
 

side 1 av 29 

 
  

Nye Veier As 

GEOLOGISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN 
SKJÆRINGER I BERG 

 

Dato: 28.08.2020 
Versjon: 01 

www.asplanviak.no 



 

side 2 av 29 

Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver: Nye Veier As 
Tittel på rapport: Geologisk rapport til reguleringsplan - Skjæringer i berg 
Oppdragsnavn:  Prosjektklargjøring av E6 Moelv-Storhove 
Oppdragsnummer:  618455-04 
Utarbeidet av:  Anders Øyre 
Oppdragsleder: Laila Thingwall Færgestad 
Tilgjengelighet:  Åpen 

 

Kort sammendrag 
 

Geologisk rapport til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 2522 er utarbeidet av Asplan 
Viak. Det vil være åtte strekninger med bergskjæringer langs gang- og sykkelvegen. En av 
bergskjæringene er plassert i geoteknisk kategori tre, tre i kategori to og de resterende i kategori en. 

Bergskjæringene i profil 800 – 900, 3460 – 3500 og 3530 – 3680 vil ligge nærme, eller helt inntil ny 
gang- og sykkelveg/fortau. Her må det utføres ekstra bergsikring da det ikke vil være tilstrekkelig 
grøftebredde til å kunne fange opp eventuelle nedfall. Eksisterende bergskjæringer for disse 
strekningene skal beholdes. 

Bergskjæringen i profil 1850 – 1930 har en vei like i bakkant. Her må det utvises forsiktighet ifm. 
uttak for å unngå skader på den bakenforliggende veien. 

Bergskjæringen i profil 4150 – 4460 har høyder på opp imot 12 m og plasseres derfor i geoteknisk 
kategori 3. Eksisterende bergskjæring for denne strekningen skal beholdes, men eksisterende 
bergsikring må trolig erstattes i form av bolter, nett og sprøytebetong. 
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Forord 

 

Asplan Viak har vært engasjert av Nye veier AS for å utarbeide detaljregulering for Gang- og 
sykkelveg langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby i Øyer kommune. 

Denne rapporten er utarbeidet iht. beskrivelser i kap. 207.3 Geologisk rapport for reguleringsplan i 
SVV håndbok N200.  

 

 

 

Leikanger, 28.08.2020 

 

 

 

Anders Øyre Jan Helge Aalbu 
Ingeniørgeolog Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

Asplan Viak har vært engasjert av Nye veier AS for å utarbeide detaljregulering for gang- og sykkelveg 
langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby i Øyer kommune. I den forbindelse er de ingeniørgeologiske 
forholdene langs gang- og sykkelvegen beskrevet og tolke. Anders Øyre har utført befaring og skrevet 
rapporten. Jan Helge Aalbu har utført sidemannskontroll.  

Oversiktskartet i Figur 1 viser ca. trase for ny gang- og sykkelveg samt ca. plassering av 
bergskjæringene langs gang- og sykkelvegen. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart viser ca. trase for ny gang- og sykkelveg samt ca. plassering av bergskjæringene langs 
gang- og sykkelvegen. 

 

1.2. Rapportens innhold 

Rapporten gir en beskrivelse av de geologiske forholdene langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby, 
samt kartlegging av eksisterende bergskjæringer og ingeniørgeologiske tolkninger. Detaljeringsnivået 
er tilpasset plannivået iht. kap. 207.3 Geologisk rapport for reguleringsplan i SVV håndbok N200 [1].  

 

1.3. Befaring 

Det ble utført befaring i området 07.07.20 av ingeniørgeolog Anders Øyre. Befaringen foregikk til fots 
langs eksisterende fylkesvei. Det var overskyet og regnvær, men god sikt.  

Bergskjæring profil 800 – 900 
3 – 5 m høyde 

Bergskjæring profil 2760 – 3210 
3 – 7 m høyde 

Bergskjæring profil 2520 – 2640 
Inntil 3 m høyde 

Bergskjæring profil 1850 – 1930 
1 – 2 m høyde 

Bergskjæring profil 1000 – 1220 
3 – 5 m høyde 

Bergskjæring profil 3460 – 3500 
Inntil 3 m høyde 
 

Bergskjæring profil 3530 – 3680 
3 – 5 m høyde 

 

Bergskjæring profil 4150 – 4460 
5 – 17 m høyde 
Geoteknisk kategori 3 
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Følgende ble kartlagt og registrert i eksisterende bergskjæringer under befaringen 

• Bergmassekvalitet 
• Sprekkesett 
• Hydrologiske forhold 
• Mektighet av løsmasser på skjæringstopp 

Registreringene for de ulike bergskjæringene er beskrevet i kapittel 3. 

 

1.4. Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori er satt iht. retningslinjer i Håndbok N200 kap. 202.1 [1] og Eurokode 7-1 [2]. Se 
oversikt over geotekniske kategorier for de ulike bergskjæringene i Tabell 1. 

Tabell 1: Geoteknisk kategori for bergskjæringer langs gang- og sykkelvegen. 

Profil Geoteknisk kategori Årsak 

800 – 900 1 Lavere enn 5 m 

1000 – 1220 1 Lavere enn 5 m 

1850 – 1930 
2 

Uttak av skjæring nær 
eksisterende vei 

2520 – 2640 1 Lavere enn 5 m 

2760 – 3210 2 Inntil 7 m høyde 

3460 – 3500 1 Lavere enn 5 m 

3530 – 3680 2 Tørrmur på skjæringstopp 

4150 – 4460 3 Høyere enn 10 m 

 

1.4.1. Prosjekterings- og utførelseskontroll 
Klassifisering av prosjekterings- og utførelseskontroll bestemmes ut ifra geoteknisk kategori ved hjelp 
av Tabell 2 og Tabell 3 (hhv. tabell 203.2 og 203.4 i Håndbok N200 [1]).   

Krav til kontrollform blir videre gitt i Tabell 4 (tabell 203.5 i Håndbok N200 [1]). 

 

Tabell 2: Valg av prosjekteringskontrollklasse – bergskjæringer (tabell 203.2 i Håndbok N200 [1]). 

 

 

Tabell 3: Valg av utførelseskontrollklasse – bergskjæringer (tabell 203.4 i Håndbok N200 [1]). 
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Tabell 4: Krav til kontrollform (tabell 203.5 i Håndbok N200 [1]). 

 

 

Tabell 5: Prosjekteringskontrollklasse, utførelseskontrollklasse og krav til kontrollform. 

Profil PKK UKK Kontrollform 

800 – 900 1 1 Iht. Tabell 4 

1000 – 1220 1 1 Iht. Tabell 4 

1850 – 1930 2 2 Iht. Tabell 4 

2520 – 2640 1 1 Iht. Tabell 4 

2760 – 3210 2 2 Iht. Tabell 4 

3460 – 3500 1 1 Iht. Tabell 4 

3530 – 3680 2 2 Iht. Tabell 4 

4150 – 4460 3 3 Iht. Tabell 4 
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DEL 1: FAKTADEL 

2. GRUNNFORHOLD 

2.1. Topografi  

Gang- og sykkelvegen ligger i relativt slakt naturlig sideterreng (Figur 2). Mesteparten av nærliggende 
terreng har en helningsvinkel på under 25⁰, med noen få brattere områder. 

  

Figur 2: Helningskart viser generelt slake formasjoner i området. Rød linje viser omtrentlig trase og 
profilnummerering for gang- og sykkelvegen. Kart hentet fra høydedata.no. 
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2.2. Løsmasser  

Ifølge NGUs løsmassekart (Figur 3) er det varierende løsmassetyper langs gang- og sykkelvegen. De 
består av breelvavsetning, forvitringsmateriale og morene, i tillegg til noe bart fjell. Under befaringen 
i området ble det ikke fokusert på undersøkelse av løsmasser, men det ble observert både morene og 
forvitringsmateriale med varierende mektighet. 

 

Figur 3: Utsnitt fra NGUs løsmassekart. Rød linje viser omtrentlig trase og profilnummerering for gang- og 
sykkelvegen. 
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2.3. Berggrunnsgeologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart (Figur 4) består bergarten i området av skifer og sandstein. Dette stemmer godt 
overens med observasjoner gjort under befaring. 

 

 

Figur 4: Utsnitt fra NGUs berggrunnskart. Mørk blå linje viser omtrentlig trase og profilnummerering for gang- 
og sykkelvegen. 
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2.4. Strukturgeologi og bergmassekvalitet 

Under befaring ble det observert tre sprekkesett + sporadiske sprekker ved samtlige bergskjæringer. 
Bergmassens oppsprekkingsgrad varierer, men er generelt middels. Det ble observert noen 
svakhetssoner i den nordligste bergskjæringen i profil 4150 – 4460.  

2.5. Hydrologi og hydrogeologi 

Under befaring ble det observert rennende vann i eksisterende bergskjæringer ved profil ca. 850 og 
1000.  

2.6. Generelt om uttak og sikring av skjæringer i berg 

For skjæringer i berg er normale sikringsmetoder bolting, nett og sprøytebetong. Boltelengde og type 
må vurderes basert på de geologiske forhold. I Figur 5 vises prinsippskisse for blokkbevegelse og 
bolting. For å opprettholde en jevn skjæringskontur og unngå utfall, kan bruk av forbolter være et 
alternativ før sprengning. Ved bruk av nett bør dette være fastboltet i nedkant, for å unngå at nedfall 
havner i grøften/på gang- og sykkelveien. Sprøytebetong benyttes i hovedsak i forbindelse med 
oppknust berg. I forbindelse med slepper og svakhetssoner vil dreneringshull være et aktuelt tiltak.  

I områder hvor vann renner langs skjæringsveggen, vil dette kunne føre til utfordringer med 
iskjøving. Aktuelle tiltak vil være å kontrollere nedføringen ved bruk av dreneringsgrøfter og 
utsprengning av nisjer i skjæringsveggen, eller bruk av isnett. 
 

 

Figur 5: Prinsippskisse for blokkbevegelse og bolting. 

 

2.7. Skred 

Våren 2020 ble det utført en skredfarekartlegging for skred i naturlig bratt terreng for gang- og 
sykkelveistrekningen [3]. Grenseverdien for årlig nominell sannsynlighet for skred på gang- og 
sykkelvegen ble satt til 1/50 per km. Strekningen på 4 km ble delt inn i fire delstrekninger (Figur 6).  

Det ble vurdert at delstrekning 1, 2 og 3 har mindre sannsynlighet for skred mot gang- og sykkelveien 
enn 1/ 50 per år, noe som gir akseptabel skredrisiko i forhold til kravene gitt i risikomatrisen til SVV. 
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På delstrekning 4 ble det vurdert at sannsynligheten for skred mot gang- og sykkelveien er større enn 
1/50 per år, men mindre enn 1/20 per år. Strekningsrisikoen vurderes derfor å ha tolererbar 
skredrisiko i forhold til kravene gitt i risikomatrisen til SVV. Ved å gjennomføre skredsikringstiltak kan 
strekningsrisikoen reduseres til akseptabelt nivå. 

 

 

Figur 6: Oversikt over det vurderte området. Enhetsstrekninger markert med fargekoder. Aktsomhetsområder 
for jord- og flomskredfare markert med brun skravur. 

3. GEOLOGISK BESKRIVELSE AV BERGSKJÆRINGER 

I de kommende delkapitlene er beskrivelser av de planlagte bergskjæringene langs gang- og 
sykkelvegen. Beskrivelsene er basert på ingeniørgeologisk kartlegging av eksisterende bergskjæringer 
under befaring 07.07.20. De fleste av de eksisterende bergskjæringene skal utvides, men noen skal 
ha samme utforming som de har i dag.  

Følgende opplysninger er gjeldende for alle bergskjæringene: 

Basert på opplysninger i NGUs kart, samt egne observasjoner i felt, er bergartstypen for alle 
bergskjæringene langs den nye gang- og sykkelvegen sandstein og skifer med varierende grad av 
lagdeling og oppsprekking. Det er i skrivende stund ikke utført tester av bergmassen, så borbarhet, 
sprengbarhet og kvalitet på steinmateriale med tanke på bruk i veglinja blir ikke omtalt i denne 
rapporten.  

 

3.1. Profilnummer 800 – 900 

Bergskjæring på ca. 3 – 4 m høyde over ferdig gang- og sykkelveg. Like bak planlagt skjæring er det 
bolighus med tilhørende hager. Løsmasser bak eksisterende skjæringstopp skråner oppover 
terrenget før de flater ut i overgang til bakenforliggende hager. Det skal ikke sprenges ut ny 
bergskjæring i dette området og fanggrøften vil være smalere enn minimumskravet i håndbok N200 
[1]. 
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Oppsprekkingsgraden i bergmassen er middels. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til sporadiske 
sprekker. Det renner ut vann i eksisterende bergskjæring ca. i profil 850. 

Se Figur 7 i vedlegg for kart og foto. 

 

Tabell 6: Sprekkesett i bergskjæring profil 800 – 900. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 30/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite 
Minst fremtredende. Tilnærmet 
parallelt med gang- og sykkelveg. 

S2 Horisontal 10 – 50 cm Bølget, ru Lite Stedvis lagdeling. 

S3 135/70 50 – 100 cm Plan, ru Lite Mest fremtredende. 

 

  

3.2. Profilnummer 1000 – 1220 

Bergskjæringer på ca. 3 – 5 m høyde. Det er tynt løsmassedekke over bergskjæringen (<0,5 m). 
Vegetasjonen over løsmassene består generelt av torv, gress og blandingsskog. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen er middels. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til sporadiske 
sprekker. Det renner ut vann i eksisterende bergskjæring ca. i profil 1020. 

Se Figur 8 i vedlegg for kart og foto. 

Tabell 7: Sprekkesett i bergskjæring profil 1000 – 1220. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 30/90 20 – 70 cm Plan, ru Lite 
Tilnærmet parallelt med gang- og 
sykkelveg. 

S2 Horisontal 30 – 100 cm Bølget, ru Lite 

Stedvis lagdeling. Tett 
oppsprekking langs lagdelingen, 
spesielt i øvre deler av 
bergmassen. 

S3 120/90 50 – 100 cm Plan, ru Lite  

 

 

3.3. Profilnummer 1850 – 1930 

Bergskjæring mellom ny gang- og sykkelveg og Sørbygdsvegen. Små bergskjæringer på inntil 2 m 
høyde. Det er tynt løsmassedekke like over bergskjæringen (<0,5 m). Vegetasjonen over løsmassene 
består generelt av torv og småbusker. Litt lenger bak skjæringstopp (1 – 2 m) er sidefylling for 
Sørbygdsvegen. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen er middels. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til sporadiske 
sprekker. 

Se Figur 9 i vedlegg for kart og foto. 
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Tabell 8: Sprekkesett i bergskjæring profil 1850 – 1930. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 0/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite 
Tilnærmet parallelt med gang- og 
sykkelveg. 

S2 270/20 20 – 50 cm Bølget, ru Lite Minst fremtredende. 

S3 90/70 10 – 50 cm Plan, ru Lite  

 

 

3.4. Profilnummer 2520 – 2640 

Bergskjæringer på inntil 3 m høyde. Det er tynt løsmassedekke over bergskjæringene (<1 m). 
Vegetasjonen over løsmassene består generelt av torv, gress og blandingsskog. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen varierer mellom liten til sterk. Det ble observert 3 sprekkesett i 
tillegg til sporadiske sprekker. 

Se Figur 10 i vedlegg for kart og foto. 

 Tabell 9: Sprekkesett i bergskjæring profil 2520 – 2640. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 40/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite 
Tilnærmet parallelt med gang- og 
sykkelveg. 

S2 90/5 50 – 80 cm Bølget, ru Lite Stedvis lagdeling. 

S3 160/70 10 – 50 cm Plan, ru Lite  

 

 

3.5. Profilnummer 2760 – 3210 

Bergskjæringer på inntil 7 m høyde. Det er tynt løsmassedekke over bergskjæringene (<1 m). 
Vegetasjonen over løsmassene består generelt av torv, gress og blandingsskog. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen er generelt middels. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til 
sporadiske sprekker. 

Se Figur 11 i vedlegg for kart og foto. 

Tabell 10: Sprekkesett i bergskjæring profil 2760 – 3210. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 20/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite 
Tilnærmet parallelt med gang- og 
sykkelveg. 

S2 Horisontal 50 – 80 cm Bølget, ru Lite Stedvis lagdeling. 

S3 160/70 10 – 50 cm Plan, ru Lite  
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3.6. Profilnummer 3460 – 3500 

Bergskjæring mellom nytt fortau og veg til private eiendommer. Høyde på inntil 3 m. Det skal ikke 
sprenges ut ny bergskjæring i dette området, men fortau skal bygges inntil eksisterende skjæring. 
Løsmassene over skjæring består av sidefylling for den private veien.  

Oppsprekkingsgraden i bergmassen er middels til sterk. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til 
sporadiske sprekker. 

Se Figur 12 i vedlegg for kart og foto. 

Tabell 11: Sprekkesett i bergskjæring profil 3460 – 3500. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 20/90 5 – 20 cm Plan, ru Lite  

S2 Horisontal 5 – 20 cm Bølget, ru Lite 
Stedvis lagdeling og tett 
oppsprekking. 

S3 135/70 50 – 100 cm Bølget, ru Lite  

 

3.7. Profilnummer 3530 – 3680 

Bergskjæring og mur mellom nytt fortau og vei/hage. Høyde på inntil 5 m. Det skal ikke sprenges ut 
ny bergskjæring i dette området, men fortau skal bygges inntil eksisterende skjæring. Løsmassene 
over skjæringen består av hage i den nordlige delen og masser med økende mektighet opp mot 
bakenforliggende vei i den sørlige delen. Vegetasjon i den sørlige delen består av torv, gress og 
glissen blandingsskog. 

Det er en natursteinmur oppå bergskjæringen i den nordlige delen som holder på løsmasser/hagen 
bak. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen er middels. Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til sporadiske 
sprekker. 

Se Figur 13 i vedlegg for kart og foto. 

Tabell 12: Sprekkesett i bergskjæring profil 3530 – 3680. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 20/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite  

S2 0/5 20 – 80 cm Bølget, ru Lite Stedvis lagdeling. 

S3 90/90 10 – 50 cm Plan, ru Lite  

 

 

3.8. Profilnummer 4150 – 4460 

Bergskjæring på inntil ca. 12 m høyde. Det skal ikke sprenges ut ny bergskjæring i dette området. Det 
vil bli etablert fanggrøft mellom bergskjæringen og ny gang- og sykkelveg. Fanggrøften vil stedvis 
være smalere enn minimumskravet i håndbok N200 [1]. Bergskjæringen er sikret med bolter, nett og 
noe sprøytebetong. Tilstanden på eksisterende bergsikring er ikke kjent. 

Det er relativt mektig løsmassedekke over skjæringstopp (ca. 5 – 10 m). Løsmassene er stedvis sikret 
med finmasket geonett (ca. 1 cm masker) med skråningsvinkel på ca. 1:1,5. Det er også bygd 
natursteinsmurer langs deler av skjæringstopp for å holde på foten av løsmassene. Bak 
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løsmasseskråningene er et jorde med skråningsvinkel på ca. 1:4,5. Vegetasjonen på 
løsmasseskråningene består hovedsakelig av busker og blandingsskog. 

Oppsprekkingsgraden i bergmassen varierer mellom liten til sterk, inkludert noen knusningssoner. 
Det ble observert 3 sprekkesett i tillegg til sporadiske sprekker. 

 

Se Figur 14 i vedlegg for kart og foto. 

 

Tabell 13: Sprekkesett i bergskjæring profil 4150 – 4460. 

Sprekkesett Strøk/fall Sprekkeavstand Overflate Sprekkefyll Kommentar 

S1 0/80 10 – 100 cm Plan, ru Lite 
Tilnærmet parallelt med gang- og 
sykkelveg. 

S2 Horisontal 10 – 100 cm Bølget, ru 

Noen 
soner med 
oppknust 
bergmasse. Stedvis lagdeling. 

S3 270/70 20 – 100 cm Plan, ru Lite  

 

 

DEL 2: TOLKNINGSDEL 

4. INGENIØRGEOLOGISKE TOLKNINGER AV BERGSKJÆRINGER 

I de kommende delkapitlene er ingeniørgeologiske tolkninger som omhandler bergskjæringene langs 
ny gang- og sykkelveg. Tolkningene er basert på beskrivelsene i kapittel 3 i dette dokumentet. 

4.1. Profilnummer 800 – 900 

Siden fanggrøften mellom bergskjæring og gang- og sykkelveg blir smalere enn minimumskravet i 
håndbok N200 [1], vil det være nulltoleranse for nedfall. 

Det må forventes iskjøving om vinteren ca. i profil 850. Ifm. detaljprosjektering bør dette hensyntas 
ved for eksempel fordypning i skjæringsveggen (isnisje) og evt. is-nett for å unngå nedfall av is mot 
gang- og sykkelvegen. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og bevare 
skjæringsveggens utforming over tid.  

Tabell 14: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/5 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 90 % av bergskjæring m3/m2 

Isnett 10 m2 
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4.2. Profilnummer 1000 – 1220 

Det må forventes iskjøving om vinteren fra bekk ca. i profil 1020. Ifm. detaljprosjektering bør dette 
hensyntas ved for eksempel fordypning i skjæringsveggen (isnisje) og evt. is-nett for å unngå nedfall 
av is mot gang- og sykkelvegen. 

Skjæringsveggen bør sprenges ut med fallvinkel 10:1 med fall mot gang- og sykkelvegen. Fallvinkelen 
kan evt. justeres noe, slik at skjæringsveggen følger det steile sprekkesettet som er tilnærmet 
parallelt med gang- og sykkelvegen. Endelig fremgangsmetode for sprengningsarbeidene avgjøres i 
samråd mellom sprengningsbas og ingeniørgeolog ifm. anleggsarbeidene. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og bevare 
skjæringsveggens utforming over tid. 

Tabell 15: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/5 m2 Stykk 

Isnett 10 m2 

 

4.3. Profilnummer 1850 – 1930 

Bergskjæringen er lokalisert like på nedsiden av Sørbygdsvegen. Dette må tas hensyn til ifm. 
sprengning og sikring for å unngå utrasinger/skader på denne.  

For å gjøre minst mulig inngrep kan bredden på grøfta mellom gang- og sykkelvegen og 
skjæringsveggen reduseres. Det er ikke oppgitt breddekrav til fanggrøft for bergskjæringer lavere enn 
3 m i SVV håndbok N200. 

Sidefyllingen til Sørbygdsvegen bør legges så bratt som mulig og det kan evt. være aktuelt å bygge 
betongmur på skjæringstopp for å danne en fot for sidefyllingen. 

Skjæringsveggen bør sprenges ut med fallvinkel 10:1 med fall mot gang- og sykkelvegen. Endelig 
fremgangsmetode for sprengningsarbeidene avgjøres i samråd mellom sprengningsbas og 
ingeniørgeolog ifm. anleggsarbeidene. 

Det anbefales å utføre forbolting for å bevare utformingen av skjæringsveggen best mulig. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og bevare 
skjæringsveggens utforming over tid. 

 

Tabell 16: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/5 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 
(særlig aktuelt ved liten grøftebredde) 90 % av bergskjæring m3/m2 

Isnett 10 m2 
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4.4. Profilnummer 2520 – 2640 

Skjæringsveggen bør sprenges ut med fallvinkel 10:1 med fall mot gang- og sykkelvegen. Fallvinkelen 
kan evt. justeres noe, slik at skjæringsveggen følger det steile sprekkesettet som er tilnærmet 
parallelt med gang- og sykkelvegen. Endelig fremgangsmetode for sprengningsarbeidene avgjøres i 
samråd mellom sprengningsbas og ingeniørgeolog ifm. anleggsarbeidene. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som lite til sterkt oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og bevare 
skjæringsveggens utforming over tid. 

Tabell 17: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/5 m2 Stykk 

 

4.5. Profilnummer 2760 – 3210 

Skjæringsveggen bør sprenges ut med fallvinkel 10:1 med fall mot gang- og sykkelvegen. Fallvinkelen 
kan evt. justeres noe, slik at skjæringsveggen følger det steile sprekkesettet som er tilnærmet 
parallelt med gang- og sykkelvegen. Endelig fremgangsmetode for sprengningsarbeidene avgjøres i 
samråd mellom sprengningsbas og ingeniørgeolog ifm. anleggsarbeidene. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og bevare 
skjæringsveggens utforming over tid. 

Tabell 18: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/10 m2 Stykk 

Sikringsbolter 4 m Ø25 1 bolt/10 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 90 % av bergskjæring m3/m2 

 

4.6. Profilnummer 3460 – 3500 

Grunnet plassmangel skal det ikke tas ut skjæring i dette området og det er planlagt fortau i stedet 
for gang- og sykkelveg. Fortauet skal gå helt inntil eksisterende skjæringsvegg og det er således 
nulltoleranse for nedfall. 

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat til sterkt oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og 
bevare skjæringsveggens utforming over tid. 

 

Tabell 19: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m 1 bolt/5 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 90 % av bergskjæring m3/m2 

Isnett 10 m2 
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4.7. Profilnummer 3530 – 3680 

Grunnet plassmangel skal det ikke tas ut skjæring i dette området og det er planlagt fortau i stedet 
for gang- og sykkelveg. Fortauet skal gå helt inntil eksisterende skjæringsvegg og det er således 
nulltoleranse for nedfall. 

Natursteinsmuren som er oppå bergskjæringen i den nordlige delen ser ut til å være i god stand.  

Siden det er observert tre sprekkesett og sporadiske sprekker, samt at bergmassen kan 
karakteriseres som moderat til sterkt oppsprukket, må det påregnes sikring for å unngå nedfall og 
bevare skjæringsveggens utforming over tid. 

Tabell 20: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m 1 bolt/5 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 90 % av bergskjæring m3/m2 

 

4.8. Profilnummer 4150 – 4460 

Fanggrøften mellom bergskjæringen og ny gang- og sykkelveg vil på deler av strekningen bli smalere 
enn kravene i håndbok N200 [1]. Det vil i disse områdene være nulltoleranse for nedfall.  

Det er i skrivende stund ikke utført tilstandsvurdering av eksisterende bergsikring, derfor tas det i 
denne rapporten utgangspunkt i at eksisterende bergsikring må erstattes. Aktuelle sikringsmetoder 
vil være fullgyste bolter, nett og sprøytebetong. Endelig omfang av sikring avgjøres etter en grundig 
stabilitetsvurdering av bergskjæringen, tilstandsvurdering av eksisterende sikring, samt 
behovsvurdering ift. fanggrøftens endelige bredde. 

De relativt mektige løsmassene bak skjæringstopp er delvis sikret med geonett og natursteinsmur. 
Det må gjøres en stabilitets-/tilstandsvurdering av løsmassene. Eventuelle nødvendige tiltak for 
stabilisering av løsmassene blir ikke omtalt i denne rapporten, men må detaljprosjekteres før 
anleggsarbeidene starter. 

 

 

Tabell 21: Anslått sikringsbehov. 

Type Mengde Enhet 

Sikringsbolter 3 m Ø20 1 bolt/12 m2 Stykk 

Sikringsbolter 4 m Ø25 1 bolt/12 m2 Stykk 

Sikringsbolter 5 m Ø25 1 bolt/12 m2 Stykk 

Sprøytebetong eller steinsprangnett 40 % av bergskjæring m3/m2 

 

5. SPESIELLE HMS-FORHOLD 

Eksisterende bergskjæringer i profilnummer 4150 – 4460 har høyder på opp imot 12 m, samt 
skrånende terreng med stedvis glatt underlag i overkant. Det bør utarbeides gjennomtenkte 
prosedyrer for å unngå fallulykker i dette området. 
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6. BEMANNING 

Det anbefales at ingeniørgeolog er hyppig tilstede underveis i anleggsarbeidene for oppfølging av 
uttaksmetodikk og sikring i samråd med sprengningsbas. For de høye bergskjæringene lengst nord 
kreves spesielt tett oppfølging.  
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VEDLEGG – KART OG FOTO AV EKSISTERENDE SKJÆRINGER  

På de kommende sidene vises kart over foreløpig prosjektert gang- og sykkelveg inkludert 
bergskjæringer, samt foto som viser representativ bergmassekvalitet og de ulike sprekkesettene i 
eksisterende bergskjæringer. 
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Figur 7: Bergskjæring i profil 800 – 900. 
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Figur 8: Bergskjæring i profil 1000 – 1220. 
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Figur 9: Bergskjæring i profil 1850 – 1930. 
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Figur 10: Bergskjæring i profil 2520 – 2640. 
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Figur 11: Bergskjæring i profil 2760 – 3210. 
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Figur 12: Bergskjæring i profil 3460 – 3500. 
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Figur 13: Bergskjæring i profil 3530 – 3680. 
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Figur 14: Bergskjæring i profil 4150 – 4460. 
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