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Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen, en del av E8
Sørbotn-Laukslett.
Supplerende notat til planlagt massetak ved Sarasteinen.

Bakgrunn
I forbindelse med prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett planlegger Statens Vegvesen å ta ut

bergmasse for bruk i prosjektet. Massene er planlagt tatt ut ved et gammelt steinbrudd ved
Sarasteinen i Lavangsdalen.

Dette notatet er basert på Norconsult sitt ingeniørgeologiske notat [1], og det er ikke gjort
egen befaring/kartlegging.
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Geologi og oppsprekking
Bergarten i dette området er det ifølge NGU sitt berggrunnskart (detaljeringsgrad M 1:250

000) angitt å være «Kvarts-biotittskifer, granatførende, stedvis kalkspatførende». Norconsult

sin tolkning er at bergmassen framstår mer som glimmergneis enn glimmerskifer.

I det ingeniørgeologiske notatet [1] er det gjort en ingeniørgeologisk stabilitetsvurdering av

det eksisterende masseuttaket og området rundt. Det er registrert 3 dominerende

sprekkesett, F, S1 og S2. De er blitt regnet om til strøk/fall som er det vi bruker i Statens
vegvesen, Se Tabell 1.
Det er registrert vekslende grad av opptreden av skifrighet i bergmassen.
Tabell 1: Dominerende sprekkesett

Sprekkesett

Strøk/fall

Sprekkeavstand

Kommentar

F

260-70/5-45°

1 cm -2m

Det er registrert at foliasjonsplanet

bølger seg og har dermed fall både
mot N og S. Hovedsakelig

subhorisontalt. Lite/ingen
sprekkefyll er registrert.
S1

270/84-90°

1-10m

Sprekkeplanet er steilstående, og
strøket kan dermed variere.

Lite/ingen sprekkefyll er registrert.
S2

120-180/15-55°

0,5-1m

Lite/ingen sprekkefyll er registrert.

Figur 1: Sprekkerose som viser kartlagte sprekker i felt. Rød strek indikerer orienteringen til planlagt
brudd.
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Vurderinger
Gjennomsettende sprekkeplan (S2) med fall på 15-55° mot vest kan gi stabilitetsutfordringer
under drift hvis steinbruddet uformes med nær vertikale bergskjæringer (10:1). Dette siden
sprekkesettet faller ut av skjæringsveggen og kan fungere som glideplan. Sprekkesett S2 i
kombinasjon med både S1 og F gir potensiale for dannelse av store kiler/kileutglidninger.

Eksempler på «worst-case»- kiler som kan dannes ved ugunstig kombinasjon av sprekkene
er visualisert i figur 2 og 3.
55 m
S2

F

Figur 2: Visualisering av kile dannet av sprekkesett F og S2, perspektiv og snitt. Visualisert i Swedge
med pallhøyde 20 m og strøk/fall F = 260°/45° og S2 = 180°/55° [4]

27 m
S2

S1

Figur 3: Visualisering av kile dannet av sprekkesett F og S2, perspektiv og snitt. Visualisert i Swedge
med pallhøyde 20 m og strøk/fall S1= 270°/84 og S2 = 180°/55° [4]

For å unngå problemer med totalstabilitet anbefales det å «legge» skjæringsveggene 1:1

(45°) eller slakere (se vedlegg 2). Med dette unngår man de mulige stabilitetsutfordringene,

og det er ikke behov for kontursprengning og eventuelt boltesikring for å bevare stabiliteten
under drift. Man slipper også utvidet kontroll og mye oppfølging under bygging.
Det anbefales å starte med massetaket i bakkant og jobbe seg nedover mot veg.
I bakre del kommer man inn i et myrområde, hvor det er noe vann. Tiltaket vil drenere ut

myra og vann evt. overflatevann/avrenning må ledes i en grøft/renne bakenfor massetaket,
slik at det ikke renner vann ned i massetaket.
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Figur 4: Oversiktsbilde over planlagt massetak. Nedre kant er de svarte linjene.

Massene fra massetaket skal benyttes til bygging av E8 Sørbotn-Laukslett. Bergartens høye
innhold av glimmermineraler gjør at den trolig ikke har gode nok egenskaper til bruk i

forsterkningslaget, bærelaget eller asfalttilslag, noe som understøttes av tidligere utførte

laboratorietester [2]. Massene er planlagt å brukes til masseutskifting i sjø ved Storkollen,
natursteinsmurer og erosjonssikring.

I notatet til Norconsult er det nevnt at planlagt massetak ligger innenfor aktsomhetskart for
skred, og at dette ikke er vurdert av dem. Dette blir ikke vurdert i dette notatet, men er
vurdert i skredrapport [3].

Ved avslutning skal massetaket tilbakefylles med masser/istandsettes, og vil da være
permanentsikret når fyllingen er etablert.

Det anbefales at det i byggefasen er en ingeniørgeolog/geolog som følger opp massetaket,
selv om det i dette tilfellet (med liggende skjæringsvegger) bare dreier seg om
arbeidssikring.
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Oppsummering
Det anbefales å «legge» skjæringsveggene 1:1 (45°) eller slakere for å unngå problemer med
totalstabilitet. Med dette unngår man de mulige stabilitetsutfordringene, og det er ikke

behov for kontursprengning og eventuelt boltesikring for å bevare stabiliteten under drift.
Man slipper også utvidet kontroll og mye oppfølging under bygging.
Vann evt. overflatevann/avrenning må ledes i en grøft/renne bakenfor massetaket, slik at
det ikke renner vann ned i massetaket.

Ved avslutning skal massetaket tilbakefylles med masser/istandsettes, og vil da være

permanentsikret når fyllingen er etablert. Evt. stabilitetssikring i bruddet vil derfor kun være
arbeidssikring.

Videre arbeid ifm. byggeplan/konkurransegrunnlag
1. Det bør vurderes å etablere en hylle/avsats i bergskjæringen, evt. slakere helning.

2. Det kan være en risiko forbundet med å oppholde seg i foten av bergskråningen, da
det kan gli ned bergflak og is. Det bør ikke tilrettelegges for opphold under

skjæringen. Man kan vurdere å etablere enn liten voll nedenfor skråningen som
buffer, og som oppfang av evt. bergflak/is som løsner.
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Vedlegg
1. Oversiktskart over planlagt massetak

2. Tverrprofiler 1:200: P30, P60, P90, P120, P150, P180, P200 og P230
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Reinovergang og skredvoll, E8 Lavangsdalen,
en del av E8 Sørbotn-Laukslett.

Vedlegg 1 - Oversiktskart over massetak

Vegnett: NVDB
Produsert 20.12.2021 Tilpasset utskrift i A4

1:2 000

C:\Users\maroie\Documents\ArcGIS\Projects\Grøtfjord\Massetak ved Sarasteinen (Grøtfjord).aprx

PHANSE

PHANSE

PHANSE

PHANSE

PHANSE

PHANSE

PHANSE

PHANSE

