 

Bergskjæring langs eksisterende veg er ensidig venstre side og ikke sammenhengende med 

maksimal høyde ~0,5 m. Bergblotninger langs planlagt vegtrasé er registrert som amfibolitt 

(hornblendeskifer). Berggrunnskart fra NGU angir amfibol-biotittskifer frem til profil ~2830.  

Berggrunnskartet fra NGU angir bergartsgrense mellom amfibol-biotittskifer og 

kalkspatmarmor ved profil ~2830.  

 

Profil 2850 – 2860 

Ingen bergskjæring langs eksisterende veg. Ingen bergblotninger langs planlagt vegtrasé. 

Berggrunnskart fra NGU angir kalkspatmarmor. Tegning 08 – C4 viser bergskjæring med 

maksimal høyde på 1,5 m. Løsmassemektigheten er vurdert > 5 meter. Bergskjæring mellom 

profil 2850 – 2860 vurderes som løsmasseskjæring uten berg.  

 

Profil 3130 – 3310 

Bergskjæring langs eksisterende veg er ensidig venstre side med maksimal høyde ~1 m. Ingen 

bergblotninger langs planlagt vegtrasé. Berggrunnskart fra NGU angir kalkspatmarmor.  

 

Profil 4060 - 4530 

Bergskjæring langs eksisterende veg er 5 m lang og ~1,5 m høy. Bergblotninger er registrert 

mellom profil 4310 – 4350, bergblotningene er registrert som kalkspatmarmor med 

karstganger, se foto 7. Berggrunnskart fra NGU angir amfibolskifer, amfibol-biotittskifer frem 

til profil ~ 4450, videre angir kartet kalkspatmarmor. Pga. påvist kalkspatmarmor med 

karstganger ved profil ~4310, vurderes bergarten mellom profil 4310 – 4530 som 

kalkspatmarmor. Ved profil 4450 er det registrert en grop i terrenget som er 9x8 m og 3 m dyp, 

som kan være karstgang, se foto 8.  
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Profil 5400 – 5690 

Ingen bergskjæring langs eksisterende veg. Bergblotninger lang planlagt vegtrasé er registrert 

som kalkspatmarmor, se foto 9. Berggrunnskart fra NGU angir overgangssone mellom 

kalkspatmarmor og fylitt, glimmerskifer. Det kan ikke utelukkes at bergskjæringen vil delvis 

bestå av fylitt, glimmerskifer.  

 

Profil 6200 – 6490 

Ingen bergskjæringer langs eksisterende veg. Bergblotninger langs planlagt vegtrasé er 

registrert som kalkspatmarmor. Berggrunnskart fra NGU angir overgangssone mellom 

kalkspatmarmor og fylitt, glimmerskifer. Det kan ikke utelukkes at bergskjæringen vil delvis 

bestå av fylitt, glimmerskifer.   

 

3.2.1 Strukturgeologi og oppsprekking 

På grunn av den kaledonske fjellkjedefoldingen med opptil tre foldefaser er berggrunnen 

komplekst foldet.  Store eller komplekse foldinger er ikke registrert, men orienteringen av 

skifrighetsplanet kan forventes å variere noe. 

 

Beskrivelse av oppsprekking til de ulike bergartene er gitt nedenfor: 

 

Hornblendeførende tonalitt 

Hornblendeførende tonalitt fremstår homogen.  

 

Profil 870 – 1140 

Det er registrert 4 sprekkesett (11 målinger) i bergblotninger/eksisterende bergskjæring samt 

overflateparallelle sprekker med varierende helning. Sprekkesett 1 har strøk/fall 220-242/78-90 

NV med sprekkeavstand a = 0,5 – 4 meter (5 målinger). Sprekkesett 2 har strøk/fall 164-

180/80-90 Ø med sprekkeavstand a > 2 meter (2 målinger). Sprekkesett 3 har strøk/fall 128-

144/40-90 SV med sprekkeavstand a > 2 meter (3 målinger). Sprekkesett 4 har strøk/fall 

272/78 N med sprekkeavstand a > 5 meter (1 måling). Se sprekkerose og polplott i vedlegg 1.   

  

Profil 1220 – 1820 

Det er registrert 2 sprekkesett (6 målinger) i bergblotninger/eksisterende bergskjæring samt 

overflateparallell oppsprekking. Sprekkesett 1 har strøk/fall 20-52/70-78 SØ med 

sprekkeavstand a = 0,2 – 0,5 m (3 målinger). Sprekkesett 2 har strøk/fall 312-322/72-90 NØ 

med sprekkeavstand a = 2-3 m (3 målinger). Se sprekkerose og polplott i vedlegg 1. 

 

Amfibolitt (Hornblendeskifer) 

 

Profil 2470 – 2830 

Det er registrert 2 sprekkesett og skifrighet i eksisterende bergskjæring (7 målinger), samt 

overflateparallell oppsprekking, se foto 6. Skifrighetsplanet har strøk/fall 114-124/60-80 SV (2 

målinger). Sprekkeplan 1 har strøk/fall 10-42/75 SØ (2 målinger) og sprekkeplan 2 har 

strøk/fall 142-178/60-65 V (3 målinger). Se sprekkerose og polplott i vedlegg 1. Det kan ikke 

utelukkes oppsprekking langs skifrighetsplanet.  
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Kalkspatmarmor 

 

Profil 4060 - 4530 

Det er registrert 2 sprekkesett og foliasjon i bergblotninger/eksisterende bergskjæring (5 

målinger). Foliasjon varierer med to målinger strøk/fall 0/70 Ø og strøk/fall 70/50 SØ. Det er 

registrert flere karstganger langs foliasjonen 0/70 Ø. Det er ikke registrert oppsprekking langs 

foliasjonen, men det kan ikke utelukkes. Sprekkeplan 1 har strøk/fall 182-196/60-78 V (2 

målinger) og sprekkeplan 2 har strøk/fall 298/78 NØ (1 måling). Se sprekkerose og polplott i 

vedlegg 1. Kalkspatmarmor har oksiderte sprekkeflater, ru forvitringshud og lav 

oppsprekkingsgrad.  

 

Utover disse sprekkesettene er det registrert en del varierende sprekkesett og villsprekker. 

 

3.2.2 Svakhetssoner i berggrunnen 

Svakhetssonene i berggrunnen sees vanligvis som lineamenter eller markerte søkk eller daler i 

terrenget.   

 

Antatt svakhetssone ved profil 880 opptrer i bergskjæring mellom profil 870 – 1140. 

Svakhetssonen har strøk/fall 220/78 NV, se tegning 06. Registrert søkk i terreng under 

feltarbeid som mulig svakhetssone, med bergknaus på nordøstlig side. Bredde på søkket er ~3 

meter og utstrekning ~10 meter.  

 

Det er registrert et søkk ved profil 2830, se tegning 08, i nærføring av bergskjæring mellom 

profil 2470 – 2830. Søkket er antatt å representere bergartsgrense mellom amfibol-biotittskifer 

og kalkspatmarmor, se geologisk kart i tegning 03. Søkket har en mektighet i horisontalplanet 

på 10-20 m.  

 

 

4 SIDETERRENG – SKREDFARE STEIN OG SNØ 
Terrenghelning over bergskjæringene varierer mellom 0° – 15°. Unntak er mellom profil 2470 

– 2570 hvor terrenghelningen er mellom 20° – 30° og mellom profil 4470 – 4500 hvor 

terrenghelningen er mellom 20° – 25°.  

 

Det er ikke påvist skredfare for planlagt vegtrasé [11]. 

 

 

5 VANNFORHOLDENE 
Det er ikke påvist rennende vann fra eksisterende bergskjæringer. Det er ikke registrert 

isnedfall langs E6 [12], men det kan ikke utelukkes vannsig i de planlagte bergskjæringene. 

Bergskjæringen mellom profil 1220 – 1820 er det registrert myr i terrenget. Det er antatt at det 

vil være noe vann i bergskjæring mellom profil 1610 – 1670 og profil 1780 – 1800, på grunn 

av påvist myr i terreng. 

Dersom det oppdages stor vannføring i bergskjæring etter sprengning, må det vurderes 

dreneringstiltak.  
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6 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER 

6.1 BORBARHET, SPRENGBARHET OG BORSLITASJE 

Kalkspatmarmor, hornblendeførende tonalitt og amfibol-/biotittskifer er dominerende bergart 

for planlagt vegtrasé. Fyllitt, glimmerskifer opptrer i nordlig del av planlagt vegtrasé [1, 2], se 

utsnitt av berggrunnskart fra NGU i tegning 3. 

 

Bergskjæringene mellom profil 0 – 450, profil 590 – 650, profil 870 – 1140 og profil 1220 – 

1820 er hornblendeførende tonalitt. Lignende bergarter som dioritt vil erfaringsmessig ha lav til 

middels borsynk, lav til middels borslitasje og middels til god sprengbarhet.  

 

Bergskjæring mellom profil 2850 – 2860 består av kalkspatmarmor. Kalkspatmarmor vil 

erfaringsmessig ha høy til meget høy borsynk, meget lav til lav borslitasje og middels til god 

sprengbarhet. 

 

Bergskjæringene mellom profil 2470 – 2830 og profil 3130 - 3310 består delvis av amfibol-

biotittskfier og kalkspatmarmor. Amfibolitt vil erfaringsmessig ha lav til middels borsynk, 

meget lav til lav borstlitasje og middels til god sprengbarhet. 

 

Bergskjæringene mellom profil 5400 – 5690 og profil 6200 – 6490 består delvis av 

kalkspatmarmor og fylitt, glimmerskifer. Glimmerskifer vil erfaringsmessig ha middels til høy 

borsynk, lav – middels borslitasje og dårlig sprengbarhet.  

 

Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje er hentet fra tabell over erfaringstall fra de forskjellige 

bergartene og er veiledende [15]. Det er ikke utført laboratorieundersøkelser av parameterne 

for borslitasje, borsynk og sprengbarhet for bergartene langs planlagt vegtrasé. Det opplyses at 

det innen samme bergart kan være stor variasjon i parameterne for borslitasje, borsynk og 

sprengbarhet.  

 

6.2 SVAKHETSSONER 

Ved profil 880 er det en antatt svakhetssone, registrert som søkk i terreng under befaring. 

Høyden på bergskjæringen er her 1,5 m – 4 m, og det forventes derfor ikke større 

stabilitetsproblemer. 

 

Da planlagt veg for en stor del går gjennom urørt terreng, med lite bergblotninger, kan det være 

svakhetssoner/slepper, som ikke registreres før avdekking av løsmasser. Dette må håndteres 

under anlegget. 

6.3 SPRENGNINGSOPPLEGG 

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

informasjon på dette stadiet. 

 

Nedenfor følger utdrag fra Håndbok 018 Vegbygging [4] som omhandler dette temaet. 

Kapittel 2: 22 Skråninger og skjæring i berg. 221. Generelt. «Sprengningsmetode, 

salvestørrelse, pallhøyder, skråningsvinkel, sikringsmetoder og omfang må planlegges og 

prosjekteres ut fra de geologiske forutsetninger på stedet. De endelige beslutninger knyttet til 

utsprengning og sikring tas underveis i byggefasen basert på kontinuerlig geologisk kartlegging 

og stabilitetsanalyser.» 
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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. Videre arbeid med 

detaljbeskrivelse av sprengingsopplegget må gi reelle valgmuligheter og 

nærliggende/alternative løsninger må ikke utelukkes.  

 

Det skal utføres kontursprengning i henhold til prosesskoden (hb 025), prosess 22.11 og 22.31. 

God kontursprengning vil redusere skadene på det gjenstående berget og dermed redusere 

behovet for rensk og sikring. Generelt anbefales kontursprengning i form av slettsprengning for 

skifrige bergarter som glimmerskifer.  

 

Ved bergskjæringer over 12 m skal det etableres permanent hylle, med bredde på minimum 6 

m, se tegning 14. Maksimal pallhøyde skal være 12 m. Bergskjæring fra hylle og opp til 

bergskjæringstopp skal utføres 10:1 eller vertikalt.  

Ved bergskjæringer under 2 m foregår all sprengningsarbeidet i dagfjellsonen.   

 

Der bergarten er kalkspatmarmor kan det forventes karstganger. Hvis karstganger påtreffes 

under salveboring, er det viktig at dette fremkommer i boreprotokollen. Påtruffet karstganger 

må håndteres sprengningsteknisk.  

Det er påvist karstganger i kalkspatmarmor langs planlagt vegtrasé mellom profil 4310 – 4350.  

 

Det er registrert kvikkleire langs parsellen ved Storvika mellom profil 1900 – 2250 og 

Sandvika mellom profil 4600 - 5200 [6,7]. Kvikkleire opptrer ikke i direkte kontakt med 

planlagt bergskjæringer. Ved sprengning av bergskjæring må det rettes særskilt oppmerksom 

mot tildekking av salve slik at eventuelt utkast av sprengningsmasser over bakkenivå ikke 

lander på og belaster terrenget over kvikkleira [13]. Dersom det oppdages direkte kontakt 

mellom berg og kvikkleire under anlegget, skal ingeniørgeolog/geotekniker tilkalles.  

 

 

6.4 SPESIELLE FORHOLD SOM FRAVIKER 
NORMALPROFILET 

 

Bergskjæring mellom profil 4060 – 4530: 

Fra profil 4450 er løsmassemektigheten vurdert mellom 2 – 8 meter basert på 

fjellkontrollboringer og terrenghelningen mellom profil 4470 – 4500 er mellom 20° – 25°. Fra 

terrengoverflate og ned til grøft er det 18 meter. Håndtering av løsmasser mellom profil 4450 – 

4530 er beskrevet i geoteknisk rapport [5] 

 

 

6.5 VIBRASJONSKRAV OG BYGNINGSBESIKTIGELSE 
GENERELT 

For å unngå skade på byggverk beregnes grenseverdi angitt som toppverdi av vertikal 

frekvensveid svingehastighet, målt i mm/s. Veiledende grenseverdier for vertikal frekvensveid 

svingehastighet beregnes ut i fra NS 8141 (2012) [8].  

Det monteres målingsinstrumenter som registrerer vertikale målinger på fundament. Ved 

anleggsarbeid er det krav om målinger heler perioden med arbeider som omfattes av NS 8141.  
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Bygninger som kan bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges før anleggsarbeidet 

starter. Dette gjelder for bygninger som ligger innenfor 100 m fra sprengingsstedet hvis det er 

fundamentert på løsmasser, og innenfor 50 m hvis det er fundamentert på berg. De berørte 

bygningene bør også få fastsatt vibrasjonskrav. Det skal utarbeides en rapport fra besiktigelsen. 

Bergskjæringene befinner seg i et område med spredt bebyggelse. Nedenfor følger en oversikt 

over bergskjæringer som ligger i nærhet til bygninger.   

 

 

Profil 0 – 450 

Nærmeste bygning ligger ~ 30 meter fra sprengningsstedet, ved profil 360. 

 

Profil 590 – 650 

Nærmeste bygning ligger over 200 meter fra sprengningsstedet.  

 

Profil 870 – 1140 

Nærmeste bygning ligger over 300 meter fra sprengningsstedet. 

 

Profil 1220 – 1820 

Nærmeste bygning ligger ~ 95 meter fra sprengningsstedet, ved profil 1820. 

 

Profil 2470 – 2830 

Nærmeste bygning ligger over 150 meter fra sprengningsstedet 

 

Profil 2850 – 2860 

Nærmeste bygning ligger over 200 meter fra sprengningsstedet 

 

Profil 3130 – 3310 

Nærmeste bygning ligger ~ 70 meter fra sprengningsstedet, ved profil 3170. 

 

Profil 4060 – 4530 

Nærmeste bygning ligger ~ 80 meter fra sprengningsstedet, ved profil 4060. 

 

Profil 5400 – 5690 

Nærmeste bygning ligger over 150 meter fra sprengningsstedet 

 

Profil 6200 – 6490 

Nærmeste bygning ligger ~ 75 meter fra sprengningsstedet, ved profil 6200. 

 

 

 

6.6 SIKRINGSARBEIDE 

Sikringsnivået bør i henhold til håndbok 018 legges slik at man unngår rensk og annen sikring 

de første 20 årene [4]. 

 

Det er planlagt høye bergskjæringer i urørt terreng, med kun stedvis blottlagt berg. Langs deler 

av traseen er det eksisterende bergskjæringer, men disse er lave. Det er dermed knyttet 

usikkerhet opp mot kvaliteten av berget og sikringsbehovet. 
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Rensk  

Det må fjernes vegetasjonsmasser, blokk og trær minst 2 meter innenfor teoretisk 

bergskjæringskant. Bergskjæringene må også renskes. 

Håndtering av løsmasser ved bergskjæringstopp er beskrevet i geoteknisk rapport [5] 

 

Sikringsbolter 

5 – 10 % av boltene bør være kombinasjonsbolter, slik at boltene kan benyttes først til 

arbeidssikring deretter til permanent sikring. Bolter som inngår i permanent sikring skal være 

fullt innstøpte.  

 

Boltemengden anslås ut fra areal med bergskjæring og baseres på erfaringstall: 

1 bolt per 10 m
2
 for bergskjæringer høyere enn 10 m.   

1 bolt per 20 m
2
 for bergskjæringer lavere enn 10 m. 

 

Forbolter 

Der orienteringen av sprekker og slepper er slik at det vil være risiko for større utfall utenfor 

prosjektert bergskjæringstopp, vil det være aktuelt å forbolte med Ø32 mm fullt innstøpte 

kamstålbolter for å beholde konturen. Det er særskilt bergskjæring mellom profil 1220 – 1820, 

profil 2470 – 2830 og profil 4060 – 4530, som kan få behov for forbolting.  

 

Steinsprangnett 

Steinsprangnett vil være aktuell sikringsmetode der berget er småfallent/detaljoppsprukket. Det 

er ikke påvist behov for steinsprangnett, men det kan ikke utelukkes. Omfanget må vurderes 

under anlegget.  

 

Isnett 

Det er registrert myr i terreng ovenfor to bergskjæringslokaliteter, der det må forventes 

vannsig, og behov for isnett. Dette gjelder mellom profil 1610-1670 og mellom profil 1780-

1800. Endelig vurdering av behov for isnett må gjennomføres under anlegget etter kartlegging 

av vannforhold etter sprengning. 

 

Sognemur 

Sognemur kan være aktuell som arbeidssikring av løsmasser/is på skjæringstopp.  

 

Tabell 3: Anslått sikringsmengder fordelt på type 

Type sikring Mengde 

3 m bolt, ø20 mm, fullt innstøpt/kombinasjonsbolt 3300 stk 

4 m bolt, ø20 mm, fullt innstøpt/kombinasjonsbolt 1200 stk 

6 m bolt, ø20 mm, fullt innstøpt/kombinasjonsbolt   100 stk 

4 m bolt, ø25 mm, fullt innstøpt/kombinasjonsbolt   200 stk 

6 m bolt, ø25 mm, fullt innstøpt/kombinasjonsbolt     50 stk 

6 m forbolt, ø32 mm, gyst   200 stk 

8 m forbolt, ø32 mm, gyst     50 stk 

Steinsprangnett 2000 m
2
 

Isnett 2000 m
2 

Sognemur   200 m
2
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7 KVALITET OG ANVENDELSE AV STEINMATERIALER 
Det er foretatt laboratorieundersøkelser av bergarten hornblendeførende tonalitt ved 

bergskjæring tilhørende eksisterende veg som tilsvarer profil ~1000 veg planlagt vegtrasé, se 

tegning 2. Bergartens mekaniske egenskaper er analysert i laboratorie for å bestemme Los 

Angeles-verdi (LA) og micro-Deval-verdi (MD), samt densitet. 3 prøver er analysert. Resultat 

gir LA-verdi: 38,6 37,3 og 38,7 og MD-verdi: 11 13 11, se vedlegg 3.  

 

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

grenseland mht. krav til bære- eller forsterkningslag. Det må utføres supplerende prøvetaking 

og laboratorieanalyser med påfølgende vurdering utført av vegteknologer før brukbarhet kan 

fastslås. 

 

Bergskjæringene mellom profil 2470 – 2830 og profil 3130 - 3310 består delvis av amfibol-

biotittskfier og kalkspatmarmor. Generelt har kalkspatmarmor og amfibol-biotittskifer dårlig 

mekanisk styrke og er ikke brukbar i bære- eller forsterkningslag. 

 

Bergskjæring mellom profil 2850 – 2860 består av kalkspatmarmor. Generelt har 

kalkspatmarmor dårlig mekanisk styrke og er ikke brukbar i bære- eller forsterkningslag.  

 

Bergskjæringene mellom profil 5400 – 5690 og profil 6200 – 6490 består delvis av 

kalkspatmarmor og fylitt, glimmerskifer. Kalkspatmarmor har generelt dårlig mekanisk styrke 

og er ikke brukbar i bære- eller forsterkningslag, mens fylitt, glimmerskifer produserer for mye 

finstoff, som gjør materiale telefarlig og er ikke til å anbefale i vegoverbygningen.   

 

Hvis det ansees som aktuelt å benytte bergmassene til bære- eller forsterkningslag, må styrke- 

og slitasjeegenskapene undersøkes nærmere ved hjelp av laboratorieanalyser. I første omgang 

må det utføres analyser for å bestemme Los Angeles-verdi (LA) og Micro Deval-verdi (MD). 

Dersom materialene tilfredsstiller krav til disse parameterne er det aktuelt med analyser av 

kornfordeling og flisighetsindeks av ferdig produsert fraksjon. Det anbefales å konferere med 

vegteknolog før prøvetaking og ved vurdering av resultater fra laboratorieanalysene 

 

 

8  FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 
 

Geologisk kartlegging 

Supplerende berggrunnskartlegging til byggeplanen/konkurransegrunnlaget, spesielt ved de 

høye (> 10 meter) bergskjæringene. 

 

Supplerende fjellkontrollboringer for å få en mer detaljert oversikt med løsmassemektighet 

over bergskjæringene, spesielt mellom profil 1100 – 1300, profil 2450 – 2500, profil 5400 – 

5700 og profil 6200 – 6500. 

 

Tilstandsvurdering av bygg/installasjoner med hensyn til rystelseskrav fra sprengningen 

Det anbefales utført tilstandsvurdering av fundamenteringsforhold og tilstand til 

bygg/installasjoner langs en sone 100 m til hver side for traséen hvor det skal uføres 

sprengningsarbeid.   
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Beregning av vibrasjonskrav langs traséen 

Fra registreringsarbeidet må det fastsettes vibrasjonskrav langs traséen i henhold til NS 8141, 

«Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og 

trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert 

tunneler og bergrom» [8] 

Forslag til måleprogram og plassering av vibrasjonsmålere må utarbeides.   

 

 

9  SHA (HMS) – FORHOLD 
 

Det er påvist dype (> 1 m) og stedvis brede (> 0,2 m) kartsganger i kalkspatmarmoren ved høy 

bergskjæring mellom profil 4060 – 4530. Karstganger kan generelt forventes der bergart er 

kalkspatmarmor, og dette må håndteres sprengningsteknisk.  

 

Det må utarbeides egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyse for arbeidet med boring og 

sprengning i bergskjæringene med kalkspatmarmor. Det er knyttet usikkerhet til omfanget av 

karstganger i kalkspatmarmoren, for å forhindre skader og ulykker må risikovurdering og 

sikker-jobb-analyse utarbeides.  
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Foto 1: 

IMG_2495
 Blokkig og ujevn terrengoverflate mellom pel 1000 – 1050 

 

 
Foto 2: 

IMG_2487 
Typisk terrengoverflate til skjæring mellom pel 870 - 1140 
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Foto 3: 

IMG_2506
 Typisk terrengoverflate til skjæring mellom pel 1220 - 1820 

 

 
Foto 4: 

IMG_2513 
Bergblotning tonalitt mellom pel 1220 - 1820 
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Foto 5: 

IMG_2524 
Blokkig terrengoverflate mellom pel 2710-2800 

 

 
Foto 6: Bergskjæring langs eksisterende veg mellom pel 2470 – 2830 
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Foto 7: Karstgang mellom pel 4310 – 4350 

 

 
Foto 8: 

IMG_2538 
Karstgrop ved pel 4450 

 

Størrelse 9x8 meter 

Dybde 3 meter 
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Foto 9: 

IMG_0213 
Bergblotning kalkspatmarmor mellom pel 5400 – 5690  
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Vedlegg 2: Forklaring strøk/fall – Stereografisk projeksjon 

Strøk/fall 

Strøk-/fallmålinger, ser man langs strøkretningen, faller planet ned til høyre. 

Orientering av strøkretning gjøres i grader, dvs. 0° til 360°.  Fall angis i grader, dvs. 0° til 90°. 

Strøk retning N65°Ø med fall 70°mot S angis kun: 65°/ 70°. 

 

Storsirkel 

Skjæringslinje mellom det målte planet og nedre halvkule projisert i ekvatorplanet 

(papirplanet). 

 

Sprekkerose 

Lengden på aksene viser hvor hyppig sprekkene forekommer i de forskjellige sprekkesett, 

mens bredden angir innen hvilket retningsområde sprekkenes strøk i et bestemt sett varierer. 

 

Stereonett 

Stereonett er projeksjonen av nedre halvdel av en kuleflate (Schmidt).  Resultatene av en slik 

strøk- og fallmåling gjengis som et punkt i stereonettet.  Dette punktet viser det målte plans 

orientering i rommet. 

 

En kan tenkte seg det målte plan plassert gjennom sentrum av kulen.  Planets normal gjennom 

kulens sentrum skjærer den nedre halvkulens overflate i et punkt som projiseres på 

ekvatorplanet (papirplanet).   

 

Et plan som ligger vannrett vil ha en normal som står loddrett og projiseres i stereonettets 

sentrum.   

 

Et plan som står loddrett vil ha en normal som skjærer kuleflaten ved ekvator og dermed ligge 

i sirkellinjen på stereonettet. 
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Labsys SVV-P-1.1.1 - 01.10.2012 13.52

Laboratorium
: R

egionlaboratoriet B
odø

 - I henhold til H
014 labprosess: 14.422, 14.432, 14.434, 14.439, 14.4521, 14.455, 14.456, 14.458

Oppdragnr. 5120070 Navn E6 Åkvik - Mjåvatn Massetaknr. Navn
Vegprosjektnr. 502441 Navn E6 Åkvik-Mjåvatn (reg.plan) Grenseverdinr. Navn
Kundenr. Navn Fraksjon (mm) Dato

Kategori/Serie <20µm <63µm LA MD

Øvre

Oppdrnr. Pr.nr. Dato Grensek.nr Kundenr Prf\nedre

5120070 14 05.09.2012 38.6 11

5120070 15 05.09.2012 37.3 13

5120070 16 05.09.2012 38.7 11
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Merknader, Samlestatistikk tilslag
Region Nord

Labsys SVV-P-1.1.1 - 01.10.2012 13.52

Prøvenr. 14

27.09.2012 Merket Prøve 1, GPS 1

01.10.2012 Densitet steinmaterialet = 2,77 kg/l

Prøvenr. 15

01.10.2012 Merket :Prøve 2, GPS 3

Prøvenr. 16

01.10.2012 Merket : Prøve 3, GPS 2, km 11300

Side 2 av 2
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Figur 1: Dimensjonering av fanggrøft for steinsprang (når bergskjæring ikke sikres på annen måte). 

(Figur 225.4, s. 61 fra håndbok 018) 
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