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1 INNLEDNING 

 Bakgrunn 

Langs fv. 12 Mercurvegen i Harstad kommune er det planlagt nytt fortau/gang og sykkelveg 

(GSV). Denne GSV er planlagt å gå dels på høyre og dels på venstre side av fylkesvegen og 

skal dermed tilpasses det eksisterende vegnettet. Lengde på prosjektet er ca. 480 meter, se 

figur 1 og 2 samt V001. 

På oppdrag fra Statens vegvesen, Region nord har geolog Finn Sverre Karlsen ved Geo - og 

labseksjonen utført geologikartlegging og undersøkelser i tilknytning til reguleringsplanen 

til dette prosjektet. 

Denne rapporten er utarbeidet for reguleringsplan og beskriver de geologiske forhold og de 

geologiske og ingeniørgeologiske vurderinger for aktuelt område, inklusive sikringsbehov 

for dette plannivå. Rapporten er utarbeidet med en faktadel og en tolkingsdel. Planlagt 

strekning skal bygges etter Håndbok N200 Vegbygging, (ref 1). ÅDT er 5650 pr. 2018. 

 

 
Figur 1: Kart som viser det undersøkte området innrammet. Målestokk 1: 50000. 

 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale 

Plantegning V001har vært brukt som grunnlag for kartlegging og planlegging. Dato på 

tegningene og veglinje i denne rapporten er alle 03.09.2018. 

 

Øvrig data er hentet fra: 

• NGU løsmassekart (ref 2). 
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• NGU berggrunnskart fra NGU (ref 3). 

• Aktsomhetskart snø- jord og flomskred samt steinsprang (ref 4). 

• Norge i 3D med virtual globe (ref 5). 

1.2.1 Tidligere undersøkelser 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området.  

1.2.2 Utførte undersøkelser 

I forbindelse med denne rapporten er det gjort geologisk kartlegging av berggrunn og 

strukturgeologi i det undersøkte området. Det er også utført studier av topografiske kart og 

virtual globe (ref 5).  

Det er også utført totalsonderinger langs planlagt trase. Detaljer om disse er presentert i den 

geotekniske rapporten (ref 7).  

 Observasjoner og tolkninger 

I felt er det gjort blotningskartlegging av berggrunnsgeologi og strukturgeologi. Dette er vist 

på V001a. Dette er grunnlaget for de geologiske tolkninger som er vist på V001b.  

2 GEOLOGI OG GRUNNFORHOLD - FAKTADEL 

 Topografi og løsmasser 

2.1.1 Topografi 

Det undersøkte området ligger i Harstad by. Landskapet domineres av løsmasser fra 

opprinnelig isbre- og elveavsetninger deponert på berg, som i nyere tid er blitt omrørt og 

blandet. Blant topplagene ligger det stedlige og tilførte masser. Terrenget fremstår i dag 

som 100 % menneskeskapt, se figur 2.  

2.1.2 Blotningsgrad 

På knauser, nabber o.l. i terrenget er det enkelte blotninger, men der det er søkk o.l. er 

blotninger stort sett fraværende. Blotningsgraden for det undersøkte området er minst i vest 

og mest i øst, med et snitt på ca. 20 %. Geologi og strukturgeologi framgår tydelig til tross 

for liten blotningsgrad. 

2.1.1 Kvartærgeologi og, løsmasser 

Figur 3 viser løsmasseforholdene i det undersøkte området. Marin grense (MG) for området 

er ca. 65 m.o.h, (ref 2). Høyden på planlagt trase i det undersøkte området er 5 – 15 m.o.h, 

dvs under MG. Totalsonderingene viser løsmasser med mektighet fra 2,00 – 7,78 meter 
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bestående av grusig, sandig, siltig og leirig materiale. I vestre del av prosjektet, frem til 

Steinveienkrysset, er det 3,88 – 7,78 meter dypt, mens i den østre delen fra 

Steinveienkrysset og videre østover er det 2,00 – 3,95 meter dype løsmasser. For ytterligere 

detaljer, se ref 7. 

Figur 2: Skråfoto retning øst mot prosjekt område. GSV i blått langs fv. 12 Mercurvegen. Kilde: ref 5. 

Figur 3: Kvartærgeologisk kart (ref 2) med Mercurvegen i rektangel. Se NGU for tegnforklaring. 

Målestokk ca. 1: 20 000. 

Steinveienkrysset 



Fv. 12. Mercurvegen GSV, Harstad komm. Geologisk rapport for reguleringsplan nr. 50934-GEOL-015 

--- ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Side 8 av 20 

   

 Berggrunnsgeologi 

Berggrunnskartlegging viser at det er tre bergarter i området; a) sandstein med islett av 

kalsitt, b) amfibolitt og c) glimmerskifer/klorittskifer. Det er sandsteinen som dominerer i 

utbredelse og volum. Mineralogien for de tre bergartene er hhvis feltspat og kvarts, amfibol 

og biotitt, kloritt, feltspat og zoisitt. Kornstørrelse varierer fra 1 – 3 mm. Figur 4 illustrerer 

en bergartsgrense mellom amfibolitt øverst og sandstein underst.  

Stedvis opptrer bergartene med bånd som på figur 4. Andre steder indikerer myke folder i 

bergartene én eller flere generasjoner av metamorfose på store dyp. Dette har bl.a. resultert 

i tektonisk foliasjon (S1). Samtidig og/eller etter dannelse av S1, har bergarten blitt utsatt for 

én til flere episoder med sprø deformasjon. Foruten egen kartlegging er berggrunnskart fra 

NGU benyttet, (ref 3). NGU-kartene er grove og samsvarer dårlig med egen kartlegging. 

 

 
Figur 4: Foto av bergblotning ved fv. 12 med utpreget S1 i sandsteinen. Sandstein ligger her under 

amfibolitten og bergartsgrense er ca. der kompasset ligger. Foliasjonen (S1) er parallell med kompass. 
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Figur 5: Berggrunnskart etter egen kartlegging ved fv.12. De tre viktigste bergartene er sandstein, 

amfibolitt og glimmerskifer i gult, brunt og grønt. De dominerende strukturene S1, F1, S2 og S3 er 

presenterte i hhvis svart, grønt, rødt og gult. GS-traseen markert i blått. 

 Strukturgeologi  

2.3.1 Regionale strukturer  

Regionale strukturer og forkastninger er registrert i felt og fra flyfoto og topografisk kart. 

Berggrunnen er både lokalt og regionalt foldet.  

2.3.2 Strukturgeologi, geometri og terreng 

Med strukturgeologi menes elementer som sprekker, svakhetssoner, folder, lagdeling o.l. 

som opptrer systematisk i berggrunnen. Betegnelsen S1 (tektonisk foliasjon) brukes for den 

dominerende strukturen og som kan regnes som den mest opprinnelige strukturen i 

bergarten. S1 ble trolig dannet ved kompresjon i dypere deler av jordskorpen. Strukturene 

opptrer i bergskjæringer langs vegen og i blotningene på knauser og åser i området.  

• De tre bergartene består av fire sett strukturer, se figur 5: 

o S1 dominerer og har en snittorientering (strøk/fall) på 11º/45º. S1 er definert 

ved parallellorientert glimmer i de tre bergartene. Sprekkeavstand ca. 1 cm. 

o F1 er tolka som foldeakseplanet til S1 og har ei snittorientering på ca. 

32º/63º, dvs at strøkretningen til foldeaksen er omtrentlig lik den til S1. 

Sprekkeavstand 5 – 10 meter.  

o S2 har ei snittorientering på ca. 161º/85º. Sprekkeavstanden er 2 – 5 meter. 

o S3 er i snitt orientert 192º/77º med en sprekkeavstand på 5 – 10 meter. 

• I tillegg opptrer to struktursett med snittorientering på 240º/75º og 285º/85º, men 

de er ikke tatt med på sprekkerosen da de tolkes som sporadiske strukturer. 

• Alle sprekkesettene er i hovedsak ru.  

• Det er registrert vann i eksisterende bergskjæringer.  

S1 

F1 

S3 

S2 
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Figur 6: Stereoplott med de fire viktigste struktursett i området ved fv.12 Mercurvegen. GSV-traseen 

(mørkeblått) er skissert inn i forhold til strukturene i berggrunnen. 

 
Figur 7: Sprekkerose med de fire viktigste struktursett i området ved fv.12 Mercurvegen. GSV-traseen 

(mørkeblått) er skissert inn i forhold til strukturene i berggrunnen. 

S1:11º/45º 

F1:32º/63º 

S3:192º/77º S2:161º/85º 
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 Bergskjæringer 

I den vestre del av prosjektet er det registrert én bergblotning i/ved planlagt trase. En av 

boringene (den eneste i denne vestre delen) viser 6,5 meter dybde til berg, slik at her trolig 

ikke blir sprengning. Generelt viser boringene i denne delen dyp på mellom ca. 4 – 8 meter. 

Vi antar ett sprengningssted i den vestre del av prosjektet. 

I den østre del er det flere registrerte bergblotninger enn i den vestre del. Ut fra boringene 

ser en at det også er generelt tynnere løsmassemektigheter – i grove trekk 2 – 4 meters 

dybde til berg. Basert på blotningskartleggingen og totalsonderingene må det påregnes mer 

sprengning i østre del, dvs. fra Steinveikrysset og østover, enn i den vestre del, se V001a. 

Her antas det om lag seks sprengningssteder. 

Geometri til de eventuelle bergskjæringene blir på dette stadium vanskelig å bestemme. En 

kan ut fra blotningene grovt anta i alt syv bergskjæringer med lengder på i alt ca. 270 meter 

og med bergskjæringshøyder fra 2 – 6 meter. Vi antar en snitthøyde på 3 meter og en 

snittbredde på 3 meter. Dette tilsvarer et volum på ca 2430 m³ faste masser. 

Vi anbefaler at man bruker sømboring før sprengning. Det anbefales sømboring med tetthet 

c/c 250 mm, dvs 4 hull/meter, 4 meter snitt bordybde, hvor 1 meter er under planum, langs 

strekninger på i alt 270 meter. Det forventes i alt bli behov for ca. 4230 bormeter med 

sømboring. 

Sprengning i prosjektet skal følge standarder og krav som beskrevet i kapittel 5.4. 

Detaljering i sprengningsarbeidene gjøres når berget er avdekket. 

Bergskjæringene skal sikres med sikringsbolter. Her må en tilpasse boltelengden med 

strukturene i bergskjæringen etter salve. Vi ser for oss en boltetetthet på 1 bolt/20 m² noe 

som tilsvarer 40 stk. bolt til bergskjæringene. 

Forbolter bør settes inn for å låse bergmassene i tilfelle fare for utfall i skjæringsveggen ved 

sprengning. 

 Skjærsoner 

Ut fra kartlegging i området, er det påvist enkelte smale skjærsoner, se V001a og b. 
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3 GRUNNVANN, VANNSIG OG ISKJØVING   

 Grunnvann 

Det er ikke registrert brønner i NGU sin grunnvannsdatabase innenfor planområdet, (ref 6).   

 Vannsig og iskjøving 

Det er registrert fukt og vann i de største sprekkene i området. Vannsig og en del iskjøving 

kan forekomme.   

4 SKRED OG RISIKOVURDERINGER AV SKRED 

 Skredfarevurdering av snø-, sørpe-, is-, løsmasse-, 

jord/flom- og steinskred/steinsprang 

Det er gjort egne vurderinger av alle typer skred. I tillegg er det brukt NVE Skredatlas for 

skredfarevurderinger av snø-, sørpe-, is-, løsmasse-, jord/flom-, og steinskred/steinsprang 

(ref 8). NVE-Atlas viser at deler av østre del av prosjektet faller innenfor aktsomhetsområde 

for snø og stein.  

Fra befaringer og helhetsvurderinger antas det ikke sannsynlig med snøskred i området. Fra 

egne vurderinger er det størst sannsynlighet for steinsprang i området under anleggstiden. 

Det er ikke registrert skredhendelser i området, (ref 8). 

5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER - TOLKNINGSDEL 

 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje 

Borslitasje og borsynk vil påvirkes av kvartsinnholdet i bergarten. I én og samme bergart kan 

det være et stort variasjonsområde på borslitasje og borsynk. Økt kvartsinnhold gir generelt 

lav borsynk og økt borslitasje. Sandsteinen, som er den dominerende bergarten i området, 

viser et snitt på ca. 25% kvarts. Den vurderes til å ha en anvendbar materialkvalitet med 

tanke på i vegoverbygning. I mindre grad gjelder dette for amfibolitten, den kan stedvis være 

anvendbar. Det er ikke tatt bergprøver for laboratorieanalyser.  

Hvis det ansees som aktuelt å benytte bergmassene til bære- eller forsterkningslag, må 

styrke- og slitasjeegenskapene undersøkes nærmere ved hjelp av laboratorieanalyser. I 

første omgang må det utføres analyser for å bestemme Los Angeles-verdi (LA) og Micro 

Deval-verdi (MD). Dersom materialene tilfredsstiller kravene til bruk i vegoverbygning må 
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det utføres produksjonskontroll iht. N200. Vegteknolog bør kontaktes før prøvetaking og 

ved vurdering av resultater fra laboratorieanalysene. 

 Bergsikring 

5.2.1 Generelt 

Anslag over sikrings- typer og -mengder er satt opp i tabell 1. Endelig sikringsomfang og 

behov for sikring må vurderes og bestemmes i et senere planstadium. 

5.2.2 Rensk av berg 

Det er antatt behov for sprengning i syv bergskjæringer i dette prosjektet. Disse må 

avdekkes og renskes før sprengning. Det vil være aktuelt å renske både maskinelt og med 

spett etter sprengning. 

5.2.3 Bolter 

Før berg er avdekket vil det bli vanskelig å komme med eksakte mengder. Det anslås her et 

behov for spredt bolting i berg til de syv nevnte bergskjæringene. Vi anbefaler fullt innstøpte 

bolter, 3 – 4 meter lange. Til arbeidssikring benyttes kombinasjonsbolter. Når man sprenger 

ut kan det være at man avdekker nye sprekker slik at bergpartier vurderes som ustabile. 

Følgelig bør det tas høyde for nødvendigheten av å sikre disse med bolter etter 

utsprengning.  

Det kan bli behov for forbolting før sprengningsarbeidene starter opp. Forbolter med Φ 32 

mm og 6 – 8 meters lengde er god sikring for å beholde konturen der orienteringen av 

strukturer kan medføre risiko for større utfall utenfor prosjektert område.  

Det forutsettes at entreprenøren gjennomfører boltesikring i det omfang som er nødvendig, 

slik at uønskede utfall eller utrasinger forhindres under arbeidet. Ingeniørgeolog eller geolog 

bør bidra med disse vurderingene. 

5.2.4 Sikring med bånd og nett 

Det anbefales å ta med 30 stk fjellbånd og 100 m² steinsprangnett i kontrakten. 

5.2.5 Fibermarmert sprøytebetong 

Det anbefales å ta med 30 m³ sprøytebetong i kontrakten da dette kan være kan være en 

aktuell sikringsmetode i en tett oppsprukket og forvitret bergmasse. 
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5.2.6 Anslåtte sikringsmengder 

Tabell 1: Anslåtte sikringsmengder fv. 12, Mercurvegen GSV – Harstad kommune.  

Prosess Prosessnavn Enhet Mengde Kommentar 

23 Rensk og sikring i dagen       

23.1 
Rensk av skjæringer i berg, fjerning 

av renskemasse 
 M²  1200 Vanskelig å anslå 

23.12 Maskinrensk Time 100 Vanskelig å anslå 

23.13 Spettrensk Time 300 Anslått ca. 35 m²/time 

23.14 Fjerning av nedrenskede masser M³ 200 
Omfatter også fjerning av renskemasser under prosess 

23.19 (vanskelig å anslå mengde). 

Prosess Prosessnavn Enhet Mengde Kommentar 

23.2 Bolter     Totalt 60 stk, ikke inkludert forbolter 

23.21 Fullt innstøpte bolter Stk   Totalt 40 stk 

23.213 
Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 

m 
Stk 15   

23.214 
Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 

m 
Stk 15   

23.215 
Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,00 

m 
Stk 10   

23.22 Kombinasjonsbolter     
Totalt 20 stk. Benyttes ved behov for arbeidssikring, 

eller hvis det ønskes forspenning av boltene 

23.223 
Kombinasjonsbolter, lengde 3,00 

m 
Stk 7   

23.224 
Kombinasjonsbolter, lengde 4,00 

m 
Stk 7   

23.225 
Kombinasjonsbolter, lengde 5,00 

m 
Stk 6   

23.24 Forbolter     Totalt 70 stk 

23.244 
Forbolter, lengde 6,00 m, diameter 

32 mm 
Stk 40   

23.245 
Forbolter, lengde 8,00 m, diameter 

32 mm 
Stk 30   

Prosess Prosessnavn Enhet Mengde Kommentar 

23.3 Sikring med bånd og nett      Usikker 

23.31 Bånd M 90   

23.33 Festebolter for bånd og nett Stk 225   

23.4 Sikring med sprøytebetong       

23.42 
Sprøytebetong B35M45 med 

tilsetting av fiber 
M³ 30 

a) Prosessen omfatter også boring av drenshull. b) 

Energiabsorbsjonsklasse E1000. c) Drenshull bores til 

dybde 3,0 m og med c/c 3,0 m 

 Sprengningsopplegg 

5.3.1 Generelt  

Sprengningsarbeidet skal gjennomføres i nærføring med eksisterende veg. Dette må tas 

hensyn til. Salvestørrelse må vurderes underveis i sprengningsarbeidet mhp trafikkavvikling. 
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Sprengning anbefales gjennomført som kontursprengning, se håndbok R761 Prosesskoden 

(ref. 9). Der linjeføring tilsier at strukturplan kan følges, anbefales dette, se figur 7. Å ikke 

følge strukturplanene kan skape og/eller fremprovosere ustabiliteter. Det kan også bli 

aktuelt å sprenge ned mulig ustabilt berg utenfor prosjektert kontur, hvis nødvendig. 

Sprengningsarbeider vil pågå nær eksisterende veg slik at det vil være aktuelt med stengning 

over kortere eller lengre tidsperioder 

Inntil Statens Vegvesen som byggherre får høstet mer erfaring med oppfølging av utførende 

sprengningsentreprenør, vil den ingeniørgeologiske rapporten ikke legge for tydelige og 

detaljerte føringer for hvordan sprengningsarbeidet skal utføres. Dette for ikke å frata 

sprengningsentreprenøren det faglige ansvaret.  

Følgelig blir det desto viktigere å ha en tett, god og fortløpende dialog mellom byggherre og 

entreprenør før og under bygging. 

5.3.2 Atkomst  

Området der en skal bygge og sprenge i har lett atkomst og det er flere lokale veger som 

kan benyttes. Det er et viktig moment at man sørger for god plass for atkomst. Det er 

ønskelig at geolog kontaktes før anlegget starter opp.  

 Vibrasjonskrav 

5.4.1 Sprengning nær bebyggelse  

I nærheten av planlagt GSV, er det anslagsvis 85 bygninger som befinner seg i en radius på 

100 meter eller mindre fra de antatte sprengningsområdene, se illustrert på V003. Det er 

flere bygninger innenfor vibrasjonsområdet men som ikke er vist på V003. Alle berørte 

bygninger skal hensyntas i tilknytning til vibrasjoner utløste av pigging og 

sprengningsarbeider (ref 10).  

Før en starter opp med sprengningsarbeidet, må det gjennomføres kartlegging av 

fundamenteringsforhold og tilstand til bygningene og eventuelle andre objekter som rør i 

bakken, høyspentlinjer osv, som kan være sensitive for vibrasjoner. Deretter må det 

bestemmes hvilke av slike objekter det skal måles vibrasjoner på. Statens vegvesen har 

mulighet og kompetanse til å gjøre dette. 

 Kvalitet og anvendelse av steinmateriale 

Det er ikke tatt steinprøver for analyse tilknyttet anvendelse til vegbygging. 

 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori for området er fastsatt jfr. Eurocode 7 (ref 11) og bestemt ut i fra 

konsekvens-/pålitelighetsklasse, vanskelighetsgrad og krav i håndbok N200 (ref 1). For 
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byggeplanfasen velges CC/RC 2, dvs geoteknisk kategori 2, som ikke medfører krav til 

uavhengig kontroll av ingeniørgeologisk rapport. Skjema for valg av geoteknisk kategori og 

kommentar/begrunnelse er tatt med på side 2 i denne rapporten. Geoteknisk kategori er 

fastsatt ut fra vanskelighetsgrad og pålitelighets- konsekvensklasse. Generell geologi, 

terrengform og helheten til området er oversiktlig. Følgelig er geoteknisk prosjektkategori 

vurdert til: 

 

• Pålitelighetsklasse: 2. 

• Vanskelighetsgrad: Middels.  

• Dette gir geoteknisk prosjektkategori 2 for det aktuelle området. 

 Geologisk og ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Ingeniørgeologisk kartlegging skal utføres i henhold til Statens vegvesen Håndbok N200. I 

praksis skal hver salve kartlegges før man bestemmer sikringstype og omfang. Det må være 

på plass ansvarlig ingeniørgeolog for prosjektet før anleggsstart. Vedkommende må ha 

minimum 3 års relevant erfaring fra oppfølging av sprengningsarbeider og etablering av 

(høye) bergskjæringer. En gunstig ordning kan være at kartlegging utføres av et lag av 

kontrollingeniører og ingeniørgeolog i samarbeid med erfaren geolog/ingeniørgeolog med 

det overordnede ansvaret. 

Personer som gjennomfører geologisk kartlegging langs sprengte bergskjæringer og 

vurdering av permanent bergsikring skal ha følgende kompetanse: 

• Erfaring med ingeniørgeologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter.  

• Skal kjenne innholdet i denne rapporten. 

• Erfaring med bergteknikk, stabilitetsvurdering og geologisk kartlegging vhja Q-

metoden, (ref 12, 13). 

• Erfaring med å beslutte omfang og metoder for permanentsikring av bergskjæringer.  

• Skal kjenne sårbarhetsanalysen for prosjektet.  

• Skal kjenne til innholdet i Håndbok N200. 

 Dokumentasjon i byggefasen  

Utført sikring bør dokumenteres i henhold til krav gitt i prosesskoden for bergskjæringer, 

hovedprosess 2 i Håndbok R761 Prosesser, (ref 9). Dette gjelder både omfang av utført 

sikring og prøvetaking. Utført sikring skal dokumenteres med bilder slik at sikrings, -midler 

og –kvalitet til disse tydelig vises. For bolter skal det angis boltelengde og forankringstype. 

Følgende bør inngå i dokumenteringen av de geologiske forholdene:  

 

• Tegning/skissering av geologiske forhold og geologiske data under bygging av 

bergskjæringer. Særlig viktig her er svakhetssoner og ustabile bergmasser.  

• Fotografering og skissering av geologien etter hver salve.   
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Basert på geologisk kartlegging skal geolog eller ingeniørgeolog anvise permanentsikring 

etter sprengning. Det må settes av tid og mulighet for geolog til evt. anvisning fra korg. Det 

må påregnes å sette bolter etter hvert som det sprenges og bygges. Dette er et viktig aspekt 

i forhold til arbeidssikring, men også i forhold til at vegen skal trafikkeres under arbeidets 

gang. Det anbefales å legge opp til tett dialog mellom entreprenør og byggherres geolog 

gjennom hele byggefasen.  

6 AKTSOMHET IFT KLIMA, R, GAMMASTRÅLING MM 

 Klimaendringer 

Klimaendringer er en faktor som Statens vegvesen tar hensyn til i forbindelse med vurdering 

av framtidige skredhendelser og sikringstiltak i et endret klima. Klimatilpasning er også et 

relativt nytt uttrykk for dette.  

Et relevant grunnlag for geologiske og skredfaglige klimatilpasninger ved planlegging av 

veg, er nylig presentert i «Klimaprofil Troms» januar 2015 fra Norsk Klimaservicesenter. 

Med et ca. 50-100 års perspektiv fra prosjektet «Klima i Norge 2100» (ref 14) gir slike 

fylkesvise klimaprofiler pr. i dag det beste grunnlaget for hvordan vi lokalt bør ta høyde for 

klimaendringer. Dette er i korthet oppsummert under:  

«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». 

 Radon, gammastråling og syredannende bergarter 

De siste årene har et avdekket radon, gammastråling og tilfeller med syredannende 

bergarter tilknyttet Statens vegvesen sine prosjekt. Radongass (R) genereres fra nedbryting 

av radioaktive U/Th/K-kjerner og kan sammen med gammastråling utgjøre ei utfordring ifht 

HMS og/eller deponering. Generelt har disse kjernene utspring fra granitter, men kan 

gjennom geologiske prosesser som metamorfose og forvitring anrikes til store 

konsentrasjoner i de samme granittene og/eller andre bergarter som for eksempel svarte 

skifre og alunskifere.  

I tillegg til dette anbefales det å få på plass prosedyrer for kartlegging og håndtering av 

potensiell utlekking av syre og tungmetall fra bergartene, med respektive krav til oppfølging 

i anleggsfasen og driftsfasen. 

De overnevnte momentene radongass, radioaktivitet og syredannende bergarter er et viktig 

område som anbefales kartlagt i gjeldende prosjekt. Slik kartlegging bør gjøres i en tidlig 

planfase og er forholdsvis enkel. Håndholdt XRF måler totalkjemi men ikke stråling i 

bergarten. Den analyserer konsentrasjoner av grunnstoff som er tyngre enn Mg. XRF måler 
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på fast stoff, men kan likevel påvise om der er radioaktive grunnstoff som U, Th og K i 

berget, som ved nedbryting fører til radongass. XRF kan brukes som en innledende metode 

for avdekking av eventualiteter som for eksempel R, og om dette vil kunne skape HMS- og 

deponeringsproblem på et anlegg. Tilknyttet geologisk kartlegging er det hensiktsmessig å 

ta ut prøver av materiale som vil kunne representere problem. Ved bruk av XRF vil vi kunne 

avklare om vi overskrider 80 ppm U. 

I det undersøkte området er det ifølge NGU (ref 16) usikker aktsomhetsgrad for R. 

 Videre arbeid og undersøkelser i byggeplanfase 

På grunnlag av resultater fra de undersøkelsene som er gjennomført hittil, vurderes behov 

for følgende tilleggsundersøkelser før byggeplan og byggeplanfasen:  

1. Det anbefales å ta prøvemateriale av bergartene til vegbyggingsformål da en stor del 

av prosjektet vil gå gjennom områder med sandstein.  

2. Det anbefales å få på plass prosedyrer for kartlegging med håndholdt XRF og 

prosedyrer for håndtering av potensielle problematiske bergarter mhp radongass, 

radioaktivitet og utlekking av syre og tungmetall fra bergartene i alle prosjektfaser. 

3. Det må utføres kartlegges fundamenteringsforhold og tilstand til bygninger og andre 

objekter som er sensitive for vibrasjoner. Deretter må det finnes ut hvilke slike 

objekter som skal måles med tanke på vibrasjon.  

4. Det må utføres rystelsesmålinger og fotodokumentasjon av hus, murer o.l. 

7 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 

Entreprenøren skal for de risikoutsatte arbeidsoperasjonene gjennomføre sikker jobb 

analyse (SJA), på bakgrunn av byggherrens overordnede risikovurdering. Følgende forhold 

påpekes. Listen er ikke uttømmende: 

• Sprengningsarbeid er risikofylt. Det må vurderes tiltak for å øke arbeidssikkerheten.  

• Det forutsettes at nødvendige stabilitetsvurderinger og bergsikring gjøres underveis i 

sprengningsarbeidet, slik at sikkerheten ivaretas for arbeidere og trafikanter.  

• Det bør etableres prosedyrer for å unngå utilsiktet detonasjon av evt. gjenstående 

sprengstoff i samband med graving og sprengning i eksisterende veg jfr. håndbok for 

utfører av sprengningsarbeid, Håndbok 08 - Norsk fjellsprengningsteknikk, (ref 16).  

• Lengre stengning av vegen for å ivareta sikkerheten under sprengningsarbeidene.  

• Arbeidet vil foregå under marin grense. Mellomlagring av masser må kun skje i 

områder som er geoteknisk klarert bl.a. med hensyn på kvikkleire.  

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

skjæringstopp ha dårligere stabilitet, og være mer utsatt for erosjon. 
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8 KONTROLL I BYGGEFASE/KONTROLLPLAN 

Vibrasjonsmåling: I forhold til sprenging, pigging og bergmassestabiliteten i området, er det 

bli behov for vibrasjonsmåling på rystelsesutsatte steder. Det er hensiktsmessig å pålegge 

entreprenør å foreta tiltak samt og sette opp rystelsesmålere. 

Sprengning: Kontraktens krav til hullavstand i kontur og hjelperast, samt ladningsmengder 

må følges opp av byggherren slik at konturkvaliteten ivaretas. Salvestørrelse må planlegges 

opp mot geologisk kompleksitet, trafikkavvikling, og hvor lenge vegen kan være stengt. 

Dokumentasjon av bergkvalitet, permanent sikring og ingeniørgeologisk sluttrapport: 

Byggherren må utarbeide kontrollplan for arbeidet med bergskjæringene i forkant av 

anleggsfasen. Utført sikring må dokumenteres med bilder, der bergsikring og bergkvalitet 

vises tydelig. For sikringsbolter må det angis boltelengde og boltetype. Avslutningsvis skal 

det utarbeides en ingeniørgeologisk sluttrapport for arbeidet tilknyttet området. 
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