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SAMMENDRAG 

Statens vegvesen planlegger omlegging og utvidelse av eksisterende E6 over en strekning på omkring 4 km mellom 
Selli og Asp i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.  Dette vil medføre etablering av to ensidige og to tosidige 
bergskjæringer. Største prosjekterte skjæringshøyde er 35 m.  

Foreliggende rapport beskriver de geologiske forhold og inneholder ingeniørgeologiske vurderinger for planlagte 
bergskjæringer, samt anslått omfang av nødvendig bergsikring. Rapporten inneholder også en vurdering av risiko for 
skred og steinsprang fra dalsiden øst for prosjektert E6, samt behov for risikoreduserende tiltak. 

Berget ved de 4 skjæringslokalitetene består hovedsakelig av kalkstein, sericitt- og kvartsfyllitt, metasandstein og 
gråvakke. Med unntak av sericitt- og kvartsfyllitt, hvor det opptrer soner med moderat forvitret berg, er bergartene 
lite forvitret. Oppsprekkingsgraden er lav til moderat, men partier med tett oppsprekking må likevel forventes. 

Det er identifisert en rekke sprekkesett i tillegg til sporadiske sprekker som medfører behov for betydelig boltesikring. 
Det er ikke observert svakhetssoner eller andre strukturer som ligger til hinder for etablering av høye bergskjæringer. 
Slike strukturer kan likevel avdekkes underveis i anleggsarbeidet, og kontinuerlig ingeniørgeologisk oppfølging er 
nødvendig under etablering av bergskjæringene. 

Alle bergskjæringer anbefales utformet med helning 10:1. Ved store skjæringshøyder (over 10 m) etableres fjellhylle 
med bredde minimum 5 m for hver 10. høydemeter.  

Det er påvist kvikkleire mindre enn 80 m fra alle de fire bergskjæringene. Ved en av disse er kvikkleire i direkte 
kontakt med deler av prosjektert skjæring. 

Sannsynligheten for at det skal forekomme snø-, jord- eller flomskred med konsekvens for prosjektert veg vurderes 
som meget liten, og risikoreduserende tiltak vurderes ikke nødvendig. Sannsynligheten for steinsprang med 
konsekvens for prosjektert veg ansees som høy langs en strekning på omkring 300 m. Langs denne strekningen vil 
tiltak i form av rensk, bolting, steintrangnett, fangfjerde og restriksjoner på hogst være nødvendig. 

Grunnet stor skjæringshøyde og nærhet til kvikkleire, samt risiko for steinsprang, er alle de fire bergskjæringen 
plassert i geoteknisk kategori 3. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen, Region midt, planlegger omlegging og utvidelse av E6 over en strekning på 

omkring 4 km mellom Selli og Asp i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.  Dette vil medføre 

etablering av nye én- og tosidige bergskjæringer langs ny E6 og utvidelse av eksisterende 

bergskjæring langs eksisterende E6. Se Figur 1 og Figur 2, samt vedlegg 3 og 4. 

Multiconsult ASA er engasjert av Statens vegvesen, region Midt, for å utarbeide ingeniørgeologisk 

rapport for reguleringsplan. Foreliggende rapport beskriver de geologiske forhold og inneholder 

ingeniørgeologiske vurderinger for planlagte bergskjæringer, samt anslått omfang av nødvendig 

bergsikring. Rapporten inneholder også en vurdering av risiko for skred og steinsprang fra dalsiden 

øst for prosjektert E6. 

Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) for strekningen var 7 800 i 2010. Beregnet ÅDT for 2048 er 10 700, 

med en forventet tungtrafikkandel på 19 %. 

 
Figur 1 [1]. Topografisk kart over området. Inntegnede linjer viser omtrentlig linjeføring for prosjektert E6 (på 
østsiden av Rungstadvatnet) og lokalveg. Rød linjefarge markerer lokalitetene hvor det skal etableres 
bergskjæringer. 
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1.2 Forutsetninger 

Denne rapporten inneholder ikke geotekniske vurderinger. For geotekniske vurderinger henvises det 

til 416474-1-RIG-RAP-003 [10] og RAP-004 [11].  

Oppgitte høyder for prosjekterte bergskjæringer angir høyden fra prosjektert vegbane til topp 

skjæring. 

1.3 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale 

Grunnlaget for utarbeidelsen av denne rapporten er ingeniørgeologiske undersøkelser ved de 

aktuelle lokalitetene, ingeniørgeologisk rapport for tunnelalternativ [9], og kartmaterialet listet opp 

nedenfor.  

 Løsmassekart fra NGU, målestokk 1: 50 000 [5] 

 Berggrunnskart fra NGU, målestokk 1:50 000 [5] 

 Topografiske kart [1] 

 Flyfoto [2] [3] 

 Skredfarekart [6] 

 Plan og profiltegninger 

 Tverrprofiler 

1.3.1 Utførte undersøkelser 

Feltundersøkelsene er utført av ingeniørgeolog Audun Andersen og bestod av ingeniørgeologisk 

kartlegging av eksisterende bergskjæring og blotninger. I tillegg er det foretatt en befaring sidebratt 

terreng med tanke på identifisering av eventuell skred- og steinsprangfare. Denne ble utført av Henki 

Ødegaard og Audun Andersen. 

Multiconsult har også foretatt geotekniske undersøkelser [10] [11]. 

1.4 Linjeføring og bergskjæringer 

Reguleringsplanen omfatter en strekning av E6 på 4,1 km, fra profilnummer 0 til 4100 (veglinje 

14000). Vegen er planlagt bygget etter H5 standard, med vegbredde 12,5 m, to kjørefelt, midtdeler 

og 90 km/t fartsgrense. Det skal etableres to høye, tosidige bergskjæringer og en mindre ensidig 

bergskjæring langs E6.  

I tillegg skal det etableres lokalveg vest for prosjektert E6 fra profilnummer 0-1400 (veglinje 20100).   

Langs lokalveg skal bergskjæring langs eksisterende E6 utvides.  

Se vedlegg 3 og 4, samt Figur 1 og Figur 2. 
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Figur 2 [3]. Inntegnede linjer viser omtrentlig linjeføring for prosjektert E6 og lokalveg.Rød linjefarge markerer 
lokalitetene der vegene skal gå i bergskjæring eller nær fot av bergskrent. 

 

1.4.1 Lokalitet 1: Profilnummer ca. 920-1100 (Lokalveg) 

 

Figur 3. Bildet viser eksisterende bergskjæring ved lokalitet 2. Prosjektert bergskjæring skal flyttes omkring 35 m 
mot vest (dvs. mot venstre i bildet). 

Lokalvegen er på dette intervallet planlagt ca. 30 m vest for eksisterende E6. Dette vil resultere i en 

betydelig økning av høyden til eksisterende bergskjæring. Bilde 1 A, vedlegg 1, viser eksisterende 

bergskjæring langs E6. 

Største prosjekterte skjæringshøyde er omkring 25 meter.  Total skjæringslengde ved lokaliteten blir 

omkring 180 m, hvorav ca. 50 m har høyde større enn 20 m og 140 m har høyde større enn 10 m. 

Der skjæringshøyde overstiger 20 m er terrenget innenfor prosjektert skjæringstopp slakt. Langs 

øvrige deler av skjæringen stiger terrenget med 10-40˚ før det flater ut etter 2-10 høydemeter. 
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1.4.2 Lokalitet 2: Profilnummer ca. 660-740 (E6) 

 

Figur 4. Skjæringen ved lokalitet 2 skal etableres i foten av kollen bak lyktestolpen i senter av bildet. 

På dette intervallet går prosjektert bergskjæring nær en naturlig bergskrent, og fra profilnummer ca. 

670-690 skal det etableres bergskjæring i foten av denne. Største prosjekterte skjæringshøyde er ca. 

7 m. 

Bergskrenten har en helning på inntil 80˚, men flater noe ut omkring 18 høydemeter over prosjektert 

veg. Se bilde 2 A, vedlegg 1. 

 

1.4.3 Lokalitet 3: Profilnummer ca. 840-1260 

 

Figur 5. Bildet er tatt mot fra vestsiden av Rungstadvatnet, retning øst. Omtrentlig plassering av lokalitet 3 og 2 
er tegnet inn. 

Lokalitet 3 består av en ca. 420 m lang bergskjæring, hvorav ca. 200 m er tosidig.  På østsiden av E6 

går bergskjæringen fra profilnummer ca. 840 til 1270. Største skjæringshøyde i øst er ca. 34 m.  

Skjæringshøyden overstiger 10 m over en strekning på 230 m, 20 m over en strekning på 170 m og 

30 m over en strekning på 40 m. Innenfor skjæringstopp stiger terrenget med 35-45˚ fra 

profilnummer 840-980. Fra profilnummer 950-1260 er terrenget innenfor skjæringstopp flatt, eller 

kun slakt stigende. 

På vestsiden av prosjektert E6 strekker bergskjæringen seg fra profilnummer ca. 960 til 1160. Største 

prosjekterte skjæringshøyde i vest er ca. 18 m. Skjæringshøyden overstiger 10 m over en strekning på 

110 m. Vest for skjæringstopp faller terrenget mot Rungstadvatnet. 

Skjæringen skal etableres i kurve, og orienteringen varierer fra 10˚ til 40˚ øst for nord. 



E6 Selli-Asp, Bergskjæringer multiconsult.no 

Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan 1 Innledning 

 

416474-RIGberg-RAP-002 6. januar 2016 / 00  Side 10 av 35 

1.4.4 Lokalitet 4: Profilnummer ca. 1450-1800 

 

Figur 6. Bildet er tatt mot fra vestsiden av Rungstadvatnet, retning øst. Omtrentlig plassering av lokalitet 4 er 
tegnet inn. 

Ved lokalitet 4 går prosjektert E6 langs en 350 m lang bergskjæring, hvorav ca. 320 m er tosidig.  

På østsiden av vegen strekker bergskjæringen seg fra profilnummer ca. 1450 til 1800. Største 

prosjekterte skjæringshøyde i øst er ca. 32 m. Skjæringshøyden overstiger 10 m over en strekning på 

290 m, 20 m over en strekning på 150 m og 30 m over en strekning på 30 m. Innenfor skjæringstopp 

er terrenget flatt eller kun slakt stigende fra profilnummer 1450-1710. Nord for profilnummer 1710 

stiger terrenget med inntil 30˚ øst for skjæringstopp. 

På vestsiden av prosjektert E6 strekker bergskjæringen seg fra profilnummer ca. 1450-1770. Største 

skjæringshøyde i vest er ca. 30 m. Skjæringshøyden overstiger 10 m over en strekning på 230 m og 

20 m over en strekning på 140 m. Vest for skjæringstopp er terrenget flatt, eller kun slakt hellende. 
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2 Grunnforhold 

2.1 Berggrunn 

I følge berggrunnskart fra NGU [5] (Figur 7) skal de prosjekterte bergskjæringene etableres i felsitt, 

konglomerat, sericitt- og kvartsfyllitt, omvandlet kalkstein og omdannet sandstein. 

Bergartene er en del av den litostratigrafiske enheten Snåsavassgruppen, som igjen er en del av 

Størensdekket i øvre dekkeserie. Dekket ble skjøvet inn over land i forbindelse med den kaledonske 

fjellkjededannelsen.  

 

Figur 7 [5]. Berggrunnskart over området. Inntegnede linjer viser omtrentlig linjeføring for prosjektert E6 og 
lokalveg. Rød linjefarge markerer lokalitetene der E6 skal gå i bergskjæring eller nær fot av bergskrent. 

Vest for nordenden av Rungstadvatnet, indikert med rød stjerne i Figur 7, ligger det ifølge NGU et 

steinbrudd. NGU beskriver bergarten i bruddet som en moderat til sterkt oppsprukket gråvakke. I 

følge kart fra NGU er bergarten i steinbruddet den samme som i nordlige deler av lokalitet 4. 
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Bergartsobservasjoner gjort under befaring avviker fra NGUs berggrunnskart. Dette er nærmere 

omtalt i kapittel 3 og vedlegg 4. 

2.2 Kvartærgeologi og løsmasser 

Hele det aktuelle området ligger under marin grense. Løsmassene langs og nær de prosjekterte 

bergskjæringene utgjøres ifølge NGU [5] (Figur 8) av mektige hav- og fjordavsetninger og 

morenemateriale, stedvis med stor mektighet. 

Grunnundersøkelser har påvist kvikkleire langs store deler av prosjektert trasé. Se vedlegg 4 og 

geotekniske rapporter [10] [11]. 

 

Figur 8 [5].Løsmassekart over området. Inntegnede linjer viser omtrentlig linjeføring for prosjektert E6 og 
lokalveg. Rød linjefarge markerer lokalitetene der E6 skal gå i bergskjæring eller nær fot av bergskrent. 
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3 Befaringsobservasjoner  

Befaring ved lokalitet 3 og 4 ble utført den 24.3.15 og 15.9.15. Befaring ved lokalitet 1 og 2 ble utført 

den 15.9.15. Befaringene ble foretatt av ingeniørgeolog Audun Andersen. 

Alle de observerte bergartene ble vurdert å være av sedimentær opprinnelse. For øvrig er det for 

flere av lokalitetene avvik mellom observasjoner i felt og NGUs berggrunnskart (Figur 8). Se vedlegg 4 

for geologisk kart. 

For flertallet av sprekkene innmålt under befaring ble, i tillegg til strøk og fall, egenskaper som ruhet 

(joint roughness coefficient, heretter kalt JRC), utholdenhet og sprekketetthet registrert. 

Angivelse av anslått bergartsstyrke er i denne rapporten basert på inndeling benyttet av Nilsen og 

Palmstrøm [21]. 

3.1 Lokalitet 1: profilnummer ca. 920-1100 (Lokalveg) 

Bergarter 

Bergarten her er en grå til grågrønn fin til middelskornet metasedimentær bergart, stedvis med linser 

av kvarts eller feltspat. I enkelte områder av eksisterende bergskjæring ble det observert soner av 

konglomerat, med matriks som øvrige deler av bergarten og bollemateriale med diameter ca. 2-4 

mm. Lengst sør i eksisterende bergskjæring ble det observert mindre innslag av kalsiumkarbonat. 

Berget er svakt forvitret til uforvitret, og basert på enkle tester i felt er bergarten sterk. Se bilde 1 i 

vedlegg 1. 

Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner 

 

Figur 9. Sprekkerose for lokalitet 1. Rød linje angir bergskjæringens orientering.  

Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til foliasjonen (F). Det ble ikke observert sprekkeinnfylling 

langs noen av de registrerte sprekkene. Se Figur 9 og vedlegg 2. 

F er foldet, med strøk som varierer fra 50-90˚ øst for nord og fall fra 50˚ mot nord til 65˚ mot sør. 

Foliasjonssprekkene er bølgete og ru, JRC på mellom 8 og 12, og opptrer normalt med 
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sprekkeavstand 0,3-1,5 m. Foliasjonssprekkenes utholdenhet varierer fra ca. 2 m til mer enn 5 m. Se 

bilde 1 B, C og D i vedlegg 1. 

Sprekkesett 1 stryker fra 330-005˚ øst for nord og faller 40-65˚ mot øst. Sprekkeflatene er plane og 

ru, med JRC på 8-12, og opptrer sprekkeavstand 0,5 til 1,5 m. Sprekkenes utholdenhet varierer fra 

2 m til mer enn 5 m. Se bilde 1 C i vedlegg 1. 

Sprekkesett 1 B stryker 345-360˚ øst for nord og faller 75-90˚ mot øst. Sprekkeflatene er plane og ru, 

med JRC fra 8-10. Sprekkeavstanden er omkring 2 m og sprekkene er i overveiende grad 

gjennomsettende. I terrenget ovenfor prosjektert bergskjæring ble 1B observert i form av åpne 

sprekker. 

Sprekkesett 2 har strøk 140-160˚ og faller 60-75˚ møt sørvest. Sprekkeflatende er plane og ru, med 

JRC ca. 8. Sprekkene er i overveiende grad utholdende. Se bilde 1 D og E i vedlegg 1. 

Vann 

Det ble ikke observert fukt eller rennende vann i eksisterende bergskjæring og bergskrent. Det ble 

heller ikke observert vanndreneringsspor i området. 

Løsmasseoverdekning 

Løsmasseoverdekningen anslås, basert på observasjoner i terrenget til omkring 0,5 m eller mindre fra 

profilnummer ca. 920 til 1100. Nord for profilnummer ca. 1100 er det ikke observert bergblotninger. 

Dybde til berg er her ukjent. 

Det ble observert partier med løse, stedegne blokker. Se bilde 1 F, vedlegg 1. 

3.2 Lokalitet 2: Profilnummer 660-740 (E6) 

Bergarter 

Observert bergart er en hvit til lys grå, fin til middelskornet og kalkstein, som vist i bilde 2 B, 

vedlegg 1. 

Bergarten fremstår som uforvitret, og basert på enkle tester i felt er bergarten sterk. 
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Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner 

 

Figur 10. Sprekkerose for lokalitet 2. Rød linje angir bergskjæringens orientering.  

Bergarten er moderat til tett oppsprukket, og det ble observert 2 sprekkesett i tillegg til foliasjonen 

(F) (bilde 2 C og D, vedlegg 1). Se Figur 10 og vedlegg 2. 

Det ble ikke observert sprekkeinnfylling langs noen av de registrerte sprekkene.  

F er foldet, stryker 60-85˚ øst for nord og faller fra 50˚ mot sør til 75˚ mot nord. Sprekkeflatene er ru 

(JRC ca. 9) og bølgete. Sprekkeavstanden varierer fra 0,1 til mer enn 2 m. 

Sprekkesett 1 stryker 320-340˚ øst for nord og faller 50-60˚ mot øst. Sprekkeflatene er plane og noe 

ru, med en JRC på omkring 6. Sprekkene opptrer normalt med en avstand på 0,5 m, men det ble 

observert soner med bredde inntil 1 m der sprekkavstanden var omkring 0,05 m. Sprekkenes 

utholdenhet ble i felt anslått til mellom 2 og 4 m. I eksisterende bergskrent dannet sprekkene 

overheng. 

Sprekkesett 3 stryker 205-220˚ øst for nord og faller 50-75˚ mot nordvest. Sprekkeflatene er plane og 

ru, med JRC ca. 9, og har en observert utholdenhet på 2-3 m. Avstanden mellom sprekkene er 

normalt omkring 0,75 m. 

Vann 

Det ble ikke observert fukt eller rennende vann i eksisterende bergskrent. 

Løsmasseoverdekning 

Terrenget er svært sidebratt og løsmasseoverdekningen liten. Basert på observasjoner i felt består 

løsmassene av spredt ur med tynt vegetasjonsdekke. 

3.2.1 Lokalitet 3: Profilnummer 840-1270 (E6) 

Langs sørlig tredjedel av prosjektert bergskjæring er blotningsgraden god, ettersom det er etablert 

en lav bergskjæring (1-2 m høy) langs en traktorvei som delvis følger samme trasé. Nord for dette er 

det få blotinger lang prosjektert trasé, men eksponert berg ble påtruffet i skråning ned mot 

Rungstadvatnet vest for prosjektert veg. 
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Bergarter 

Fra profilnummer ca. 800 til 900 og ca. 930-940 ble det observert en lys grå, foldet og stedvis skifrig 

sericitt- og kvartsfyllitt. Observert forvitringsgrad varierer fra uforvitret til soner med moderat til 

sterk forvitring og flisig berg. Mellom profilnummer ca. 900 og 930 er det ikke observert blottlagt 

berg nær prosjektert trasé. Se bilde 3 A til D i vedlegg 1. 

Fra profilnummer ca. 940 til 1240 ble det observert en kalkrik bergart. Bergartens farge, kalkinnhold 

og tekstur varierte fra en lys grå, skifrig bergart som bruste svakt ved påføring av saltsyre til en mer 

massiv, melkehvit bergart som bruste kraftig ved påføring av saltsyre. Bergarten er lite forvitret. Se 

bilde 3 E og F i vedlegg 1. 

Rett øst for prosjektert veg, fra profilnummer ca. 1040-1060, ble det observert sericitt- og kvartsfylitt 

over kalksteinen. 

Fra profilnummer 1240-1270 er bergartstype ikke bekreftet. 

Der bergartene er lite eller ikke forvitret ble de, basert på enkle tester i felt, vurdert å være moderat 

sterke til sterke. 

Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner 

 

Figur 11. Sprekkerose for lokalitet 3. Rød linjer angir den tosidige bergskjæringens orientering (skjæringen er 
kurvet, og orienteringen endres fra 10 til 40˚ øst for nord fra nord til sør).  

Det ble observert 2 sprekkesett, samt sporadiske sprekker, i tillegg til foliasjonen, F. Se Figur 11 og 

vedlegg 2. 

Det ble ikke observert sprekkeinnfylling langs noen av de registrerte sprekkene.  

F stryker fra 40 til 75˚ øst for nord og har fall som varierer fra 60˚ mot sørøst til 60˚ mot nordvest. 

Variasjonen i fallvinkel og fallretning skyldes folding langs foliasjonsplanet. Registrerte sprekkeflater 

langs foliasjonen er bølgete og ru, med JRC på omkring 11. Foliasjonssprekkene opptrer normalt med 

sprekkeavstand 0,5-1,5 m og utholdenheten varierer fra ca. 2 m til mer enn 5 m.  

Sprekkesett 1 stryker fra 310 til 340˚ øst for nord og faller 55-70˚ mot nordøst. Sprekkeplanene er 

plane og ru, med JRC på mellom 6 og 8, og opptrer normalt med sprekkeavstand 0,5-1 m. 

Utholdenheten fra ca. 2 m til mer enn 5 m. 
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Sprekkesett 4 stryker fra 310 til 320˚ øst for nord og faller 35-45˚ mot nordøst. Observert 

sprekkeutholdenhet er begrenset. 

Mellom profilnummer ca. 1180 og 1200 krysser prosjektert veg en depresjon i terrenget. 

Depresjonen har orientering ca. 290 øst for nord. Det er ingen blotninger her, men ved profilnummer 

ca. 1170 er det registrert nær vertikale sprekker med orientering 290˚ øst for nord. 

Vann 

Det ble observert noe fukt, men ikke rennende vann i eksisterende bergskjæring og bergskrenter. En 

liten bekk krysser planlagt trasé ved profilnummer ca. 1260. 

Løsmasseoverdekning 

Prosjektert bergskjæring går gjennom sidebratt terreng, og løsmassemektigheten langs det meste av 

bergskjæringen varier fra 0-2 m.  

Fra profilnummer ca. 900-930 er det ikke observert blottlagt berg. Løsmassene består her av 

forvitringsmateriale (fyllitt) og ur. Løsmassetykkelsen på dette intervallet er ikke kjent, men ble på 

befaringsdagen anslått til mer enn 2 m. Se bilde 3 D i vedlegg 1.  Ved profilnummer ca. 910 ble fast 

berg ble observert om lag 15 m øst for og 9 høydemeter ovenfor prosjektert skjæringstopp. 

Sør for profilnummer ca. 1000 består løsmassene av forvitringsmateriale og ur. Nord for 

profilnummer ca. 1000 er det ikke observert forvitringsmateriale. Løsmassene her består i hovedsak 

av torv og tynt morenedekke. 

Mellom profilnummer ca. 1200-1260 er løsmassetykkelsen ukjent, men ved boring ved profilnummer 

1270 ble berg påtruffet på 0,5 m dybde. 

3.2.2 Lokalitet 4: Profilnummer ca. 1450-1800 (E6) 

Som illustrert i bilde 4 D og E, vedlegg 1, er blotningsgraden begrenset, og store deler av traséen er 

dekket av løsmasser. Bergartsgrenser er derfor vanskelige å identifisere, og innmålte strukturer er 

færre enn for lokalitet 3. 

Bergarter 

Lengst sør i prosjektert bergskjæring, fra profilnummer 1450, ble det observert en fin- til 

middelskornet grå til grågrønn, båndet kvartsrik metasandstein i veksling med metasandstein rik på 

feltspat og glimmer.  

Ved profilnummer ca. 1610 (bilde 4 B, vedlegg 1) og fra profilnummer ca. 1680-1800 ble det 

observerte en grå metasandstein, trolig en gråvakke. 

Overgangen mellom båndet kvartsrik metasandstein og gråvakke er uklar grunnet lav blotningsgrad. 

De observerte bergartene ble, vurdert på enkle tester i felt, vurdert å være moderat sterke til sterke. 
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Strukturgeologi, oppsprekking og svakhetssoner 

 

Figur 12. Sprekkerose for lokalitet 4. Rød linje angir den tosidige bergskjæringens orientering. 

Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til foliasjonen (F). I tillegg ble det observert sporadiske 

sprekker. Se Figur 12 og vedlegg 2. 

Det ble ikke observert sprekkeinnfylling langs noen av de registrerte sprekkene.  

F er foldet og stryker 50-100˚ øst for nord. Fallet varierer fra 75˚ mot sør til 50˚ mot nord. Registrerte 

sprekkeflater langs foliasjonen er bølgete og ru, med registrert JRC fra 8-11.  

Sprekkesett 1 stryker 310-340˚ øst for nord og faller 70-80˚ mot nordøst. Sprekkeflatene er plane og 

noe ru, med registrert JRC på 6. Bergveggen i bilde 4 A, vedlegg 1, er orientert parallelt dette 

sprekkesettet. 

Sprekkesett 1 B stryker 5-10˚ øst for nord og faller 65-70˚ mot øst. Sprekkeflatene er ru (JRC ca. 10) 

og plane, og opptrer med begrenset hyppighet og utholdenhet. 

Sprekkesett 2 har strøk 120-140˚ øst for nord og faller 55-80˚ mot sørvest. Sprekkeflatene er plane og 

noe ru, med en registrert JRC på 6. 

Ved profilnummer ca. 1640-1665 krysser prosjektert trasé en om lag 25 m bred sone definert av en 

liten depresjon i terrenget. Sonen, med orientering ca. 330˚ øst for nord, består av bløtere løsmasser. 

Ved profil ca. 1665 ble det observert bløt leire i grøft langs traktorvei, se bilde 4 C og E, vedlegg 1. 

Vann 

Det ble observert fukt, men ikke rennende vann, i eksisterende bergskrenter.  Grøft langs traktorvei 

ved profilnummer ca. 1665 var på befaringsdagen vannførende. 

Løsmasseoverdekning 

Fra profilnummer ca. 1450 til 1600 og 1680-1800 ble løsmasseoverdekningen under befaring anslått 

å være mellom 0 og 2 m. Løsmassene består av morenemateriale. Boringer rett øst for planlagt trasé, 

ved profilnummer 1570 og 1700, har påvist berg på henholdsvis 3,3 og 0,8 m dyp [10] [11]. 

Fra profilnummer 1600-1680 er løsmassemektigheten ukjent, og løsmassene består av til dels bløte 

masser. 
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4 Ingeniørgeologiske vurderinger 

For gruppering av innmålte strukturer i sprekkesett og for identifisering av mulige utglidningsplan og 

strukturer som kan danne kiler ble, i tillegg til observasjoner i felt, programvaren Dips fra Rocscience 

benyttet. Dips er en programvare for stereografisk projeksjon. Resultatene herfra er presentert i 

vedlegg 2. 

For å identifisere strukturer som kan forårsake plan utglidning eller kileutglidning ved hjelp av Dips 

måtte det defineres en friksjonsvinkel. Basert på enkel friksjonstest i felt, generell observert ruhet og 

typiske friksjonsvinkler for silt- og sandstein [23] ble denne satt til 33˚. 

Konturplottene er vedlagt som bakgrunnsinformasjon. 

I tillegg til utglidningsmekanismene omtalt i kommende kapitler, kan både kileutglidninger kan plane 

utglidninger forekomme som følge av sporadiske sprekker. 

4.1 Lokalitet 1: profilnummer ca. 920-1130 

Berg 

Sprekkesett 1 og 1B har orientering nær parallelt prosjektert bergskjæring. 1 faller 30-65˚ mot 

prosjektert veg, mens 1B faller 80-87˚ mot prosjektert veg.  

Observert ruhet er høy (JRC 8-12), og sannsynlighet for full sprekkevannfylling vurderes grunnet 

topografien i området som liten. Det er heller ikke observert sprekkeinnfylling. På bakgrunn av dette 

vurderes det lite sannsynlig at plane utglidninger kan forekomme langs sprekkeplan med fall mindre 

enn 55˚. Foliasjon og øvrige registrerte sprekker og sprekkesett har ikke slik orientering at de kan 

medføre plane utglidninger. 

Grunnet observert ruhet (JRC 7-12) for alle vurderte sprekkeplan vurderes sannsynligheten for 

hyppige kileutglidninger som liten. 

Kileutglidninger kan forekomme som følge av en kombinasjon av registrerte sprekkesett.   

Løsmasser 

Løsmassemektigheten fra profilnummer 920 til ca. 1100 vurderes som liten, trolig 0,5 m eller mindre. 

Enkelte partier med avløste, stedegne blokker og ur kan likevel påtreffes. 

Nord for profilnummer ca. 1100 øker løsmassemektigheten. Dybde til berg er her ukjent. Det er 

derfor usikkert om de nordligste om lag 30 m av prosjektert skjæring vil bli etablert i berg eller 

løsmasser. 

4.2 Lokalitet 2: profilnummer ca. 660-720 

Berg 

Plane utglidninger kan forekomme langs sprekkesett 3, som har strøk nær parallelt prosjektert 

bergskjæring og faller 50-75˚ mot prosjektert veg. Plane utglidninger kan i teorien også forekomme 

langs F, der denne har fall mot nord, men fordi foliasjonens vinkel i forhold til prosjektert 

bergskjæring er 55˚ eller mer vurderes dette som lite sannsynlig. 

Kileutglidninger kan forekomme som følge av en kombinasjon av registrerte sprekkesett.   

Prosjektert bergskjæring er kun ca. 20 m lang (profilnummer ca. 670-690). Fordi bergskrenten nær 

prosjektert veg er bratt, stedvis nær vertikal, må hele eller deler av lokalitetsintervallet 

(profilnummer ca. 660-720) vurderes og sikres som bergskjæring. 
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Løsmasser 

Løsmassemektigheten innenfor prosjektert skjæringstopp er liten, stedvis fraværende. Behov for noe 

arbeid knyttet til stabilisering av urmasser må likevel påregnes. 

4.3 Lokalitet 3: profilnummer ca. 840-1270 

Berg 

Bergskjæringen skal legges i kurve, og skjæringens orientering varierer derfor fra 10˚ til 40˚ øst for 

nord. Som følge av dette vil strukturer i berggrunnen ha ulik innvirkning på de forskjellige deler av 

bergskjæringen. 

Østre bergskjæring 

I østre skjæringsvegg kan plane utglidninger forekomme langs F der denne har fall mot nord. Dette 

gjelder for hele skjæringens lengde. Prosjektert bergskjæring dreier østover med stigende 

profilnummer, slik at vinkelen mellom skjæringen og F avtar. Dermed øker sannsynligheten for 

utglidninger langs F mot nord. Lengst sør i prosjektert bergskjæring vurderes sannsynlighet for 

utglidninger langs F som liten. 

Det er ikke kartlagt sprekkesett som kan medføre. 

Vestre bergskjæring 

I vestre skjæringsvegg kan plane utglidninger forekomme langs F der denne har fall mot sør, samt 

langs sprekkesett 1. Dette gjelder for hele skjæringens lengde, men sannsynligheten for utglidninger 

øker langs F øker og avtar langs sprekkesett 1 etter hvert som bergskjæringen bøyer av mot nord. 

Lengst i sør er derfor sannsynligheten for plane utglidninger langs F liten, og lengst nord er 

sannsynligheten for utglidninger lang sprekkesett 1 liten. 

Kileutglidninger kan forekomme som følge av en kombinasjon av registrerte sprekkesett. 

Depresjonen observert i terrenget mellom profilnummer 1180 og 1200 kan skyldes en svakhetssone, 

med orientering 290˚ øst for nord og fall 85-90˚ mot nord. Grunnet lav skjæringshøyde, samt vertikal 

orientering av sonen, forventes den ikke å medføre bergtekniske utfordringer. 

Løsmasser 

Fra profilnummer ca. 840-900 og 930-950 forventes løsmassene innenfor prosjektert skjæringstopp å 

bestå av forvitringsmateriale og ur. Mektigheten må forventes å variere noe, men antas i hovedsak å 

være omkring 0-2 m. 

Fra profilnummer ca. 900-930 er løsmassemektigheten ukjent, både innenfor prosjektert 

skjæringstopp og på vestsiden av prosjektert veg. Observerte løsmasser er tolket som en blanding av 

forvitringsmateriale og transporterte steiner og blokker, samt noe ur. Se bilde 3 D i vedlegg 1. 

Bergoverflaten på dette intervallet bør avdekkes før bergskjæring på tilstøtende deler av linjen 

etableres.  

Mellom profilnummer ca. 950 og 1170 forventes løsmassemektigheten å være 0-1 m og bestå av 

sprekkeavløst berg og urmasser. Nord for profilnummer ca. 1170 forventes løsmassene å bestå av 

morenemateriale. Løsmassemektigheten her er ikke kjent, men basert på boring ved profilnummer 

1270 og topografiske forhold antas overdekningen mellom profilnummer 1200 og 1270 å være 

0-2 m. 
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4.4 Lokalitet 4: profilnummer ca. 1450-1800 

Berg 

Blotingsgraden ved lokalitet 4 er lavere enn ved lokalitet 3, og datagrunnlaget for vurdering av 

utrasingsmekanismer derfor noe mindre. Innenfor området som av NGU [5] er kartlagt som kalkstein, 

ble det på befaring observert gråvakke. Kalkstein kan likevel finnes i området, skjult av løsmasser. 

Østre bergskjæring 

I østre skjæring kan plane utglidninger forekomme langs F, der denne faller mot nordvest. 

Kileutglidninger kan forekomme som følge av en kombinasjon av registrerte sprekkesett.  I tillegg kan 

plane utglidninger og kileutglidninger inntreffe som resultat av sporadiske sprekker. 

Vestre bergskjæring 

Plane utglidninger kan i teorien forekomme langs sprekkesett 1 B, men grunnet observert 

utholdenhet vurderes dette som mindre sannsynlig.  

Kileutglidninger kan forekomme som følge av en kombinasjon av registrerte sprekkesett. 

Sonen som krysser prosjektert bergskjæring mellom profilnummer ca. 1640-1665 er trolig en 

svakhetssone (inntegnet i geologisk kart i vedlegg 4).  Ved kryssing av denne må det forventes 

utfordringer knyttet til tettere oppsprekking og til dels knust berg. Det må også forventes at 

overflatevann vil drenere ned langs prosjektert skjæringsvegg ved denne sonen. 

Løsmasser 

Generelt forventes løsmassemektigheten å være større over vestre enn over østre skjæringstopp. 

Dybde til berg er ukjent fra profilnummer ca. 1600-1670, men antas å være størst mellom 

profilnummer 1650 og 1660. Svakt skråningsutslag og oppstøtting av løsmasser kan bli nødvendig i 

forbindelse med avdekking av bergoverflaten før etablering av prosjektert bergskjæring. 

Fra profilnummer ca. 1600-1680 forventes løsmassene på begge sider av prosjektert bergskjæring å 

bestå av marine avsetninger av ukjent mektighet. For vestsiden forventes dette å være tilfellet også 

fra profilnummer ca. 1680-1770.  

4.5 Utforming av bergskjæringene 

Bergskjæringene anbefales utformet med helning 10:1, i henhold til retningslinjene i N200 [13]. For 

alle bergskjæringer gjelder det at endelig avgjørelse med tanke på skjæringsutforming baseres på 

ingeniørgeologiske vurderinger etter at berget er avdekket og før sprengningsarbeider starter. I 

tillegg må skjæringsutforming kunne endres basert på erfaringer underveis i arbeidet med etablering 

av skjæringene. 

Der skjæringshøyden overstiger 10 m over prosjektert veg anbefales alle bergskjæringene omtalt i 

denne rapporten utformet med fjellhylle. I tilfeller der skjæringshøydene overstiger 20 og 30 m 

anbefales etablering av henholdsvis 2 og 3 fjellhyller, slik at det ikke etableres skjæringsvegger der 

høyden overstiger 10 m. Fjellhyllene bør være minimum 5 m brede. Hensikten med fjellhyllene er 

øke global stabilitet, samt å redusere risiko for nedfall av stein på veg. 

Det kan likevel benyttes skjønn, slik at det ikke etableres hylle i tilfeller der skjæringsvegger 

overstiger 10 m med kun liten margin. 

Ved etablering av bergskjæring er det viktig med mest mulig skånsom sprengning for å unngå 

sprengningsindusert oppsprekking som reduserer stabiliteten. Avrunding av skjæringskant mot 
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skjæringstopp vil øke risiko for slik oppsprekking. Det anbefales derfor ikke at skjæringstopp 

avrundes av estetiske grunner.   

Med unntak av ved lokalitet 1 er det ikke identifisert sprekker med slik orientering at det er 

hensiktsmessig å anlegge bergskjæringene langs disse. Slike kan likevel påtreffes i forbindelse med 

etablering av bergskjæringene. Det må derfor reguleres tilstrekkelig areal til at prosjektert 

skjæringsgeometri kan avvikes til fordel for en mer arealkrevende skjæringsutforming. 

Grøfter langs bergskjæringer ved E6 og lokalveg nord og sør vil bli utformet i henhold til figur 225.1 i 

Statens vegvesen Håndbok N200 [13].  

Lokalitet 1 (profilnummer ca. 920 til 1100, lokalveg) 

Største prosjekterte skjæringshøyde ved lokalitet 1 er ca. 24 m. Bergskjæringen anbefales utformet 

med fjellhylle der skjæringshøyden overstiger 10 m. Se Tabell 1. 

Skjæringsveggene anbefales utformet med helning 10:1, med mulig unntak i tilfeller der sprekkesett 

1B er orientert parallelt eller nær parallelt prosjektert skjæring og der dennes fall er mindre enn 85˚. I 

slike tilfeller anbefales bergskjæringen etablert parallelt dette sprekkesettet. 

Tabell 1. Skjæringshøyder og anbefalt antall hyller for prosjektert bergskjæring ved lokalitet 1. 

Høyde Profilnummer vest Fjellhylle 

0-10 m 920-940 1060-1100 - 

10-20 m 940-960 990-1060 1 stk. 

20-24 m 960-990  2 stk. 

 

Lokalitet 2 (profilnummer ca. 600-740, E6) 

Største prosjekterte skjæringshøyde ved lokalitet 2 er ca. 7 m, og skjæringen utformes derfor uten 

hylle. 

Lokalitet 3 (profilnummer ca. 840-1270, E6) 

Østre bergskjæring utformes med 3 stk. fjellhyller der skjæringshøyden overstiger 30 m. Ved 

skjæringshøyder på 10-20 m og 20-30 m etableres henholdsvis 1 og 2 stk. fjellhyller. Se Tabell 2. 

Vestre bergskjæring har største prosjekterte høyde 18 m, og utformes med 1 stk. fjellhylle fra 

profilnummer ca. 990-1120. Se Tabell 2. 

Tabell 2. Skjæringshøyder og anbefalt antall hyller for øst- og vestsiden av prosjektert bergskjæring ved 
lokalitet 3. 

Høyde Profilnummer øst Profilnummer vest Fjellhylle 

0-10 m 840-930 1170-1270 950-990 1120-1170 - 

10-20 m 930-940 1120-1170 990-1120  1 stk. 

20-30 m 940-1000 1070-1120   2 stk. 

30-34 m 1000-1070    3 stk. 
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Lokalitet 4 (profilnummer ca. 1450-1800, E6) 

Største prosjekterte skjæringshøyde ved lokalitet 4 er ca. 32m.  

Ved skjæringshøyder på 10-20 m etableres 1 stk. fjellhylle. Der skjæringshøyden er mellom 20 og 30 

m utformes bergskjæringen med 2 stk. fjellhyller. Fordi største skjæringshøyde overstiger 30 m med 

kun 2 m, anbefales bergskjæringen utformet med to fjellhyller også der høyden overstiger 30 m. Se 

Tabell 3. 

Tabell 3. Skjæringshøyder og anbefalt antall hyller for øst- og vestsiden av prosjektert bergskjæring ved 
lokalitet 4. 

Høyde Profilnummer øst Profilnummer vest Fjellhylle 

0-10 m 1450-1470 1770-1800 1450-1470 1700-1770 - 

10-20 m 1470-1500 1640-1770 1470-1480 1600-1700 1 stk. 

20-30 m 1500-1540 1580-1640 1480-1600  2 stk.  

30-32 m 1540-1580    2 stk. 

 

5 Sprengning, boring og vibrasjoner 

5.1 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje 

Det er ikke foretatt laboratorietesting av borbarhet, sprengbarhet og borslitasje i forbindelse med 

denne rapporten. 

Bergartene observert ved de 4 ulike lokalitetene er av sedimentær opprinnelse og har markert 

lagdeling eller foliasjon.  

Ved lokalitet 1, og lokalitet 4 er det observert tilsynelatende kvartsrike bergarter. Kvartsinnholdet er 

ikke kjent, men ifølge analyseresultater tilgjengelige i NGUs grus- og pukkdatabase (se kapittel 7) er 

kvartsinnholdet i en prøve tatt i steinbrudd med bergart tilsvarende den langs nordlige deler av 

lokalitet 4 på 40 %.   

Ved lokalitet 2 består berget av kalkstein, mens det ved lokalitet 3 består dels av kvartsfyllitt, dels av 

kalkstein. 

I følge Nilsen og Palmstrøm [21] kan det for middels sterke, sprø bergarter med et kvartsinnhold på 

10-30 % forventes middels borslitasje (bit wear index) og middels borbarhet (drilling rate index). 

Svakere bergarter, som for eksempel fyllitt har normalt lav borslitasje og høy borbarhet. Dette er en 

forventning basert på resultater av laboratorietester av en rekke prøver, og faktiske forhold kan 

avvike fra dette. 

Basert på dette forventes borslitasje og borbarhet å være middels ved lokalitet 1 og 4, og middels til 

høy ved lokalitet 2 og 3. 

Bergarter med framtredende foliasjon eller lagdeling, slik som glimmerskifere eller fyllitt, kan gi 

utfordringer med tanke på sprengbarhet [21]. Basert på dette må det forventes middels 

sprengbarhet ved lokalitet 1 og 4. Ved lokalitet 2 forventes redusert sprengbarhet grunnet 

observasjon av tettere oppsprekking, mens det i områder med berg kartlagt som sericitt- og 

kvartsfyllitt ved lokalitet 3 forventes lav sprengbarhet. 



E6 Selli-Asp, Bergskjæringer multiconsult.no 

Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan 5 Sprengning, boring og vibrasjoner 

 

416474-RIGberg-RAP-002 6. januar 2016 / 00  Side 24 av 35 

5.2 Sprengningsopplegg 

Det må settes krav til maksimal pallhøyde basert på ingeniørgeologisk kartlegging etter at berget er 

avdekket. Berget må være avdekket i en sone som strekker seg minimum 2 m utenfor prosjektert 

skjæringstopp.  For å redusere risikoen for boravvik skal pallhøyde uansett ikke overstige 12 m. Av 

hensyn til grenseverdi for vibrasjoner ved sprengning nær kvikkleire må sprengningsopplegget nær 

soner med kvikkleire vurderes spesielt.  

Videre må sprengningsopplegget kunne tilpasses underveis i byggefasen basert på 

ingeniørgeologiske vurderinger etter hvert som skjæringene etableres. 

5.3 Vibrasjonskrav  

5.3.1 Bygningsbesiktigelse 

I følge NS8141-1 [18] skal bygninger og annen infrastruktur som kan tenkes å bli berørt av 

sprengningsarbeidet besiktiges før arbeidet igangsettes. Dersom grunnen består av berg bør 

byggverk og anlegg som ligger innenfor 50 m fra sprengningsstedet inkluderes i besiktigelsen. 

Dersom grunnen består av løsmasser bør området for besiktigelse utvides til 100 m. Aktuelle 

byggverk skal være besiktiget, og tilstanden rapportert, før sprengningsarbeidet igangsettes. 

I følge NS8141-2 [19] skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes å bli 

påvirket av bygge- og anleggsarbeidet besiktiges før arbeidet igangsettes. Byggverk og anlegg som 

ligger innenfor en avstand på 50 m fra anlegget skal vanligvis inkluderes i besiktigelsen. 

Grenseverdier for vibrasjoner for et bygg må bestemmes før anleggsarbeider starter. Disse er 

avhengig av byggverkets egenskaper, og beregnes etter Formel 1 [18] (ved sprengningsarbeider) og 

Formel 2 [19] (ved pigging).  

Formel 1 
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Parameterne Fb, Fm og Ft må velges på bakgrunn av besiktigelse av de aktuelle byggene, mens Fv og v0 

er kjente størrelser. Fk er avhengig av type vibrasjonskilde og er for pigging av berg 0,4 [19].  

Kvikkleire 

Veiledende grenseverdi, vf, for å unngå utløsing av skred i kvikkleire på grunn av sprenging i berg eller 

andre faste masser som grenser inn mot kvikkleire er [20]: 

smmv f /45  

Angitt grenseverdi er toppverdien av frekvensveid svingehastighet vf på leirmassene i den retningen 

som har størst verdi (horisontalt eller vertikalt) [20]. 
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Sprengningsarbeidene må planlegges på en slik måte at grenseverdien ikke overskrides, og det må 

gjøres rystelsesmålinger, som beskrevet i NS8141-3:2013 Virkning av vibrasjoner fra sprengning på 

utløsning av skred i kvikkleire [20]. For nærmere beskrivelse av kvikkleireforekomstene henvises det 

til geoteknisk rapporter [10][11]. 

5.3.2 Tiltak 

Vurderingene i dette kapittelet er basert på studier av topografiske kart [1] og flyfoto [1]. Påviste 

kvikkleiresoner er presentert i vedlegg 4 

Det tas forbehold om at det kan finnes bygninger som ikke lar seg identifisere ved bruk av disse 

kildene. Det er byggherres ansvar å sørge for at alle bygninger innenfor en radius på 100 m fra 

sprengningsstedet identifiseres, samt å fastsette grenseverdier for rystelser. 

Det er ikke identifisert bygninger eller annen infrastruktur innenfor en radius på 100 m fra noen av 

bergskjæringslokalitetene. 

Det er påvist kvikkleire eller bløt leire innenfor en radius på 100 m fra alle de fire 

skjæringslokalitetene, og enkelte steder i direkte kontakt med prosjekterte bergskjæringer. Se 

vedlegg 4 og geoteknisk rapport [10] [11]. Behov for utplassering av vibrasjonsmålere og 

restriksjoner knyttet til sprengningsarbeider, utkast fra salve, etc. må avgjøres i samråd med 

geotekniker. 

Lokalitet 1 

Om lag 90 m sør for sørenden av prosjektert bergskjæring ved lokalitet 1 er det påvist et større 

kvikkleireområde.  

Lokalitet 2 

Det er påvist en mindre kvikkleireforekomst ca. 50 m sørøst for sørenden av lokalitet 2 

Lokalitet 3  

75-100 m sør og sørvest for lokalitet 3 er det påvist bløt leire. Videre er det påvist et større 

kvikkleireområde omkring 70 m nord for nordenden av lokaliteten. 

Lokalitet 4 

Omkring 80 m vest for sørenden av prosjektert bergskjæring er det påvist en større 

kvikkleireforekomst. Denne strekker seg nordover og er ved nordenden av lokalitet 4 i direkte 

kontakt med prosjektert bergskjæring. 

5.4 Lufttrykkstøt mot byggverk 

I følge NS8141-1 [18] er veiledende grenseverdi for toppverdi av refleksjonstrykk fra 

sprengningsarbeid målt ved byggverk fastsatt til 500 Pa. Denne grenseverdien gjelder for avstander 

fra sprengningssted til byggverk på over 20 m. Ved kortere avstander skal grenseverdier og behov for 

tiltak vurderes spesielt [18]. 

Det er ikke registrert byggverk i en slik avstand fra planlagte sprengingslokaliteter at overvåkning av 

lufttrykkstøt vurderes nødvendig. 
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6 Sikring av bergskjæringer 

Bergskjæringene forutsettes sikret med fullt innstøpte bergsikringsbolter. Det forventes også behov 

for vertikal forbolting og steinsprangnett. For sikring mot nedfall av løst materiale ovenfor 

bergskjæringer kan det bli behov for oppføring av lave tørrmurer eller betongmurer. Sprøytebetong, 

kan hende i kombinasjon med systematisk bolting, kan være aktuell sikringsmetode ved passering av 

svakhetssoner og soner med forvitret berg. 

For stabilisering av eventuelle større strukturer benyttes stag. Ved behov for stag vurderes lengde, 

diameter og materialer spesielt. 

Samtlige bergskjæringer må renskes for løst berg. 

Endelig sikringsbehov må vurderes på bakgrunn av ingeniørgeologiske befaringer etter at 

bergoverflaten er rensket, men før sprengning påbegynnes, underveis i sprengningsarbeidene og 

etter at skjæringene er ferdig sprengt. 

Bergboltene må installeres fortløpende. Ved etablering av fjellhyller må skjæringsvegg ovenfor hver 

enkelt hylle boltes ferdig før sprengningsarbeid ned mot neste hylle starter.  

Estimerte sikringsmengder er angitt i Tabell 4.  

Lokalitet 1  

Ved lokalitet 1 forventes kun behov for forbolting og bolting.  

Lokalitet 2  

Ved lokalitet 2 forventes behov for bolting, både i bergskjæring og i bergskrent rett ovenfor 

prosjektert veg. I tillegg må det påregnes behov for montering av steinsprangnett, samt omfattende 

rensk. 

Lokalitet 3  

Ved lokalitet 3 forventes behov for forbolting og bolting. I tillegg kan steinsprangnett bli nødvendig i 

deler av bergskjæringen. For sikring av eventuelle større strukturer benyttes stag. 

I soner med forvitret berg kan det bli behov for sprøytebetong i kombinasjon med systematisk 

bolting. 

I partier med større løsmassemektighet, for eksempel fra profilnummer ca. 900-930 og nord for 

profilnummer ca. 1150, kan det bli behov oppstøtting av disse ved hjelp av betongmur eller lignende. 

Lokalitet 4 

Ved lokalitet 4 forventes behov for forbolting og bolting. I tillegg kan steinsprangnett bli nødvendig i 

deler av bergskjæringen. Ved kryssing av svakhetssone mellom profilnummer ca. 1640-1665 må det 

påregnes behov for tettere bolting, kan hende i kombinasjon med sprøytebetong. 

Mellom profilnummer ca. 1600 og 1680 kan det bli behov for oppstøtting av bløte, leirrike løsmasser 

ovenfor østre skjæringstopp. 
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6.1 Sikringsmengder 

Tabell 4. Tabellen oppgir sikringsmengder for bergskjæringene ved de ulike lokalitetene.  

 Lokalitet 1 Lokalitet 2 Lokalitet 3 Lokalitet 4 

Bergsikringsbolter 3 m (stk.) 220 10 600 700 

Bergsikringsbolter 4 m (stk.) 60 20 600 700 

Bergsikringsbolter 6 m (stk.) 60  250 250 

Forbolter 6 m (stk.) 100  400 600 

Forbolter 12 m (stk.)   150 150 

Stag (stk.)   30  

Sprøytebetong (E700) (m3)   60 m3  

Is/steinsprangnett (m2) - 200 900 900 

7 Kvalitet og anvendelse av steinmaterialet 

I henhold til Statens vegvesens håndbok N200 [13] stilles det krav til flisighetsverdi, Los Angeles-

verdi, mølleverdi og micro-Deval-koeffisient for tilslagsmaterialer til vegbygging.  Hvilke krav som 

stilles avhenger av om tilslagsmaterialet skal benyttes i dekke, bærelag eller forsterkningslag, og 

kravene øker med økende trafikkmengde (årsdøgntrafikk). 

Dimensjoneringsår for ny E6 er satt til 2048, og beregnet ÅDT er 10700. 

Det er ikke gjort laboratorieundersøkelser i forbindelse med denne rapporten, men det foreligger 

analyse av bergarten i steinbruddet nordvest for Rungstadvatnet (se Figur 8), utført av NGU i [5]. 

Bergarten er ifølge NGU en gråvakke, og analysert prøve er tatt i område kartlagt som samme 

bergart som nordenden av lokalitet 4 [5].  

NGUs analyse av bergarten oppgir følgende mineralinnhold:  

40 % kvarts; 30 % feltspat; 10 % epidot; 10 % glimmer; kalkspat 5%; kloritt 2%; svovelkis 2%; 

andre 1 %. 

Og følgende mekaniske egenskaper: 

Mølleverdi: 35,1; Flisighetsindeks: 11; Los Angeles-verdi: 24; Micro-Deval koeffisient: 29. 

I følge figur V3.1 i Statens vegvesens håndbok N200 [13] tilfredsstiller dermed bergarten kravene 

som stilles til Flisighet og LA-verdi for dekke. Kravene som stilles til mølleverdi og Micro-Deval 

koeffisient tilfredsstilles ikke. Videre består prøvematerialet av en sedimentær glimmerførende 

bergart. I følge Statens vegvesens håndbok N200 [13] kan sedimentære bergarter få en feilaktig for 

god LA-verdi. Det samme kan inntreffe ved høyt innhold av kalk eller glimmer. På bakgrunn av dette 

må det tas forbehold om at LA-verdiene kan være for gode (for lave). 

De øvrige bergartene langs de fire lokalitetene vurderes, basert på observasjoner i felt, heller ikke å 

være egnet til bruk i vegoverbygging. Det understrekes imidlertid at dette ikke kan bekreftes uten 

laboratorietesting. 

8 Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7) [15] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike 

geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”. 

For konstruksjoner i/på berg anbefales det at prosjektets pålitelighetsklasse (CC/RC) benyttes som 

utgangspunkt for fastsettelse av geoteknisk kategori [16]. 
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NS-EN 1990:2002+NA:2008 (Eurokode 0) [17] definerer konstruksjoners plassering med hensyn til 

konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens 

tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av konstruksjoner i 

pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901), se Tabell 5 

nedenfor. Her er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:  

 «i kompliserte tilfeller» 

 «ved enkle og oversiktlige grunnforhold» 

Ut fra tabellen (gjengitt i utdrag i Tabell 5) vurderes det at lokalitetene 1, 3 og 4 skal ligge i 

pålitelighetsklasse 3. Dette på grunn av skjæringshøyder over 10 m og nærhet til kvikkleire. Lokalitet 

2 klassifiserer i pålitelighetsklasse 2. 

Tabell 5. Utdrag fra tabell NA.A1(901) i Nasjonalt tillegg til Eurokode 0. 

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 
konstruksjoner og konstruksjonsdeler 

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

1 2 3 4 

Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall    x 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
kompliserte tilfeller 1)  (x) X (x) 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved 
enkle og oversiktlige grunnforhold 1) x (x)   
1) Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg skal det 
også tas hensyn til omkringliggende områder og byggverk 

 

Geoteknisk kategori fremkommer som en funksjon av pålitelighetsklasse og vanskelighetsgrad (Tabell 

6). 

Grunnet stor skjæringshøyde ansees vanskelighetsgraden ved utvidelse av bergskjæring ved lokalitet 

1, 3 og 4 å være middels til høy i områdene hvor skjæringshøyden overstiger 10 m. Ved Lokalitet 2 

vurderes vanskelighetsgraden å være middels til høy ved profilnummer grunnet sidebratt terreng 

med risiko for steinsprang.  

Av Tabell 7 får vi da at prosjekterte bergskjæringer ved lokalitet 1, 2, 3 og 4 klassifiserer i geoteknisk 

kategori 3.  

Tabell 6 [16] Vanskelighetsgraden vurderes på grunnlag av grunnforhold og type prosjekt og kan klassifiseres 
som følger: 

Vanskelighetsgrad  

Lav Oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av  
grunnforholdene. Ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å fastlegge 
eventuelle nødvendige geotekniske parametere. Tilfredsstillende  
erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan 
dokumenteres. 

Middels Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av 
grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig grad av nøyaktighet. 
Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan 
dokumenteres. 

Høy Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket av 
grunnforholdene. Grunnforholdene kan bare delvis fastsettes og undersøkelser under 
bygging kan være nødvendig. 
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Tabell 7 [16] Definisjon av geoteknisk kategori. 

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 * * * * 
* Vurderes særskilt 

 

I følge Statens vegvesens Håndbok N200 [13] plasseres vanligvis bergskjæringer høyere enn 10 m i 

geoteknisk kategori 3. 

8.1 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Det skal gjennomføres ingeniørgeologisk kartlegging av alle bergskjæringene fortløpende under 

sprengningsarbeidet. I tillegg skal det gjennomføres ingeniørgeologiske befaringer ved de ulike 

lokalitetene etter at berget er avdekket, men før sprengning finner sted. 

Under etablering av bergskjæringene må det settes av tid til ingeniørgeologisk kartlegging og 

anvisning av permanent sikring. For å bevare stabiliteten må det påregnes behov for bergsikring etter 

hvert som skjæringene sprenges ut, spesielt med tanke på arbeidssikkerheten. Deler av 

sikringsvurderingene må utføres fra kran med korg eller annen egnet arbeidsplattform. All 

ingeniørgeologisk kartlegging og all vurdering av permanentsikring må gjøres av ingeniørgeolog. 

All ingeniørgeologisk kartlegging og all vurdering av permanentsikring må gjøres av ingeniørgeolog 

med minst fem års erfaring. 

Pålitelighetsklasse 3 utløser behov for utvidet kontroll ved utførelse, jamfør figur 202.1 og 202.2 i 

Håndbok N200 [13]. Utvidet kontroll av utførelse kreves dermed ved lokalitet 1, 2 og 3, der 

skjæringshøyde overstiger 10 m. 

9 Kontroll i byggefase/kontrollplan 

Sprengning 

For å sikre en god kontur må byggherren følge opp at kontraktens krav til ansett, hullavstand, 

forsetning, ladningsmengder, salvestørrelse, metode for uttak, etc. overholdes, og 

sprengningsopplegget må vurderes fortløpende. 

Vibrasjoner fra sprengning – Kvikkleire 

Restriksjoner og metoder ved sprengningsarbeider nær kvikkleire med avklares i samråd med 

geotekniker og ingeniørgeolog. 

Dokumentasjon  

Byggherre må utarbeide kontrollplan for oppfølging av bergarbeider før arbeidene starter. 

Bergforhold og installerte sikringsmidler må dokumenteres ved ingeniørgeologisk kartlegging og 

fotografering. Av foto bør bergforhold, samt mengde og type installert sikring gå tydelig fram, og foto 

må kunne stedfestes. For sikringsbolter må det angis boltelengde og boltetype. 

Det må utarbeides ingeniørgeologisk sluttrapport for prosjektet. 
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10 Skred- og steinsprangrisiko 

10.1 Forutsetninger 

Vurderingen av skred- og steinsprangrisiko i denne rapporten er basert på NVEs aktsomhetskart [6], 

topografiske kart med ekvidistanse 1 m [1], flyfoto [2], klimastatistikk [7] og befaring i felt. Befaring 

ble utført den 24.9.15. 

Skredtypene som er vurdert er snøskred, jord- og flomskred og steinsprang. 

Risiko for kvikkleireskred er ikke vurdert i denne rapporten. For vurderinger av dette henvises det til 

geoteknisk rapport [10] [11]. 

10.2 Aktsomhetskart 

Aktsomhetskart fra NVE er presentert i vedlegg 5. Disse angir risikoområder for snøskred, jord- og 

flomskred og steinsprang.  

I forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten er det ikke funnet rapporter om tidligere skred- 

og steinspranghendelser langs planlagt trasé for E6. 

10.3 Befaringsobservasjoner og tidligere grunnundersøkelser 

10.3.1 Steinsprang 

Det ble ikke observert spor etter tidligere steinspranghendelser langs prosjektert trasé for lokalveg. 

Langs prosjektert trasé for E6 ble det observert spor etter steinsprang i form av ur og enkeltblokker 

mellom profilnummer ca. 250 og 300 og mellom 630 og 950. Nord for dette er det ikke observert 

spor etter steinsprang. 

Mellom profilnummer 250 og 300 ble det ikke observert blokker nærmere prosjektert E6 enn 50 m. 

Ved profilnummer ca. 300 er det et om lag 70 m bredt flatt parti mellom løsneområdet for 

steinsprang og prosjektert veg. 

Fra profilnummer ca. 650 til 740 er avstanden mellom prosjektert grøft på østsiden av E6 og steil 

bergskrent mellom 0 og 30 m, og det er observert en rekke tilfeller av sprekkavløst berg i 

bergskrenten, se bilde 5 A i vedlegg 1. Ovenfor bergskrenten stiger terrenget med om lag 25-

40˚avløst av steile partier, stedvis med løst berg. Eksempler på dette er vist i bilde 5, 6 og 7, 

vedlegg 1.  

Det ble observert spor etter tidligere steinsprang i form av enkeltblokker både ovenfor og nedenfor 

bergskrenten (bilde 6 B, vedlegg 1). Nedenfor bergskrenten er alle observerte enkeltblokker 

mosegrodd, mens det ovenfor skrent ble observerte et fåtall blokker med friske bruddflater. 

Mellom profilnummer ca. 720 og 820 går prosjektert E6 i foten av urmasser. Ura ligger med en vinkel 

på 35-40˚. Ovenfor ura, 20 til 80 m øst for prosjektert grøft, er det en steil bergskrent med 

sprekkavløst berg. 

Fra profilnummer ca. 820-920 består overdekningen av urmasser og forvitringsmateriale. Terrenget 

stiger her med mellom 40 og 50˚. Det ble observert et mulig løsneområde om lag 20 m øst for 

profilnummer ca. 900. 

Dalsiden som fungerer som løsneområde er bevokst med skog, primært gran og furu. 
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10.3.2 Snøskred 

Det er ikke observert spor etter tidligere snøskredhendelser.  

10.3.3 Jord- og flomskred 

Det er ikke observert spor etter tidligere jord- og flomskred. Det er heller ikke observert tegn på 

løsmassebevegelser i det inspiserte området. 

10.4 Simulering av steinsprang 

For videre vurdering av utløpslengder for steinsprang er det foretatt steinsprangsimuleringer ved 

bruk av programvaren Rocfall fra RocScience. Det er simulert steinsprang langs totalt 16 

vertikalprofiler mellom profilnummer 675 og 910.  

Steinsprangsimuleringene er gjort langs profiler valgt ut på bakgrunn av observasjoner i felt og 

studier av topografisk kart med ekvidistanse 1 m. For kalibrering av modellen ble det tatt 

utgangspunkt i blokk observert rett øst for senterlinje av prosjektert E6 ved profilnummer 720. 

Basert på observasjoner gjort under befaring er følgende grunnforhold benyttet i modellen: 

 Ur med vegetasjon 

 Ur uten vegetasjon 

 Delvis bevokst kalksteinsur 

 Spredte blotinger 

 Eksponert, hard bergoverflate 

I tillegg er det forutsatt at materialet i prosjektert grøft har dempende egenskaper tilsvarende jord 

med vegetasjon. 

10.4.1 Resultater fra simulering av steinsprang 

Resultatene fra simulering av steinsprang, presentert i vedlegg 6, viser at blokkfall fra 5 av de 10 

registrerte utløpsområdene kan ramme prosjektert veg (simulering 690 (A), 710 (B), 788 (G) 800 

(G_2) og 900 (H), vedlegg 6). Sannsynligheten for at blokkfall herfra skal ramme veg varierer mellom 

de ulike lokalitetene, fra 5/100 til 20/100. 

I tillegg er det simulert blokkfall fra i alt 31 løsneområder identifisert i kart. Resultatene herfra viser 

at blokkfall fra 17 av disse løsneområdene kan ramme prosjektert veg. Sannsynligheten for at 

blokkfall herfra skal ramme veg varierer mellom de ulike lokalitetene, fra 1/100 til 90/100. 

Det understrekes at simuleringene omtalt ovenfor ikke gir informasjon om sannsynligheten for at 

steinsprang skal inntreffe. Simuleringen angir kun sannsynligheten for at en blokk treffer veg dersom 

et steinsprang først inntreffer. 
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10.5 Risikovurdering – Skred 

Forslag til akseptkriterier for skred på veg er gitt i NA-rundskriv 2014/08 [12] og gjengitt i Tabell 8. 

Tabell 8 [12]. Risikomatrise for skred på vegstrekning. Grønn, gul og rød farge angir akseptnivå. 
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1/2 ≥ F> 1/5 

      

II 

1/5 ≥ F> 1/10 

      

III 

1/10 ≥ F> 1/20 

      

IV 

1/20 ≥ F> 1/50 

      

V 

1/50 ≥ F> 1/100 

      

VI 

1/100 ≥ F> 1/1000 

      

VII 

1/1000 ≥ F 

      

 Trafikkmengde 

(ÅDT) 

A 

<200 

B 

200-<500 

C 

500-<1500 

D 

1500-<4000 

E 

4000-<8000 

F 

≥8000 

 

 

Fremskrevet ÅDT for prosjektert E6 er beregnet til 10 700 for år 2048. Ved ÅDT større enn 8000 er 

største aksepterte sannsynlighet for skred og steinsprang som kan resultere i stengt veg eller ulykke 

1/1000 (se Tabell 8). 

Sannsynlighet er delt inn i klasser basert på årlig nominell sannsynlighet for skredstengt 

enhetsstrekning. En enhetsstrekning er her definert som en veglengde på 1 km, med start fra den 

ene ytterkanten av den aktuelle strekningen [12]. Området gjenstand for vurdering i denne 

rapporten er delt inn i 5 enhetsstrekninger. Se inndeling i Tabell 9.  

Tabell 9. Enhetsstrekninger og profilnummer.  

 Profilnummer E6 

Enhetsstrekning 1 0-1000 (E6) 

Enhetsstrekning 2 1000-2000 (E6) 

Enhetsstrekning 3 2000-3000 (E6) 

Enhetsstrekning 4 3000-4100 (E6) 

Enhetsstrekning 5 0-1400 (Lokalveg) 

 

Akseptabel 
strekningsrisiko 

Tolererbar strekningsrisiko. Aksept avhenger av 
skredintensitet og kost-nytte-analyse. Akseptnivå 
besluttes av regionledelsen (vegeier hos fylkesk.). 

Uakseptabel 
strekningsrisiko 
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10.6 Snøskred 

Det er ikke observert spor etter tidligere snøskred i eller nær området som omfattes av 

reguleringsplanen. Det er heller ikke funnet rapporter om at dette har inntruffet. 

Dette, kombinert med en forventning om mindre snømengder i årene som kommer, gjør at risikoen 

for snøskred vurderes å være meget liten for hele den vurderte strekningen. Sannsynligheten for 

snøskred vurderes derfor å være neglisjerbar, og risikoreduserende tiltak vurderes ikke å være 

nødvendig. Se Tabell 11. 

10.7 Steinsprang 

Basert på observasjoner i felt, studier av topografiske kart og simuleringer ved hjelp av RocFall, 

vurderes steinsprangfaren mellom profilnummer ca. 670-950 som betydelig. Årlig sannsynlighet for 

steinsprang som medfører ulykke eller stengt veg anslås til 1/50. Se Tabell 11. 

10.7.1 Risikoreduserende tiltak – Steinsprang 

I steinsprangsimuleringene gjort i forbindelse med denne rapporten er det ikke tatt hensyn til 

skogens dempende effekt. Med unntak av løsneområder nærmere prosjektert veg enn ca. 40 m 

forventes skogen, som består av gran- og furutrær, å ha en viss dempende effekt på blokker av 

mindre størrelse.  På grunn av dette anbefales det å legge restriksjoner på hogst under høydekote ca. 

180, fra profilnummer ca. 650-950. 

Det må utføres en grundig kartlegging av dalsiden ovenfor prosjektert veg på strekningen mellom 

profilnummer ca. 650 og 950 for å avdekke løsneområder for steinsprang. På bakgrunn av dette må 

det utarbeides en plan for rensk og sikring. 

Rensk i dalsiden ovenfor prosjektert E6 må utføres av profesjonelt renskelag. Sprekkavløste blokker 

og bergpartier som ikke lar seg renske ned må sikres med bergbolter. Der hvor det finnes steile 

bergskrenter med løse blokker og stein, og der nedfall fra slike kan medføre konsekvens for 

prosjektert veg, må sikring ved bruk av steinsprangnett vurderes. 

Der prosjektert veg anlegges nær fot av eksisterende bergskrenter må disse sikres som 

bergskjæringer. 

I tilfeller der løse steiner og blokker ikke lar seg renske eller sikre, kan montering av fanggjerde bli 

nødvendig. Området reguleres slik at fanggjerder kan monteres der de har størst effekt. 

Videre bør det i grøft på østsiden av prosjektert E6 benyttes masser med dempende egenskaper. 

Tiltakene skissert ovenfor vurderes tilstrekkelig til å redusere sannsynlighet for steinsprang med 

konsekvens for prosjektert veg til mindre enn 1/1000. Se Tabell 11. 

Sikringsmengder – steinsprang 

For et mer presist anslag over nødvendige sikringsmengder behøves mer detaljert kartlegging og 

ytterligere steinsprangsimuleringer. Anslaget over sikringsmengder i Tabell 10 er derfor usikkert. 

Tabell 10. Grovt anslag over sikringsbehov i dalside ovenfor prosjektert veg mellom profilnummer 650 og 950. 
Det er ikke gjort vurderinger med tanke på dimensjonering av fanggjerde. 

Sikringsmiddel Mengde 

Bergsikringsbolter 100 stk. 

Steinsprangnett 1000 m2 

Fanggjerde 50 m 

Rensk 160 t 
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10.8 Jord- og flomskred 

Ingen deler av strekningen som omfattes av reguleringsplanen kommer i berøring med partier 

definert som aktsomhetsområder for jord- og flomskred i aktsomhetskart fra NVE [6]. 

Sannsynligheten for jord- og flomskred er likevel ikke satt til 0 for hele strekningen, men 

risikoreduserende tiltak vurderes ikke nødvendig. Se Tabell 11. 

10.9 Samlet skred og steinsprangrisiko for enhetsstrekningene 

Tabell 11. Risiko for ulike skredhendelser langs enhetsstrekningene. 

Strekning E6 

Stein Snø Jord/flom 

Enhetsstrekning 1 1/50 1/10000 1/5000 

Enhetsstrekning 2 1/5000 1/10000 1/2000 

Enhetsstrekning 3 0 0 1/5000 

Enhetsstrekning 4 0 0 1/5000 

Enhetsstrekning 5 0 0 1/3000 

Tabell 12. Samlet skredrisiko for de ulike enhetsstrekningene, sammenstilt med risikoaksept (se Tabell 8). 
* Sannsynlighet for steinsprang etter risikoreduserende tiltak. 

Strekning E6 

Risiko Risikoaksept 

Enhetsstrekning 1 1/50   1/1000* 1/1000 

Enhetsstrekning 2 1/1250 1/1000 

Enhetsstrekning 3 1/2000 1/1000 

Enhetsstrekning 4 1/2000 1/1000 

Enhetsstrekning 5 1/3000 1/1000 

Som det går frem av Tabell 12 er samlet skredrisiko for enhetsstrekning 1 langt større enn 

risikoaksepten (se Tabell 8), før risikoreduserende tiltak gjennomføres. 

11 Videre arbeid 

I byggeplanfasen bør det bør utføres detaljert kartlegging av dalsiden øst for prosjektert veg mellom 

profilnummer ca. 650 og 950. Vider bør det gjøres ytterligere simuleringer av steinsprang ved bruk av 

programvaren Rocfall eller tilsvarende. På bakgrunn av dette kan det utarbeides et mer presist 

estimat for type, mengde og dimensjonering av sikring. 

12 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Arbeider knyttet til etablering av bergskjæringer er risikoutsatt. 

Blant forhold som må vies oppmerksomhet er (listen er ikke uttømmende): 

 Entreprenøren må utarbeide sikker jobbanalyse i forkant av alle risikoutsatte 

arbeidsoperasjoner på bakgrunn av byggherrens overordnede risikovurdering i SHA-planen. 

 Det må etableres rutiner for trafikkavvikling, varsling og stengning av veg. 

 Det må utarbeides sjekklister for gjennomgang før veg kan gjenåpnes etter sprengning. 

 For å ivareta arbeidssikkerheten må sikringsbehovet i bergskjæringene vurderes etter hver 

salve. 

 Rensk av dalside øst for prosjektert E6 mellom profilnummer 650 og 950 må utføres før 

anleggsarbeider starter her. 
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Bilde 1. Lokalitet 1. A: Oversiktsbilde over eksisterende bergskjæring langs E6. B og C: Sørenden av 

eksisterende skjæring. Hammer ligger på sprekkesett 1 og hammerens spiss peker mot F. D: Hammer er plassert 

på F. Til venstre for hammer, med fall inn i prosjektert bergskjæringer, sees sprekkesett 2. E: Bildet er tatt vest 

for prosjektert bergskjæring og viser sprekkesett 2 (på langs av bildet). F: Løse stedegne blokker vest for 

prosjektert bergskjæring. 
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Bilde 2. Lokalitet 2. A: Bergskjæring skal etableres i fot av bergskrenten, bak lyktestolpen til venstre på bildet. 

B: Nærbilde av bergarten ved lokalitet 2. C: Naturlig bergskrent faller omkring 80˚ mot prosjektert veg. C og D: 

Moderat til tett oppsprukket berg. 
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Bilde 3. Lokalitet 3. Bilde A, B og C viser bergarten kartlagt som sericitt- og kvartsfyllitt langs sørlige deler av 

prosjektert bergskjæring. I bilde C er bergarten tydelig forvitret. Bilde D viser løsmasser mellom profilnummer 

ca. 900 og 930. Bilde E og F viser kalkstein langs lokalitet 3. 
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Bilde 4. Lokalitet 4. Bilde A viser bergskrent ved profilnummer ca. 1550. Prosjektert skjæring er orientert 

normalt på denne. Bilde B viser bergblotning vest for profilnummer ca. 1610. Bilde D viser typisk terreng langs 

de høyeste delene av prosjektert bergskjæring. Bilde C viser leire i grøft langs traktorvei (bilde E). 
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Bilde 5. A: Steil bergvegg like øst for for profilnummer ca. 730. B: Sprekkavløst blokk på ca 6 m3. Blokkens 

plassering er slik at den ikke vil ramme prosjektert E6. C og D: Løsneområde for blokker på inntil ca. 2 m3 i 

bergskrent 40 m øst for profilnummer ca. 690.  
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Bilde 6. A og B: Løsneområde og spor etter nylig steinsprang ca. 40 m øst for profilnummer ca. 710. C: Avløst 

blokk på ca. 1,5 m3 ca. 35 m øst for profilnummer ca. 720. D: Løsneområde ca. 50 m øst for profilnummer ca. 

730. E: Slakere parti ovenfor berskrent ned mot veg mellom profilnummer ca. 650 og 680. 
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Bilde 7. A: Løsneområde ca 80 m øst for proilnummer ca. 2030. B Løsneområde ca. 80 m øst for profilnummer 

ca. 750. C: Tilsynelatende avløst blokk på omkring 3 m3, ca. 80 m øst for profilnummer 780. D: Avløst berg ca. 

85 m øst for profilnummer 780. E: Løsneområde, ca. 80 m øst for profilnummer 830. 
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Bilde 8. A: Sprekkeavløst blokk på omkring 4 m3. Blokken ble på befaringsdagen vurdert som stabil. B: 

Løsneområde for blokker på inntil 1 m3  20 m øst for profilnummer 900. 
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Figur 1. Forklaring til tolkning av innmålte strukturer ved bruk av stereografisk projeksjon i Dips fra 

Rocscience. 
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Figur 2. Plan utglidning. Grunnet kurvatur på prosjektert veg er det for lokalitet 3 er vist plott for tre ulike 

skjæringsorienteringer. 
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Figur 3. Kileutglidning. Grunnet kurvatur på prosjektert veg er det for lokalitet 3 er vist plott for tre ulike 

skjæringsorienteringer. 
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Figur 1. Aktsomhetsområder for snøskred på enhetsstrekning 1 og 2. Mørk rød farge indikerer løsneområder. 

Lys rød farge indikerer utløpsområder. Grønn linje markerer lokalveg, sort linje markerer E6. 
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Figur 2. Aktsomhetsområder for snøskred på enhetsstrekning 3 og 4. Mørk rød farge indikerer løsneområder. 

Lys rød farge indikerer utløpsområder. 
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Figur 3. Aktsomhetsområder for steinsprang på enhetsstrekning 1 og 2. Svart farge indikerer løsneområder. Grå 

farge indikerer utløpsområder. Grønn linje markerer lokalveg, sort linje markerer E6. 
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Figur 4. Aktsomhetsområder for steinsprang på enhetsstrekning 3 og 4. Svart farge indikerer løsneområder. Grå 

farge indikerer utløpsområder. 
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Forklaring til resultater av simulering av steinsprang ved bruk av RocFall fra Rocscience 

 
Tall øverst til venstre i hver figur angir profilnummeret hvor høydeprofilene krysser prosjektert E6. Der det 

også står en bokstav i parentes betyr at det aktuelle høydeprofilet er valgt ut basert på observasjoner i felt, og 

grønne sirkler angir plasseringen av observerte løsneområder.  

 

Røde piler angir løsneområder der simuleringene viser at steinsprang kan ramme prosjektert veg, mens sorte 

piler angir løsneområder som ikke når denne. Tallene bak de røde pilene angir hvor stor andel av 100 

simulerte blokkfall som rammer prosjektert veg. Den blå pilen nederst i hver figur markerer østre vegskulder 

på prosjektert E6. 
 

 

Figur 1. Løsneområdet for 690 (A) er vist i bilde 5C og 5D, vedlegg 1.  
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Figur 2. Observerte løsneområder for de ulike profilene er vist i følgende bilder i vedlegg 1:  710 (B): Bilde 6A; 

732 (C): Bilde 5A og 6C; 745 (D): Bilde 7B 
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Figur 3 . Observerte løsneområder for de ulike profilene er vist i følgende bilder i vedlegg 1:  753 (E): Bilde 7A; 

760 (F): Bilde 7C; 788 (6) og 800 (G_2): Bilde 8A. 
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Figur 4. Løsneområdet for 900 (H) er vist i bilde 8, vedlegg 1. 


