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Åse Tukkensæter

I tilknytning til bygging av ny E6 ved Ulvsvåg, planlegger Statens vegvesen en ny bergskjæring like nord for Ulvsvåg i Hamarøy 
kommune, Nordland fylke. Bergskjæringen BS1, som blir beskrevet i denne rapporten er planlagt til å bli om lag 380 meter lang og 
ca. 9 meter høy på det høyeste.
 
Berggrunnen i planområdet består av foliert granodioritt, stedvis (dyp)forvitra.
 
BS1 er planlagt i nærføring med trafikkert  e6, bebyggelse og høgspentlinje.
 
Dette delprosjektet er geologisk og anleggsmessig enkelt og oversiktlig og settes derfor til geoteknisk kategori 2.

Bergskjæring, nær bebyggelse, E6



GEOTEKNISK KLASSIFISERING OG KRAV TIL KONTROLL 

Geoteknisk kategori Konsekvensklasse 

Klasse Beskrivelse* 

Valg av geoteknisk kategori styres av 

prosjektets kompleksitet og risiko. 

Geoteknisk kategori velges iht. Eurocode 7 

og N200. 

N200 kap. 202.1 gir egne presiseringer for 

valget hvis prosjektet involverer kvikkleire, 

fyllinger i sjø og armert jord. Der beskrives 

det også hvordan geoteknisk kategori 

velges med hensyn til bergskjæringer 

CC1 
Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og små eller 

uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

CC2 
Middels stor konsekvens i form ava tap av menneskeliv, betydelige 

økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

CC3 
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store 

økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

* mer detaljert beskrivelse gitt i Tabell 0-1 i V220

Valg Geoteknisk kategori 2 Valgt konsekvensklasse CC2 

Klassifisering fastsatt av Valg av pålitelighetsklasse 

Navn Dato Konsekvensklasse Pålitelighetsklasse 

 Finn Sverre Karlsen  18.01.2022 CC1 RC1 

CC2 RC2 

CC3 RC3/RC4 

ved endring underveis i prosjekt må dette 

dokumenteres og endringen begrunnes. Valgt pålitelighetsklasse RC2 

Kommentarer til valgt klassifisering 

Planområdet der BS1 skal bygges ligger i et geologisk oversiktlig område. Anleggsteknisk forventes en enkel gjennomføring av 

delprosjektet. Følgelig settes delprosjekt BS1 i kategori 2. 

Fastsettelse av prosjekterings-/utførelseskontrollklasse 

Geoteknisk 

kategori 

Pålitelighetsklasse (RC) 

1 2 3 4 

1 PKK1/UKK1 PKK2/UKK2 

2 PKK2/UKK2 PKK2/UKK2 PKK3/UKK3 

3 PKK2/UKK2 PKK3/UKK3 Se. N200 kap. 2 

Kontroll-

klasse 

Kontrollform 

Ved prosjektering Ved utførelse 

Egen 

kontroll 

Intern 

systematisk 

kontroll 

Utvidet 

kontroll 

Egen 

kontroll 

Intern 

systematisk 

kontroll 

Utvidet kontroll 

PKK1/UKK1 Kreves Kreves ikke Kreves ikke Kreves Kreves ikke Kreves ikke 

PKK2/UKK2 Kreves Kreves Kreves 1) Kreves Kreves Kreves 1) 

PKK3/UKK3 Kreves Kreves Kreves 2) Kreves Kreves Kreves 2) 

se utdypende beskrivelser for kontrollform og forklaring av 1) og 2) i 

N200 kap. 203 

Kontroll Utført av Signatur Dato 

Egenkontroll 
Finn Sverre 

Karlsen  FSK 
14.02.2022

Intern systematisk kontroll 

Utvidet kontroll PKK2/UKK2 

Utvidet kontroll PKK3/UKK3 

Åse Tukkensæter 15.02.2022
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 INNLEDNING 

 Bakgrunn 

I tilknytning til bygging av ny ev.06 ved Ulvsvåg, planlegger Statens vegvesen en ny 

bergskjæring like nord for Ulvsvåg i Hamarøy kommune, Nordland fylke. Bergskjæringen 

BS1, som blir beskrevet i denne rapporten, går fra profil 9820 – 10200 og blir om lag 380 

meter lang og ca. 9 meter høy på det høyeste i profil 9930, se V001 og V002 for detaljer. 

Denne geologiske rapporten omhandler kun BS1. 

 Rapportens innhold 

Rapporten tar for seg geologiske forhold i og ved planlagt BS1. Det tas utgangspunkt i N200 

og V225, (ref 1, 2) og skilles mellom observasjoner, tolkninger og anbefalinger. 

Figur 1: Oversiktskart med planlagt BS1 i stipla rødt. Nordpil t.v. Kilde Norgeskart (ref 3). 

 Trasevalg, linjeføring og bergskjæringsprofil 

Ny planlagt veg gjennom Kilnesodden skal bygges som veg klasse H1 med vegbredde 9,0 

meter, se V002. 

Tabell 1: BS1 med nøkkeltall. 

Kommune Sider Profil Lengde Makshøyde berg Snitthøyde berg Areal m² Antatt dybde løsmasse 

Hamarøy Høgre 9820 - 10200 280 9 5 700 0 - 1 m 

Sum     380     950   
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 Geoteknisk prosjektkategori 

Etter Eurocode 7 (ref 3) skal konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) settes til klasse 2 eller 

3. Planlagte BS1 høyde blir under 10 meter som tilsier konsekvens/pålitelighetsklasse 2. De 

geologiske- og anleggstekniske forhold er oversiktlige og forutsigbare - noe som medfører 

at samla vurdering blir geoteknisk kategoriklasse 2 for dette delprosjektet. Kontrollklasse er 

satt til Normal (N) kontroll. Skjema for valg av geoteknisk kategori, konsekvensklasse, 

pålitelighetsklasse og kontrollform er vist på side 2 i rapporten. 

 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

 Undersøkelser i denne planfase 

I denne planfase har det blitt utført feltkartlegging høsten 2021 der BS1 med nærområder 

ble geologisk kartlagt. NGUs berggrunns- og løsmassekart ble også benyttet (ref 5, 6).  

 FAKTADEL - GRUNNFORHOLD 

 Topografi 

Landskapet der BS1 er planlagt bygget er et nes som stikker ut mot sørvest – terrenget er 

slakt stigende mot nordøst, se figur 2. Det forventes ingen spesiell utfordring med terreng 

og topografi i området der hvor BS1 er planlagt.  

Figur 2: Foto av planområdets østre del som viser den slake topografien.   
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 Blotningsgrad 

Det er tilstrekkelig med blotninger i eksisterende bergskjæring langs E6. Man får et godt, 

geologisk bilde av planområdet til BS1. Planområdet er dekket av lyng, torv og mose.  

 Løsmasser - kvartærgeologi 

Feltkartlegging viser at løsmassene i planområdet består av torv lyng og mose. Ifølge NGU 

består løsmassene av humusdekke eller tynt torvdekke over berggrunn. Planområdet for BS1 

er på kote 8 og 9 er derfor under marin grense (MG) – som er på ca. 75 moh. 

Figur 3: Løsmassekart fra NGU (ref 5) med BS1 markert i svart. Nordpil t.v. 

 Berggrunnsgeologi 

Feltkartlegging viser en berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, stedvis med 

forvitring og/eller dypforvitring. Gneisen er grå med middelskornig tekstur. Foliasjonen er 

stedvis tydelig. Forvitringsgraden er middels til høy, se figur 3. NGUs berggrunnskart på nett 

er også benyttet (ref 6). Se også figurer 4ab. 
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Figur 4a: Foto av båndig dioritt – granittisk gneis. S1, – foliasjonen, er illustrert parallell med bilnøkkel. 

Figur 4b: Foto fra samme lokasjon som 4a som viser topografi og eksisterende bergskjæring. Foto tatt 

mot sørøst. Se også figurer 1, 2 og 3. 

 Naturressurser som løsmasser og berggrunn 

Den planlagte BS1 kommer ikke i berøring og/eller konflikt med drivverdige forekomster 

som mineralressurser, grus eller pukk. 
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 Strukturgeologi 

I strukturgeologisk sammenheng er høyrehåndsregelen benyttet som prinsipp. Det betyr at 

når man ser i strøkretningen, er fall ned mot høyre. Med strukturer menes elementer som 

foliasjon, sprekker, svakhetssoner, folder, lagdeling mm som opptrer i berggrunnen. S1, den 

tektoniske foliasjonen, og andre strukturgeologiske elementer er å finne i hele området og 

varierer i grad og omfang av utholdenhet og gjennomsetning. I tillegg er det sporadiske 

strukturer.  

Det er foretatt strukturmålinger i området der BS1 er planlagt. I dette kapittelet beskrives 

BS1 med tanke på geometri, strukturgeologi og ingeniørgeologi. De registrerte strukturer er 

presenterte som sprekkerose og stereoplott under.  

3.6.1 Berggrunns- og strukturgeologi for BS1, – profil 9820 – 10200 

Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis i planområdet. Bergarten viser fire 

tydelige struktursett som systematisk opptrer i berggrunnen i området, se figur 5ab. En kort 

beskrivelse følger under. 

o S1, tektonisk foliasjon, er dominerende og har snitt orientering på 270º/70º. Det er 

variasjon i strøk og fall pga litt duktil folding. Sprekkeavstanden er ca 0,10 meter. 

Bergflatene er grove.  

o S2 er en sprø regional struktur med snitt orientering på 45º/75º. Bergflatene er rue 

men glattere enn for S1. Sprekkeavstanden varierer fra 2 – 5 meter. 

o S3 er også en regional struktur med snitt orientering på 170º/80º. Bergflatene er rue. 

Sprekkeavstanden varierer fra 2 – 10 meter. 

o S4 er en lokal svakhetssone, ikke stor, men verdt å ta med. Den er en regional 

struktur med ca. orientering på 65º/85º. Bergflatene er rue. Sprekkeavstanden 

varierer fra 10 – 50 meter. Lokalt er den 10 – 50 cm brei. 

I tillegg opptrer det overflateparallelle strukturer som er gjennomgående i hele det 

undersøkte området. Det er noen sporadiske sprekker. 

3.6.2 Svakhetssoner 

Det er registrert ei svakhetssone, S4, i planområdet, se over og under. Den antas å ikke ha 

spesiell negativ innvirkning på stabilitet og bygging av BS1. 
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Figur 5: BS1 sett mot nordvest. Gul stipla linje angir ca. plassering av bergskjæringskant. 

 
Figur 6a: Sprekkerose som uttrykker strukturgeologien i BS1. Strukturene er sammenstilte med 

traseens orientering i området, her vist i blått. 

 

S4 (svakhetssone):65º/85º 

S1:270º/70º 

S3:170º/80º 

S2:45º/75º 
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Figur 6b: Polplott som viser de viktigste strukturpolene til BS1. Strukturene er sammenstilte med 

traseens orientering i området, her vist i blått. 

 Bergartenes mekaniske egenskaper 

Det er ikke foretatt prøvetakning av berget for laboratorietesting til vegbyggingsformål i 

planområdet. Det er imidlertid tatt prøve av ditto 4 km lenger sør og i samme bergart. 

Målingene der viser dårlige vegtekniske kvaliteter (ref 7). 

 Naturfare 

Naturfarer er vurdert for hele prosjektområdet gitt dagens naturlige forhold. Aktsomhetskart 

(ref 8), skredhistorikk og egenkartlegging ligger til grunn for vurderingene. I tillegg lages det 

pr nå en egen naturfarerapport. Det er ingen registrerte naturfarehendelser i planområdet. 

• Steinsprang 

o Det er ingen aktsomhets- og utløpsområder for dette i planområdet for BS1. 

• Jord- og flomskred 

o Det er ingen aktsomhets- og utløpsområder for dette innen planområdet. 

• Snøskred - isskred 

o Nordre del av BS1 faller innenfor aktsomhetsområde for snøskred.  

o For BS1 forventes det vann i sommerhalvåret og is og iskjøving i vinterhalvåret. 

• Snøfokk - drivsnø 

o Landskapet er skjermet for vind og ser ikke ut til å være utsatt for drivsnø. 
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 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNINGSDEL 

 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje 

Innenfor de nevnte bergartene kan det være et stort variasjonsområde mhp borbarhet og 

sprengbarhet. Basert på erfaringer forventes det generelt god borbarhet, god sprengbarhet 

og lite borslitasje. Det er ikke gjennomført laboratorieanalyser for disse tre parameterne.   

 Geometrisk utforming av bergskjæringen  

Bergskjæring BS1beskrevet i denne rapporten skal planlegges, utformes og bygges etter HB 

N200 og V225 og slik vist på tverrprofil V002. Der geologiske forhold tilsier at for eksempel 

annen helning enn 10:1 vil være mer gunstig, så kan helningen på bergskjæringsveggene 

tilpasses i byggefase.   

 Fordeling løsmasser -berg 

I tabell 1 er det skissert at løsmassetykkelser på BS1 er vurdert til å være 0 – 1 meter. Det 

utelukkes imidlertid ikke lokale variasjoner utover dette. Vi gjør oppmerksom på viktigheten 

av stabilisering av bergskjæringstopp/løsmasser til BS1.  

 Sprengningsopplegg 

Her gis det informasjon og anbefalinger om sprengningsopplegg basert på den geologiske 

og ingeniørgeologiske kunnskap vi har pr. nå. Bergsprengning anbefales gjennomført som 

kontursprengning angitt i håndbok R761 (ref 9). Generelt anbefales kontursprengning i form 

av presplitt for bergarter som er lite til moderat oppsprukket, som i dette tilfellet. I områder 

med foliert og skifrig berg kan slettsprengning vurderes. Dette må vurderes og avgjøres på 

anlegget etter prøvesalve. God og pen kontursprengning reduserer skadene på det 

gjenstående berget, og følgelig behovet på rensk og sikring, noe som igjen gjør arbeidet 

billigere. Boring og sprengning bør tilpasses strukturgeologien der disse er tydelige – dette 

for å bl.a. redusere behov for permanentsikring.  

Sprengningsmetode, salvestørrelse, pallhøyder, skråningsvinkel, sikringsmetoder og omfang 

må planlegges og prosjekteres ut fra de stedlige geologiske forutsetninger. De endelige 

beslutninger knyttet til utsprengning og sikring tas underveis i byggefasen, basert på 

kontinuerlig geologisk kartlegging og stabilitetsanalyser. 

Sprengningen vil foregå i dagsonen, det må derfor påregnes at relativt dårlige bergmasser, 

dagfjell, vil utgjøre størsteparten av det utsprengte volumet. Sømboring anbefales tilknyttet 

bygging og uttak av BS1. Dette for å ivareta kontur og bergstabilitet.  

Som med strukturgeologi så må sprengningene også tilpasses nærføring til eksisterende 

veg, trafikk, bygninger og andre objekt. Detaljer om dette tema og krav til grenseverdier for 

vibrasjoner i samband med sprengningsarbeider og rystelser er beskrevet i kapittel 5.1.   
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 Stabilitetsvurderinger 

4.5.1 BS1 - profil 9820 – 10200  

BS1 blir opp mot 9 meter på sitt høyeste med antatt løsmassemektighet 0 – 1 meter på BS-

kant, dvs totalt 10 meter på det høyeste ca. i profil 9930.  

S1-, S2- og S4-strukturene er orienterte på tvers og/eller med middels - høy vinkel på 

traseen. Til sammen bidrar de alle til ustabilitet.  

S3-strukturene er orientert ca. parallell med BS1. Med en så høy fallvinkel, som kan bikke litt 

rundt vertikalplanet, medfører dette mulighet for både utglidning og topling.   

 Bergsikring generelt 

Den prosjekterte BS1 skal bygges og sikres som vist på tverrprofil V002, slik at man unngår 

rensk og sikring de første 20 årene etter ferdig bygget. Det samme gjelder for løsmasser på 

bergskjæringstopp. De skal fjernes minimum 2 meter bak prosjektert bergskjæringskant.  

Mengder bolt til BS er antatt ut fra boltetetthet på 1 bolt/10 m², fra bunn til topp. Estimat på 

aktuell sikring er presentert i tabell 2. Foruten bolter og forbolter er det vurdert behov for 

isnett på deler av BS1.   

Det anslås isnett for ca. 7 % av areal til BS1. Dette er erfaringstall. Ved behov kan fjellbånd 

og sprøytebetong vurderes.  

Det endelige sikringsomfang for BS1 må vurderes og besluttes av geolog på anlegget. 

Behovet for bergsikring vurderes fortløpende. Bergsikring vil også omfatte berg og 

bergmasser oppå og bak BS-kant. Geotekniker har ansvaret for løsmassene oppå, over og 

bak BS1. 

4.6.1 Rensk av løsmasser på skjæringstopp 

BS1 har løsmasser på bergskjæringstoppen der tykkelsen er antatt å være 0 – 1 meter. Areal 

som ligger minimum 2 meter innenfor BS-toppen, skal renskes for løsmasser. Der terrenget 

er sidebratt og det ikke er mulig å få til stabil avslutning på gravekant i løsmassene, kan det 

vurderes å stabilisere løsmasser med erosjonsnett. Hvis terrenget er så bratt at det medfører 

destabilisering av løsmasser, vil det være aktuelt med støttekonstruksjon, som betongmur 

eller tørrmur. Bygging av slike murer er for å hindre nedfall av løsmasser, og for å få kontroll 

på vegetasjon mht. rotspreng og vindfall. 

4.6.2 Rensk av bergskjæring 

Det er aktuelt å renske bergskjæringen både maskinelt, med spett og vann. Det er viktig at 

personell som utfører rensk har erfaring med bergsikring slik at BS1 ikke destabiliseres.  
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4.6.3 Sømboring 

Foruten konturhull med 70 cm avstand mellom borhullene bør også sømboring tas med i 

konkurransegrunnlaget (KGR). Sømboring fungerer som en stopper for selve utsprengingen 

og en får en pen bergskjæringsflate som resultat. En bør derfor disponere for både ett og to 

tomhull for hvert fylte borhull i KGR.  

4.6.4 Sikring med forbolter 

Selv om strukturene stort sett er stabilitetsmessig gunstige, så bør det tas med forbolter i 

KGR. Det skal da benyttes forbolter med Ø 32 mm som plasseres ca. 1,5 meter innenfor BS-

kontur med cc (senter – senter) avstand 1,5 meter mellom hver forbolt. Forboltene kan også 

vende innover i BS1 slik vist til høyre i figur 4.2 i V225. Forbolter er gunstige for å holde på 

konturen. 

4.6.5 Sikring med bolter 

Det blir behov for bolting i BS1 der hovedmengden av boltene vil være fullt innstøpte bolter, 

fordelt på 3, 4 og 5 meter. Til arbeidssikring skal det benyttes kombinasjonsbolter. Til 

sikring av BS1 er behovet for sikringsbolter anslått til 1 bolt/10m² fra bunn til topp. 

4.6.6 Sikring med bånd og nett 

Steinsprangnett vil være en aktuell sikringsmetode der hvor berget er tett oppsprukket. 

Sikring med isnett også være aktuelt. I BS1 kan det vurderes å samle vann med terrenggrøft 

eller avskjæringsgrøft og slik redusere omfang av iskjøving. Der det er vannføring på 

bergskjæringstopp kan drensnisje vurderes som løsning. Drensnisjer bør også vurderes der 

en har skjærsoner i berget og bekker/elver som krysser traseen.  

Steinsprangnett kan også brukes som sikring der berget er småfallent.  

4.6.7 Fibermarmert sprøytebetong 

Der bergmassen er tett oppsprukket, skifrig og forvitret i forbindelse med skjærsoner og 

med dårlige bergmasser eller kombinasjon av disse, så kan sprøytebetong være en aktuell 

sikringsmetode. 

4.6.8 Selvborende stag 

Selvborende stag er gunstig der en må bore og sikre i en manøver, for eksempel der berget 

raser lett ut og tetter borehull til bolter. Dette trengs ikke tas med i KGR. 

Tabell 2: Anslag på sikringstyper og -mengder til BS1. 

Kommune BS Sider Profil Lengde Makshøyde Snitthøyde Areal m² Bolter  3m 4m 

Hamarøy 1 Høgre 9820 - 10200 380 9 5 950 95 32 32 
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 Anvendelse av sprengtsteinmassene 

Det er ikke tatt bergprøver lokalt for analyser men i en lokalitet lenger sør (ref 7). Dette 

delprosjektet inngår i det større ev.06-prosjektet  

 Demolering 

Det er gjort et anslag på de mengder løse blokker som trengs å demoleres, dvs sprenges 

langs planlagt trase. Størrelsen på blokkene er 0 – 10 m³. Anslagene følger under: 

• Profil 9800 - 10060, høgre side: ca. 150 m³. 

  Deponi 

For BS1 er det ikke gjort spesifikke undersøkelser mhp deponier men er gjort for det store 

prosjektet. Det er to – tre aktuelle deponier mindre enn 5 km fra dette delprosjektet.  

 Hydrologi - hydrogeologi 

Det er ikke gjort observasjoner på vann- is- og iskjøvinger ved planlagte BS1. Det må ordnes 

med vannhåndtering for eksisterende bekkeløp før anlegget starter. Det er ikke registrert 

grunnvannsbrønner i NGUs database Granada innenfor planområdet (ref 10).  

Prosjektet bør sjekke dette med grunneiere som er 100 meter eller mindre fra anlegget. 

 ANBEFALINGER OG KRAV 

 Krav til vibrasjonsbegrensning, objektbesiktigelse mm 

5.1.1 Krav til vibrasjonsbegrensning 

Metoden for å fastsette veiledende grenseverdier og anbefalt omfang av objektbesiktigelse 

er gitt i NS 8141, 2001-utgaven og HB V220, (ref 11, 12). Hvis det er kvikkleire eller 

områder med dårlig stabilitet i nærheten av sprengningssteder, skal man vurdere faren for at 

vibrasjoner vil kunne medføre deformasjoner eller utløse skred.  

Det er særskilte prosedyrer ift sprengnings- og piggearbeid fra anlegg, heretter benevnt 

anlegget. For slike arbeider skal det på forhånd utregnes grenseverdier for vibrasjoner fra 

rystelsene i anlegget. Disse grenseverdiene gjelder for objekter som bygninger, jernbane og 

høyspent som befinner seg innenfor en radius på 100 meter eller mindre fra anlegget. 

Den planlagte trase kommer til å gå i nærføring av to bygg og en høgspenttrase. Avstanden 

er hhvis 90, 60 og 58 meter, se V001. Tabell 3 viser beregna grenseverdier fra pigge- og 

sprengningsinitierte vibrasjoner med laveste på 13,10 mm/sek. Se også NS 8141. 
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Tabell 3: Beregning av grenseverdier for toppverdi fra vibrasjoner til sprengning og pigging i BS1.

 

5.1.2 Objektbesiktigelse  

Før sprengnings- og anleggsarbeider igangsettes må eiendommen kartlegges, besiktiges, 

tilstandsvurderes og dokumenteres. Det anbefales at konsulent eller tredjepart gjør dette.  

 Miljøgeologi - håndtering av spesialavfall 

Bergarter kan ha syredannende potensial som følge av sulfidforvitring, som videre kan 

medføre sur avrenning fra deponerte masser ut i resipienter. Påtreffes bergarter med 

syredannende mineraler og tungmetaller, må sprengtsteinmassene håndteres/deponeres 

som spesialavfall jfr forurensningsloven, se veileder om deponering av syredannende 

bergarter (ref 13, 14). Dette kan videre medføre sur avrenning fra deponerte masser ut i 

bekker, elver og grunnvann. Følgelig må massene av sprengtstein behandles som 

spesialavfall jfr forurensningsloven.  

Resultatene fra XRF-målinger i tilstøtende delprosjekt viser berggrunn med verdier under 

grenseverdi for svovel, radioaktivitet og tungmetaller. Mer om dette i kommende geologisk 

rapport for tre tunneler i samme prosjekt. 

 Klimaendringer 

Klimatilpasning skal bakes inn i planlegging av prosjekter. Et eksempel på grunnlag for 

geologiske- og skredfaglige klimatilpasninger ved planlegging av infrastruktur, er presentert 

i «Klimaprofil Troms» januar 2015 fra Norsk Klimaservicesenter. Med et perspektiv på 50-

100 år fra prosjektet «Klima i Norge 2100» (ref 15), gir fylkesklimaprofiler et godt grunnlag 

for hvordan vi lokalt bør ta høyde for klimaendringer. 

Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte 

problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og 

flomstørrelser og skred. Ved utredning og kartlegging av skredfare i forbindelse med 

arealplanlegging og utbygging er det derfor viktig at alle typer skred vurderes nøye. 

 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefase 

Før anleggsstart skal det utnevnes ansvarlig ingeniørgeolog som må ha relevant utdanning 

og minimum 5 års ingeniørgeologisk erfaring fra oppfølging av sprengningsarbeider og 

etablering av bergskjæringer i tilsvarende anlegg. Vedkommende ingeniørgeolog skal også 

påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for denne bergskjæring, BS1. 

Adresse Profil Grunnforhold

v 0=20 

mm/s            F g F b F d d m F k

Beregnet 

grenseverdi* Kommentar

kb km kf kb*km*kf

Hamarøyvegen 5843 8276 Ulvsvåg 10100 Komprimert sprengtstein 20 1,80 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 90,00 1,00 25,20 Sprengning

Hamarøyvegen 5843 8276 Ulvsvåg 10100 Komprimert sprengtstein 20 1,80 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 90,00 0,80 20,16 Pigging

Hamarøyvegen - gårdsnr 9, bruksnr. 197  8276 9800 Komprimert sprengtstein 20 1,80 0,65 1,00 0,70 0,46 1,00 60,00 1,00 16,38 Sprengning

Hamarøyvegen - gårdsnr 9, bruksnr. 197  8276 9800 Komprimert sprengtstein 20 1,80 0,65 1,00 0,70 0,46 1,00 60,00 0,80 13,10 Pigging

Høgspentlinje Hele BS1 Komprimert sprengtstein 20 1,80 0,65 1,00 1,00 0,65 1,00 58,00 1,00 23,40 Sprengning

Høgspentlinje Hele BS1 Komprimert sprengtstein 20 1,80 0,65 1,00 1,00 0,65 1,00 58,00 0,80 18,72 Pigging

*Beregna grenseverdi benevnt mm/s målt i vertikal svingehastighet 

F b
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Vedkommende som utfører geologisk kartlegging i og langs sprengte BS1 med vurdering av 

permanentsikring, må inneha følgende kompetanse: 

• Erfaring med geologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliter. 

• Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 

• Detaljert kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan, dvs 

denne rapporten. 

• Detaljert kunnskap om utførte grunnundersøkelser i prosjektet. 

• Tilfredsstillende kunnskap om innholdet i HB N200 og V220. 

• Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 

 Videre undersøkelser 

• Konsulent må utføre kartlegging, besiktigelse, tilstandsvurdering og dokumentere 

objekter som er 100 meter eller nærmere sprengningssteder i anlegget. 

 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD 

 Generelt 

Arbeid med BS1er risikoutsatt mhp berg- og løsmassestabilitet. Entreprenøren skal for de 

risikoutsatte arbeidsoperasjonene gjennomføre sikker jobb analyse (SJA) på bakgrunn av 

byggherrens overordnede risikovurdering. Følgende forhold påpekes (listen er ikke 

utømmende): 

• Flere steder vil det være løsmasser eller løse steiner/blokker oppå BS1. Disse må 

renskes ned eller sikres under anlegget.  

• Det forutsettes at nødvendige stabilitetsvurderinger og bergsikring gjennomføres 

underveis i sprengningsarbeidene, slik at sikkerheten ivaretas fortløpende. 

• Løsmasser over planlagte BS1 ligger i skrått terreng. Disse løsmassene må sikres før 

man evt fjerner fot.  

• I perioder med teleløsning og mye nedbør vil midlertidige løsmasseskråninger på 

skjæringstopp ha dårligere stabilitet og være mer utsatt for erosjon enn under 

normale værforhold. Det må tas hensyn til. 

• Vann vil trolig kunne danne is og iskjøving i planlagte BS1. Hvis anleggsaktivitet og 

interimløsninger ift trafikkavvikling planlegges inntil BS1, må disse midlertidig sikres. 

 Kontroll i byggefase/kontrollplan 

Vibrasjonsmåling 

I forhold til sprengning og pigging skal det utføres vibrasjonsmåling på rystelsesutsatte 

objekt som er 100 meter eller nærmere sprengningssteder.  
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Sprengning 

Kontraktens krav til hullavstand i kontur og hjelperast samt ladningsmengder må følges opp 

av byggherren slik at konturkvaliteten ivaretas. Salvestørrelse og salveopplegg planlegges og 

tilpasses trafikkavvikling, naboforhold og hvor lenge vegen kan være stengt. 

Dokumentasjon av bergkvalitet, permanentsikring og ingeniørgeologisk sluttrapport 

Byggherre må utarbeide kontrollplan for arbeidet med BS1i forkant av anleggsfasen. Utført 

sikring må dokumenteres med bilder der bergsikring og bergkvalitet vises tydelig. For 

sikringsbolter må det angis boltelengde og boltetype. En ingeniørgeologisk sluttrapport skal 

utarbeides for arbeidet med BS1. 
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