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 Ingeniørgeologisk vurdering av masseuttak ved Sarasteinen, 
Lavangsdalen 

Innledning og bakgrunn 

I forbindelse med prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett planlegger Statens Vegvesen å hente ut bergmasse for 
bruk til oppfylling i ny veilinje. Massene er tenkt uthentet ved et gammelt steinbrudd ved Sarasteinen i 
Lavangsdalen. SVV er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan/byggeplan for området og denne 
rapporten inngår som en del av dette planarbeidet. Norconsult er engasjert for å gjøre en ingeniørgeologisk 
stabilitetsvurdering av det eksisterende masseuttaket og området rundt. Det er også gjort en vurdering av 
bergmassens egnethet som plastringsstein. Oversiktsbilde over området er vist i Figur 1 og Figur 2.  

Det ble gjennomført en ingeniørgeologisk befaring til området tirsdag 21.09.2021. Befaringen ble foretatt av 
ingeniørgeolog Edvard Falch fra Norconsult. Været på befaringsdagen var sol og ca. 6° C.   

 

 

Figur 1. Ortofoto over området med foreløpig plan for uttak i rødt.  
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Figur 2. Oversiktsbilde over området tatt fra motsatt side av E8. Eksisterende brudd vises midt i bildet markert med rød 
stiplet innramming. 

 

Tilgjengelig grunnlagsmateriale for utført befaring var: 

 Berggrunn- og løsmassekart fra NGU  [1] 
 Digital modell av planlagt uttak mottatt fra SVV 
 Digital høydemodell (punktsky) fra Kartverket [2] 
 NVEs aktsomhetskart [3] 

Uttaket 

Foreløpig plan for plassering av uttaket er vist i Figur 1 med tilhørende snitt vist i Figur 3. Uttaket er planlagt 
tatt ut i tre nivåer med pallhøyder på 10 m og opp mot 18 m for den bakerste pallen. Planlagte pallbredder er 
15 m og 20 m. Ved avslutning skal hele området tilbakefylles med masser fra veglinjen som er uegnet til 
bruk i denne. Tilbakefyllingen skal legges i maksimal vinkel på 1:2, noe uttaksplanen er tilpasset.   

Eksisterende uttak har en skjæringsvegg uten hyller og har en høyde på 20-25 m. Det er ikke tilbakefylt eller 
utført tiltak i bruddet ved tidligere avslutning.  
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Figur 3. Snitt av foreløpig planlagt uttak (tykk grå linje). Eksisterende terreng i grønn linje. Røde linjer viser teoretisk 
glideplan med fall 45 grader og utgående i pallfoten. 

Berggrunn 

Berggrunnen i området er i henhold til NGU sitt berggrunnsskart (detaljeringsgrad M 1:250 000) angitt å 
være «Kvarts-biotittskifer, granatførende, stedvis kalkspatførende i Lyngsfjelldekket» (Figur 4). Kartet til NGU 
er i grov målestokk. 

Kartet stemmer delvis med det som ble observert på befaringen. Bergarten er lys grå/hvit med innslag av 
mørke mineraler, se Figur 9. Flere observerte bergblotninger og blokker fremstår mer som gneis enn skifer, 
da foliasjon og foliasjonsoppsprekking ikke er særlig fremtredende her.  

 

Figur 4. Utsnitt fra NGUs berggrunnskart. Rød sirkel indikerer befart område. 
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Bergmassens oppsprekking 

Under befaringen ble de gjennomført sprekkekartlegging. Eksisterende brudd har én skjæringsvegg, denne 
er tilnærmet rettet mot vest. Hovedvekten av registreringene er gjort her, mens resten er registrert fra 
bergblotninger i området. Figur 5 viser sprekkerose for alle sprekkeregistreringene i området. Det er lagt vekt 
på registrering av sprekkenes orientering og de for de mest gjennomgående sprekkesettene. Det er 
registrert tre dominerende sprekkeorienteringer, samt sporadiske sprekker. Dominerende sprekkesett er 
oppsummert i Tabell 1. Hvordan sprekkeorienteringen fremgår i bruddet er illustrert i Figur 6. 

Det er registrert vekslende grad av opptreden av skifrighet i bergmassen, hvor den i enkelte blotninger 
fremstår som velutviklet (Figur 7), mens er mindre fremtredende i selve bruddet. 

Tabell 1. Dominerende sprekkesett 

Sprekkesett Fall/fallretning Sprekkeavstand Kommentar 

F 5-45/350-160 1 cm – 2 m Foliasjonsoppsprekking. Det er registrert at 
foliasjonsplanet bølger seg og har dermed fall både 
mot N og S. Hovedsakelig subhorisontalt. 
Lite/ingen sprekkefyll registrert. 

S1 84-90/0 1 – 10 m Sprekkeplanet er steiltstående, og fallretning kan 
dermed variere. Lite/ingen sprekkefyll registrert. 

S2 15-55/210-270 0,5 – 1 m Lite/ingen sprekkefyll registrert. 
 

 

Figur 5. Sprekkerose som viser kartlagte sprekker i felt. Rød strek indikerer orienteringen til planlagt brudd. 
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Figur 6. Eksisterende steinbrudd, sett fra sør. Registrerte sprekkeorienteringer er illustrert i foto med gul, rød og grønn 
stiplet linje. 

 

Figur 7. Vekslende grad av utvikling av foliasjonsplan.  
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NVEs aktsomhetsområder og krav om skredfarevurdering 

I henhold til NVE sitt kartgrunnlag ligger deler av planlagt tiltak innenfor aktsomhetskart for skred, se Figur 8. 
Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område må det dokumenteres at det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot naturfare, jf. pbl § 28-1 og TEK17 kapittel 7. Endelig plassering av uttaket foreligger ikke enda. Dersom 
uttaket havner innenfor aktsomhetsområde for skred ved endelig plassering må det gjennomføres en 
skredfarevurdering for tiltaket. Dette arbeidet er ikke inkludert i dette oppdraget.  

 

 

Figur 8. Oversikt over foreløpig planlagt tiltak (i rødt) mot NVE sine aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (fra NGI) 
samt jord- og flomskredfare.  

Observasjoner og ingeniørgeologiske vurderinger 

Bergmassen er moderat/lite oppsprukket. På grunn av sprekkeorienteringen til de gjennomgående 
sprekkesettene i området kan det være stabilitetsutfordringer ved ytre del av hyllene i bergskjæringen. 
Sprekkesett S2, med utgående fall i skjæringen opp mot 55° kan medføre at en mister kanten av hyllen. 
Dette er illustrert i Figur 3 hvor røde linjer viser teoretiske sprekkeplan med helning på 45° med utgående i 
pallfoten og fall ut av skjæringen. Dette understøttes også av observasjoner gjort i eksisterende brudd, hvor 
det gjennom årenes løp har rast ut blokker langs disse planene. Det bør derfor vurderes behov for 
kontursprengning inn mot avsluttende profil for å sikre konturen til bergskjæringen. Det kan også være 
aktuelt med boltesikring av bergmassen i slike områder dersom det er nødvendig å opprettholde bredden på 
hyllen. Ved eventuelt utfall langs teoretisk sprekkeplan S2 med utgående sprekkeplan i fot av bruddvegg vil 
gi gjenstående hyllebredder på 10 og 7,5 m (Figur 3).  

Foruten omtalte sprekkesett S2 vil også andre sprekkesett, samt tilfeldige sprekker kunne gi 
stabilietsutfordringer i større og mindre omfang. Rensk av skjæringsvegger må utføres regelmessig. Risiko 
og vurdering av behov for arbeidssikring skal ivaretas av interne HMS rutiner for bruddet. 

Området er planlagt tilbakefylt ved avslutning, og vil derfor være permanentsikret når fyllingen er etablert. 
Risiko for nedfall er knyttet til perioden anlegget er i drift og før det er istandsatt. Foreløpig plan for uttak har 
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en høydeforskjell fra bunn til topp på ca. 40 m og en dybde inn i bruddet på ca. 84 m – dette vil gi en 
tilbakefyllingsvinkel på 1:2 som er i henhold til DMFs veileder.  

Det renner en del vann ned i eksisterende skjæring fra naturlig ovenforliggende terreng. Dette kan være en 
drivende erosjonsfaktor i bergskjæringen, spesielt i regntunge perioder samt perioder med gjentatte tine- og 
fryseprosesser. Gitt uttakets relativt korte levetid ansees dette ikke som en stor utfordring. Disse vannveiene 
bør hensyntas ved planlegging og utføring av tilbakefylling for å unngå erosjon av disse massene.   

Kvalitet på massene og mulighet for bruk til plastring 

Bergartens egnethet og styrke 

I forbindelse med vegbyggingen vil det være behov for plastringsstein til fylling mot sjø. Det er derfor 
ønskelig å se på muligheten for å hente dette fra det planlagte uttaket.  

Bergmassen fremstår generelt som hard og kompetent ved befaring. Den har tydelig foliasjon langs 
glimmerlag og er generelt middels til jevnkornet. Bergarten er klassifisert som en skifer, men fremstår stedvis 
mer som gneis. Bergmassen fremstår som storblokkig, mens i de mer skifrige partiene er bergmassen tett 
oppsprukket og fremstår som sprø. Erfaringer fra tidligere prosjekter tilsier at gneis har gode mekaniske 
egenskaper. Det må også påregnes at den øverste meteren ned i berget er påvirket av overflateforvitring, 
med tettere oppsprekking, sprekkefyll og avløsning. Vurderingene er basert på overflatekartlegging. 
Forholdene kan endre seg mot dypet og innover i bergmassen.  

Det er også tidligere utført laboratorietester av prøver fra det gamle bruddet: Micro-Deval (27-35) og Los 
Angeles (30-35). Dette er middels gode resultater, men ikke gode nok til bruk i forsterkningslaget til planlagt 
ny vei.  

 

Figur 9. Detaljbilde av bergarten i området. 
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Blokkform og størrelse  

Blokkform og størrelse er betinget av oppsprekkingsgrad og -mønster i begmassen. Registrert oppsprekking 
ved uttaksområdet gir blokkform som er rektangulær, og i de områdene hvor foliasjonsoppsprekkingen er 
velutviklet kan det være utfordrende å få blokker med tilfredsstillende tykkelse. Rektangulær form er gunstig 
for bruk som plastrinsstein, da det sikrer god låsing mellom blokkene. 

I eksisterende brudd ligger det igjen større blokker. Bergmassen fremstår å være noe påvirket av 
foliasjonsoppsprekkingen (F/S1), og det vil kunne påvirke størrelsesforholdet til blokkene (lengde/bredde). 
Utført sprekkekartlegging i overflaten viser store avstander mellom gjennomsettende sprekker og det 
forventes at det skal kunne oppnås ønskelig blokkstørrelser i området. Kartlagt ur som ligger like nord for 
planlagt inngrepsområde viser relativt grove blokker (Figur 10) 

 

Figur 10. Ur med relativt grove blokker. Bildet er tatt like nord for foreløpig planlagt inngrepsområde 

Utført sprekkekartlegging viser et volumetrisk sprekketall på 1,6 < JV < 106. Blokkstørrelse på eksempelvis 
1x1x1 m oppnås ved sprekketall mindre enn 3. Det tyder på at det er mulig å oppnå blokker over 1 m3 i dette 
området, men at det må påregnes at andelen med blokker mindre enn 1 m3 vil være dominerende. 
Hovedårsaken er at det er tettere oppsprekking langs foliasjonsplanet. Det kan være at bergmassen blir mer 
kompetent og storblokkig inn i bruddet. Hvor stor andel blokkstein med ønsket størrelse som er rimelig å 
forvente er ikke mulig å anslå basert på de registreringene som var mulig å gjøre under befaringen. 

Uttaksmetodikk 

For å oppnå best mulig resultat og ønsket mengde storstein vil uttaksmetodikk være avgjørende. Det bør 
benyttes spesialtilpasset sprengningsopplegg for blokksteinsuttak med én (maks to) raster per salve for å 
dempe internknusningen i bergmassen ved sprengning (gjelder storstein). Sprengningsretning og boring må 
tilpasses den naturlige oppsprekkingen i området. Den anbefales høye paller ved sprengning for storstein. 
Ved sprengning for storstein er det mest egnet med brudd hvor det kan være frie flater og ikke vinkel i 
bruddet. I dette bruddet vil det derfor i de indre delene kunne være noe mer utfordrende sprengningsteknisk 
for å oppnå ønsket resultat 
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Oppsummering og anbefalinger 

Bergmassen i området vurderes å være egnet til planlagt formål. Bergartens høye innhold av 
glimmermineraler gjør at den trolig ikke har gode nok egenskaper til bruk i selve vegoppbyggingen, noe som 
understøttes av tidligere utførte laboratorietester.  

Gjennomsettende sprekkeplan med relativt steilt fall mot vest kan gi stabilitetsutfordringer under drift. Det bør 
derfor vurderes behov for kontursprengning inn mot avsluttende profil for å sikre konturen til bergskjæringen. 
Det kan også være aktuelt med boltesikring av bergmassen i slike områder dersom det er nødvendig å 
opprettholde bredden på hyllen.  

Bergmassens egnethet for bruk som plastringsstein er vurdert til å være til stede i noen grad, men at dette 
trolig vil gjelde en liten andel av massene som tas ut. Bergmassens foliasjonsoppsprekking vil i hovedsak 
være styrende for dette. da denne varierer fra cm-tykke lag opp til 2 m sprekkeavstand. I tillegg vil 
uttaksmetode være avgjørende for i hvor stor grad dette potensialet utnyttes. Vurderingene er basert på 
overflatekartlegging. Forholdene kan endre seg mot dypet og innover i bergmassen.  

Foreløpig plassering av tiltaket ligger innenfor flere aktsomhetsområder for skred. Dette er ikke vurdert i 
denne rapporten. Det anbefales at tiltakets plassering fastsettes for å avdekke behov for skredfarevurdering.  
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