Skanska Norge AS

E6 Kulstaddalen nord-Åkvik
Ingeniørgeologisk rapport for høye
bergskjæringer Profil nr. 5480-5870
Detaljregulering

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: 2017-09-08

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

Oppdragsgiver:

Skanska Norge AS

Oppdragsgivers kontaktperson: Svein Ivar Sandstaa
Rådgiver:

Norconsult AS, Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim

Oppdragsleder:

Jimmy Løvø

Fagansvarlig:

Ingvar Tyssekvam

Andre nøkkelpersoner:

Torgeir Sandøy

-

Versjon

2017-09-08

Arbeidsgrunnlag

T. Sandøy

I. Tyssekvam

J. Løvø

2017-07-02

Til godkjenning 3. part

T. Sandøy

I. Tyssekvam

J. Løvø

Dato

Beskrivelse

Utarbeidet

Fagkontrollert

Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\04 kulstaddalen nord - åkvik\dokumenter\rainggeo-401 inggeo rapport høye bergskjæringer\ra-inggeo-401.docx

2017-09-08 | Side 2 av 22

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

Sammendrag
I forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør er det igangsatt omregulering av alle parseller,
herunder Parsell 4 fra Kulstaddalen nord til Åkvik. Deler av vegtrasé er endret fra tidligere veglinje
som ble regulert av Statens vegvesen i 2013, og dagens vegtrasé vil komme utenfor tidligere regulert
område ved Profil nr. 5480-5870. Endringen medfører at det ved ca. Profil nr. 5570-5920 vil bli høye
bergskjæringer. Endret veglinje gir behov for omregulering av Parsell 4. Denne rapporten tar for seg
ingeniørgeologiske vurderinger for høye bergskjæringer i området hvor vegen avviker fra tidligere
reguleringsplan.
På grunn av antatt god bergmassekvalitet og underskudd av bergmasser til vegformål, er det ønsket å
gå tyngre inn i terrenget i et område hvor berggrunnen er kartlagt til å være gabbro. Bergmassen er
antatt å ha gode mekaniske egenskaper og være egnet til vegformål. Det er planlagt å gjennomføre
laboratorietester av bergmassen. Dette medfører en flytting av veglinjen på ca. 40 meter.
Bergskjæring er planlagt tatt ut i tre etapper hvor etappe 3 tas ut dersom bergmassekvaliteten er god
nok til bære- og forsterkningslag. Ved uttak av alle tre etapper vil dette medføre høy bergskjæring
langs ca. 350 meter av vegen fra Profil nr. 5570-5920. Bergskjæringen er tenkt tatt ut med tre paller
med pallhøyde ca. 12 meter. Hyllebredder er satt til minimum 10 meter noe som gir en maksimal
veggvinkel i uttaket på 51° for å sikre totalstabilitet av uttaket.
For å unngå behov for detaljsikring av bergskjæringer er det planlagt bred fanggrøft. Det er planlagt 9
meter bred fanggrøft ved gjennomføring av Etappe 2. Dersom Etappe 3 tas ut økes avstand fra
bergskjæring til veg til ca. 21 meter.
Ved videre detaljprosjektering må utforming av bergskjæring vurderes nærmere ut ifra stedlige
geologiske forhold, vannhåndtering, sikringsbehov og landskapstilpasning
Bergskjæringen er plassert i pålitelighetsklasse (CC/RC) 3 og geoteknisk kategori 3. I henhold til
Håndbok N200, Eurokode 0 og Eurokode 7 gir dette prosjekteringskontrollklasse PKK 3 og
Kontrollklasse U. Det vil dermed være krav til utvidet/uavhengig prosjekteringskontroll og uavhengig
utførelseskontroll.

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\04 kulstaddalen nord - åkvik\dokumenter\rainggeo-401 inggeo rapport høye bergskjæringer\ra-inggeo-401.docx

2017-09-08 | Side 3 av 22

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

Innhold
Innledning og bakgrunn

6

Bakgrunn og hensikt

6

Eksisterende grunnlagsmateriale

6

Endringer av vegtrasé

6

Rapportens innhold

6

Geoteknisk kategori

7

Prosjekterings- og utførelseskontroll
Utførte grunnundersøkelser

7
8

Ingeniørgeologisk kartlegging

8

Grunnundersøkelser

8

Grunnforhold (faktadel)
Områdebeskrivelse og topografi

9
9

Geologisk og kvartærgeologisk beskrivelse

10

Løsmassetykkelse

10

Strukturgeologi

10

Svakhetssoner

12

Hydrogeologi

12

Nærliggende bebyggelse og infrastruktur

12

Aktsomhet for skredfare

12

Grunnvannsbrønner

13

Ingeniørgeologiske vurderinger (tolkningsdel)

14

Svakhetssoner og geologiske forhold

14

Utforming av bergskjæring

14

Sikring av bergskjæring

15

Uttak av bergmasse

15

Bor- og sprengbarhet

16

Anvendelse av bergmasse

16

Skredfarevurdering

16

Krav til vibrasjoner fra sprengnings- og anleggsarbeid

16

Hydrogeologi

17

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

18

Ingeniørgeologisk kompetanse under bygging

19

Videre arbeid

20

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\04 kulstaddalen nord - åkvik\dokumenter\rainggeo-401 inggeo rapport høye bergskjæringer\ra-inggeo-401.docx

2017-09-08 | Side 4 av 22

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

Referanser

21

Vedlegg

22

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\04 kulstaddalen nord - åkvik\dokumenter\rainggeo-401 inggeo rapport høye bergskjæringer\ra-inggeo-401.docx

2017-09-08 | Side 5 av 22

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

Innledning og bakgrunn
Bakgrunn og hensikt
I forbindelse med utbyggingen av E6 Helgeland sør er det igangsatt omregulering av alle parseller.
Deler av vegtrasé er endret fra tidligere veglinje som er regulert av Statens vegvesen i 2013. Dette
medfører behov for omregulering for E6 Kulstaddalen nord-Åkvik (Parsell 4).
Norconsult AS er engasjert som rådgiver for Skanska Norge AS. Denne rapporten gir en redegjørelse
for ingeniørgeologiske vurderinger for høye bergskjæringer til reguleringsplan i områder hvor ny
vegtrasé avviker fra tidligere regulert veglinje.

Eksisterende grunnlagsmateriale
I forbindelse med områderegulering i 2013 ble følgende geologiske vurderinger lagt til grunn:
•
•
•

Geologi. E6 Kulstaddalen nord-Åkvik i Vefsn kommune. Ingeniørgeologisk rapport til
reguleringsplan (Statens vegvesen, 2014a).
Geologi. Ingeniørgeologisk rapport 3 stk tunneler E6-04 Kulstaddalen nord-Åkvik, Vefsn
kommune, til detaljreguleringsplan (Statens vegvesen, 2010a).
Skredfarevurdering E6-04 Kulstaddalen nord-Åkvik, til detaljreguleringsplan, Vefsn kommune
(Statens vegvesen, 2010b).

Endringer av vegtrasé
Med hensyn til høye bergskjæringer er vegtrasé endret slik at veglinje kommer utenfor tidligere
regulert område fra ca. profil 5480-5870. Dette er vist i Vedlegg A (tegning nr. Z4001) hvor plan- og
profiltegning viser gjeldende reguleringsplan fra 2013 sammenstilt med ny veglinje.
I henhold til tidligere veglinje var det planlagt en ca. 210 meter lang ensidig bergskjæring i samme
område med maksimal 27,5 meters høyde (Statens vegvesen, 2014a). Denne er av Vegvesenet
omtalt som «Bergskjæring 4: Profil 5600-5810».
På grunn av massebalansen i området er det ønskelig å ta ut en større andel bergmasse i dette
området da det antas at bergmassen har ønskede mekaniske egenskaper til vegformål. Ny linje går
derfor tyngre inn i terrenget for å muliggjøre et større masseuttak. Dette medfører en flytting av
veglinjen på ca. 40 meter på det meste og ny høy bergskjæring ved ca. Profil nr. 5570-5920.

Rapportens innhold
Denne rapporten tar for seg ingeniørgeologiske vurderinger for høye bergskjæringer i området som
ikke tidligere er regulert og vil omtale forhold som ikke er omfattet av tidligere utførte geologiske
rapporter til reguleringsplan.
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For aktuelt område for masseuttak endres veglinjen med ca. 40 meter i forhold til regulert veglinje.
Vurderinger av Statens vegvesen som allerede er gjort for området i forbindelse med reguleringsplan
anses derfor å være relevante og representative også for endret vegtrasé. Det vil derfor i foreliggende
rapport henvises til tidligere utførte vurderinger for reguleringsplan der hvor dette er hensiktsmessig.

Geoteknisk kategori
Geoteknisk kategori fastsettes i henhold til Håndbok N200 og Eurokode 7 NS-EN 1997-1+NA:2008.
Bergskjæringer for masseuttak vil medføre en høyde på uttaket på over 30 meter. Vegvesenet har
tidligere definert vanskelighetsgraden for prosjektet som «middels» og har videre fastsatt
pålitelighetsklasse (CC/RC) 3. I henhold til føringer i Håndbok N200 velges da geoteknisk kategori 3 ut
fra høyden til bergskjæringen.
Tabell 1: Fastsettelse av geoteknisk kategori for masseuttak Parsell 4 (NBG, 2011).

Konsekvens-/
Pålitelighetsklasse

Vanskelighetsgrad
Lav

Middels

Høy

CC/RC 1

1

1

2

CC/RC 2

1

2

2/3

CC/RC 3

2

2/3

3

CC/RC 4

*

*

*

Prosjekterings- og utførelseskontroll
I henhold til Håndbok N200 vil Pålitelighetsklasse (CC/RC) 3 og Geoteknisk kategori 3 gi
Kontrollklasse U (utvidet). Krav til kontrollformer for kontrollklasse for både prosjektering og utførelse
er gitt av Eurokode 0. For kontrollklasse U vil dette medføre et utvidet krav fra kontrollklasse N
(normal) ved krav om utvidet prosjekteringskontroll samt uavhengig kontroll av utførelse, se Tabell 2.

Tabell 2: Krav til kontrollform er gitt i Eurokode 0 og er avhengig av kontrollklasse (Statens vegvesen, 2014b).
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Utførte grunnundersøkelser
Ingeniørgeologisk kartlegging
Supplerende geologisk kartlegging ble utført 1. juni 2017 av ingeniørgeologene Arnstein Ommedal og
Torgeir Sandøy. Hensikt med befaringen var å foreta supplerende geologiske registreringer i området
for planlagt masseuttak.

Grunnundersøkelser
Det er gjennomført grunnboringer i forbindelse med regulert veglinje (Statens vegvesen, 2010c). Det
er ikke gjennomført grunnboringer eller andre grunnundersøkelser direkte i området hvor det er
planlagt utvidelse for masseuttak.
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Grunnforhold (faktadel)
Områdebeskrivelse og topografi
Ny vegtrasé er planlagt å gå tyngre inn i terrenget i området hvor det er en markert terrengrygg, se
Figur 1. Veglinje ligger på ca. kote 70 i området og terrengryggen strekker seg opp mot ca. kote 160
på Heståsen.

Figur 1: Bilde tatt omtrentlig i veglinje ved Profil 5950 mot sørvest langs veglinje. Avskoget område indikerer
område for veglinje. Planlagte høye bergskjæringer blir i terrengrygg på bildet. Legg merke til bergblotninger i
sidekant av markert terrengrygg.

Generelt er terrenghelningen i området slakt (<20°), men fremkant av markert terrengrygg har brattere
helning fra ca. kote 70-90 som vist i Figur 2. Ut ifra observasjoner fra befaring er de lokale små
berghamrene i dette området brattere enn det fremkommer av helningskartet. Ovenfor området med
markert brattere terreng blir terrenget generelt slakere igjen som en ser av Figur 1 og Figur 2.
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Figur 2: Helningskart for området med planlagte høye bergskjæringer (sort sirkel) (NGI, 2017).

Geologisk og kvartærgeologisk beskrivelse
For generell geologisk og kvartærgeologisk beskrivelse henvises det til Kapittel 3.3 og 3.4 i
ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer (Statens vegvesen, 2014a).
Observert bergart under befaringen er gabbro med stengelige pyroksenmineraler. Dette stemmer med
Norges geologiske undersøkelse sitt berggrunnskart hvor bergarten er kartlagt som Hyperstengabbro.
Bergarten er en del av Helgelandsdekkekomplekset som er framskjøvet under den kaledonske
fjellkjededannelsen (NGU, 1996).
Observert bergmasse fremstår massiv med lite overflateforvitring i dagfjellsonen. Det ble observert
mer åpne sprekker mot overflaten og blokkdannelse i øvre del av bergmassen noe som tyder at
bergmassen stedvis er mer avløst nær overflaten.

Løsmassetykkelse
Det ble generelt observert et tynt løsmassedekke i terrenget over planlagt masseuttak og det ble
observerte flere bergblotninger i området.

Strukturgeologi
Det ble gjennomført strukturgeologiske registreringer under befaringen med hensikt å samle inn
supplerende data der hvor vegtrasé avviker fra tidligere regulert veglinje.
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Registrerte sprekkestrukturer er kartlagt, og omtales i denne rapporten, i henhold til
«høyrehåndsregel». Det ble utført 27 strukturregistreringer i forbindelse med kartleggingen.
Det ble generelt kartlagt 3 hovedsprekkesett i bergmassen, hvorav et har sub-horisontal orientering. I
tillegg ble det registrert sporadiske sprekkesett. Se Figur 3 og Figur 4 for oversikt over
sprekkeregistreringer.

Figur 3: Konturplott som viser gjennomsnittlig orientering for kartlagte hovedsprekkeplan.

Figur 4: Sprekkerose som viser alle registreringer.
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Svakhetssoner
Det er ikke observert lineamenter eller spor i terrenget som samsvarer med potensielle svakhetssoner
i området hvor bergskjæringen er tenkt plassert.

Hydrogeologi
Det ble observert vanndrypp fra sprekker i front av bergskjæring i dagfjellsonen.
Det er ingen vann eller våtområder i området over planlagt masseuttak.

Nærliggende bebyggelse og infrastruktur
Sprengningsarbeidet for høy bergskjæring vil på det nærmeste foregå ca. 160-170 meter fra
eksisterende E6.
Det er fem eiendommer som ligger med nærhet til planlagt masseuttak. Nærmeste avstand til
sprengningssted i forbindelse med høy bergskjæring er sammenstilt i Tabell 3.

Tabell 3: Oversikt over avstand til sprengingssted for nærliggende bebyggelse

Gnr./bnr

Profil nr.

Minste avstand til
sprengningssted

125/24

5630-5680

90 m

125/5 og 125/6

5700-5750

50 m

125/1/1

5750-5820

70 m

125/16

5850-5900

150 m

125/20

5900

180 m

Det er ikke bebyggelse på toppkant av planlagt av masseuttak.

Aktsomhet for skredfare
Planlagt område for høye bergskjæringer er ikke innenfor NVE sine aktsomhetsområder for skred,
men deler av området er innenfor Norges Geotekniske Institutt (NGI) sitt aktsomhetskart for snøskred
og steinsprang (NVE, 2017), se Figur 5.
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Figur 5: En del av område for høye bergskjæringer (sort sirkel) er innenfor NGI sitt aktsomhetsområde for skred
(brun skravur) (NVE, 2017).

Grunnvannsbrønner
Nærmeste grunnvannsbrønn registrert i Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA ligger ved profil
6250, ca. 350 meter fra planlagt sprengningssted for vurdert område.
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Ingeniørgeologiske vurderinger (tolkningsdel)
Svakhetssoner og geologiske forhold
Det er ikke funnet tegn til lineamenter under kartlegging eller fra kartstudier i området hvor
masseuttaket er planlagt. Etter avgraving av området og undervegs ved uttak av masser må det
gjennomføres geologisk kartlegging og oppfølging for å kunne avdekke geologiske strukturer som vil
kunne medføre stabilitetsmessige utfordringer.

Utforming av bergskjæring
Prinsippskisse for uttak og istandsetting av masseuttak er vedlagt i tegning Z4002 (Vedlegg A) og vist
i Figur 6. Masseuttak er planlagt i tre etapper hvorav Etappe 3 utgjøre en massereserve som kan tas
ut ved behov i prosjektet:
Etappe 1:
Etappe 2:
Etappe 3:

Fase 1 og 2,
Fase 3, 4 og 5
Fase 5, 7 og 8

Innenfor godkjent reguleringsplan fra 2013
Reserver. Tas ut ved behov.

Dersom alle etapper tas ut vil dette medføre en høyde på uttaket på ca. 30-35 meter. Det er viktig at
totalstabilitet av masseuttaket ivaretas og dermed at veggvinkel til uttaket ikke blir for bratt. Normalt
bør ikke veggvinkel ved uttak fra steinbrudd overstige 50-52°. Veggvinkel justeres med valgt pallhøyde
og hyllebredde.
Det er foreløpig lagt til grunn at veggvinkel ikke skal overskride 51°, noe som ved pallhøyde på 12
meter gir minimum hyllebredde på 10 meter.

Figur 6: Prinsippskisse av uttaksplan hentet fra tegning Z4002, se Vedlegg A.
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Observasjoner av bergmassen fra befaring indikerer at naturlig front av terrengrygg blir definert av
sprekkesett S1 med gjennomsnittlig orientering 039/88. Det vil kunne være hensiktsmessig å forsøke
å legge skjæringsvinkel langs dette sprekkesettet. Dette må vurderes nærmere ved detaljprosjektering
av skjæringens utforming.

Sikring av bergskjæring
Totalstabilitet av masseuttak må være ivaretatt. Uttaket er foreløpig planlagt med relativt lave
veggvinkler, men ved uttak av bergmasse kan slepper og potensielle glideplan i bergmassen bli
avdekket. Det må sørges for at disse blir kartlagt og om nødvendig sikret dersom tilstedeværelse av
disse kan medføre fare for globalt brudd i bergmassen (totalstabiliteten).
I henhold til Håndbok N200 (Figur 225.4) vil krav til bredde for fanggrøft for usikrede bergskjæringer
på 10-20 meter høyde være minimum 4,5 meter. For bergskjæringer med over 20 meter høyde vil
kravet være 6 meter.
Det legges foreløpig til grunn pallhøyder på 12 meter. Det er lagt inn 9 meter fanggrøft ved uttak
Etappe 2, noe som gjør at bergskjæringer vil være utenfor vegens sikkerhetsavstand på 7 meter.
Dersom Etappe 3 gjennomføres vil fanggrøftens bredde økes til 21 meter.
Det er foreløpig planlagt hyllebredder på 10-20 meter som vist i Figur 6 og det antas da at selv med
bakbrytning av toppkant skjæringer vil bredde på hyller være tilstrekkelig til å ta imot mindre utfall fra
skjæringen. Det forventes derfor ikke behov for detaljsikring av skjæringene.
Ved videre prosjektering må behov for sikring, bredde på hyller og høyde på paller vurderes opp mot
planer for istandsettelse av området. Planting av skog på hyller vil over tid medføre rotsprengning i
bergmassen og kan bidra til utfall fra skjæring.

Uttak av bergmasse
Uttak av bergmasse bør foregå fra topp av masseuttak og nedover for å ha kontroll med hyllebredder.
Selv om skjæringene er utenom vegens sikkerhetssone bør det tilstrebes en fin kontur ved uttak av
bergskjæringer. Foruten estetiske hensyn vil kontursprengning kunne bidra til å øke stabilitet,
redusere eventuelt sikrings/renskearbeid og vedlikeholdsbehov over tid.
Det anbefales at det avgraves godt innenfor toppkant bergskjæringer. Håndbok N200 setter minimum
krav om 2 meter avgraving på toppkant, noe som erfaringsmessig ofte vil være for lite. Det er i
midlertid observert et generelt tynt løsmassedekke i området, og faren for innrasing av løsmasser
vurderes generelt å være liten. Endelig omfang av avgraving må vurderes nærmere ved
detaljprosjektering av bergskjæring og må ses i forhold til endelig utforming av veg, fanggrøft og
bergskjæring. Det anbefales generelt avgraving av 3-5 meter løsmasser på toppkant.
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Bor- og sprengbarhet
Se ingeniørgeologisk rapport Kapittel 5.5 (Statens vegvesen, 2014a).
Generelt forventes gabbro å ha middels borbarhet og god sprengbarhet.

Anvendelse av bergmasse
Prosjektet har behov for uttak av bergmasse som kan brukes i vegprosjektet. Kartlagt bergmasse
fremstår massiv og kompetent og det er erfaringer fra nærliggende gabbro-forekomster at denne kan
benyttes til vegformål.
Det vil være aktuelt å benytte bergmassen til bære- og/eller forsterkningslag. Kvalitet på bergmassen
vil videre være avgjørende for om alle tre uttaksetapper gjennomføres.
I forbindelse med uttak av masser vil det gjennomføres laboratorieanalyser av bergartsprøver for å
avgjøre anvendelsesområder til bergmassen til vegformål.
Se også beskrivelse i ingeniørgeologisk rapport Kapittel 8 (Statens vegvesen, 2014a).

Skredfarevurdering
Deler av uttaksområdet er innenfor NGI sitt aktsomhetsområde for skred, se Kapittel 3.8. Det er
tidligere utført en skredfarevurdering for regulert veglinje av Statens vegvesen (Statens vegvesen,
2010b).
Dimensjonerende skredtype i området vurderes å være steinsprang fra naturlige berghammere.
Planlagt masseuttak vil medføre inngrep i hele aktsomhetsområdet. Det er observert overflateavløste
blokker, da særlig på fremkant av naturlige berghammere, som må håndteres i anleggsfasen ved
avgraving.
Terreng ovenfor planlagt masseuttak er slakt og blotninger fremstår som en massiv svapreget
bergmasse med lite potensiale for utløsning av steinsprang på toppkant. Det vurderes ikke å være
potensiale for utfall som kan nå toppkant av bergskjæring sånn den nå foreligger.
Masseuttakets utforming med brede pallhyller vurderes å være positivt med hensyn til eventuelle utfall
fra toppkant av uttaket. Etter avgraving av løsmasser og endelig omfang av masseuttaket er kjent må
toppkant og eventuelt løse objekter renskes/fjernes dersom disse kan medføre risiko for utfall. Dette
vurderes gjennomførbart og håndterbart i anleggsfasen.
Entreprenør må være oppmerksom på arbeidssikkerhet ved arbeid inn mot naturlig berghammere i
dette området.

Krav til vibrasjoner fra sprengnings- og anleggsarbeid
Veiledende grenseverdier for sprengningsarbeid bør fastsettes i henhold til NS 8141:2001 (Standard
Norge, 2001). For vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning er standard NS 81412:2013 gjeldende (Standard Norge, 2013).

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\58 ingeniørgeologi\04 kulstaddalen nord - åkvik\dokumenter\rainggeo-401 inggeo rapport høye bergskjæringer\ra-inggeo-401.docx

2017-09-08 | Side 16 av 22

Oppdragsnr.: 5166735 Dokumentnr.: RA-INGGEO-401 Versjon: E6 Kulstaddalen nord-Åkvik | Ingeniørgeologisk rapport for høye bergskjæringer

I henhold til standardene så anbefales det at nærliggende bygninger besiktiges og tilstandsvurderes.
Det anbefales at alle bygg fundamentert på berg innen 50 meter fra sprengningssted og hus
fundamentert på løsmasser innen 100 meter fra sprengningssted tilstandsvurderes.
Se også ingeniørgeologisk rapport Kapittel 7.2 (Statens vegvesen, 2014a).

Hydrogeologi
Det ble observert noe vann som drenerte gjennom bergmassen i området.
Masseuttaket er plassert inn i en markert terrengrygg. Det er ingen bekker eller elver som renner
direkte inn i planlagt skjæring og overflateavrenning vurderes i dag i stor grad å renne til siden for
eksisterende terrengrygg.
På grunn av klima må det påregnes problem med iskjøving i området og dette må tas hensyn til ved
valg av hyllebredder og bredde på fanggrøft. Ut ifra foreliggende design med bred fanggrøft og bred
pallhylle vurderes det ikke nødvendig med isnett eller andre detaljsikringstiltak med hensyn til
iskjøving. Ved detaljprosjektering av skjæringer for massuttaket må det videre vurderes utforming med
hensyn til overflateavrenning. Transport av vann langs pallhyller og eventuelt ned i egne nisjer langs
skjæringer må vurderes spesielt.
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Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Det henvises til Kapittel 9 i ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan (Statens vegvesen, 2014a).
Masseuttaket vil medføre høye bergskjæringer, men dette bygges i ubebygd terreng med relativt lite
bebyggelse tett på. Avstand til bygg er på det nærmeste 50 meter.
Ved utførelse må entreprenør være oppmerksom for fare for steinsprang fra naturlige berghammere.
Avgraving og rensk må planlegges slik at risiko knyttet til løse blokker i terrenget minimeres.
Risiko for sprut fra sprengning samt støy fra anleggsarbeid må tas hensyn til ved planlegging av
videre arbeid.
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Ingeniørgeologisk kompetanse under bygging
Se ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan Kapittel 7.4 (Statens vegvesen, 2014a).
Ingeniørgeologisk kompetanse vil være viktig for å følge opp uttak og sikring av bergskjæringer. En
person med bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse skal ha det faglige ansvaret for
permanentsikring og skal utarbeide et kvalitetssikringssystem for geologisk kartlegging, sikring og
dokumentasjon.
Fagansvarlig ingeniørgeolog bør ha relevant erfaring og utdanning og bør ha god erfaring med å følge
opp sprengningsarbeider og etablering av bergskjæringer. Det anbefales minimum 5-10 års erfaring.
Under uttak av bergmasser skal behov for stabilitetssikring vurderes og bergmassen kartlegges
fortløpende.
Det skal utarbeides en geologisk sluttrapport som omtaler fremtidig inspeksjonsbehov.
I tillegg vil det være behov for uavhengig utvidet kontroll av utførelsen for de deler av veglinjen som er
definert som kontrollklasse U (utvidet, Pålitelighetsklasse CC/RC 3).
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Videre arbeid
-

Det må gjennomføres tester av bergmassen for å avgjøre egnetheten til vegformål.
Detaljprosjektering av bergskjæring. Flere aspekter må vurderes og tas hensyn til:
o Stedlige geologiske forhold
o Detaljutforming av hyller og paller må vurderes med hensyn til sikring, vannhåndtering
og totalstabilitet av bergskjæring
o Nødvendig avgraving av toppkant skjæringer.
o Landskapstilpasning av bergskjæringene
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Z4001 Prinsippskisse fjellskjæringer
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Uttak inkludert reserver (fase 1-8)
Uttak bergskjæring (fase 1-5)
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Uttak inkl. reserver (fase 1-8)

Uttak fase 1-5
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