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Statens vegvesen planlegger ny trasee for E6 mellom Kulstaddalen og Åkvik i Vefsn kommune. På denne strekningen inngår det
~ 750 m bergskjæringer fordelt på 5 lokaliteter. Bergskjæringshøydene er mellom 7,5-27,5 meter.
Denne ingeniørgeologiske inngår i detaljreguleringsplanen for E6 Kulstaddalen nord - Åkvik i Vefsn kommune.
Geoteknisk kategori er valgt til kategori 3.
Bergartene langs bergskjæringene består av tonalitt og gabbro.
Bergskjæringene ligger i ganske plan terreng. Inga lineamenter forventes å krysse bergskjæringene.
Bergskjæringene er planlagt sikre med bolt. Det er også forventet sikring i form av steinsprangnett og isnett.
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V001: Profil 4 500 – 6 000 og 8 250 – 8 630 med geologi og sprekkeroser
V002: Tverrprofiler
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Statens vegvesen utarbeider reguleringsplan for ny E6 mellom Kulstaddalen Nord og Åkvik. Den
nye vegen vil delvis følge korridoren til dagens europaveg og delvis gå langs ny korridor, se
figur 1 og V001. Tiltaket omfatter både utbedring av eksisterende veg og bygging av veg i ny
trase. Total lengde på vegstrekningene er ca. 8,6 km. Denne rapporten tar for seg strekningen
Kulstaddalen Nord – Åkvik i Vefsn kommune. Rapporten gjelder fra profil 0 – 8 650, se figur 1
og V001
Dagens europaveg går med middels høye skjæringer på hovedsakelig venstre side av vegen.
Utbedringa vil i stor grad dreie seg om å gå inn i skjæring og å bygge ut på fylling. Vegen har en
ÅDT på 3 250 kjøretøy/døgn. Det finnes omkjøringsmuligheter via Fv. 78.

Bergskjæring 1-4

Bergskjæring 5

Figur 1: Kart over Kulstaddalen Nord – Åkvik. Planlagt ny E6 beskrevet i denne rapporten, her merket
med blått. Målestokk 1:50 000.
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1.2 Bakgrunnsmateriale
Det er utarbeidet ett sett med planer for trase brukt som del av grunnlag for denne rapporten, se
vedlegg 1, heretter kalt V001.

1.3 Planlagte fjellskjæringer
De høyeste bergskjæringene (over 5 meter) er angitt i tabell 1. De samme skjæringene er omtalt
og beskrevet i detalj under kapittel 4 og 5.4.
Tabell 1: Tabell over de bergskjæringene langs E6 Kulstaddalen Nord - Åkvik. Lengder og høyder er oppgitt i
meter.
Skjæring nr.
Profil fra - til
Max lengde
Max høyde
Kommentar
1
4 600 – 4 700
100
8,5
2
5 030 – 5 120
90
7,5
3
5 160 - 5 280
120
10,5
2 paller (10 og 20 m)
4
5 600 – 5 810
210
27,5
5
8 400 – 8 630
230
10,0

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER
Det er utført feltbefaringer i 2013 og 2014. Under befaringene er det gjort blotnings-kartlegging,
berggrunnskartlegging og kartlegging av strukturgeologi i de eksisterende skjæringene og på
blotninger der ny trase skal gå. Det er også utført geotekniske undersøkelser langs traseen (ref
12).

3 GRUNNFORHOLD
3.1 Topografi
Traseen starter i Kulstaddalen nord om Mosjøen i profil 0 ca. 50 m.o.h og går i nordøstlig
retning. Ved Skåsmyra går traseen inn i tunnel ved ca. profil 1 450. Videre går traseen nordøst
forbi dagbrudd ved Formoen. Traseen korser elven Fusta med bru ved ca. profil 3 550 og
fortsetter siden nordover mot Gløsdalen. Ved Gløsdalen svinger traseen mot øst forbi Haukland.
Traseen går igjennom Langmoåsen med tunnel ved ca. profil 5 900. Vegen korser elven Baåga
med bru ved ca. profil 6 350 og går siden øst over Åkvikmyra og siden inn i tunnel ved Åkvik ca.
profil 7 600. Traseen slutter ved Aspneset i profil 8 640 ca. 50 m.o.h.

3.2 Blotning
Områdene der bergskjæringene er, har variert løsmasseoverdekking fra mellom 0 til 5 meter (ref
12). Området har noen bergblotninger i det undersøkte området og i bergskjæringer langs dagens
veg. Slik får man et brukbart bilde av berggrunnsgeologien.
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3.3 Kvartærgeologi
Det undersøkte området ligger i et kystlandskap preget av isens gjentatte erosjon de siste 2
millioner årene. Da den store nedsmeltinga tok til for 12-13 000 år siden fulgte breene i området
den lokale orienteringa som man ser av dagens fjorder og daler. Det undersøkte området er delt
opp i to etter type løsmasse det er snakk om, se figur 2:
1. Forvitringsmatreiale.
2. Marine og fluviale avsetninger
Hele strekninga ligger under marin grense, som er ca. 125 m.o.h (ref 1). Geoteknisk rapport
finnes (ref 12).

Bergskjæring 1-4

Bergskjæring 5

Figur 2: Kvartærgeologisk kart over området. Trase merket med blått. Kilde: NGU (ref 1).
Målestokk 1: 50 000.

Region Nord - Prosjektavdelingen – Vegpakke Helgeland
Side 6 av 27

E6 Kulstaddalen Nord - Åkvik. Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan. Sveisnr. 2010004615-228

3.4 Berggrunnsgeologi
Området er berggrunnsgeologisk mangfoldig og består hovedsakelig av gabbro, se figur 3.

Glimmerskifer
Tonalitt
Bergskjæring 1-4
Bergskjæring 5

Gabbro

Figur 3: Berggrunnsgeologisk kart over området. Trase merket med blått. Kilde NGU (ref 2).
Målestokk 1:50 000.

Bergartene har blitt til i forskjellige miljø og dannet som dypbergarter, vulkanitter og marine
sediment. Felles for bergartene er at de har prekambrisk opprinnelse (ref 2), men har deretter
gjennomgått flere faser av deformasjon og metamorfose. Den mest markante av dem skjedde i
samband med fjellkjededannelsen av Kaledonidene i kambrosilur for 420 – 550 millioner år
siden.

Region Nord - Prosjektavdelingen – Vegpakke Helgeland
Side 7 av 27

E6 Kulstaddalen Nord - Åkvik. Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan. Sveisnr. 2010004615-228

Figur 4: Bergblotning langs kommende bergskjæring 4 ved ca. profil 5 770. Bergart gabbro.

Figur 5: Foto av berg rett nord om bergskjæring 5. Bergart tonalitt.
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4 STRUKTURGEOLOGI OG INGENIØRGEOLOGI
I dette kapittelet gjennomgås skjæringene fortløpende, hvor geometri og ingeniørgeologi belyses
spesielt. Andre viktige momenter tas med der det er nødvendig.
I samband med beskrivelse av strukturene i berggrunnen benyttes høyrehåndsregelen. Det betyr
at når man ser i strøkretningen, er planets fall ned mot høyre. Med strukturer menes elementer
som sprekker, svakhetssoner, folder, lagdeling og lignende som opptrer systematisk i
berggrunnen. For hele området gjelder at berggrunnen er tektonisk deformert. Følgelig brukes
betegnelsen F1 om den tektoniske foliasjonen. F1 («lagdeling») er blitt dannet ved myk
deformasjon i de dypere deler av jordskorpa. Den er lett kjennelig med bl.a. myke folder og
dragfolder. De mange søkk og høydedrag ses i direkte sammenheng med strukturgeologien og er
lett kjennelig med sørøst-nordvestorienterte daler, elver, øyer/halvøyer og åsrygger i det
undersøkte området. Andre viktige strukturer er sekundære nordøst-sørvestorienterte søkk.
Strukturene opptrer i bergskjæringer langs vegen og i blotningene på knauser og åser i området.
De varierer i utholdenhet. Registrering og måling av strukturgeologien er gjort i skjæringer og
blotninger i marka hvor traseen er planlagt. Strukturene er presentert som sprekkeroser for hver
fjellskjæring og i vedlegg 1.

Vardefjellet

Figur 6: Flyfoto av området, med Vardefjellet. Noen av strukturene (lys blå stiplet, gul og rød) er tegnet
inn på fotoet Trase i mørkeblått. Kilde: Norge i bilder (ref 3). Målestokk 1:50 000.
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Bergskjæring 1: Profil 4 600 – 4 700

Bergskjæringa blir ca. 100 meter lang, ensidig og 8,5 meter høy på det høyeste, sett fra
grunnboring (ref 12). Terrenget over skjæring skråner svakt nedover fra nordvest, se figur 7,
8, 9, V001 og V002.
Traseen går på sørsiden av åsryggen Langåsen ned mot Gløsen. Området ved bergskjæring 1
er i form av åpen eng og dalsøkk. På grunn av at området rundt Bergskjæring 1 er inngjerdet,
er det ikke mulig å se nærmere på dess vegetasjonsdekke. Det antas fra NGU
kvartærgeologisk kart (figur 2) løsmasser i form marine avsetninger i området med mindre
innslag av torv og vegetasjonsdekke.
Bergarten antas å være gabbro eller tonalitt. NGU berggrunnkart (figur 3) viser på gabbro,
medens største delen av omkringliggende bergs blotninger viser på tonalitt. Berget antas å ha
liten/ingen forvitringsgrad.
Då det ikke var mulig å undersøke selveste plassen der bergskjæringen skal gå, blev det
utført sprekkekartlegging av omliggende fjell:
o Struktursett S1 med orientering 020-030°/40°-50° danner en 35º – 50º vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde, se figur 9.
o Struktursett S2 med orientering 020°-040°/80°-90° danner en 25º – 50° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
o Struktursett S3 med orientering 280°-290°/70°-90° danner en 30º – 45° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
Det forventes sporadiske strukturer.
Sprekkeavstanden er i snitt 3 – 4 meter. Sprekkene er hovedsakelige ru og plane.
På grunn av løsmassedekking kan vann i berggrunnen ikke utelukkes.
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Baåga
Langåsen

Tunnel

Bergskjæring 4

Bergskjæring 2 og 3

Vollen
Bergskjæring 1

Fusta

Smihuaugen
Haukland
Gløsen

Figur 7: Bergskjæring 1-4 befinner seg mellom Langåsen og elva Fusta. Blå strek viser på planlagt ny
trase, rød strek viser på planlagte bergskjæringer, gul strek viser på planlagt tunnel og oransje strek
viser på inngjerdet området. Plasseringene er omtrentlige. Kilde: Norge i Bilder (ref 4). Målestokk 1:10
000.

N
Figur 8: Terrenget over bergskjæring 1 sett fra gjerde mot sørvest. Pil viser omtrentlig senterlinje.
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Figur 9: Sprekkerose som viser de viktigste strukturer i fjellet ved bergskjæring 1. Strukturene er
sammenstilte med traseens orientering, i rosa.

4.2









Bergskjæring 2: Profil 5 030 – 5 120

Bergskjæringa blir ca. 90 meter lang, ensidig og 7,5 meter høy på det høyeste, sett fra
grunnboring (ref 12). Terrenget over skjæring skråner svakt nedover fra nordvest, se figur 7,
10, 11, V001 og V002.
Traseen går på sørsiden av åsryggen Langåsen ned mot Smihaugen. Området ved
bergskjæring 2 er åpen eng. Det antas fra NGU kvartærgeologisk kart (figur 2) løsmasser i
form marine avsetninger i området med mindre innslag av torv og vegetasjonsdekke.
Bergarten antas å være gabbro eller tonalitt. NGU berggrunnkart (figur 3) viser på gabbro,
medens største delen av omkringliggende bergs blotninger viser på tonalitt. Berget antas å ha
liten/ingen forvitringsgrad.
Då det ikke var mulig å undersøke selveste plassen der bergskjæringen skal gå, blev det
utført sprekkekartlegging av omliggende fjell:
o Struktursett S1 med orientering 020-030°/40°-50° danner en 35º – 50º vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde, se figur 11.
o Struktursett S2 med orientering 020°-040°/80°-90° danner en 25º – 50° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
o Struktursett S3 med orientering 280°-290°/70°-90° danner en 30º – 45° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
Det forventes sporadiske strukturer.
Sprekkeavstanden er i snitt 3 – 4 meter. Sprekkene er hovedsakelige ru og plane.
På grunn av løsmassedekking kan vann i berggrunnen ikke utelukkes.
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N

Figur 10: Terrenget over bergskjæring 2 sett fra øst. Pil viser omtrentlig senterlinje.

Figur 11: Sprekkerose som viser de viktigste strukturer i fjellet ved bergskjæring 2 og 3. Strukturene er
sammenstilte med traseens orientering, i rosa.
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Bergskjæring 3: Profil 5 160 – 5 280

Bergskjæringa blir ca. 120 meter lang, ensidig og 10,5 meter høy på det høyeste, sett fra
grunnboring (ref 12). Terrenget over skjæring skråner svakt nedover fra nordvest, se figur 7,
11, 12, V001 og V002.
Traseen går på sørsiden av åsryggen Langåsen ned mot Smihaugen. Området ved
bergskjæring 3 er bevokst med gran og bjørk skog. Det antas fra NGU kvartærgeologisk kart
(figur 2) løsmasser i form marine avsetninger i området med mindre innslag av torv og
vegetasjonsdekke.
Bergarten antas å være gabbro eller tonalitt. NGU berggrunnkart (figur 3) viser på gabbro,
medens største delen av omkringliggende bergs blotninger viser på tonalitt. Berget antas å ha
liten/ingen forvitringsgrad.
o Struktursett S1 med orientering 020-030°/40°-50° danner en 35º – 50º vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde, se figur 11.
o Struktursett S2 med orientering 020°-040°/80°-90° danner en 25º – 50° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
o Struktursett S3 med orientering 280°-290°/70°-90° danner en 30º – 45° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
Det forventes sporadiske strukturer.
Sprekkeavstanden er i snitt 3 – 4 meter. Sprekkene er hovedsakelige ru og plane.
På grunn av løsmassedekking kan vann i berggrunnen ikke utelukkes.
N

Figur 12: Terrenget over bergskjæring 3 sett fra vest. Pil viser omtrentlig senterlinje.
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Bergskjæring 4: Profil 5 600 – 5 810

Bergskjæringa blir ca. 210 meter lang, ensidig og 27,5 meter høy på det høgste. Terrenget
over skjæring skråner svakt nedover fra nordvest, se figur 7, 13, 14, V001 og V002.
Traseen går på sørøstsiden av åsryggen Langåsen ned mot Vollen. Området ved bergskjæring
4 er bevokst med gran og bjørk skog. Det antas fra NGU kvartærgeologisk kart (figur 2)
løsmasser i form marine avsetninger i området med mindre innslag av torv og
vegetasjonsdekke.
Bergarten er gabbro, se foto 4. Berget har liten/ingen forvitringsgrad.
Struktursett S1 med orientering 020°-050°/80°-90° danner en 0º – 40º vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde, se figur 14.
Struktursett S2 med orientering 250°-260°/10°-40° danner en 10º – 30° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
Struktursett S3 med orientering 100°-110°/70°-90° eller 280°-290°/70°-90° danner en 40º –
60° vinkel på bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
I tillegg opptrer sporadiske strukturer.
Sprekkeavstanden er i snitt 2 – 4 meter. Sprekkene er hovedsakelige ru og plane.
Det er registrert vann i berggrunnen.

N

Figur 13: Terrenget over bergskjæring 4 sett fra sør. Pil viser omtrentlig senterlinje. Høyeste partiet er
rett øst om området sett i bilde.
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Figur 14: Sprekkerose som viser de viktigste strukturer i fjellet ved bergskjæring 4. Strukturene er
sammenstilte med traseens orientering, i rosa.

4.5










Bergskjæring 5: Profil 8 400 – 8 630

Bergskjæringa blir ca. 230 meter lang, ensidig og 10 meter høy på det høgste. Terrenget over
skjæring får med ca. 25° helning mot nord, se figur 15, 16, 17, V001 og V002.
Traseen går på sørøstsiden av åsryggen Baåsen ned mot Aspnes. Området ved bergskjæring 5
er bevokst av barskog og lyng. Det er løsmasser i form marine avsetninger i området med
mindre innslag av torv og vegetasjonsdekke.
Bergarten er tonalitt. Bergartene er tonalittisk/porfyrisk uten noe direkte foliasjon eller
mineralretning, se foto 5. Berget har liten/ingen forvitringsgrad.
Struktursett S1 med orientering 120°/80°-90° og 300°/80°-90° danner en 35º – 45º vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde, se figur x.
Struktursett S2 med orientering 150°-160°/20°-50° danner en 70º – 80° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
Struktursett S3 med orientering 220°-240°/20°-50° danner en 25º – 35° vinkel på
bergskjæringen langs hele skjæringens lengde.
I tillegg opptrer sporadiske strukturer.
Sprekkeavstanden er i snitt 0,3 – 0,8 meter. Sprekkene er hovedsakelige ru og plane.
Det er registrert vann i berggrunnen.
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Baåsen

Bergskjæring 5
Tunnel

Aspnes

Åkvik

Inner-

Ytterhaugen
Fustvatnet

Myrnes
Figur 15: Bergskjæring 5 befinner seg mellom Baåsen og sjøen Fustvatnet. Blå strek viser på planlagt ny
trase, rød strek viser på planlagt bergskjæringe og gul strek viser på planlagt tunnel. Plasseringene er
omtrentlige. Kilde: Norge i Bilder (ref 4). Målestokk 1:10 000.
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N

Figur 16: Terrenget over bergskjæring 5 sett fra sør. Pil viser omtrentlig senterlinje.

Figur 17: Sprekkerose som viser de viktigste strukturer i fjellet ved bergskjæring 5. Strukturene er
sammenstilte med traseens orientering, i oransje.
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5 VURDERINGER
5.1

Løsmasser og geoteknikk

Geoteknisk rapport finnes (ref 12)

5.2

Grunnvannsbrønner

De grunnvannsbrønner som er registrerte befinner seg 100 meter eller mer fra den planlagte
traseens bergskjæringer (ref 3). Det er derfor usannsynlig at anlegget vil påvirke disse.

5.3

Bergteknikk

For alle bergskjæringer gjelder følgende:
 Det må påregnes noe sikring mens arbeidene pågår for å sikre løse blokker som utsettes
for sprengningsrystelser. Dette kommer i tillegg til sikring i de ferdigsprengte
bergskjæringene. Det bør vurderes om det kan være riktig å følge (ett eller flere sett av)
strukturene/sprekkeretningene langs bergskjæringene for å unngå stabilitetsproblem.
Dette må avgjøres under byggefasen. På utsatte partier hvor fallvinkelen til strukturene er
størst, kan noen av dem føre til ustabile masser slik at det blir nødvendig med systematisk
bolting.
 Der det er fare for nedfall av stein, skal sikring foretas.
 Forventet bolteomfang er 1 bolt per 20 m2 i alle fem bergskjæringene.
 Det kan være behov for steinsprangnett og isnett på enkelte steder/deler av skjæringene.
Et vanlig anslag er om lag 25 % av skjæringsarealet. I tillegg observerer en om det
bygger seg opp ismengder i/langs bergskjæringene i vinterhalvåret.
 I tabell 2 under er satt opp et estimat av sikringsmengder som må ses i samsvar med
teksten i hvert underkapittel 5.4.1 – 5.4.5 nedenfor.
 Permanente hyller skal ha samme høyde langsetter hele lengden på bergskjæringen.
 Bergskjæringer skal utformes slik figur 225.1 i Hb N200 (ref 9)

Tabell 2: Estimat sikringsmengder for bergskjæring 1-5.
NAVN

Profil fra - til

LENGDE

Maks
HØYDE

AREAL m²

STK.
BOLT

NETT AREAL
m²

Sprøyte3
betong m

BERGSKJÆRING
1
BERGSKJÆRING
2
BERGSKJÆRING
3
BERGSKJÆRING
4
BERGSKJÆRING
5

4 600 – 4 700

100

8,5

1 020

50

250

20

5 030 – 5 120

90

7,5

400

20

100

20

5 160 – 5 280

120

10,5

1 260

60

300

20

5 600 – 5 810

210

27,5

3 470

170

860

50

8 400 – 8 630

230

10,0

1 380

70

300

20

7 530

370

1 810

130

TOTALT
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5.3.1 Bergkjæring 1: P 4 600 – 4 700













Den foreslåtte bergskjæringen vil kunne lage sagtannmønster med strukturene S1 og S2, noe
som vil kunne forårsake utvelting og utglidning av steinblokk mot veg. Strukturen S1
fungerer som glideplan. Sikring blir i hovedsak i form av bolter.
Bergskjæringen skal utformes etter normalprofil som vist på figur 225.1 (ref 9), med 10:1
helling.
Generelt kan det bli behov for systematisk bolting etter hver salve. Ved bergskjæring 1 må
det beregnes én bolt per 20 m². Dette gjelder fra bunn til topp av skjæring.
Grøft bør utformes etter normalprofil som på figur 225.1 i Hb N 200 (ref 9).
Det anbefales å fjerne løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert skjæringskant. Sikring av
eventuell løsmasseskråning langs skjæringstopp må vurderes på sted.
Det kan være aktuelt med forbolter langs skjæringskanten, dette vurderes under driving.
Det er ikke registrert vann i berget. Steinsprangnett og evt. isnett kan være nødvendig for
anslagsvis 25 % av arealet.
I tillegg til bolting og issikring kan det bli nødvendig med sprøytebetong ved sterkt
oppsprukket berg, anslagsvis 20 m³ til denne skjæringa.
Bergskjæring 1 er planlagt bygd som ensidig, se V001 og V002. Den vil bli ca. 8,5 meter høy
på det høyeste.
Ved ugunstig oppsprekking bør det arbeidssikres/permanentsikres langs skjæringstopp.
Rensk og boltesikring bør gjøres fortløpende etter hvert som massene lastes ut.
Usikkerheten i forhold til gjennomførbarhet og behov for sikringstiltak vil i stor grad
avhenge av om sprengningsarbeidet gjennomføres i henhold til anbefalinger og prosesskoder
for denne type veganlegg.
For å få en jevn og fin skjæringskontur, best mulig stabilitet og redusert behov for sikring
stilles det krav til entreprenør for gjennomføring. Det bør benyttes kontursprengning med 0,5
meter hullavstand og redusert ladning langs hele lengden på bergskjæring 1. Avstanden fra
konturrasten til nest ytterste hullrast må ikke være mer enn 1 meter. I tilfellen med dårlig
berg, må det benyttes sømboring.

5.3.2 Bergkjæring 2: P 5 030 – 5 120










Den foreslåtte bergskjæringen vil kunne lage sagtannmønster med strukturene S1 og S2, noe
som vil kunne forårsake utvelting og utglidning av steinblokk mot veg. Strukturen S1
fungerer som glideplan. Sikring blir i hovedsak i form av bolter.
Bergskjæringen skal utformes etter normalprofil som vist på figur 225.1 (ref 9), med 10:1
helling.
Generelt kan det bli behov for systematisk bolting etter hver salve. Ved bergskjæring 2 må
det beregnes én bolt per 20 m². Dette gjelder fra bunn til topp av skjæring.
Grøft bør utformes etter normalprofil som på figur 225.1 i Hb N 200 (ref 9).
Det anbefales å fjerne løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert skjæringskant. Sikring av
eventuell løsmasseskråning langs skjæringstopp må vurderes på sted.
Det kan være aktuelt med forbolter langs skjæringskanten, dette vurderes under driving.
Det er ikke registrert vann i berget. Steinsprangnett og evt. isnett kan være nødvendig for
anslagsvis 25 % av arealet.
I tillegg til bolting og issikring kan det bli nødvendig med sprøytebetong ved sterkt
oppsprukket berg, anslagsvis 20 m³ til denne skjæringa.
Bergskjæring 1 er planlagt bygd som ensidig, se V001 og V002. Den vil bli ca. 7,5 meter høy
på det høyeste.
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Ved ugunstig oppsprekking bør det arbeidssikres/permanentsikres langs skjæringstopp.
Rensk og boltesikring bør gjøres fortløpende etter hvert som massene lastes ut.
Usikkerheten i forhold til gjennomførbarhet og behov for sikringstiltak vil i stor grad
avhenge av om sprengningsarbeidet gjennomføres i henhold til anbefalinger og prosesskoder
for denne type veganlegg.
For å få en jevn og fin skjæringskontur, best mulig stabilitet og redusert behov for sikring
stilles det krav til entreprenør for gjennomføring. Det bør benyttes kontursprengning med 0,5
meter hullavstand og redusert ladning langs hele lengden på bergskjæring 1. Avstanden fra
konturrasten til nest ytterste hullrast må ikke være mer enn 1 meter. I tilfellen med dårlig
berg, må det benyttes sømboring.

5.3.3 Bergkjæring 3: P 5 160 – 5 280













Den foreslåtte bergskjæringen vil kunne lage sagtannmønster med strukturene S1 og S2, noe
som vil kunne forårsake utvelting og utglidning av steinblokk mot veg. Strukturen S1
fungerer som glideplan. Sikring blir i hovedsak i form av bolter.
Bergskjæringen skal utformes etter normalprofil som vist på figur 225.1 (ref 9), med 10:1
helling.
Generelt kan det bli behov for systematisk bolting etter hver salve. Ved bergskjæring 3 må
det beregnes én bolt per 20 m². Dette gjelder fra bunn til topp av skjæring.
Grøft bør utformes etter normalprofil som på figur 225.1 i Hb N 200 (ref 9).
Det anbefales å fjerne løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert skjæringskant. Sikring av
eventuell løsmasseskråning langs skjæringstopp må vurderes på sted.
Det kan være aktuelt med forbolter langs skjæringskanten, dette vurderes under driving.
Det er ikke registrert vann i berget. Steinsprangnett og evt. isnett kan være nødvendig for
anslagsvis 25 % av arealet.
I tillegg til bolting og issikring kan det bli nødvendig med sprøytebetong ved sterkt
oppsprukket berg, anslagsvis 20 m³ til denne skjæringa.
Bergskjæring 1 er planlagt bygd som ensidig, se V001 og V002. Den vil bli ca. 10,5 meter
høy på det høyeste.
Ved ugunstig oppsprekking bør det arbeidssikres/permanentsikres langs skjæringstopp.
Rensk og boltesikring bør gjøres fortløpende etter hvert som massene lastes ut.
Usikkerheten i forhold til gjennomførbarhet og behov for sikringstiltak vil i stor grad
avhenge av om sprengningsarbeidet gjennomføres i henhold til anbefalinger og prosesskoder
for denne type veganlegg.
For å få en jevn og fin skjæringskontur, best mulig stabilitet og redusert behov for sikring
stilles det krav til entreprenør for gjennomføring. Det bør benyttes kontursprengning med 0,5
meter hullavstand og redusert ladning langs hele lengden på bergskjæring 3. Avstanden fra
konturrasten til nest ytterste hullrast må ikke være mer enn 1 meter. I tilfellen med dårlig
berg, må det benyttes sømboring.

5.3.4 Bergkjæring 4: P 5 600 – 5 810




Den foreslåtte bergskjæringen vil kunne lage avskaling. Sikring blir i hovedsak i form av
bolter.
Bergskjæringen skal utformes etter normalprofil som vist på figur 225.1 (ref 9), med 10:1
helling.
Generelt kan det bli behov for systematisk bolting etter hver salve. Ved skjæring 4 må det
beregnes én bolt per 20 m². Dette gjelder fra bunn til topp av bergskjæringen.
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Bergskjæring 1 sin store høyde gjør at man anbefaler bygging av to permanente hyller.
Hyllene bør bygges i 11 og 22 meters høyde med minimum 5 meters bredde. Det bemerkes at
hyller med stor bredde (mer enn 5 meter) gir bedre sikkerhet og på denne måten at man
unngår sikringstiltak. Grøft bør utformes etter normalprofil som på figur 225.1 i Hb N 200
(ref 9).
Det anbefales å fjerne løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert skjæringskant. Sikring av
eventuell løsmasseskråning langs skjæringstopp må vurderes på stedet.
Det kan være aktuelt med forbolter langs skjæringskanten, dette vurderes under driving.
Det er ikke registrert vann i berget. Steinsprangnett og evt. isnett kan være nødvendig for
anslagsvis 25 % av arealet.
I tillegg til bolting og issikring kan det bli nødvendig med sprøytebetong ved sterkt
oppsprukket berg, anslagsvis 50 m³ til denne skjæringa.
Bergskjæring 1 er planlagt bygd som ensidig, se V001 og V002. Den vil bli ca. 27,5 meter
høy på det høyeste.
Ved ugunstig oppsprekking bør det arbeidssikres/permanentsikres langs skjæringstopp.
Rensk og boltesikring bør gjøres fortløpende etter hvert som massene lastes ut.
Usikkerheten i forhold til gjennomførbarhet og behov for sikringstiltak vil i stor grad
avhenge av om sprengningsarbeidet gjennomføres i henhold til anbefalinger og prosesskoder
for denne type veganlegg.
For å få en jevn og fin skjæringskontur, best mulig stabilitet og redusert behov for sikring
stilles det krav til entreprenør for gjennomføring. Det bør benyttes sømboring med 0,25
meter hullavstand langs hele lengden på bergskjæring 4. Avstanden fra konturrasten til nest
ytterste hullrast må ikke være mer enn 1 meter.

5.3.5 Bergkjæring 5: P 8 400 – 8 630













Den foreslåtte bergskjæringen vil kunne lage sagtannmønster med strukturene S1 og S2, noe
som vil kunne forårsake utvelting og utglidning av steinblokk mot veg. Strukturen S1
fungerer som glideplan. Sikring blir i hovedsak i form av bolter.
Bergskjæringen skal utformes etter normalprofil som vist på figur 225.1 (ref 9), med 10:1
helling.
Generelt kan det bli behov for systematisk bolting etter hver salve. Bolter må settes inn fordi
vinkelen mellom vegprofil og bergstrukturene i skjæringen vil gi et sagtannmønster. Slike
strukturer kan inneholde ugunstige slepper og medfører at kanskje mer volum må tas ut. Ved
skjæring 5 må det beregnes én bolt per 20 m². Dette gjelder fra bunn til topp av skjæring.
Grøft bør utformes etter normalprofil som på figur 225.1 i Hb N 200 (ref 9).
Det anbefales å fjerne løsmasser minimum 2 meter bak prosjektert skjæringskant. Sikring av
eventuell løsmasseskråning langs skjæringstopp må vurderes på sted.
Det kan være aktuelt med forbolter langs skjæringskanten, dette vurderes under driving.
Det er ikke registrert vann i berget. Steinsprangnett og evt. isnett kan være nødvendig for
anslagsvis 25 % av arealet.
I tillegg til bolting og issikring kan det bli nødvendig med sprøytebetong ved sterkt
oppsprukket berg, anslagsvis 20 m³ til denne skjæringa.
Bergskjæring 5 er planlagt bygd som ensidig, se V001 og V002. Den vil bli ca. 10,0 meter
høy på det høyeste. Nærheten til eksisterende veg gjør at man derfor må tilpasse
sprengningsarbeid (salvestørrelse og tidspunkt) i forhold til trafikken på stedet. Dette for å
sikre mot blokkutfall både i samband med arbeid og trafikken.
Ved ugunstig oppsprekking bør det arbeidssikres/permanentsikres langs skjæringstopp.
Rensk og boltesikring bør gjøres fortløpende etter hvert som massene lastes ut.
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Usikkerheten i forhold til gjennomførbarhet og behov for sikringstiltak vil i stor grad
avhenge av om sprengningsarbeidet gjennomføres i henhold til anbefalinger og prosesskoder
for denne type veganlegg.
For å få en jevn og fin skjæringskontur, best mulig stabilitet og redusert behov for sikring
stilles det krav til entreprenør for gjennomføring. Det bør benyttes kontursprengning med 0,5
meter hullavstand og redusert ladning langs hele lengden på bergskjæring 5. Avstanden fra
konturrasten til nest ytterste hullrast må ikke være mer enn 1 meter. I tilfellen med dårlig
berg, må det benyttes sømboring.

5.4

Sprengningsopplegg

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
sprengningsopplegget må gi reelle valgmuligheter og nærliggende/alternative løsninger må ikke
utelukkes.
Det anbefales kontursprenging i henhold til prosesskoden Hb R761 (ref 11), prosess 22.11 og
22.21. God kontursprengning vil redusere skadene på det gjenstående berget og dermed redusere
behovet for rensk og sikring. Det kan også være aktuelt med sømboring i henhold til
prosesskoden Hb 025 (ref 11), prosess 22.12 og 22.22.
Når skjæringshøyder er på mer enn 10 meter, bør en planlegge for å kunne dele dem i
pallhøyder. Maksimal høyde på en pall bør ikke overskride 12 meter, og eventuell pall bør være
minimum 5 meter i bredde. Utformingen bør allikevel kunne endres underveis dersom grunn- og
stabilitetsforholdene er annerledes enn forventet.
Det bør tas en vurdering av resultat etter hver salve for å optimere sprengningsopplegget
Sprengningen må forøvrig legges opp slik at masser ikke kastes frem på bløte leirområder eller
røysa belaster leira ut over det som er beregnet at den kan tåle. Berget må kartlegges for å sikre
at ikke strukturer og svakhetssoner fører til at salven bryter direkte ut mot kvikkleira. Er det
behov for å åpne berget helt ut mot leira, må denne først graves vekk slik at man unngår at salven
bryter direkte mot den.
Entreprenør må være forberedt på å gjøre tilpasninger og endringer av sprengningsopplegget i
forhold til bergforholdene. Det er derfor viktig at entreprenør har nødvendig kunnskap og
erfaring slik at tilpasning og endringer kan gjennomføres fortløpende for å få et optimalt resultat.

5.5 Borbarhet og sprengbarhet
Følgende beskrivelser er generell for disse bergartene, og gjelder ikke nødvendigvis på denne
spesifikke lokaliteten.
Bergskjæringene (se kapitel 4) består mestedels av følgende bergarter:
 Gabbro er hardt å bore i men relativt lettsprengt.
 Tonalitt er hardt å bore i men relativt lettsprengt.
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6 RISIKOVURDERING AV SKRED
Notat som omfatter skredfarevurdering eksisterer, se ref 13.

7 ANBEFALINGER
7.1.1 Geoteknisk prosjektkategori
Arbeidet klassifiseres i hht. Eurocode 07 (ref 7, 8). Geoteknisk kategori er fastsatt ut fra
vanskelighetsgrad og pålitlighetsklasse. For dette prosjekt angis vanskelighetsgraden som
”middels”. Pålitlighetsklassen (CC/RC) settes til 3 i og med faren for personskader generelt er
meget høy ved sprengning. Med denne klassifisering havner prosjektet i kategori 3. Skjema for
valg av geoteknisk kategori samt kommentar/begrunnelse er vist på side 2 i denne rapporten.
Tabell 3. Fra Håndbok V 220 (ref 10).
Kontroll av

1

Utførelse

Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller, kvalitativ
bedømmelse

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord og
berg som avdekkes ved graving

Grunnvann
Byggeplass
Overvaking

7.2

Dokumentert erfaring
Ikke krav til tidsplan
Enkel, kvalitativ kontroll

Geoteknisk kategori
2

3
Tilleggsmålinger der det er aktuelt:

av grunn og grunnvann,

arbeidsrekkefølgen,

materialenes kvalitet,
Grunnens egenskaper,
arbeidsrekkefølge,

tegninger,
konstruksjonens oppførsel

avvik fra prosjektering

resultat av målinger,

observasjon av miljøforhold.

uforutsette hendelser
Ekstra undersøkelser av jord og berg
Kontroll av egenskap til jord og
som kan være viktige for
berg i fundamentnivå
konstruksjonen
Observasjoner/målinger
Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport
Måling av bevegelser på utvalgte
Måling av bevegelser og analyser av
punkt
konstruksjon

Bygningsbesiktigelse og rystelser

Flere bygninger befinner seg nærmere enn 100 meter fra de planlagte bergskjæringene, se V001.
Som krav til bygningsbesiktigelse følges grenser for avstand til sprengning gitt i NS 8141 (ref 5).
Følgende bygg skal da besiktiges før anlegget påbegynnes:
- bygg fundamentert på berg:
avstand mindre enn 50 m fra tunnel
- bygg fundamentert på løsmasser: avstand mindre enn 100 m fra tunnel
Som restriksjoner for sprengningsarbeidet for å unngå skade på byggverk anbefales det å benytte
fastsatte grenseverdier for toppverdien av vibrasjoner angitt som vertikal svingehastighet i
millimeter per sekund. Veiledende grenseverdier beregnes ut fra NS8141. Grenseverdiene
gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament, og er satt med sikte på å unngå skader på
eksisterende bygninger. Det må under utførelsen følges opp med et måleprogram, der
vibrasjonene måles der de kommer inn i byggverket. Det er vanlig å plassere måleutstyr på 1 – 3
av de bygningene som til en hver tid ligger nærmest sprengningsstedet.
Dersom bygningene har ulike fundamenteringsforhold, bør måleutstyr plasseres slik at de ulike
forholdene dekkes. Grenseverdiene gjelder ikke menneskelige reaksjoner på vibrasjoner, og
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heller ikke skader som kan oppstå på inventar og utstyr i bygningen. NS8141, omfatter kun
risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i grunnen.
I hht NS8141 (ref 5) vil kravet til grenseverdi for frekvensveid svingehastighet for bygninger
(bolighus) uten skader være 25 mm/s. Egen tilstandsvurdering for bygninger og spesifikke krav
til vibrasjoner rapporteres i eget notat.

7.3

Kvikkleire/sensitiv leire

Traseen er ikke funnet å krysse noen kvikkleiresone langs traseen.. Dette kapitelet blir aktuelt
hvis det under kommende faser blir å finne kvikkleire/sensitiv leire nær bergskjæringene.
Rystelser fra sprengning kan mellom annet føre til større spennings- og tøyningspåkjenninger i
leirmassene nær sprengningsstedet. Hvis tøyningene overskrider en viss terskelverdi vil dette
også kunne føre til at kornstrukturen bryter sammen og kvikkleira blir flytende. Salveopplegget
ved sprengning i områder i nærheten av kvikkleire skal derfor tilpasses slik at resulterende
rystelser fra sprengningen ikke overskrider svingningshastigheter av størrelsesorden v ≤ 45 mm/s
der bølgene når frem til kvikkeireforekomsten. Avstand til kvikkleiremassene, og
stabilitetsforholdene ellers, skal derfor vurderes nøye for slike tilfeller relatert til plassering av
borehull, ladningsmengde og tennerintervall (ref 6).
Måling av vibrasjoner for kontroll mot grenseverdien utføres i vertikal retning på leiroverflaten
nær det stedet der berget antas å overføre de kraftigste vibrasjonene fra sprengningen. Selv om
grenseverdien gjelder vertikal retning skal det benyttes treaksial måler. Det skal videre benyttes
instrument som registrerer hele rystelsesforløp, ikke bare toppverdi. Dersom horisontal toppverdi
av svingehastighet er vesentlig større enn den vertikale skal forholdet vurderes spesielt. Målte
rystelser skal vurderes etter hver enkelt salve og danne grunnlag for å justere opplegget for
etterfølgende salve for å unngå overskridelse av grenseverdien. Det forutsettes at sprengningen
legges opp slik at det ikke oppstår vesentlig overskridelse av grenseverdien. Det skal fortløpende
føres oversiktlige salveplaner med målsatt angivelse av hull, avstand og retning til målepunkt og
sprengstoffmengde per tennerforsinkelse.
Som restriksjoner for sprengningsarbeidet for å unngå skade på byggverk anbefales det å benytte
fastsatte grenseverdier for toppverdien av vibrasjoner angitt som vertikal svingehastighet i
millimeter per sekund. Veiledende grenseverdier beregnes ut fra NS8141 (ref 6). NS8141,
omfatter kun risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i
grunnen.
Sprengningen må forøvrig legges opp slik at masser ikke kastes frem på kvikkleirområder eller at
røysa belaster kvikkleira ut over det som er beregnet at den kan tåle. Berget må kartlegges for å
sikre at ikke strukturer og svakhetssoner fører til at salven bryter direkte ut mot kvikkleira. Er det
behov for å åpne berget helt ut mot kvikkleira, må denne først graves vekk slik at man unngår at
salven bryter direkte mot den.

7.4

Ingeniørgeologisk kartlegging og dokumentasjon

Ved sprenging av skjæringene skal ingeniørgeolog anvise permanentsikringa på bakgrunn av
kartlegging. Det må settes av tid og mulighet for ingeniørgeolog til anvisning fra korg og det må
påregnes å sette bolter etter hvert som skjæringa sprenges. Dette er et viktig aspekt i forhold til
arbeidssikring, men også i forhold til at vegen skal trafikkeres under arbeidets gang.
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7.5

Dokumentasjon av utført sikring

Utført sikring skal dokumenteres med bilder, der sikringsmidler og kvalitet vises tydelig. For
bolter skal det angis boltelengde og forankringstype.

7.6

Anleggstekniske forhold

Det er ikke spesielt vurdert anleggstekniske forhold. Skjæringene kan enten bygges med pilotveg
på toppen av planlagt skjæring, ordinær pallboring, eller i de bratteste områdene bruke en
bormaskin med lang rekkevidde fra vegen. Dette avgjøres i de enkelte tilfellene. Det anbefales å
gjøre en vurdering av risiko og konsekvenser for byggingen av de høge bergskjæringene som er
planlagt i prosjektet, da spesielt med henblikk på salvestørrelser, sikringsomfang og
muligheter/lengde for totalstenging av vegen. Risikovurderingen bør gjøres i byggeplanfasen.

7.7


Videre undersøkelser i samband med byggeplan
Bygningsbesiktelser av bygninger og strømnett i samband med rystelser.

8 KVALITET OG ANVENDELSER AV STEINMATERIAL
Det er ikke utført noen laboratorieundersøkelser av bergmassene langs skjæringene.
Alle bergskjæringene består enten av gabbro eller tonalitt. Begge to er brukbare i vegbygging.
Kan være aktuell i alle ledd i vegbygging.
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 MicroDeval-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.

9 SHA (HMS) - FORHOLD
For dette prosjektet er det ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell
bygging av bergskjæringer. Nedenfor følger en del forhold som likevel kommenteres. Listen er
ikke uttømmende.




Bergskjæring 1-3
o Usikkerheter når det gjelder omfang av bergmasser som må sprenges. Dett må en
ta hensyn til.
Bergskjæring 4:
o Sprenging ved bratt sideterreng må planlegges godt. En må se over for eventuelle
demoleringer av løse blokk.
Bergskjæring 5:
o Sprenging langs med eksisterende E6. Arbeidet må planlegges i henhold til
godtakbar trafikkflyt.
o Terreng med en del storblokk (spredt ur).
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