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Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og 
Tvedestrand i Agder. Rapporten tar for seg temaet ingeniørgeologi. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange 
er prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for ingeniørgeologi har vært Torun Rise.  
 
Juni 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 
Foreliggende ingeniørgeologiske rapport for detaljreguleringsplan omfatter 
bergskjæringer og hydrogeologi på strekningen langs ny E18 mellom Tvedestrand og 
Bamble.  
 
Ingeniørgeologisk kartlegging ble først gjennomført med utgangspunkt i veilinja slik den 
var beskrevet i kommunedelplanen. Siden den gangen har det blitt jobbet med en 
optimalisering av veilinja. Dette har medført at tidligere befarte lokaliteter, og andre 
grunnundersøkelser enkelte steder ikke lenger ligger i reguleringsplanens planlagte 
veilinje. For beskrivelser av planlagte bergskjæringer er det tatt utgangspunkt i veilinja 
slik den forelå pr. ultimo april 2021.  
 
Veitraseen slik den er presentert i foreliggende rapport er i hovedsak planlagt i 
bergarter som migmatitt og ulike gneiser i veksling med amfibolitt. Med bakgrunn i 
kunnskap om bergartene i området, samt erfaringer fra nærliggende prosjekter, må det 
forventes at det finnes sulfidholdige gneisbergarter langs veistrekningen.  
 
I planområdet er det i hovedsak observert 3 sprekkesett på befaringslokalitetene langs 
traseen. Stedvis er det også observert et fjerde sprekkesett. Typisk er at to av 
sprekkesettene er steile og ett er tilnærmet horisontalt til subhorisontalt. 
Sprekkesettene står hovedsakelig vinkelrett på hverandre. Ett av de steile 
sprekkesettene følger typisk foliasjonen i bergmassen, der slik foliasjon i bergmassen er 
til stede. Generelt er det observert lite sprekkefylling og sprekkebelegg, men det 
forventes sprekkefylling og -belegg på det dypet der skjæringene tas ut under 
dagfjellsonen. Videre er det forventet at depresjoner i terrenget er forbundet med 
svakhetssoner og disse har strøk typisk NV-SØ og NØ-SV. Svakhetssonenes bredde mot 
dypet er derimot ukjent. 
 
I foreliggende rapport er planlagte bergskjæringer med forventet høyde over 10 meter 
nummerert fra sør til nord i samsvar med profilnummereringen i prosjektet. Til sammen 
er det beskrevet 59 skjæringer langs strekningen. Av disse er 18 skjæringer ensidige og 
de resterende er tosidige. Største planlagte skjæringshøyde i dagens veilinje er ca. 43 
meter. Det må forventes utfordringer knyttet til etablering av de høyeste skjæringene.  
Skjæringsveggarealet av alle skjæringene med forventet høyde over 10 meter er ca. 
545 000 m². Totalt i prosjektet forventes det ytterligere ca. 100 000 m² med 
bergskjæringsflater, men disse er knyttet til skjæringer med en høyde under 10 meter og 
behandles ikke spesifikt i denne rapporten.  
 
Bergskjæringene er i utgangspunktet planlagt så nært vertikalt som mulig, med helning 
10:1, men dette må tilpasses stedlige geologiske forhold. I foreliggende rapport er det 
lagt opp til at det for skjæringer med høyde over 10 meter bør vurderes etablering av 
hyller. En nærmere vurdering av pallhøyder må avklares i detaljprosjekteringen.  
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Med bakgrunn i bergforholdene som ble observert i forbindelse med ingeniørgeologisk 
kartlegging, i tillegg til erfaringer fra tilsvarende bergmasse og nærliggende prosjekter, 
er det utarbeidet anslag for forventet bergsikring. Det gjøres oppmerksom på at 
estimatene er grove anslag og forutsetter en skjæringsutforming som beskrevet i 
foreliggende rapport. Spesielt for bergskjæringer med høyde over 10 meter er det 
knyttet en del usikkerhet til sikringsmengder og behovet for tung bergsikring. Endelig 
sikringsbehov inkludert type bergsikring og metode for utførelse, må avklares i 
utførelsesfasen og etter at bergskjæringene er etablert. Rapporten omfatter ikke en 
endelig vurdering av skjæringenes total- eller detaljstabilitet.  
 
Det finnes mer enn 100 registrerte brønner i området, og flere av disse ligger nær 
planlagt ny veilinje. Trolig finnes det flere uregistrerte brønner, da det er privat 
vannforsyning langs det meste av strekningen. Skjæringer, og spesielt høye skjæringer, 
vil kunne ha påvirkning på den lokale grunnvannsstanden der de etableres i nærheten 
av svakhetssoner i tilknytning til omkringliggende vann, myrer, elver eller bekker. Det er 
installert poretrykksmålere (piezometre) 12 steder langs traseen og standrør 2 steder 
for å gjøre poretrykksmålinger og vannstandsmållinger og på denne måten kunne 
vurdere blant annet stabiliteten av løsmasser og variasjoner i naturlig grunnvannsnivå. 
Grunnvannsbrønner og energibrønner i nærheten av skjæringer kan bli påvirket av 
anleggsarbeidene i forbindelse med bygging av ny E18. Før oppstart må det derfor 
gjennomføres en nærmere kartlegging og vurdering av disse.  
 
Geoteknisk kategori fremkommer som en funksjon av pålitelighetsklasse og 
vanskelighetsgrad. Vanskelighetsgraden i prosjektet er vurdert til høy. Med bakgrunn i 
dette er det valgt å definere prosjektet i tre ulike geotekniske kategorier; geoteknisk 
kategori 1 for områder med bergskjæringer med høyde under 5 meter, geoteknisk 
kategori 2 for områder med bergskjæringer med høyde under 10 meter og geoteknisk 
kategori 3 for områder med bergskjæringer hvor høyden er over 10 m. Det gjøres for 
øvrig oppmerksom på at også bergskjæringer med høyde under 10 meter kan bli 
definert i geoteknisk kategori 3, dersom det i anleggsfasen avdekkes kompliserte 
grunnforhold eller fare for forurensende avrenning.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn  
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som 
ble vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert 
strekningen E18 Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som 
skal reguleres går gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og 
kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 
 
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland 
og ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest 
mot øst. I Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til 
Kristiansand hvor den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 
 
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det 
bestemt at E18 i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør 
internasjonalt. For reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av 
høsten 2020. Prosjektet E18 Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av 
reguleringsplanarbeidet for E18 mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra 
kommunedelplanarbeidet videreført i planprogram for regulering av E18 Dørdal – 
Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter beskrives derfor prosjektet i retning fra 
Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått motsatt retning og blitt til E18 
Tvedestrand – Bamble. 
 

 
Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, 
og er utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 

Samfunnsmål  

• Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i 
NTP 2022-2033 nås. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 
 

Side 11 av 222 
 

 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er 
sikkert og fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og 
arbeidsmarkedet. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye 
transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Effektmål 

• Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, med minimum 15 % av investeringskostnadene fra 
åpningsåret i forhold til Nullveinettet.  

• Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 
færre skadde og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

• Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal. 

• Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- 
og arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

• Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 
framkommeligheten på øvrig veinett.  

• Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og 
Tvedestrand. 

 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket  
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i 
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til 
ny E18 Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte 
veien kobles til ny E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen 
er på ca. 54 km, og planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 
 

 
Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av 
planarbeidet. 
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I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, 
Brokelandsheia i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til 
veikryssene omfatter tiltaket konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke 
trafikanter, friluftsliv og veier.  
 
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med 
tilhørende masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for 
masselagring som en del av tiltaket. 
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3 Bakgrunn og forutsetninger 
Foreliggende rapport omfatter ingeniørgeologiske forhold langs ny veitrasé for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble. Rapporten er delt opp i to deler; en faktadel (del 1) og 
en tolkningsdel med ingeniørgeologiske vurderinger (del 2).  
 
Det er i reguleringsplanfasen besluttet å gjøre endringer ved to planlagte 
skjæringer, hvor det nå skal etableres tunnel. Dette gjelder ved Bergehaganeheia 
(skjæring 1) og ved Bråtvann (skjæring 33), og er ikke inkludert i foreliggende 
rapport eller vedlegg. Det vises til «Fagrapport ingeniørgeologi – Bergehaganeheia 
tunnel» [1] og «Fagrapport ingeniørgeologi – Bråtvannstunnelen» [2] for nærmere 
informasjon og beskrivelse. Rapportene er under utarbeidelse på nåværende 
tidspunkt. 
 
Rapporten inneholder ikke geotekniske vurderinger. For nærmere beskrivelse av 
geotekniske forhold og vurderinger langs traseen henvises det til geoteknisk rapport for 
reguleringsplan [3].  
 
Videre omfatter ikke rapporten nærmere vurderinger av skredrisiko. Dette er beskrevet i 
vedlegg 4.  
 
Foreliggende rapport er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan og den har til 
hensikt å beskrive forventede ingeniørgeologiske forhold og løsninger basert på krav gitt 
i SVVs håndbok N200 [4].  
      
Prosjektet E18 Tvedestrand – Bamble vil bli gjennomført som en totalentreprise, noe 
som innebærer at den valgte entreprenøren vil være ansvarlig for både 
detaljprosjektering og bygging. Med utgangspunkt i dette er det valgt å utforme 
foreliggende rapport uten at det legges for detaljerte føringer for hvordan prosjektet 
skal gjennomføres. Dette innebærer blant annet at det ikke er gitt detaljerte beskrivelser 
knyttet til hvordan bergskjæringene skal utformes, kun generelle beskrivelser om hva 
som bør vurderes og hensyntas. Vurderinger og endelig prosjektering av 
bergskjæringene vil være entreprenørens ansvar i byggeplanfasen. Reguleringsplanen er 
utformet basert på at entreprenøren skal ha frihet til å optimalisere veilinja, eksempelvis 
med tanke på skjæringsutforming og masseuttak/-disponering.  
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3.1 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale  
Grunnlaget for utarbeidelse av foreliggende rapport er ingeniørgeologiske 
undersøkelser ved de aktuelle befaringslokalitetene i tillegg til bakgrunnsmaterialet 
listet opp nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende.  
 

• Berggrunnskart fra NGU, målestokk 1:50 000. 
• Kvartærgeologiske kart fra NGU, målestokk 1:50 000. 
• Topografiske kart. 
• Grus- og pukkdatabase fra NGU. 
• Relieffkart fra kartverket. 
• Aktsomhetskart for snø-, stein- og jordskred fra NVE. 
• Ingeniørgeologisk rapport fra kommunedelplan.  
• Notater og rapporter fra nærliggende prosjekter. 
• AR5 fra NBIO. 
• Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA). 
• Brønner kartlagt i forbindelse med dette prosjektet. 
• Kommunale planer og hovedplaner for vann og avløp. 

 
Som grunnlagsmateriale er det også benyttet relevante håndbøker, veiledninger og 
standarder slik de forelå pr. desember 2020. Disse er gjengitt i referanselisten i kapittel 
21.  
 

3.2 Linjeføring og bergskjæringer  
Prosjektet beskrives fra nord til sør, altså fra Bamble til Tvedestrand. Profileringen 
starter med profil 500 i Tvedestrand og øker nordover. Dette innebærer at beskrivelsene 
i det videre blir mot synkende profilnummer. I foreliggende rapport er det benyttet 
himmelretninger når det henvises til skjæringer langs veien.  
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4 Geoteknisk kategori  
Avhengig av kompleksitet og risiko skal prosjekter klassifiseres i geotekniske kategorier 
(1, 2 og 3). For veiprosjekter skal geoteknisk kategori bestemmes i henhold til Eurokode 
7 del 1 [5]. Ulike deler av et prosjekt kan plasseres i ulik kategori. Eurokode 7 har få 
direkte beskrivelser knyttet til anlegg i berg, deriblant bergskjæringer. Med bakgrunn i 
dette har Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) utarbeidet en veileder for bergarbeider [6]. 
I tillegg har også SVVs håndbok N200 [4] angitt beskrivelser knyttet til definisjon av 
geoteknisk kategori for bergskjæringer. Vurderinger knyttet til valg av geoteknisk 
kategori er gitt i det videre.  
 
Ut fra kriterier gitt i Eurokode 0 [7] skal det velges konsekvensklasser (CC), angitt som 
konsekvensklasse 1 (CC1), konsekvensklasse 2 (CC2) og konsekvensklasse 3 (CC3). Videre 
skal det basert på Nasjonalt tillegg i Eurokode 0 angis pålitelighetsklasse, hvor et utdrag 
er vist i Tabell 4-1.  
 
Tabell 4-1: Utdrag av tabell NA.A1 (901) i Nasjonalt tillegg til Eurokode 0 [7]. 

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 
konstruksjoner og konstruksjonsdeler 

Pålitelighetsklasse 
(CC/RC) 
1 2 3 4 

Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall    X 
Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
kompliserte tilfeller*. 

 (X) X (X) 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
enkle og oversiktlige grunnforhold* 

X (X)   

*Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg skal 
det også tas hensyn til omkringliggende områder og byggverk.  

 
Som det fremgår av Tabell 4-1 er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i to 
alternativer; "kompliserte tilfeller" og "enkle og oversiktlige grunnforhold". Med 
bakgrunn i stedvis svært høye og tosidige bergskjæringer, i kombinasjon med stedlige 
sprekkeorienteringer som potensielt kan skape ulike typer av utfall av bergmasse i 
skjæringene, samt muligheter for forurenset avrenning, er det valgt å definere 
prosjektet i to ulike pålitelighetsklasser; CC/RC 2 for bergkjæringer med høyde under 10 
meter og CC/RC 3 for bergkjæringene med høyde over 10 meter.  
 
Geoteknisk kategori fremkommer som en funksjon av pålitelighetsklasse og 
vanskelighetsgrad [6]. Vanskelighetsgrad er vist i Tabell 4-2.  
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Tabell 4-2: Vurdering av vanskelighetsgrad [6]. 

Vanskelighetsgrad 
Lav Oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av 

grunnforholdene. Ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å 
fastlegge eventuelle nødvendige geotekniske parametere. Tilfredsstillende 
erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan 
dokumenteres. 

Middels Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er 
påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig 
grad av nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende 
grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres. 

Høy Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket 
av grunnforholdene. Grunnforholdene kan bare delvis fastsettes og 
undersøkelser under bygging kan være nødvendig. 

 
Med bakgrunn i Tabell 4-2 er vanskelighetsgraden for E18 Tvedestrand – Bamble vurdert 
til høy. Bakgrunnen for dette er i hovedsak knyttet til at prosjektet omfatter et stort 
antall bergskjæringer med høyde over 30 meter (totalt 12 av 59 skjæringer), og 
grunnforholdene i disse områdene er tidvis uoversiktlige eller vanskelige. I tillegg 
forventes bergmassene å inneholde syredannende mineraler, noe som kan medføre 
fare for sur avrenning og behov for avbøtende tiltak.  
 
Geoteknisk kategori defineres som vist i Tabell 4-3.  
 
Tabell 4-3: Definisjon av geoteknisk kategori [6]. 

Pålitelighetsklasse Vanskelighetsgrad 
Lav Middels Høy 

CC/RC 1 1 1 2 
CC/RC 2 1 2 2/3 
CC/RC 3 2 2/3 3 
CC/RC 4* * * * 

 
Med bakgrunn i dette velges det for dette prosjektet å definere prosjektet i tre ulike 
geotekniske kategorier:  

• Geoteknisk kategori 1: Områder med bergskjæringer med høyde under 5 meter.  
• Geoteknisk kategori 2: Områder med bergskjæringer med høyde 5 - 10 meter.  
• Geoteknisk kategori 3: Områder med bergskjæringer med høyde over 10 meter.  

 
En slik inndeling samsvarer med retningslinjene i SVVs håndbok N200 [4], hvor inndeling 
av geoteknisk kategori for bergskjæringer er definert som vist i Tabell 4-4.  
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Det gjøres oppmerksom på at foreliggende rapport ikke gir en nærmere beskrivelse av 
bergskjæringer med høyde under 10 meter. Videre gjøres det oppmerksom på at også 
disse skjæringene kan bli definert i geoteknisk kategori 3, dersom det i anleggsfasen 
avdekkes kompliserte grunnforhold eller fare for forurensende avrenning.  
I tillegg må det presiseres at prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise, og at 
det i videre prosjektering og bygging kan bli endringer i skjæringshøyder. Definering av 
de ulike skjæringenes geotekniske kategori må i byggeplanfasen gjøres basert på 
skjæringenes faktiske høyde.   
 

Tabell 4-4: Definisjon av geoteknisk kategori for bergskjæringer [4].  

Geoteknisk 
kategori 3 

Bergskjæringer høyere enn 10 m (målt fra ferdig vei). 
Bergskjæringer der svakhetssoner/slepper vil kunne føre til større utglidninger. 
Bergskjæringer i foten av høye skråninger/fjellsider der inngrep vil kunne føre til 
stabilitetsproblemer. 
Bergskjæringer med skrånende terreng over skjæring, hvor skredfare og 
stabilitet må håndteres. 
Bergskjæringer der hensynet til bygninger, konstruksjoner, infrastruktur o.l. i 
umiddelbar nærhet må ivaretas. 
Bergskjæringer i bergarter som vil kunne gi forurensende avrenning. 

Geoteknisk 
kategori 2 

Middels høye (inntil 10 m) bergskjæringer uten spesiell risiko eller 
vanskelige/uvanlige grunnforhold mht. sprengning og stabilitet. 

Geoteknisk 
kategori 1 

Lave skjæringer < 5m 
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DEL 1: FAKTADEL 
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5 Utførte undersøkelser  

5.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser  
Det er i deler av prosjektområdet tidligere utført grunnundersøkelser. Totalt omfatter 
dette omkring 1000 sonderinger, noe som inkluderer enkle sonderinger, 
dreiesonderinger, totalsonderinger etc., som COWI har fått tilgang til. Det er utført CPT i 
utvalgte punkter, og i tillegg prøvetakinger og laboratorieforsøk. Prosjektområdet er 
stort og grunnforholdene varierende. Aktuelle rapporter er funnet ved hjelp av NADAG, 
Statens Vegvesens rapportweb-tjeneste samt NVE Atlas. Det er gjort en vurdering av 
hvilke rapporter som er aktuelle, basert på avstand fra planområdet samt grunnforhold i 
området.  
 

5.2 Ingeniørgeologisk feltkartlegging  
I forbindelse med utarbeidelse av foreliggende rapport har ingeniørgeologene John 
Anders Flø Gustad og Martin Hovda Haugsand (COWI) foretatt feltundersøkelser langs 
den planlagte traseen, med noe bistand fra ingeniørgeolog Torun Rise (SINTEF). 
Feltundersøkelsene ble gjennomført i ukene 40 og 42 høsten 2020, med kartlegging 
langs veitraseen slik den på det tidspunktet forelå i kommunedelplanen. Begge ukene 
med feltarbeid ble gjennomført i pent høstvær uten nedbør og med god tilgang på 
bergblotninger på overflaten. Befaringene har hatt fokus på områder hvor det forventes 
etablering av bergskjæringer med høyde over 10 meter. I felt ble alle observasjoner 
registrert med ArcGIS Collector. Det vises til kapittel 8 for nærmere beskrivelse av utført 
feltkartlegging og observasjoner.  
 

5.3 Utførte grunnundersøkelser i denne planfasen  

5.3.1 Geotekniske boringer og prøvetaking  
De geotekniske undersøkelsene for den pågående planfasen forventes avsluttet innen 
utgangen av mai 2021. Langs ny veitrasé er det blant annet utført totalsonderinger, 
enkle sonderinger, CPTu og tatt ut prøver. Boringene er foretatt på land og fra flåte. Ett 
av målene med de geotekniske målingene og sonderingene har vært å fastlegge nivå til 
berg. Det henvises til geoteknisk datarapport [8] for en nærmere beskrivelse av utførte 
geotekniske undersøkelser, fagrapport geoteknikk [3], samt fagrapport geoteknikk – 
Utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred [9], for nærmere beskrivelse av områder 
med kvikkleire og eventuelle stabiliserende tiltak i forbindelse med disse.   
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5.3.2 Geofysiske undersøkelser  
I forbindelse med prosjektet er det utført geofysiske undersøkelser i flere områder langs 
traseen for ny E18 med utgangspunkt i veilinja slik den var beskrevet i 
kommunedelplanen. Det er utført GPR (ground penetrating radar) for strekningen, med 
unntak av: 1) strekninger som ligger tett på dagens E18, 2) områder der man ikke fikk 
grunneiers tillatelse eller 3) områder der terrenget ikke tillot det. Det er også utført 
målinger med GPR, ERT og batymetri for å kartlegge løsmassemektighet og vanndybder i 
vann.  
 
Georadar 
Georadar (GPR) er utført på land for store deler av traseen. Det ble innsamlet 
georadardata langs ca. 31 linje-kilometer av det planlagte traseen, noe som tilsvarer 
omkring 61 km georadarprofil, da det ble gått på begge sider av forventet trasé. 
Resultatene er generelt gode med tanke på penetrasjon og tydelighet av reflektorer, 
men i enkelte dypere partier i myrområder har man mistet reflektoren og det er ikke 
mulig å tolke dybden. 
 
På to innsjøer (Øygardstjern og Hullvann) ble det også innsamlet georadar. Ved 
Øygardstjern ble det utført 31 profiler med en total lengde på 2 km, hvor tolkbar lengde 
var omkring 1 km. Ved Hullvann var det 8 profiler med total lengde på 0,7 km som også 
kunne tolkes.  
 
ERT (Electrical Resistivity Tomography) 
Det er utført omkring 4,7 km ERT fordelt på 22 profiler ved 6 forskjellige innsjøer. 
 
Batymetri (MBES) 
Det er utført kartlegging av vanndybde i 7 innsjøer med multistråle-ekkolodd fra båt. Det 
er totalt kartlagt omtrent 0,2 km². 
 
For ytterligere informasjon henvises det til geoteknisk datarapport [8].  
 

5.3.3 Kartlegging av brønner  
Som en del av prosjektet er det gjennomført kartlegging og registrering av brønner 
innenfor varslingssonen. Mer enn 100 brønner er registrert, men det anslås at det finnes 
flere, da det er privat vannforsyning i det meste av området.  

5.3.4 Hydrogeologiske undersøkelser 
Poretrykksmålere (piezometre) er installert ved 12 sonderinger. En oversikt er vist i 
Tabell 5-1. Hensikten er å måle poretrykk og vannstand for å kunne vurdere blant annet 
stabiliteten av løsmasser og variasjoner i naturlig grunnvannsnivå. Sistnevnte kan være 
viktig informasjon i forhold til å dokumentere en mulig drenering av myrområder. 
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Tabell 5-1: Informasjon om poretrykksmålere.  

ID Profil- 
nr. 

Plassering Start 
måling 

41014 
(2 
nivå) 

53000 Dørdal. Område med >10 m løsmasser (tynne hav- og 
fjordavsetning og strandavsetning). Bebygd område med 
svært stor mulighet for marin leire. Viktig infrastruktur i 
nærheten.  

14.10.20 

43016 
(2 
nivå) 

50550 Dal vest for Skogen. Område med >10 m løsmasser (tynne 
hav- og fjordavsetning og strandavsetning samt torv og myr). 
Område med svært stor mulighet for marin leire. Bebyggelse i 
nærheten.  

14.10.20 

44012 
(2 
nivå) 

48300 Stidalen. Område med >9 m løsmasser (Hav- og 
fjordavsetning, sammenhengende dekke). Område med svært 
stor mulighet for marin leire. 

14.10.20 

45006 
(2 
nivå) 

45900 Mastereidmyra. Område med >10 m løsmasser (torv og myr). 
Område med svært stor mulighet for marin leire. Viktig 
infrastruktur i nærheten. 

14.10.20 

46028 
(1 
nivå) 

43050 Holtane. Område med >10 m løsmasser (tynne hav- og 
fjordavsetning og strandavsetning). Område med svært stor 
mulighet for marin leire. Viktig infrastruktur i nærheten.  

03.11.20 

31034 
(2 
nivå) 

(39800) Sannidal. Nær tilførselsvei. Område med ca. 8 m løsmasser 
(tynne hav- og fjordavsetning og strandavsetning). Bebygd 
område med svært stor mulighet for marin leire. 

30.11.20 

24007 
(2 
nivå) 

27950 Sundsmyr/Østerholt. Område med >10 m løsmasser (tynne 
hav- og fjordavsetning og strandavsetning). Bebygd område 
med svært stor mulighet for marin leire.  

28.10.20 

24038 
(2 
nivå) 

27900 Sundsmyr/Østerholt. Område med >10 m løsmasser (tynne 
hav- og fjordavsetning og strandavsetning). Bebygd område 
med svært stor mulighet for marin leire.  

04.11.20  

25008 
(2 
nivå) 

26100 Eikebrødtølsmyra. Område med >10 m løsmasser (tynne hav- 
og fjordavsetning og strandavsetning). Område med svært 
stor mulighet for marin leire og viktig infrastruktur i 
nærheten. 

27.10.20  

11004
0 (2 
nivå) 

1600 Nordsiden av Storelva/Bergeveien. Område med 4-13 m 
løsmasser (Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn). 
Område der det stort sett ikke finnes marin leire. Beliggenhet 
nært brofundament. 

10.08.20 

11002
6 (2 
nivå) 

1450 Sørsiden av Storelva/Fosstveitveien. Område med ca. 2,5 m 
løsmasser (Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn). 
Område der det stort sett ikke finnes marin leire. Beliggenhet 
nært brufundament. 

31.08.20 

11001
3 (2 
nivå) 

1270 Sørsiden av Storelva/Fosstveitveien. Område med 1-2 m 
løsmasser (hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, 
ofte med stor mektighet). Område med svært stor mulighet 
for marin leire. Beliggenhet nært brofundament. 

26.08.20 
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Målepunktene er alle installert i områder der det er veldig høy risiko for marin leire og 
der det er bygninger eller infrastruktur i nærheten. 
 
Det er nettbasert tilgang til data i sanntid. Et eksempel er vist i Figur 5-1. 
 

 

 
Figur 5-1: Eksempel på målinger av poretrykk (øverst) og vannivå (nederst). 

 
De første Poretrykksmålere ble installert i august 2020 og den siste i slutten av 
november samme år. 11 av de 12 stedene måles i to forskjellige nivåer i dybden.  
 
Standrør er installert for å kunne måle vannstand i 2 borehull. En oversikt er vist i Tabell 
5-2.  
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Tabell 5-2: Informasjon om standrør 

ID Profil 
nummer 

Plassering Start måling 

44064 47500 Auråen. Område med > 9 m løsmasser (tynne 
hav- og fjordavsetning og strandavsetning). 
Område med svært stor mulighet for marin 
leire. Beliggenhet nært brofundament. 

23.11.2020 

45021 45250 Tisjødalsgruva. Område med >10 m 
løsmasser (torv og myr). Svært stor mulighet 
for marin leire.  

14.10.2020 

 

5.3.5 Kartlegging av bergmassens syredannende potensiale  
For å få oversikt over mulighetene for å påtreffe syredannende bergarter er det utført 
innledende undersøkelser på prøvemateriale samlet inn i forbindelse med 
ingeniørgeologisk kartlegging. For analyse er det benyttet et håndholdt røntgen-
fluoresens (XRF) instrument for å bestemme elementinnhold i prøvematerialet. 
Hensikten med dette var å få en overordnet analyse av andelen sulfider i bergmassen 
langs ny veitrasé og på denne måten kunne definere aktuelle områder hvor det vil være 
behov for mer detaljerte undersøkelser. Med bakgrunn i de innledende undersøkelsene 
ble det gjennomført en utvidet og detaljert kartlegging og prøvetaking i januar 2021.  
 
Det er utarbeidet en egen fagrapport om potensielle sulfidførende bergarter [10]. Det 
henvises til denne for en nærmere beskrivelse av potensiale for syredannende bergarter 
langs veitraseen, samt tiltaksplan for håndtering av massene basert på syredannende 
potensiale (ref. Forurensningsforskriftens kapittel 2 [11]).  
 

5.3.6 Kartlegging av bergartenes mekaniske egenskaper 
Som en del av prosjektet er det gjennomført vurderinger av bergartenes mekaniske 
egenskaper og vurderinger av forventet bruksområder for massene i planområdet. 
Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon og laboratorietester utført på 
innhentet prøvemateriale fra planområdet. Dette er beskrevet nærmere i fagrapport 
Vurdering bergkvalitet [12]. Det er i tillegg gitt en oppsummering i kapittel 9.  
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6 Geologiske forhold  

6.1 Områdebeskrivelse  
Planområdet strekker seg fra Tvedestrand i sør til Bamble i nord, og ligger innenfor 
landskapsregionene Skagerakkysten og skog- og heibygdene på Sørlandet. Dette 
omfatter i hovedsak kystnære jordbruksarealer i Aust-Agder og skog- og heiområder på 
Sørlandet og i Telemark. Et oversiktskart over strekningen er vist i Figur 2-1.  
 
Bebyggelsen langs ny veitrasé omfatter spredte gårder og hytter, til mindre bebyggelse 
og små tettsteder. I hovedsak omfatter strekningen store skogsområder i et kollete 
landskap, med stedvis kryssende veier og kraftlinjer. Noe lengre inn i landet er terrenget 
preget av et mer karrig skoglandskap med mange tjern og sjøer [13].  
 

6.2 Løsmasser – kvartærgeologi  
Det er i Figur 6-1 vist et utsnitt av NGUs løsmassekart [14]. Lengst i sør ved Tvedestrand 
og i områdene rundt Storelva finnes det sammenhengende dekker av marine 
standavsetninger. I dette området finnes det i tillegg noe hav- og fjordavsetninger, også 
disse som sammenhengende dekker og ofte med stor mektighet.  
 
Videre nordover preges planområdet i hovedsak av områder med bart fjell og 
humusdekke/tynt torvlag over berggrunnen samt områder med torv og myr. Rundt 
Akland forekommer det mer innslag av morenemateriale, både i form av 
usammenhengende eller tynne dekker over berggrunnen, men også områder med mer 
sammenhengende dekker hvor mektigheten stedvis kan være stor. I området rundt 
Brokelandsheia forekommer det områder med hav-, fjord- og standavsetninger med 
varierende tykkelse. Videre nordover varierer løsmasseforholdene mellom 
morenemasser og hav-, fjord- og standavsetninger, i tillegg til områder med bart berg og 
kun tynne dekker og med myr og torv i forsenkningene. Ved Fikkjebakke og Sannidal 
forekommer det breelvavsetninger. Et stykke nordover finnes noe hav-, fjord- og 
strandavsetninger, men i hovedsak fra Gjerdemyra og nordover til Bamble består 
området av bart fjell med kun tynt humusdekke og myr i forsenkningene [14].  
 
Det gjøres oppmerksom på at foreliggende rapport ikke omfatter kartlegging av og 
detaljerte beskrivelser av løsmassene langs traseen. Det vises til utførte 
grunnundersøkelser samt nærmere beskrivelse av disse i geoteknisk datarapport [8] og 
geoteknisk rapport utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringen [3].  
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Figur 6-1: Løsmassekart fra NGU. Tvedestrand er lokalisert lengst til venstre i øverste kart, og grensa mot 
Bamble lengst til høyre i nederste kart. Det stiplede området utgjør prosjektets varslingssone. 
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6.3 Berggrunnsgeologi regionalt og i planområdet 
Planområdet går gjennom det såkalte Bamblefeltet, som strekker seg fra 
Langesundsfjorden i nord til Kristiansand i sør. Feltet er avgrenset i vest av en større 
forkastning mot Telemarksfeltet. I hovedsak, og regionalt, består Bamblefeltet av sterkt 
omdannede bergarter slik som silimanittgneiser, cordieritt-antofylitt-bergarter og 
kvartsitter sammen med gneis, amfibolitter gabbroer og granitter. Bergartene i 
Bamblefeltet ble omdannet og foldet i forbindelse med den svekonorvegiske 
fjellkjedefoldningen for 1100-1150 millioner år siden. Denne foldningen har medført at 
bergmassen i området har en fremtredende foliasjon med noe varierende retning. I 
etterkant av fjellkjedefoldningen har bergmassen blitt gjennomtrengt av ulike granitter. 
Omdannelsen av bergmassen er størst i øst. Bamblefeltet inneholder også flere ulike 
mineralske forekomster slik som blant annet jernmalm og magnetkis, og det er tidligere 
vært drift på flere mineralforekomster innenfor planområdet [15].  
 
Det er i Figur 6-2 vist et utsnitt av NGUs berggrunnskart [16]. I planområdet er 
berggrunns-geologien delt opp som følger: Fra Tvedestrand i sør og nordover til rundt 
Pinesund består berggrunnen i hovedsak av migmatitt med noe innslag av båndgneis og 
amfibolitt. Videre nordover til grensa mellom Agder og Vestfold og Telemark består 
bergmassen i hovedsak av båndgneis med mindre innslag av migmatitt. Fra 
fylkesgrensen og til Bamble er det større variasjon i berggrunnen, hvor det forekommer 
flere ulike bergarter som blant annet glimmerskifer, kvartsitt, amfibolitt, og ulike typer 
gneiser slik som båndgneis, kvartsrik gneis og granittisk/granodiorittisk gneis. 
 
Som beskrevet i kapittel 6.1 består området av et småkollete landskap, med høydedrag 
og søkk/forsenkninger i terrenget. Disse forsenkningene har en nord-sørlig retning, og 
antas å gjenspeile svakhetssoner i berggrunnen. Det vises til rapportens tolkningsdel og 
kapittel 11.3 hvor det er gitt en nærmere beskrivelse av forventede svakhetssoner i 
planområdet.  
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Figur 6-2: Berggrunnskart fra NGU. Tvedestrand er lokalisert lengst til venstre i øverste kart, og grensa mot 
Bamble lengst til høyre i nederste kart.  Det stiplede området utgjør prosjektets varslingssone.
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6.4 Skredfarekartlegging 
Det er utført skredfarekartlegging langs stekningen. Denne finnes som vedlegg 4 til 
foreliggende rapport.  
 
Med bakgrunn i utført skredfarekartlegging er det avdekket fare for skred flere steder 
langs strekningen. Disse lokalitetene vil kreve tiltak for å sikre at kravene til sikkerhet 
mot skred er tilfredsstilt. Videre er det konkludert med at skredproblematikken kan 
karakteriseres som lite komplisert og at den enkelt kan håndteres i detaljprosjekterings-
/anleggsfasen ved å gjøre nødvendige tilpasninger ved utforming av veikropp, veigrøft 
og skjæringer.  
 
Skredfarekartleggingen (se vedlegg 4) inneholder også faresonekart som illustrerer 
skredrisikoen langs strekningen, definert som akseptabel eller uakseptabel. I hovedsak 
er de skredfarlige områdene relatert til bratte partier langs randsonene ved områdets 
fjellrygger, og ofte er det sonene langs toppen av disse fjellryggene som fremstår som 
utløsningsområder for steinsprang. Dette kan i stor grad knyttes til soner med dagfjell i 
overgangen mellom bratte og flatere områder ved toppen av fjellryggene, i tillegg til i 
områder i fjellsiden med lav resistens mot oppsprekking. Andre viktige faktorer som 
påvirker den reelle skredfaren er vegetasjon, avrenning, klimatiske forhold, eksisterende 
infrastruktur, løsmasser, grunnvann og berggrunnen og dens oppsprekking.  
 
Videre er det beskrevet at det ifølge NVEs aktsomhetskart er flere områder som har 
potensiale for snøskred. Med tett skog i potensielle utløsningsområder, er det imidlertid 
vurdert at risikoen for snøskred er liten. Skogen vil også bidra til å redusere 
utløpslengden av løsmasseskred, samt ha en bremsende effekt for eventuelle 
steinsprang. Det gjøres oppmerksom på at det for beregning av aktsomhetsområder er 
benyttet en landsdekkende høydemodell fra Statens kartverk med oppløsning på 25 x 
25 meter, noe som tilsvarer en målestokk på 1:50 000. Med bakgrunn i denne 
oppløsningen vil terrengformasjoner med mindre enn 20 meter høydeforskjell ikke vises 
i kartet. Dette innebærer at det kan forekomme skredfarlige områder som ikke er 
identifisert eller avgrenset på kartene, noe som viser viktigheten av tett oppfølging i 
anleggsfasen for å sørge for nødvendig kartlegging og sikring av skredfarlige områder.  
 
Det vises til vedlegg 4 for en nærmere beskrivelse av skredfarekartlegging og 
vurderinger knyttet til skredproblematikk langs veitraseen.  
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6.5 Hydrogeologi, grunnvannsbrønner 
Planlagt vei går i hovedsak gjennom terreng som består av bart fjell eller tynt 
løsmassedekke, se avsnitt 6.2. Ifølge NGUs løsmassekart er det i hovedsak ikke registrert 
noe grunnvannspotensial i løsmassene langs størstedelen av nye E18, se Figur 6-3. Bare 
i enkelte mindre partier er det utpekt områder med antatt betydelig 
grunnvannspotensial i løsmasser, og grunnvannstrømmen i prosjektområdet foregår 
derfor først og fremst gjennom sprekker i fjellgrunnen. 
 
Det er kommunal drikkevannsforsyning i områdene ved Hegland, Sannidal og 
Fikkjebakke, ved Østerholt, Sundebru og Brokelandsheia og rundt Storelva. Langs resten 
av nye E18 kommer drikkevannsforsyningen fra private brønner. Det er informasjon om 
brønner i GRANADA, og > 100 brønner er kartlagt i prosjektet, se Figur 6-3. Brønnene er 
en blanding av løsmasse- og fjellbrønner. 7 brønner fra GRANADA og 64 av de kartlagte 
brønnene ligger nær ny veilinje og kan derfor bli påvirket av byggingen av ny E18. Trolig 
finnes det flere brønner enn det som ligger i databasen til Granada eller er kartlagt. Før 
anleggsarbeidene påbegynnes, bør alle eiendommer som ligger innenfor prosjektets 
influenssone i forhold til grunnvann, kontaktes for å sikre at alle brønner blir registrert. 
Det vises til kapittel 15.1 for en nærmere beskrivelse av prosjektets influenssone. I tillegg 
bør vann-nivå og vannkvalitet måles i utvalgte brønner, for å skaffe til veie et 
dokumentasjonsgrunnlag for forholdene før anleggsarbeidene starter.  Tilsvarende bør 
utvalgte brønner overvåkes i byggeperioden for å dokumentere at prosjektet ikke vil få 
kritisk innvirkning på vann-nivå eller -kvalitet. 
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Figur 6-3: Oversiktskart over brønner og grunnvannspotensiale. Tvedestrand er lokalisert lengst til venstre i 
øverste kart, og grensa mot Bamble lengst til høyre i nederste kart. Det stiplede området utgjør prosjektets 
varslingssone.
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7 Bergskjæringer 

7.1 Krav til utforming  
Krav til bergskjæringer er beskrevet i SVVs håndbok N200 og det er der gitt følgende 
spesifisering: "…bergskjæringer skal etableres slik at det ikke er fare for nedfall av stein 
og is på veg. Bergskjæringer bør etableres slik at man unngår rensk og annen sikring de 
første 20 årene" [4].  
 
Funksjonskrav for skråninger og skjæringer i berg er beskrevet i tabell 221.1 i SVVs 
håndbok N200 [4] og gjengitt i Tabell 7-1 nedenfor.  
 
Tabell 7-1: Funksjonskrav for skråninger og skjæringer i berg [4].  

Krav til Krav 
Stabilitet, sikkerhet mot 
utfall og skred 

Bergskjæringer skal etableres slik at det ikke er fare 
for nedfall av stein og is på vei. Bergskjæringer bør 
etableres slik at man unngår rensk og annen sikring 
de første 20 årene. Det samme gjelder rensk og 
sikring av løsmasser på skjæringstopp. 

Sikkerhetsnivå 
skjæringstopp/ skråning 

Inngjerding bør vurderes for å hindre fall av dyr 
eller mennesker fra skjærings-/skråningstopp. 

Trafikksikkerhetsnivå / 
grunnlag for 
prosjektering 

Sikkerhetsnivået i skråninger/skjæringer bør være 
likt for hele veistrekningen som bygges ut. 

 
Etablering av bergskjæringene og deres geometri og utforming må tilpasses ut fra 
stedlige forhold, eksempelvis geologi, topografi, grunnvann og landskap [4], [17]. Dette 
omfatter blant annet vurderinger knyttet til skjæringshøyde og -helning, samt behov for 
å etablere hyller. Bergskjæringer bør utformes som nært vertikale skjæringer, med 
helning 10:1 eller brattere. Antall hyller og bredden på disse må vurderes ved hver 
enkelt skjæring. For de høyeste skjæringene vil det kunne være aktuelt å etablere flere 
hyller for hver skjæring. Dette vil kunne virke stabiliserende i tillegg til at det er 
anleggsteknisk fordelaktig. Det gjøres oppmerksom på at etablering av flere hyller kan 
medføre at skjæringene blir høyere enn planlagt dersom det er stigende terreng i 
bakkant og fotavtrykket i terrenget øker tilsvarende. Endelig utforming av 
bergskjæringene samt etablering av hyller og grøft må derfor ses i sammenheng med 
bakenforliggende terreng. En endring i helning på skjæringene vil også kunne påvirke 
den totale skjæringshøyden, samt øke mengden masser som tas ut. 
 
Bergskjæringer skal utformes med fanggrøft. Bredden på fanggrøft skal dimensjoneres i 
henhold til SVVs håndbok N200 [4]. Håndboken angir minimumsbredde på fanggrøft, 
men den angir ikke dette for skjæringer med høyde over 30 meter. Flere steder i dette 
prosjektet vil det være skjæringer med høyde over 30 meter. Håndboka gir ingen 
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nærmere beskrivelse av hvordan bredde på fanggrøft skal bestemmes i tilfeller med 
slike skjæringshøyder.  
 
Nødvendig grøftebredde vil generelt være avhengig av blant annet skjæringshøyde og -
helning, samt hvordan skjæringene utføres, eksempelvis ved etablering av hyller (antall 
og bredde). Bestemmelse av endelig grøftebredde må også ses i sammenheng med 
uventede geologiske forhold som kan påtreffes i anleggsfasen. I forbindelse med 
detaljprosjekteringen bør det også vurderes om det bør settes krav til maksimal 
salvestørrelse (fm3) og største tillatte pallhøyde (meter), særlig i forbindelse med svært 
høye skjæringer.  
 
I håndbok V225 [17] er det beskrevet at det som hovedregel anbefales at bredden på 
fanggrøft er større enn sikkerhetssonene. Krav til sikkerhetssoner er beskrevet i SVVs 
håndbok N101 [18]. Bredde på sikkerhetssonen settes ut ifra trafikkmengde, 
fartsgrense, kurvatur, avstand til motgående kjørefelt ved bruk av midtdeler og 
utforming av sideterreng og hva sideterrenget omfatter. Generelt vil sikkerhetsavstand 
for nye veier med høy årsdøgntrafikk (ÅDT>12000) og høy fartsgrense (≥90 km/t) være 
10 meter.  
 
Sikkerhetssonen er i hovedsak knyttet til trafikksikkerhet og tiltak for å hindre skade 
dersom kjøretøy kjører av veien og inn i bergskjæringen. Bergskjæringene bør sprenges 
ut med mest mulig jevne overflater slik at det unngås utstikkende partier med skarpe 
kanter som kan medføre stor skade ved en eventuell påkjørsel. Dersom det ikke er 
mulig å unngå slike utstikkende partier, vil det være behov for rekkverk. Som alternativ 
til rekkverk kan det vurderes å bygge jordskråning/jordvoll mot bergskjæringen. Det 
gjøres oppmerksom på at også nedfall fra skjæringene vil kunne bidra til kritiske 
situasjoner.  
 
Som beskrevet innledningsvis i kapittel 3 skal prosjektet gjennomføres som en 
totalentreprise. Den utarbeidende veimodellen som leveres med prosjektet er derfor 
kun illustrativ for å indikere hvordan eksempelvis bergskjæringene vil kunne se ut. I 
veimodellen er det tegnet inn grøftebredde på 5 meter og hyller for hver 10. meter i 
skjæringene. Disse hyllene er tegnet inn med kun en meters bredde. Entreprenøren må 
selv detaljprosjektere og optimalisere utformingen av bergskjæringene og fanggrøfter. 
For de høyeste skjæringene vil ei hylle på kun 1 meter kunne virke mot sin hensikt, ved å 
fungere som "spretthylle" for eventuelle nedfall. Dette vil være en del av entreprenørens 
optimaliseringsprosess. Det skal gjennom reguleringsplanarbeidet være satt av 
tilstrekkelig areal slik at endret helning, hyllebredde og grøftebredde kan utarbeides.  
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7.2 Mekanismer for utfall  
Ulike mekanismer i en bergskjæring kan gi utfall, i hovedsak er utfall avhengig av 
bergartenes oppsprekking, det vil si sprekkenes orientering og egenskapene til de ulike 
sprekkesettene samt skjæringens orientering, det vil si hvilken retning bergskjæringen 
kutter bergmassen og sprekkesettene. Bergspenninger og vannforhold kan også være 
medvirkende årsaker til utfall.  
 
Det er i Figur 7-1 gitt en illustrasjon av de vanligste mekanismene for utfall. Plan 
utglidning er den mest vanlige utglidningen i massiv og uforvitret bergmasse. En plan 
utglidning er mest vanlig når orienteringen av bergskjæringen er nær parallell med 
strøkretningen til sprekkene og sprekkenes fallretning er inn mot veitraseen.  
 
En kileutglidning kan forekomme når to sprekker krysser hverandre og på denne måten 
lager en kile som utløses. Blokkutfall kan omfatte utfall av enkeltblokker eller mange 
mindre blokker, og forekommer ofte i forbindelse med fryse-tine prosesser, forvitring 
eller rotsprengning. Toppling er mulig mekanisme for utfall der det finnes markerte og 
steile sprekkesett som har strøkretning parallelt med skjæringen og hvor fallet til 
sprekkesettene er inn mot skjæringen. Sirkulær utglidning forekommer oftest i svake 
bergarter eller løsmasser, og er ikke vanlig i bergskjæringer. Nedfall er vanligvis 
forårsaket av overflateprosesser slik som forvitring og erosjon. Hyppige nedfall kan være 
indikasjon på større utglidninger [19].  
 

 
Figur 7-1: Ulike mekanismer for utfall i berg [19] (figuren er oversatt til norsk).  
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8 Bergskjæringsbeskrivelser og feltobservasjoner 
I løpet av høsten 2020 ble traseen langs nye E18 Tvedestrand – Bamble befart av 
ingeniørgeologer fra COWI. Målet med feltarbeidet var å innhente informasjon om 
bergmassen i området og med bakgrunn i dette danne et kunnskapsgrunnlag for 
vurderinger av eksempelvis stabiliteten i de mange bergskjæringene langs ny veitrasé. 
Den nye veistrekningen som planlegges er lang og vil inneholde et stort antall 
veiskjæringer. Det ble derfor vurdert som svært arbeidskrevende å befare planområdet i 
detalj. Med bakgrunn i dette ble det besluttet å prioritere områdene der det planlegges 
veiskjæringer med forventet høyde over 10 meter. Ikke alle områder hvor det er planlagt 
skjæringer over 10 meter er befart, men alle skjæringer over 10 meters høyde er nevnt i 
denne rapporten. Skjæringer under 10 meter nevnes ikke spesifikt, men det er planlagt 
flere av dem i prosjektet. Selv om disse ikke er detaljert beskrevet her, skal de sikres og 
utformes etter gjeldende praksis og regelverk. 
 
I forkant av feltarbeidet ble veiskjæringene i prosjektet med høyde over 10 meter 
identifisert. Tilgjengelig data om geologiske forhold med hensyn til daværende veilinje, 
det vil si veilinja slik den var beskrevet i kommunedelplanen, ble gjennomgått for å 
kunne jobbe målrettet i felt. Det gjøres oppmerksom på at veitraseen er endret siden 
planlegging og gjennomføring av det ingeniørgeologiske feltarbeidet og andre 
grunnundersøkelser i prosjektet. Dette har medført at befaringslokaliteter, 
georadarlinjer (GPR) og grunnboringer enkelte steder ikke lenger ligger i dagens 
planlagte veilinje. Foreliggende rapport har tatt utgangspunkt i veilinja slik den foreligger 
pr. tidspunkt for denne rapporten.  
 
Informasjonen som presenteres i dette kapittelet fokuserer på beskrivelse av 
skjæringene med høyde over 10 meter. Der området rundt disse skjæringene er befart, 
presenteres også data fra nærliggende befaringslokaliteter. For hver skjæring er det 
utarbeidet kart og illustrasjoner med oversikt over skjæringenes høyde, nærliggende 
befaringslokaliteter og annen informasjon om grunnforholdene i området. Disse inngår i 
de videre beskrivelsene av prosjektets skjæringer. Sprekkeroser er lagt inn i geologisk 
kart, se vedlegg 1. Polplott er vist og beskrevet nærmere i rapportens tolkningsdel, se 
kapittel 12. I figurene er veiens senterlinje benyttet for å illustrere veiens plassering. 
Angitte skjæringshøyder er basert på forventet høyde fra veinivå og til topp terreng der 
skjæringene skal etableres.  
 
I kartene som viser de ulike skjæringene i påfølgende underkapitler, er data fra 
grunnboringer som gir sikker påvisning av berg (totalsonderinger og 
fjellkontrollboringer), samt GPR-målinger og registrering av berg i dagen inkludert. For å 
kunne indikere skjæringshøyder i disse kartene er det tatt utgangspunkt i bergmodellen 
som er utarbeidet i prosjektet. Bergmodellen indikerer ikke for eksempel planlagt 
planering, og avvik kan derfor forekomme mellom kart og tilhørende beskrivelse av 
skjæringsgeometri. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  
  Side 35 av 222 

 
Lengdeprofiler som presenteres for de ulike skjæringene er basert på veiens senterlinje, 
terrengmodell og bergmodellen. Datagrunnlaget for bergmodellen kan være mer 
omfattende enn det som gjengis av grunnundersøkelser i kart i dette kapittelet. Det 
vises til vedlegg 2 i fagrapport geoteknikk [3] for en nærmere beskrivelse av 
bergmodellen. Stigende terreng kan gi tilsynelatende store løsmassemektigheter over 
berg i lengdeprofiler. Der det er stigende terreng, særlig i kombinasjon med lave 
skjæringshøyder, kan skjæringshøyde som indikeres i lengdeprofil avvike fra 
beskrivelser og kart. Følgelig kan det også se ut som deler av skjæringene er 
jordskjæringer i noen lengdeprofiler.  
 
Veiskjæringene med forventet høyde over 10 meter er nummerert fra sør til nord, i 
samsvar med profilnummereringen i prosjektet. En oversikt over 
skjæringsnummereringen er vist i Figur 8-1. Skjæringsnummer 1-52 befinner seg langs 
hovedveien, mens skjæring 53-59 er langs sideveier. Befaringslokalitetene som vises i 
kartene i dette kapittelet, er delt i to grupper. Fullstendig kartlagte befaringslokaliteter er 
nummerert 1 til 22. En oversikt over disse befaringslokalitetene er gitt i Figur 8-2. Disse 
presenteres i forbindelse med nærliggende skjæringer i dette kapittelet. Da 
presentasjons-rekkefølgen følger skjæringene fra nord til sør langs traseen, presenteres 
ikke nødvendigvis de ulike befaringslokalitetene i kronologisk rekkefølge. Som 
utgangspunkt regnes en befaringslokalitet kun å representere geologien i den gjeldende 
skjæringen, eller de aller nærmeste skjæringene begrenset til ekstrapolert til skjæringer 
som i sin helhet faller innenfor en radius på 1 km fra befaringslokaliteten.  
 
Under feltarbeidet er det også utført supplerende vurderinger på utvalgte 
befaringslokaliteter. Dette er befaringslokaliteter hvor det ikke er gjort en fullstendig 
registrering av geologi og sprekkesett, men hvor det er notert andre interessante funn. 
Disse befaringslokalitetene er nummerert fra 200 og oppover, og data fra disse er ikke 
systematisk omtalt i denne rapporten.  
 
En komplett liste over skjæringene med forventet høyde over 10 meter og med 
tilhørende data for hovedveien (E18), er vist i Tabell 8-1 og Tabell 8-2, og tilsvarende for 
sideveier i Tabell 8-3. 
 
De oppgitte skjæringsveggarealene er avrundede verdier, og det samlede 
skjæringsveggarealet av alle skjæringene i listen er ca. 545 000 m². Totalt i prosjektet 
forventes det ytterligere ca. 100 000 m² med bergskjæringsflater. Disse er forventet å 
være lavere enn 10 meter og behandles, som nevnt over, ikke spesifikt i denne 
rapporten.  
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Figur 8-1: Oversikt over skjæringsnummerering brukt i denne rapporten. 
  

Dørdal 
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Tabell 8-1: Oversikt over skjæringer langs hovedvei (E18) skjæringshøyde over 10 meter. Del 1. 

Skjærings-
nr. 

Fra 
profilnr. 

Til 
profilnr. 

Skjærings-
veggareal 
[m²] 

Maks. 
høyde 
[m] 

Ensidig (1)/ 
tosidig (2)  

Aktuelle 
befaringslokaliteter 
[nr.] 

1 770 1214 18800 43 2 1 
2 1699 2038 7200 26 2 9 
3 2358 2562 2300 15 2   
4 3167 3330 2600 18 2 10,11 
5 3337 3457 800 10 1 10,11 
6 3622 4052 3700 14 1 10,11 
7 4347 4666 3600 18 1 6 
8 4746 5046 5100 20 2 6 
9 6217 6755 8100 15 2 7 
10 7009 8417 19100 16 2 8 
11 8749 9183 4200 10 2  
12 9393 9992 12600 22 2  
13 11823 12321 13000 22 2 2 
14 13050 13728 9900 22 2 5 
15 14184 15717 24800 26 2 3,4,5 
16 15983 16133 2500 24 2 4 
17 16288 17050 25500 36 2  
18 17941 18793 13200 22 2 22 
19 19000 19503 4900 15 1 22 
20 24156 24445 7500 24 1 12 
21 24894 26090 23300 35 2 12 
22 26150 26340 2800 20 2  
23 26590 26750 2900 21 2  
24 26730 27265 9700 24 2  
25 27305 27673 7400 24 2  
26 28126 28942 8400 20 1  
27 29142 29791 6500 22 1 21 
28 29845 30370 3900 18 2 21 
29 30690 31506 5200 16 1  
30 32305 32710 2400 10 1  
31 33349 33449 1100 17 1  
32 33449 33669 1800 14 1  
33 34063 35659 47000 40 2 20 
34 37849 38369 6600 16 2   
35 38584 38824 1500 14 1   
36 38879 39200 3200 15 1   
37 39669 40267 7300 20 2   
38 40779 41655 14100 24 2   
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Tabell 8-2: Oversikt over skjæringer langs hovedvei (E18) med skjæringshøyde over 10 meter. Del 2. 

Skjærings-
nr. 

Fra 
profilnr. 

Til 
profilnr. 

Skjærings-
veggareal 
[m²] 

Maks. 
høyde 
[m] 

Ensidig (1)/ 
tosidig (2)  

Aktuelle 
befaringslokaliteter 
[nr.] 

39 42150 42649 9100 18 2   
40 43880 44271 13300 30 2 13 
41 44529 44687 1300 11 2 15 
42 44719 44914 4000 25 2 15 
43 45295 45839 11900 34 2 15 
44 46129 46687 23900 38 2 14 
45 46892 47420 6100 27 1 16 
46 47549 48329 13900 29 1 16 
47 48446 48749 7700 31 2  
48 48839 49534 21500 39 2  
49 49689 50469 15200 27 2 19 
50 50709 51449 28700 37 2 19 
51 51812 52033 8700 39 2 17 
52 52139 52824 19200 36 2 18 

 
 
Tabell 8-3: Oversikt over skjæringer langs sideveier med skjæringshøyde over 10 meter. Kolonnen 
"Sideveiens plassering" henviser til sideveienes omtrentlige beliggenhet langs hovedveiens 
profilnummerering.  
Skjærings-
nr. 

Sideveiens 
plassering 

Skjærings-
veggareal [m²] 

Maks. 
høyde [m] 

Ensidig (1)/ 
tosidig (2)  

Aktuelle 
befaringslokaliteter [nr.] 

53 13100 2500 14 2  
54 13100 3800 17 2  
55 35650 2500 11 2  
56 39100 1700 11 1  
57 43100 2700 11 2  
58 43450 1500 14 1  
59 43600 1300 14 1  
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Figur 8-2: Oversikt over geografisk plassering til befaringslokaliteter i det ingeniørgeologiske feltarbeidet.  

 
Under befaringen er det benyttet standard ISO-EN 14689:2018 [20]. I denne standarden 
er det definert hva ulike geologiske begreper betyr. Standarden er på engelsk og derfor 
er noen begreper oversatt til norsk. Det henvises til standarden for en fullstendig 
oversikt og definisjon av hva begrepene betyr, samt hvordan de er samlet inn. 
Oversettelsene brukt i dette dokumentet og under befaring er som følger:  
 
UCS felttest: 

Extremely strong = ekstremt sterk 
Very Strong = veldig sterk 
Strong = sterk 
Medium strong = middels sterk 
Moderatly weak = moderat svak 
 

Sprekkeåpning: 
 Very tight = veldig tett 
 Tight = tett 
 Partly open = delvis åpen 
 Open = åpen 
 Moderately wide = moderat bred 
 Wide = bred 
 Very wide = veldig bred 
 Extremely wide = ekstremt bred 

Sprekkeruhet: 
 Striated = Striasjon 
 Planar = plan 
 Straight = rett 
 Smooth = glatt 
 Rough = ru 
 Undulating = undulerende 
 Curved = krummet 
 Stepped = hakkete 
 Wavy = bølgete 
 
Forvitringsgrad: 

Fresh = uforvitret 
Slightly weathered = noe forvitret 
Moderatly weathered = moderat 
forvitret 

Dørdal 
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8.1 Skjæring nummer 52, mellom profil 52139-52824 

 
Figur 8-3: Geologisk oversiktskart over skjæring 52 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 52 er planlagt som en tosidig skjæring omtrent 685 meter 
lang og med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 36 meter. Det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 19 000 m². Plankart med veigeometrien og 
geologisk informasjon kan sees i Figur 8-3. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan 
sees i Figur 8-4. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 18, ble bergarten tolket som migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt 
mindre enn 1 meter. 

 
Figur 8-4:  Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 52.   

8.1.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 18 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 52 er befaringslokalitet 18. Tabell 8-4 og  
Tabell 8-5 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 18. 
Bilde av denne befaringslokaliteten er vist i Figur 8-5. 
 
Tabell 8-4: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 18. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 3 m, Lengde: 10 m, Bredde: 5 m 
Forvitringsgrad Moderat forvitret 
Isotropi Tilsynelatende anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 62 o / 174 o  
RQD 50-75 
Struktur Foliert 
UCS Sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-5: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 18.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 60 o / 170 o  20 o / 020 o 75 o / 260 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 200 - 600 mm 200 - 600 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde Gjennomgående 

(foliasjonssprekk) 
1 m 2 m  

Sprekkeåpning Moderat bred 2,5 - 10 mm Åpen 0,5 - 2,5 
mm 

Åpen 0,5 - 2,5 
mm 

Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Plan Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett Rett 

 
 

 
Figur 8-5: Bilde fra befaringslokalitet 18. Bildet er tatt mot vest. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje.  

 

S1 

S3 

S2 
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8.2 Skjæring nummer 51, mellom profil 51812-52033 

 
Figur 8-6: Geologisk oversiktskart over skjæring 51 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 51 er planlagt som en tosidig skjæring omtrent 221 meter 
lang og vil ha en maksimal skjæringshøyde på omtrent 39 meter. Arealet til 
skjæringsveggene vil totalt være omtrent 8700 m². En oversikt over veigeometrien og 
annen informasjon ved skjæring 51 kan sees i Figur 8-6. En lengdeprofil langs 
senterlinjen til veien er vist i Figur 8-7. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 17, er bergartentolket som migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt 
mellom 0 og 2 meter.  
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Figur 8-7: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 51.  

8.2.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 17 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 51 er befaringslokalitet 17. Tabell 8-6 og  
Tabell 8-7 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 17. 
Figur 8-8 viser et bilde av denne befaringslokaliteten.  
 
Tabell 8-6: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 17. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt 
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 5 m, Lengde: 15 m, Bredde 40 

m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 65o / 152o 
RQD 75-90 
Struktur Foliert 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-7: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 17.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 60 o / 155 o 40 o / 015 o 80 o / 250 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 5 m 2 m 2 m 
Sprekkeåpning Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Delvis åpen 0,25 - 
0,5 mm 

Delvis åpen 0,25 - 
0,5 mm 

Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende Plan 
Sprekkeruhet m Rett Rett Rett 

 
 

 
Figur 8-8: Bilde fra befaringslokalitet 17. Bildet er tatt mot sørøst. Målestaven er 3 meter lang. Observerte 
sprekkesett er markert med oransje. 

 

S1 

S2 S3 
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8.3 Skjæring nummer 49 og 50, mellom profil 49689-51449 

 
Figur 8-9: Geologisk oversiktskart over skjæring 49 og 50 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 49 er planlagt som en tosidig skjæring omtrent 780 meter 
lang med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 27 meter. Det totale 
skjæringsveggarealet vil være på ca. 15 000 m². En lengdeprofil langs veiens senterlinje 
for skjæring 49 kan sees i Figur 8-10. 
 
Skjæring 50 er planlagt som en tosidig skjæring omtrent 740 meter lang og vil ha en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 37 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være 
omtrent 29 000 m². Lengdeprofil langs veiens senterlinje for skjæring 50 vises i Figur 
8-11. En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 49 og 50 kan 
sees i Figur 8-9. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 19, er bergarten tolket som migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt 
under 2 meter. Totalsonderinger viser lokalt noe større løsmassemektighet.  
 

 
Figur 8-10: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 49.  

 
Figur 8-11: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 50. Veibanen 
er tatt ut som en høyde sett ovenfra og vil kunne få knekkpunkter ved over- og underganger. 

8.3.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 19 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 49 og 50 er befaringslokalitet 19. Tabell 8-8 og 
Tabell 8-9 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 19. 
Figur 8-12 viser et bilde av denne befaringslokaliteten.  
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Tabell 8-8: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 19. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 10 m, Lengde: 30 m, Bredde: 30 

m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 65 o / 152 o 
RQD 75-90 
Struktur Foliert 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 

 
Tabell 8-9: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 19.  

Sprekkesett 
  

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 60 o / 150 o 20 o / 020 o 85 o / 230 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 200 - 600 mm 
Sprekkefylling Sandig - Oksidert 
Sprekkelengde 30 m 30 m 5 m 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Moderat bred 2,5 - 
10 mm 

Sprekkeruhet mm Ru Ru Glatt 
Sprekkeruhet cm Undulerende Hakkete Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett Krummet 
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Figur 8-12: Bilde fra befaringslokalitet 19. Bildet er tatt mot nord. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje. 

S2 

S1 S3 
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8.4 Skjæring nummer 47 og 48, mellom profil 48446-49534 

 
Figur 8-13: Geologisk oversiktskart over skjæring 47 og 48 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 47 er planlagt omtrent 300 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 31 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være 
omtrent 7 700 m². En lengdeprofil langs veiens senterlinje for skjæring 47 kan sees i 
Figur 8-14. Den nordre skjæringsveggen vil i areal være over dobbelt så stor som den 
søndre skjæringsveggen.  
 
Skjæring 48 er planlagt omtrent 700 meter lang, tosidig og vil ha en maksimal 
skjæringshøyde på omtrent 39 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 
21 500 m². Lengdeprofil langs veiens senterlinje for skjæring 48 vises i Figur 8-15. En 
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oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 47 og 48 kan sees i 
Figur 8-13.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt og 
amfibolitt. Skjæring 48 vil fra vest starte i migmatitt før den krysser over i amfibolitt, 
mens skjæring 47 kun vil gå i migmatitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge 
GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt under 2 meter. 
 

 
Figur 8-14: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 47.  

 
Figur 8-15: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 48.  

8.4.1 Observasjoner 
Skjæringene 47 og 48 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringene 
er befaringslokalitet 16. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1-2 km unna skjæringene 
og er lokalisert i migmatitt. Dette antas å være for langt unna til å kunne representere 
geologien i skjæringene. Observasjoner på befaringslokalitet 16 er for øvrig beskrevet i 
kapittel 8.5.1. 
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8.5 Skjæring nummer 45 og 46, mellom profil 46892-48329 

 
Figur 8-16: Geologisk oversiktskart over skjæring 45 og 46 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 45 vil være omtrent 530 meter lang og ha en maksimal 
høyde på omtrent 27 meter. Det totale skjæringsveggarealet for skjæring 45 er omtrent 
6 100 m². Skjæringen er ensidig på den nordlige siden av veien. Lengdeprofil langs 
veiens senterlinje kan sees i Figur 8-17.  
 
Skjæring 46 er planlagt som en ensidig skjæring på den nordre siden av veien. 
Skjæringen er planlagt omtrent 780 meter lang og vil ha an maksimal skjæringshøyde på 
omtrent 29 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 14 000 m². 
Lengdeprofil langs veiens senterlinje vises i Figur 8-18. En oversikt over veigeometrien 
og annen informasjon ved skjæring 45 og 46 kan sees i Figur 8-16. 
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Berggrunn og løsmasser: NGUs berggrunnskart viser at skjæringene vil gå langs en 
bergartsgrense mellom migmatitt og amfibolitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 
16, er bergarten tolket som migmatitt. Sør for befaringslokalitet 16, ca. der hvor veien 
skal gå, ble det observert berg som er sterkt omvandlet og foliert med pegmatittiske 
partier og høyt glimmerinnhold. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-
spor er løsmassetykkelsen generelt under 2,5 meter. Totalsonderinger indikerer lokalt 
noe større løsmassemektighet.  

 
Figur 8-17: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 45.  
  

 
Figur 8-18: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 46.  

8.5.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 16 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 45 og 46 er befaringslokalitet 16. Tabell 8-10 og 
Tabell 8-11 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 16. 
Figur 8-19 viser bilder fra denne befaringslokaliteten. Figur 8-20 viser bilde av en 
blotning 200 meter sør for befaringslokalitet 16, ca. der hvor dagens veilinje er planlagt. 
Berget her var sterkt omvandlet med folder, pegmatittiske partier, soner med sterk 
skifrighet og høyt glimmerinnhold (biotitt).  
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Tabell 8-10: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 16. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt 
Blokkstørrelse 60 - 200 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 4 m, Lengde: 10 m, Bredde: 20 m 
Forvitringsgrad Moderat forvitret 
Isotropi Tilsynelatende anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 60 o / 170 o 
RQD 25-50 
Struktur Foliert  
UCS Moderat sterk 
Vannforhold Tørt 

 
Tabell 8-11: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 16.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 65 o / 155 o 80 o / 085 o 33 o / 340 o 
Sprekkeavstand 600 - 2000 mm 60 - 200 mm 60 - 200 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde Gjennomgående 2 m 2 m 
Sprekkeåpning Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Delvis åpen 0,25 - 
0,5 mm 

Åpen 0,5 - 2,5 mm 

Sprekkeruhet mm Ru Glatt Ru 
Sprekkeruhet cm Plan Plan Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett Rett 
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Figur 8-19: Bilde fra befaringslokalitet 16. Bilde er tatt mot øst. Målestaven er 1 meter lang. Observerte 
sprekkesett er markert med oransje. 

 

S1 
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Figur 8-20: Bilde 200 meter sør for befaringslokalitet 16. Sterkt omvandlet berg med folder, pegmatittiske 
partier, soner med sterk skifrighet, høyt glimmerinnhold (biotitt). Dagens veilinje vil gå igjennom berget på 
bildet. Bildet tatt mot øst langs veiens senterlinje. Blotningen på bildet er omtrent 5 meter høy.  
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8.6 Skjæring nummer 44, mellom profil 46129-46687 

 
Figur 8-21: Geologisk oversiktskart over skjæring 44 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt omtrent 560 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 38 meter. Skjæringen er tosidig og vil ha et totalt 
skjæringsveggareal på omtrent 24 000 m². En oversikt over veigeometrien og annen 
informasjon ved skjæring 44 kan sees i Figur 8-21. En lengdeprofil langs veiens 
senterlinje kan sess i Figur 8-22. 
 
Berggrunn og løsmasser: NGUs berggrunnskart viser at skjæringen vil gå langs en 
bergartsgrense mellom migmatitt og amfibolitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 
14, er bergarten tolket som migmatitt, men amfibolitt ble observert like sør for 
befaringslokaliteten. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt.  
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Figur 8-22: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 44.  

8.6.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 14 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 44 er befaringslokalitet 14. Tabell 8-12 og Tabell 
8-13 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 14. Figur 
8-23 viser et bilde av berget ved denne befaringslokaliteten. 
 
Tabell 8-12: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 14. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 2 stk + tilfeldige sprekker 
Bergart Migmatitt, i nordsiden av dalen (denne 

befaringslokaliteten). Amfibolitt i sør. 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 4 m, Lengde: 30 m, Bredde: 10 m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon 
(fall/fallretning) 

85 o / 140 o 

RQD 50-75 
Struktur Foliert 
UCS Moderat sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-13: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 14.  

Sprekkesett 
 

Karakteristika S1 S2 
Fall / fallretning 60 o / 060 o 80 o / 120 o 
Sprekkeavstand 600 - 2000 mm 60 - 200 mm 
Sprekkefylling - - 
Sprekkelengde 5 m Gjennomgående 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Moderat bred 2,5 - 10 

mm 
Sprekkeruhet mm Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Plan Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett 

 
 

 
Figur 8-23: Bilde fra befaringslokalitet 14. Bildet er tatt mot nord. Målestaven er 1 meter lang. Observerte 
sprekkesett er markert med oransje. 

 

S1 

S2 
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8.7 Skjæring nummer 43, mellom profil 45295-45839 

 
Figur 8-24: Geologisk oversiktskart over skjæring 43 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 43 er planlagt omtrent 540 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 34 meter. Skjæringen er tosidig og vil ha et samlet 
skjæringsveggareal på ca. 12 000 m². Plankart med geologisk informasjon kan sees i 
Figur 8-24. Figur 8-25 viser en lengdeprofil av skjæringen langs senterlinjen til veien.  
 
Berggrunn og løsmasser: NGUs berggrunnskart viser at skjæringen hovedsakelig vil gå i 
amfibolitt, men også noe i migmatitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 15, er 
bergarten tolket som amfibolitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. 
Totalsonderinger indikerer løsmassetykkelse opp i 3-4 meter lokalt.  
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Figur 8-25: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 43.  

8.7.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 15 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 43 er befaringslokalitet 15. Tabell 8-14 og Tabell 
8-15 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 15. Figur 
8-26 viser et bilde av berget ved denne befaringslokaliteten.  
Tabell 8-14: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 15. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Amfibolitt 
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 7 m, Lengde: 15 m, Bredde: 5 m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Tilsynelatende anisotrop 
Foliasjon - 
RQD 90-100 
Struktur Forvitringshud gjør det vanskelig å skjelne strukturer i 

berget. 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 

Tabell 8-15: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 15.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 80 o / 150 o 85 o / 220 o 20 o / 310 o 
Sprekkeavstand > 2000 mm 600 - 2000 mm > 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde Gjennomgående  5 m 10 m 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Moderat bred 2,5 - 
10 mm 

Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Hakkete Plan Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett Rett 
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Figur 8-26: Bilde fra befaringslokalitet 15. Målestaven er 3 meter lang. Bildet er tatt mot sør. Observerte 
sprekkesett er markert med oransje. 

 

S3 S1 
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8.8 Skjæring nummer 41 og 42, mellom profil 44529-44914 

 
Figur 8-27: Geologisk oversiktskart over skjæring 41 og 42 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 41 er planlagt omtrent 160 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 11 meter. Skjæringen er tosidig og vil ha et totalt 
skjæringsveggareal på omtrent 1300 m². Skjæring 42 er planlagt omtrent 200 meter lang 
og med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 25 meter. Skjæringen er tosidig og vil 
ha et samlet skjæringsveggareal på omtrent 4 000 m². Plankart med geologisk 
informasjon kan sees i Figur 8-27. Figur 8-28 og Figur 8-29 viser lengdeprofiler av 
skjæringene langs senterlinjen til veien.  
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som amfibolitt i 
begge skjæringer. Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt. 
Totalsonderinger indikerer løsmassemektighet oppe i 6-8 meter utenfor skjæringene.  
 

 
Figur 8-28: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 41. 

 
Figur 8-29: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 42.  

8.8.1 Observasjoner 
Skjæringene 41 og 42 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringene 
er befaringslokalitet 15. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 0,5-1 km unna skjæringene 
og er lokalisert i amfibolitt. Det antas derfor at befaringsdata fra befaringslokalitet 15 
kan ekstrapoleres til skjæring 41 og 42. Observasjoner på befaringslokalitet 15 er 
beskrevet i kapittel 8.7.1. 
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8.9 Skjæring nummer 40, 58 og 59, mellom profil 43880-44271 og på sideveier  

 
Figur 8-30: Geologisk oversiktskart over skjæring 40, 58 og 59 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter 
og befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 40 er en omtrent 520 meter lang, tosidig skjæring. 
Skjæringen starter i nordøst langs hovedveien og følger rampene til Gjerdemyra mot 
sørvest. Skjæringene vil ha et totalt skjæringsveggareal på omtrent 13 000 m², hvor den 
sørlige skjæringsveggen i areal er nesten tre ganger så stor som den nordlige 
skjæringsveggen. Maksimal skjæringshøyde er omtrent 30 m. Figur 8-30 viser et plankart 
over området og Figur 8-31 viser en lengdeprofil langs senterlinjen til skjæring 40 langs 
hovedveien.  
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På sideveier ved Gjerdemyra vil det i tillegg være to skjæringer. Skjæring 58 og 59 er 
begge planlagt ca. 160 meter lange og med maksimal skjæringsøyde omtrent 14 m. 
Begge skjæringene er ensidige og vil ha skjæringsveggareal på omtrent 1 500 m². 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten hovedsakelig vist som 
amfibolitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 13, er bergarten tolket som migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt på toppen av koller og noe tykkere i daler. 
Ifølge GPR-spor varierer løsmassetykkelsen generelt mellom 0 og 2,5 meter. 
Totalsonderinger indikerer løsmassetykkelser oppe i nesten 10 meter. 

 
Figur 8-31: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 40. Merk at 
profilet følger terrenget langs hovedveien. Denne skjæringen vil gå delvis langs rampe, som ikke vises i dette 
snittet. 

8.9.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 13 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 40 er befaringslokalitet 13. Tabell 8-16 og  
 
Tabell 8-17 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 13. 
Figur 8-32 viser et bilde av denne befaringslokaliteten. Bergarten som er registrert på 
befaringslokalitet 13 samsvarer ikke med bergarten som forventes i skjæring 40, 58 og 
59 ut ifra NGUs berggrunnskart. I følge berggrunnskart veksler geologien en del i dette 
området. Da denne befaringslokaliteten ligger inntil skjæring 40 antas 
befaringslokaliteten å representere geologien i kun denne skjæringen og ikke skjæring 
58 og 59.  
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Tabell 8-16: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 13. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk + tilfeldige sprekker 
Bergart Migmatitt, høy andel av mørke mineral  
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 8 m, Lengde: 15 m, Bredde: 10 

m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Tilsynelatende anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 60 o / 100 o 
RQD 75-90 
Struktur Foliert 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 

 
 
Tabell 8-17:  Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 13.  

Sprekkesett 
  

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 85 o / 220 o 70 o / 100 o 30 o / 000 o 
Sprekkeavstand 60 - 200 mm 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 3m 2m Gjennomgående 
Sprekkeåpning Delvis åpen 0,25 - 

0,5 mm 
Åpen 0,5 - 2,5 mm Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Plan Plan 
Sprekkeruhet m Krummet Rett Rett 
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Figur 8-32: Bilde fra befaringslokalitet 13. Bildet er tatt mot sør-øst. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje.  

S1 

S2 

S3 
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8.10 Skjæring nummer 57 på sidevei ved Gjerdemyra 

 
Figur 8-33: Geologisk oversiktskart over skjæring 57 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. Laget som viser skjæringshøyde er noe forskjøvet fra senterlinjen langs deler av 
skjæringen. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 57 er planlagt omtrent 410 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 11 meter. Skjæringen er tosidig og vil ha et totalt 
skjæringsveggareal på omtrent 3000 m². Plankart med geologisk informasjon kan sees i 
Figur 8-33.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som amfibolitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt. Totalsonderinger indikerer 
løsmassemektighet oppe i 7-8 meter vest for skjæringen.  
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8.10.1 Observasjoner 
Skjæring 57 er ikke befart. Nærmeste befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 13. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1 km unna skjæringen og er 
lokalisert i migmatitt. Dette er en annen bergart enn den som forventes å være i 
skjæring 57. Befaringslokalitet 13 antas derfor ikke å kunne representere geologien i 
skjæring 57. Observasjoner på befaringslokalitet 13 er for øvrig beskrevet i 8.9.1. 
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8.11 Skjæring nummer 39, mellom profil 42150-42649 

 
Figur 8-34: Geologisk oversiktskart over skjæring 39 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt omtrent 500 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 18 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være 
omtrent  
9 000 m². Figur 8-34 viser et plankart av skjæringen. Figur 8-35 viser en lengdeprofil 
langs senterlinjen til veien. Skjæringen er tosidig, men målt i skjæringsveggareal vil den 
vestre skjæringsveggen være omtrent dobbelt så stor som den østre.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt og 
amfibolitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er 
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løsmassetykkelsen generelt under 1,5 meter. Totalsonderinger indikerer noe tykkere 
løsmassedekke nordøst for skjæringen.  

 
Figur 8-35: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 39.  

8.11.1 Observasjoner 
Skjæring 39 er ikke befart og det er langt til nærmeste aktuelle befaringslokalitet. Det 
antas derfor at ingen av befaringslokalitetene vil være representative for denne 
skjæringen.  
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8.12 Skjæring nummer 38, mellom profil 40779-41655 

 
Figur 8-36: Geologisk oversiktskart over skjæring 38 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt omtrent 880 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 24 meter. Skjæringen vil være ensidig langs store 
deler av strekningen, med skjæring på nordsiden av veien. Langs sørsiden av veien vil 
det gå en skjæring med maksimal høyde på ca. 11 meter langs 200 meter av 
strekningen. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 14 000 m². En oversikt 
over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 38 kan sees i Figur 8-36. En 
lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-37.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten hovedsakelig vist som 
migmatitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er 
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løsmassetykkelsen hovedsakelig under 2 meter, men det er lokalt registrert tykkelser 
oppe i nesten 7 meter. Totalsonderinger indikerer løsmassetykkelse oppe i 12-13 meter 
nordøst for skjæringen.  

 
Figur 8-37: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 38. Snittet 
viser stedvis en ganske stor forskjell mellom terreng og bergkote. Dette skyldes en noe grovere 
terrengmodell og at skjæringen ligger i bratt terreng. Det forventes et tynt løsmassedekke. 

8.12.1 Observasjoner 
Skjæring 38 er ikke befart og det er langt til nærmeste aktuelle befaringslokalitet. Det 
antas derfor at ingen av befaringslokalitetene vil være representative for denne 
skjæringen. 
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8.13 Skjæring nummer 37, mellom profil 39669-40267 

 
Figur 8-38: Geologisk oversiktskart over skjæring 37 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 37 er planlagt omtrent 600 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 20 meter. Skjæringen er tosidig og vil ha et samlet 
skjæringsveggareal på omtrent 7 000 m². Plankart med geologisk informasjon kan sees i 
Figur 8-38. Figur 8-39 viser en lengdeprofil av skjæring 37 langs senterlinjen til veien. 
 
Berggrunn og løsmasser: NGUs berggrunnskart viser at bergarten er migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig mindre enn 1,5 meter. 
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Figur 8-39: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 37.  

8.13.1 Observasjoner 
Skjæring 37 er ikke befart og det er langt til nærmeste aktuelle befaringslokalitet. Det 
antas derfor at ingen av befaringslokalitetene vil være representative for denne 
skjæringen. 
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8.14 Skjæring nummer 35, 36 og 56, mellom profil 38584-39200 og på sidevei 

 
Figur 8-40: Geologisk oversiktskart over skjæring 35, 36 og 56 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter 
og befaringslokalitet m.m. 

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 35 er planlagt ca. 240 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på omtrent 14 m. Skjæringen skal være ensidig med et 
skjæringsveggareal på ca. 1 500 m². 
 
Skjæring 36 er en ensidig skjæring som skal gå langs en rampe. Den planlegges ca. 360 
meter lang og med en maksimal skjæringshøyde på ca. 15 m. Skjæringsveggarealet blir 
ca. 3 000 m².  
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Skjæring 56 går langs en sidevei. Denne er også en ensidig skjæring med planlagt lengde 
omtrent 300 meter og en maksimal skjæringshøyde omtrent 11 m. Skjæringsveggarealet 
vil være omtrent 2 000 m².  
 
Plankart med geologisk informasjon kan sees i Figur 8-40. Figur 8-41 og Figur 8-42 viser 
lengdeprofiler av skjæring 35 og 36 langs senterlinjen til hovedveien. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt.  
Løsmassedekket langs skjæringene er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig mindre enn 1 meter. 
 

 
Figur 8-41: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 35. 

 

 
Figur 8-42: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 36. Merk at 
profilet følger terrenget langs hovedveien. Denne skjæringen vil gå delvis langs rampe, som ikke vises i dette 
snittet. 

 

8.14.1 Observasjoner 
Skjæringene 35, 36 og 56 er ikke befart og det er langt til nærmeste aktuelle 
befaringslokalitet. Det antas derfor at ingen av befaringslokalitetene vil være 
representative for disse skjæringene.   
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8.15 Skjæring nummer 34, mellom profil 37849-38369 

 
Figur 8-43: Geologisk oversiktskart over skjæring 34 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 34 vil være tosidig og med en maksimal skjæringshøyde 
på omtrent 16 meter. Skjæringen vil være omtrent 520 meter lang og har et samlet 
skjæringsveggareal på omtrent 6 500 m². En oversikt over veigeometrien og annen 
informasjon ved skjæring 34 kan sees i Figur 8-43. En lengdeprofil langs denne 
skjæringen er vist i Figur 8-44. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt.  
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt 
mindre enn 2,5 meter. 
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Figur 8-44: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 34.  

8.15.1 Observasjoner 
Skjæring 34 er ikke befart og det er langt til nærmeste aktuelle befaringslokalitet. Det 
antas derfor at ingen av befaringslokalitetene vil være representative for denne 
skjæringen. 
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8.16 Skjæring nummer 33 og 55, mellom profil 34063-35659 og på sidevei  

 
Figur 8-45: Geologisk oversiktskart over skjæring 33 og 55 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Det er i reguleringsplanfasen besluttet å gjøre endringer ved at det skal etableres 
tunnel ved opprinnelig planlagte skjæring 33. Det vises til «Fagrapport 
ingeniørgeologi – Bråtvannstunnelen» [2] for nærmere informasjon og beskrivelse. 
Rapporten er under utarbeidelse på nåværende tidspunkt. 
 
Skjæringsgeometri: Skjæring 33 er planlagt omtrent 1600 meter lang, tosidig og med 
en maksimal skjæringshøyde på omtrent 40 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil 
være omtrent 47 000 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved 
skjæring 33 kan sees i Figur 8-45. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 
8-46.  
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Skjæring 55 er planlagt langs en sidevei i nordenden av skjæring 33. Den skal bli ca. 200 
meter lang og ha en maksimal skjæringshøyde på omtrent 11 meter. Skjæringen vil være 
tosidig og vil ha et samlet skjæringsveggareal på ca. 2 500 m². 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten i skjæring 33 vist som 
kvartsitt, amfibolitt og båndgneis. For skjæring 55 er bergarten vist som amfibolitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 20, ble bergarten tolket som kvartsitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1,5 m, men det er lokalt registrert tykkelser oppe i 4 meter. 

 
Figur 8-46: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 33. Veibanen 
er tatt ut som en høyde sett ovenfra og vil kunne få knekkpunkter ved over- og underganger. 

8.16.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 20 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 33 og 55 er befaringslokalitet 20. Tabell 8-18 og 
Tabell 8-19 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 20. 
Figur 8-47 viser et bilde av denne befaringslokaliteten.  
Det er verdt å merke seg at bergarten som er registrert på befaringslokalitet 20 kun 
representerer deler av skjæring 33. Av den grunn antas befaringslokalitet 20 å ikke 
kunne representere geologien i skjæring 55. 
 
Tabell 8-18: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 20. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Kvartsitt 
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 7 m, Lengde: 30 m, Bredde: 3 m 
Forvitringsgrad Uforvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 55 o / 146 o 
RQD 90-100 
Struktur Litt foliert 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-19: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 20.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 50 o / 130 o 85 o / 050 o 60 o / 170 o 
Sprekkeavstand > 2000 mm > 2000 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 5m 1m 5 m  
Sprekkeåpning Delvis åpen 0,25 - 

0,5 mm 
Delvis åpen 0,25 - 
0,5 mm 

Tett 0,1 - 0,25 mm 

Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Hakkete Undulerende Hakkete 
Sprekkeruhet m Krummet Krummet Rett 

 

 
Figur 8-47: Bilde fra befaringslokalitet 20. Bildet er tatt mot sørvest.  
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8.17 Skjæring nummer 31 og 32, mellom profil 33349-33669 

 
Figur 8-48: Geologisk oversiktskart over skjæring 31 og 32 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 31 er planlagt omtrent 100 meter lang, ensidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 17 meter. Skjæringsveggarealet vil være omtrent 1 
000 m². Skjæring 32 er planlagt ca. 220 meter lang og med en maksimal skjæringshøyde 
på ca. 14 m. Skjæringen vil være ensidig og vil ha et skjæringsveggareal på ca. 2 000 m². 
En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i Figur 8-48. Lengdeprofil 
langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-49. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis. 
Løsmassedekket langs skjæringene er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1 meter. 
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Figur 8-49 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 31 (til venstre) 
og 32 (til høyre). Profilet er tatt på nordre side av veien. 

 

8.17.1 Observasjoner  
Skjæringene 31 og 32 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringene 
er befaringslokalitet 21. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 3-4 km unna skjæringene 
og er lokalisert i migmatitt. I tillegg er den registrerte bergarten en annen enn det som 
forventes av berggrunnskart for skjæring 31 og 32. Befaringslokalitet 21 antas derfor 
ikke å kunne representere geologien i skjæring 31 og 32. Observasjoner på 
befaringslokalitet 21 er for øvrig beskrevet i 8.20.1. 
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8.18 Skjæring nummer 30, mellom profil 32305-32710 

 
Figur 8-50: Geologisk oversiktskart over skjæring 30 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m. 
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 30 er planlagt omtrent 400 meter lang, ensidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 10 meter. Skjæringsveggarealet vil være omtrent  
2 300 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i Figur 8-50. En 
lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-51.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis.  
Løsmassedekket langs skjæringen forventes tynt. Totalsonderinger i hver ende av 
skjæringen viser løsmassetykkelse mellom 2-4 meter. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  
  Side 87 av 222 

 
Figur 8-51 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 30. 

8.18.1 Observasjoner  
Skjæring 30 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 21. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 2-3 km unna skjæringen og er 
lokalisert i migmatitt. I tillegg er den registrerte bergarten en annen enn det som 
forventes av berggrunnskart for skjæring 30. Befaringslokalitet 21 antas derfor ikke å 
kunne representere geologien i skjæring 30. Observasjoner på befaringslokalitet 21 er 
for øvrig beskrevet i 8.20.1. 
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8.19 Skjæring nummer 29, mellom profil 30690-31506 

 
Figur 8-52: Geologisk oversiktskart over skjæring 29 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 29 er planlagt omtrent 820 meter lang, ensidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 16 meter. Skjæringsveggarealet vil være omtrent 5 
200 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i Figur 8-52. En 
lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-53.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis og 
migmatitt. Løsmassedekket langs skjæringen forventes tynt. Totalsonderinger indikerer 
løsmassetykkelse 1-4 meter i området og opp i 6 meter i myr. 
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Figur 8-53 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 29. 

8.19.1 Observasjoner  
Skjæring 29 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 21. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 0,8-1,6 km unna skjæringen 
og er lokalisert i migmatitt. Dette antas å være for langt unna til å kunne representere 
geologien i skjæringen. Observasjoner på befaringslokalitet 21 er for øvrig beskrevet i 
8.20.1. 
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8.20 Skjæring nummer 27 og 28, mellom profil 29142-30370 

 
Figur 8-54: Geologisk oversiktskart over skjæring 27 og 28 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 27 er planlagt som en ensidig skjæring med en lengde på 
ca. 650 meter og maksimal skjæringshøyde på 22 m. Skjæringsveggarealet vil være 
omtrent 6 500 m². Skjæring 28 er planlagt ca. 530 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på ca. 18 m. Denne skjæringen vil være tosidig med et samlet 
skjæringsveggareal på omtrent  
4 000 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 27 og 28 
kan sees i Figur 8-54. Lengdeprofiler er vist i Figur 8-55 og Figur 8-56. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis i 
skjæring 27, mens det for skjæring 28 viser en bergartsgrense mellom båndgneis og 
migmatitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 21, ble bergarten tolket som migmatitt. 
Løsmassedekket langs skjæringen forventes tynt.  
 

 
Figur 8-55: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 27.  

 
Figur 8-56 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 28. Veibanen 
er tatt ut som en høyde sett ovenfra og vil kunne få knekkpunkter ved over- og underganger. 

8.20.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 21 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 27 og 28 er befaringslokalitet 21. Tabell 8-20 og 
Tabell 8-21 viser registreringer gjort under befaring på befaringslokalitet 21. Figur 8-57 
viser et bilde fra denne befaringslokaliteten.  
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Tabell 8-20: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 21. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 7 m, Lengde: 20 m, Bredde: 30 

m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 55 o / 140 o 
RQD 50-75 
Struktur Foliert 
UCS Moderat sterk 
Vannforhold Tørt 

 
Tabell 8-21: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 21.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 70 o / 130 o 80 o / 220 o 

(varierende) 
20 o / 350 o 

Sprekkeavstand 200 - 600 mm 600 - 2000 mm > 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 1-2 m 3 m 2-10 m 
Sprekkeåpning Delvis åpen 0,25 - 

0,5 mm 
Åpen 0,5 - 2,5 mm Moderat bred 2,5 - 

10 mm 
Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Plan Hakkete 
Sprekkeruhet m Rett Rett Undulerende 
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Figur 8-57: Bilde fra befaringslokalitet 21. Bildet er tatt mot øst. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje. 

 

S1 

S2 
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8.21 Skjæring nummer 26, mellom profil 28126-28942 

 
Figur 8-58: Geologisk oversiktskart over skjæring 26 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 26 er planlagt som en ca. 820 meter lang, ensidig skjæring 
med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 20 meter. Det totale skjæringsveggarealet 
vil være omtrent 8 300 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved 
skjæring 26 kan sees i Figur 8-58. En lengdeprofil langs denne skjæringen er vist i Figur 
8-59. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis.  
Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt. Totalsonderinger indikerer 
løsmassemektigheter opp i 6 meter utenfor skjæringen. 
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Figur 8-59: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 26.  

8.21.1 Observasjoner 
Skjæring 26 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 21. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1-2 km unna skjæringen og er 
lokalisert i migmatitt. Befaringslokalitet 21 antas ikke å kunne representere geologien i 
skjæring 26 da den ligger langt unna i tillegg til at den registrerte bergarten er en annen 
enn det som forventes av berggrunnskart for skjæring 26. Observasjoner på 
befaringslokalitet 21 er for øvrig beskrevet i 8.20.1. 
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8.22 Skjæring nummer 25, mellom profil 27305-27673 

 
Figur 8-60: Geologisk oversiktskart over skjæring 25 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 25 er planlagt omtrent 370 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 24 meter. Det samlede skjæringsveggarealet vil 
være omtrent 7 300 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i 
Figur 8-60. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-61.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis.  
Løsmassedekket langs skjæringen forventes tynt. De nærmeste totalsonderingene viser 
løsmassedekke på 0-4 meter. 
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Figur 8-61 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 25. 

8.22.1 Observasjoner  
Skjæring 25 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 21. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 2-2,5 km unna skjæringen og 
er lokalisert i migmatitt. I tillegg er den registrerte bergarten en annen enn det som 
forventes av berggrunnskart for skjæring 25. Befaringslokalitet 21 antas derfor ikke å 
kunne representere geologien i skjæring 25. Observasjoner på befaringslokalitet 21 er 
for øvrig beskrevet i 8.20.1. 
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8.23 Skjæring nummer 23 og 24, mellom profil 26590-27265 

 
Figur 8-62: Geologisk oversiktskart over skjæring 23 og 24 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 23 er planlagt omtrent 160 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på 21 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 
3 000 m². Skjæring 24 er planlagt omtrent 540 meter lang, tosidig og med en maksimal 
skjæringshøyde på ca.24 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 10 000 
m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 23 og 24 kan 
sees i Figur 8-62. Lengdeprofiler langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-63 og Figur 
8-64. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis.  
Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt.  
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Figur 8-63 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 23. 

 
Figur 8-64: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 24.  

8.23.1 Observasjoner 
Skjæringene 23 og 24 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringene 
er befaringslokalitet 12. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1,5-2,5 km unna 
skjæringene og er lokalisert i båndgneis. Dette antas å være for langt unna til å kunne 
representere geologien i skjæringene. Observasjoner på befaringslokalitet 12 er for 
øvrig beskrevet i 8.25.1. 
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8.24 Skjæring nummer 22, mellom profil 26150-26340 

 
Figur 8-65: Geologisk oversiktskart over skjæring 22 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 22 er planlagt omtrent 190 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 20 meter. Det samlede skjæringsveggarealet vil 
være omtrent 3 000 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i 
Figur 8-65. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-66.  
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis.  
Løsmassedekket langs skjæringen forventes tynt selv om noen totalsonderinger sør for 
skjæringen viser dybde til fjell opp mot 12 meter på land. 

 
 
Figur 8-66 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 22. Veibanen 
er hentet som en høyde sett ovenfra og kan derfor få knekkpunkter ved over- og underganger. 

8.24.1 Observasjoner  
Skjæring 22 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 12. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1-1,5 km unna skjæringen og 
er lokalisert i båndgneis. Dette antas å være for langt unna til å kunne representere 
geologien i skjæringen. Observasjoner på befaringslokalitet 12 er for øvrig beskrevet i 
8.25.1. 
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8.25 Skjæring nummer 20 og 21, mellom profil 24156-26090 

 
Figur 8-67: Geologisk oversiktskart over skjæring 20 og 21 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.   
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 20 er en eksisterende skjæring som går langs rampe opp 
til plankryss. Denne må flyttes lenger inn i berget. Skjæringen langs rampen er planlagt 
ensidig med en maksimal høyde på omtrent 24 meter og en lengde på ca. 530 meter. 
Skjæringsveggarealet vil være omtrent 7 500 m². 
 
Skjæring 21 er planlagt tosidig, omtrent 1200 meter lang og med en maksimal høyde på 
35 meter i den sørlige skjæringsveggen. Skjæringshøyden kan bli større om det må tas 
ut mer av det bratte sideterrenget mot sør. Den sørlige skjæringsveggen, målt i 
veggareal, vil bli over dobbelt så stor som den nordlige skjæringsveggen. Den nordlige 
skjæringsveggen utgjøres av to adskilte skjæringer langs strekningen med maksimale 
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høyder på ca. 20 meter hver. Det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 23 000 
m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon ved skjæring 20 og 21 kan 
sees i Figur 8-67. En lengdeprofil langs veiens senterlinje for skjæring 21 kan sees i Figur 
8-68.  
 
For å sikre innsyn til næringsområdet på Brokelandsheia fra E18 skal ca. 100 meter av 
den nordlige skjæringsveggen skjæres ned til veinivå. Følgelig vil det ikke være noen 
skjæring på nordsiden av veien frem til ca. profil 25 100. Dette er ikke modellert og 
reflekteres derfor ikke i tallene som gjengis for skjæring 21.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som båndgneis. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 12, ble bergarten tolket som båndgneis. 
Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt. Totalsonderinger langs 
skjæringene indikerer løsmassedekke opp mot 4 meter. 

 
Figur 8-68: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 21.  

8.25.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 12 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 20 og 21 er befaringslokalitet 12. Tabell 8-22 og 
Tabell 8-23 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 12. 
Figur 8-69 viser et bilde av denne befaringslokaliteten. 
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Tabell 8-22: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 12. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 2 stk 
Bergart Båndgneis, soner med glimmer, amfibolitt, kvarts, og 

feltspat 
Blokkstørrelse 60 - 200 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 5 m, Lengde: 30 m, Bredde: 1 m 
Forvitringsgrad Moderat forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 58 o / 135 o 
RQD 0-25 
Struktur Foliert  
UCS Svak. De forskjellige lagene og sonene i berget viser 

stor forskjell i styrke.  
Vannforhold Fuktig bergoverflate 

 
Tabell 8-23: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 12.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 
Fall / fallretning 70 o / 130 o 45 o / 030 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling Biotitt, 

oksidasjonsbelegg/utfelling 
Noe leir 

Sprekkelengde 5 m 0,5-2 m 
Sprekkeåpning Moderat bred 2,5 - 10 mm Moderat bred 2,5 – 10 

mm 
Sprekkeruhet mm Glatt Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende 
Sprekkeruhet m Undulerende Rett 
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Figur 8-69: Bilde fra befaringslokalitet 12. Bildet er tatt mot nord. Målestaven i bildet er 1 meter lang. 
Observerte sprekkesett er markert med oransje. 

 

S1 
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8.26 Skjæring nummer 18 og 19 mellom profil 17941-19503 

 
Figur 8-70: Geologisk oversiktskart over skjæring 18 og 19 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 18 er planlagt omtrent 850 meter lang og med en 
maksimal høyde på 22 meter. Skjæringen vil være tosidig og ha et samlet 
skjæringsveggareal på omtrent 13 000 m². Skjæring 19 er planlagt omtrent 500 meter 
lang, ensidig og med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 15 meter. 
Skjæringsveggarealet vil være omtrent 5 000 m². En oversikt over veigeometrien og 
annen informasjon ved skjæring 18 og 19 kan sees i Figur 8-70. Lengdeprofiler langs 
veiens senterlinje vises i Figur 8-71 og Figur 8-72. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 22, ble bergarten tolket som granittisk til 
granodiorittisk gneis. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er 
løsmassetykkelsen hovedsakelig mindre enn 1 meter, men kan være opp mot ca. 9 
meter i myr. Fra NBIOs AR5 database er det flere store myrer i området som vil bli 
påvirket av veibyggingen.  
 

 
Figur 8-71: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 18.  

 

 
Figur 8-72: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 19.  
 

8.26.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 22 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 18 og 19 er befaringslokalitet 22. Tabell 8-24 og 
Tabell 8-25 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 22. 
Figur 8-73 viser et bilde av denne befaringslokaliteten.  
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Tabell 8-24: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 22. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Granittisk til granodiorittisk gneis  
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 5 m, Lengde: 10 m, Bredde: 5 m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Isotrop 
Foliasjon - 
RQD 75-90 
Struktur Bruddstykker virker kornete uten lagdeling 
UCS Sterk 
Vannforhold Tørt 

 
Tabell 8-25: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 22.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 80 o / 100 o 70 o / 350 o 20 o / 120 o 
Sprekkeavstand 600 - 2000 mm 200 - 600 mm - 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 2 m 5 m - 
Sprekkeåpning Tett 0,1 - 0,25 mm Veldig tett < 0,1 

mm 
- 

Sprekkeruhet mm Ru Ru - 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende - 
Sprekkeruhet m Krummet Rett - 
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Figur 8-73: Bilde fra befaringslokalitet 22. Bildet er tatt mot sør-vest. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje. 

S2 
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8.27 Skjæring nummer 16 og 17, mellom profil 15983-17050  

 
Figur 8-74: Geologisk oversiktskart over skjæring 16 og 17 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 16 er en tosidig skjæring som planlegges ca. 150 meter 
lang. Maksimal skjæringshøyde blir ca. 24 meter og samlet skjæringsveggareal blir 
omtrent 2 500 m2.  
 
Skjæring 17 er planlagt omtrent 760 meter lang og med en maksimal skjæringshøyde på 
36 meter. Skjæringen er tosidig, og det totale skjæringsveggarealet vil være omtrent 
25 500 m². Plankart med geologisk informasjon kan sees i Figur 8-74. Lengdeprofiler 
langs veiens senterlinje for skjæring 16 og 17 kan sees i Figur 8-75 og Figur 8-76, 
respektivt. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt.  
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt 
mindre enn 1 meter. 

 
Figur 8-75: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 16. 
Terrengmodellen er noe grovere enn bergmodellen. Det vises høydeforskjell mellom berg og terreng, men 
terrenget stiger bratt og det forventes tynt løsmassedekke.  

 

 
 
Figur 8-76: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 17.  

8.27.1 Observasjoner 
Skjæring 16 og 17 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokaliteter til skjæringene 
er befaringslokalitet 4 og 22 i henholdsvis båndgneis og granittisk til granodiorittisk 
gneis. Befaringslokalitet 4 ligger ca. 0,6-0,8 km unna skjæring 16. Det antas derfor at 
befaringsdata fra befaringslokalitet 4 kan ekstrapoleres til skjæring 16. Videre ligger 
befaringslokalitet 4 ca. 0,9 til 1,7 km unna skjæring 17 og befaringslokalitet 22 ligger ca. 
1,3 til 2,3 km unna begge skjæringene. Dette antas å være for langt unna til å kunne 
representere geologien i skjæringene. Observasjoner på befaringslokalitet 4 og 22 er 
beskrevet i henholdsvis kapittel 8.28.1 og 8.26.1 
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8.28 Skjæring nummer 15, mellom profil 14184-15717 

 
Figur 8-77: Geologisk oversiktskart over skjæring 15 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 15 er en tosidig skjæring som er planlagt omtrent 1530 
meter lang og med en maksimal skjæringshøyde på 26 meter. Det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 25 000 m². En oversikt over veigeometrien kan 
sees i Figur 8-77. Lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-78. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 3, 4, og 5, ble bergarten tolket som gneis og 
båndgneis. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er 
løsmassetykkelsen hovedsakelig under 1 meter, men det er lokalt registrert tykkelser 
oppe i ca. 8,5 meter. 
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Figur 8-78: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 15.  

8.28.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 3, 4 og 5 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 15 er befaringslokalitet 3, 4 og 5. Tabell 8-26 til 
og med Tabell 8-29 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra disse 
befaringslokalitetene. Figur 8-79 viser et bilde av befaringslokalitet 4. 
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Tabell 8-26: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 3, 4 og 5. 

Kartlagte 
parametere 

Generell beskrivelse 
befaringslokalitet 3 

Generell 
beskrivelse 
befarings-
lokalitet 4 

Generell 
beskrivelse 
befarings- 
lokalitet 5 

Antall 
sprekkesett 

3 stk 3 stk 3 stk 

Bergart Gneis  Båndgneis, 
glimmerrik, 
biotitt 

Gneis  

Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 600 - 2000 mm 200 - 600 mm 
Blotnings-
størrelse 

Høyde: 3 m, Lengde: 10 m, Bredde: 
5 m 

- Høyde: 3 m, 
Lengde: 20 m, 
Bredde: 2 m 

Forvitringsgrad Noe forvitret Noe forvitret Uforvitret 
Isotropi Anisotrop Tilsynelatende 

anisotrop 
Anisotrop 

Foliasjon 
(fall/fallretning) 

- 90 o / 170 o
 80 o / 300 o 

RQD 90-100 90-100 75-90 
Struktur Vanskelig å se, berget er ganske 

tilgrodd. Fra synlig berg i området 
er gneisen veldig båndet med lyse 
og mørke mineraler i veksling. 
Enkelte større årer og ansamlinger 
av tolket kvarts 

Foliert  Foliert 

UCS - Sterk - 
Vannforhold Fuktig bergoverflate Fuktig 

bergoverflate 
Tørt 

 
Tabell 8-27: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 3. Sprekkesett S2 og S3 var vanskelige å 
måle og vurdere.  

Sprekkesett   
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 90 o / 270 o - - 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm - - 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 5 m - - 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm - - 
Sprekkeruhet mm Ru - - 
Sprekkeruhet cm Hakkete - - 
Sprekkeruhet m Undulerende - - 
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Tabell 8-28: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 4.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 90 o / 090 o 10 o / 270 o 90 o / 170 o  
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling -  - - 
Sprekkelengde 5 m Gjennomgående - 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Bred 10 - 100 mm Tett 0,1 - 0,25 mm 
Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende Plan 
Sprekkeruhet m Rett Krummet Rett 

 
Tabell 8-29: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 5.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 80 o / 300 o 10 o / 140 o 80 o / 030 o 
Sprekkeavstand 60 - 200 mm 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling Hvitt 

sprekkebelegg 
- - 

Sprekkelengde 1-2 m 2 m 0,1 til 0,5 m 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm Tett 0,1 - 0,25 mm 
Sprekkeruhet mm Striasjon Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende Plan 
Sprekkeruhet m Rett Rett Rett 
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Figur 8-79: Bilde fra befaringslokalitet 4. Bildet er tatt mot vest. Målestokken i bildet er 5 meter lang. 
Observerte sprekkesett er markert med oransje. 

 

S2 

S1 

S3 
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8.29 Skjæring nummer 14, mellom profil 13050-13728 og på sidevei 

 
Figur 8-80: Geologisk oversiktskart over skjæring 14 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 14 starter på begge sider langs hovedveien og følger 
begge rampene på hver side av veien opp mot plankrysset som ensidige skjæringer. Den 
sørlige skjæringsveggen avsluttes langs rampe og blir ca. 340 meter lang, mens den 
nordlige skjæringsveggen fortsetter opp rampen og ut på sidevei mot nord og blir totalt 
ca. 550 meter lang. Maksimal skjæringshøyde vil være omtrent 22 meter. Det samlede 
bergveggarealet vil være omtrent 10 000 m². Figur 8-81 viser en lengdeprofil langs 
hovedveiens senterlinje for skjæring 14. Dette snittet vil derfor ikke være helt korrekt for 
hvor skjæringene begynner å følge rampene og der den fortsetter på sidevei. Plankart 
med geologi og veitrase kan sees i Figur 8-80. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten hovedsakelig vist som 
migmatitt, med unntak av den delen av skjæring 14 som vil gå langs sidevei, her er 
bergarten vist som amfibolitt. Løsmassedekket langs skjæringen forventes å være tynt.  
 

 
Figur 8-81: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 14. Merk at 
profilet følger terrenget langs hovedveien. Denne skjæringen vil gå delvis langs rampe, som ikke vises i dette 
snittet. 

8.29.1 Observasjoner 
Skjæring 14 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 5. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 0,3-1 km unna skjæringen og 
er lokalisert i gneis. Det antas derfor at befaringsdata fra befaringslokalitet 5 kan 
ekstrapoleres til skjæring 14. Observasjoner på befaringslokalitet 5 er beskrevet i 8.28.1. 
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8.30 Skjæring nummer 13, mellom profil 11823-12321 

 
Figur 8-82: Geologisk oversiktskart over skjæring 13 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt med en lengde på omtrent 500 meter, 
tosidig og med en maksimal skjæringshøyde på omtrent 22 meter. Samlet 
skjæringsveggareal vil være omtrent 13 000 m2. En oversikt over veigeometrien med 
annen informasjon kan sees i Figur 8-82. Figur 8-83 viser en lengdeprofil av skjæringen 
langs senterlinjen til veien. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 2, ble bergarten tolket som gneis. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1 meter. 
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Figur 8-83: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 13.  

8.30.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 2 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 13 er befaringslokalitet 2. Tabell 8-30 og Tabell 
8-31 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 2. Figur 
8-84 viser et bilde av denne befaringslokaliteten. 
 
Tabell 8-30: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 2. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 4 stk 
Bergart Gneis med høyt glimmerinnhold.  
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 5 m, Lengde: 20 m, Bredde: 10 

m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 74 o / 128 o 
RQD 75-90 
Struktur Foliert 
UCS Moderat sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-31: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 2.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 S4 
Fall / fallretning 80 o / 120 o 60 o / 228 o 70 o / 024 o 10 o / 350 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 600 - 2000 

mm 
> 2000 mm 600 - 2000 

mm 
Sprekkefylling - - - - 
Sprekkelengde 5 m 2 m 1 m - 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 

mm 
Veldig tett  
< 0,1 mm 

Moderat bred 
2,5 - 10 mm 

Sprekkeruhet 
mm 

Glatt Ru Ru Ru 

Sprekkeruhet 
cm 

Plan Undulerende Plan Hakkete 

Sprekkeruhet m Rett Rett Rett Krummet 
 

 
Figur 8-84: Bilde fra befaringslokalitet 2. Bildet er tatt mot sørøst. Målestokken i bildet er 1 meter lang. 
Observerte sprekkesett er markert med oransje. 

S1 

S2 

S4 
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8.31 Skjæring nummer 12, mellom profil 9393-9992 

 
Figur 8-85: Geologisk oversiktskart over skjæring 12 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt med en lengde på omtrent 600 meter og 
med en maksimal skjæringshøyde på 22 meter. Skjæringen vil være tosidig og det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 13 000 m². En oversikt over veigeometrien med 
annen informasjon kan sees i Figur 8-85. Figur 8-86 viser en lengdeprofil av skjæringen 
langs senterlinjen til veien. 
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt.  
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1 meter, men det er lokalt registrert tykkelser oppe i ca. 2 meter. 
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Figur 8-86: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 12.  

8.31.1 Observasjoner 
Skjæring 12 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 8. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 2-2,5 km unna skjæringen og 
er lokalisert i gneis. I tillegg til stor avstand er den registrerte bergarten en annen enn 
det som forventes av berggrunnskart for skjæring 12. Befaringslokalitet 8 antas derfor 
ikke å kunne representere geologien i skjæring 12. Observasjoner på befaringslokalitet 8 
er beskrevet i 8.33.1. 
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8.32 Skjæring nummer 11, mellom profil 8749-9183 

 
Figur 8-87: Geologisk oversiktskart over skjæring 11 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 11 er planlagt omtrent 430 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 10 meter. Det samlede skjæringsveggarealet vil 
være omtrent 4 100 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees i 
Figur 8-87. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-88.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt.  
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1 meter.  
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Figur 8-88 Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 11. 

8.32.1 Observasjoner  
Skjæring 11 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringen er 
befaringslokalitet 8. Denne befaringslokaliteten ligger ca. 1,5-2 km unna skjæringen og 
er lokalisert i gneis. I tillegg til stor avstand er den registrerte bergarten en annen enn 
det som forventes av berggrunnskart for skjæring 11. Befaringslokalitet 8 antas derfor 
ikke å kunne representere geologien i skjæring 11. Observasjoner på befaringslokalitet 8 
er for øvrig beskrevet i 8.33.1. 
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8.33 Skjæring nummer 10, mellom profil 7009-8417 

 
Figur 8-89: Geologisk oversiktskart over skjæring 10 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  
 

Skjæringsgeometri: Skjæring 10 er planlagt omtrent 1400 meter lang, tosidig og med 
en maksimal skjæringshøyde på omtrent 16 meter. Det samlede skjæringsveggarealet vil 
være omtrent 19 000 m². En oversikt over veigeometrien og annen informasjon kan sees 
i Figur 8-89. En lengdeprofil langs veiens senterlinje kan sees i Figur 8-90.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt og 
amfibolitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 8, ble bergarten tolket som gneis. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 1 meter, men det er lokalt registrert tykkelser oppe i ca. 5 meter i 
myr. 
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Figur 8-90: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 10. 

8.33.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 8 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 10 er befaringslokalitet 8. Tabell 8-32 gir en 
oversikt over data fra befaringslokalitet 8, og Figur 8-91 viser et bilde av denne 
befaringslokaliteten. Berget i skjæringsområdet fremstod massivt med svært få sprekker 
og dermed lite strukturer å ta målinger av utover foliasjonen. Det er vurdert at det er tre 
sprekkesett på befaringslokaliteten som står tilnærmet normalt på hverandre. To av 
settene er steile, hvorav ett sprekkesett følger foliasjonen, og ett sett er subhorisontalt. 
Sprekkesettene er ikke målt.  
 
Tabell 8-32: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 8. 

Hva Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Gneis. Stedvis mer grovkornet og med kvarts og mer rødlig 

mulig feltspat. Årer med grovkornet kvarts og feltspat opptrer 
Blokkstørrelse - 
Blotningsstørrelse - 
Forvitringsgrad - 
Isotropi - 
Foliasjon 88o / 110o 
RQD 90-100 
Struktur - 
UCS - 
Vannforhold - 
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Figur 8-91: Bilde fra befaringslokalitet 8. Til høyre: Massivt berg med få synlige sprekker. Bilde tatt mot 
nordvest. Til venstre: Bilde av kvartsåre ~15 cm bred. Bilde tatt mot sørvest.  
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8.34 Skjæring nummer 9, mellom profil 6217-6755 

 
Figur 8-92: Geologisk oversiktskart over skjæring 9 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt omtrent 540 meter lang og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 15 meter. Skjæringen vil være tosidig og det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 8 100 m². En oversikt over veigeometrien med 
annen informasjon kan sees i Figur 8-92. Figur 8-93 viser en lengdeprofil av skjæringen 
langs senterlinjen til veien.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 7, ble bergarten tolket som gneis. 
Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig under 2 meter. 
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Figur 8-93: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 9.  

8.34.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 7 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 9 er befaringslokalitet 7. Tabell 8-33 og Tabell 
8-34 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 7. Figur 
8-94 viser et bilde av denne befaringslokaliteten. Ved befaringslokalitet 7 var det blokker 
i bergsiden som var på vei ut. Det ble observert berg sørvest for dette, der hvor veien er 
planlagt i dag, som virket mindre oppsprukket enn berget vist i Figur 8-94.  
 
Tabell 8-33: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 7. 

Kartlagte 
parametere 

Generell beskrivelse 

Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Gneis, med mørke bitotittrike bånd og lysere bånd av tolket 

kvarts 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse - 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Tilsynelatende anisotrop  
Foliasjon  - 
RQD 75-90 
Struktur Foliert gneis 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Fuktig bergoverflate 
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Tabell 8-34: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 7.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 85 o / 040 o 90 o / 310 o 05 o / 180 o 
Sprekkeavstand 600 - 2000 mm 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling -  -  - 
Sprekkelengde Gjennomgående 1 - 5 m 10 m 
Sprekkeåpning Bred 10 - 100 mm Bred 10 - 100 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm 
Sprekkeruhet mm Ru Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Plan Undulerende Hakkete 
Sprekkeruhet m Rett Rett Krummet 

 

 
Figur 8-94: Bilde fra befaringslokalitet 7. Bildet er tatt mot nord-øst. Meterstokken i bildet er 2 meter. 
Observerte sprekkesett er markert med oransje. 

 

S2 

S3 

S1 
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8.35 Skjæring nummer 7 og 8, mellom profil 4347-5046 

 
Figur 8-95: Geologisk oversiktskart over skjæring 7 og 8 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokaliteter m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 7 er planlagt omtrent 320 meter lang, ensidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 18 meter. Skjæringsveggarealet vil være omtrent 
3 500 m². Skjæring 8 er planlagt omtrent 300 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på omtrent 20 meter. Skjæringen vil være tosidig. Det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 5 100 m². En oversikt over veigeometrien med 
annen informasjon kan sees i Figur 8-95. Figur 8-96 og Figur 8-97 viser lengdeprofiler av 
skjæringene langs senterlinjen til veien.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som migmatitt. 
Under befaring, ved befaringslokalitet 6, ble bergarten tolket som båndgneis. 
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Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen 
hovedsakelig mindre enn 2 meter, men kan være opp mot 5 meter. 
 

 
Figur 8-96: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 7. 

 

 
Figur 8-97: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 8.  

8.35.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 6 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 7 og 8 er befaringslokalitet 6. Tabell 8-35 og 
Tabell 8-36 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 6. 
Figur 8-98 viser et bilde av denne befaringslokaliteten.  
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Tabell 8-35: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 8-36: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 6.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 80 o / 100 o 90 o / 005 o 20 o / 130 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 200 - 600 mm 200 - 600 mm 
Sprekkefylling - -  -  
Sprekkelengde 2 m 0,2 til 1 m 5 m 
Sprekkeåpning Moderat bred 2,5 - 10 

mm 
Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm 

Sprekkeruhet 
mm 

Ru Glatt Ru 

Sprekkeruhet cm Hakkete Undulerende Hakkete 
Sprekkeruhet m Rett Rett Krummet 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Båndgneis, med en del kalifeltspat, biotitt og 

kvarts. 
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 10 m, Lengde: 20 m, Bredde: 4 m 
Forvitringsgrad Uforvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 80 o / 100 o 
RQD 90-100 
Struktur Foliert 
UCS Moderat sterk 
Vannforhold Fuktig bergoverflate 
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Figur 8-98: Bilde fra befaringslokalitet 6. Bildet er tatt mot nordøst. Meterstokken i bildet er 1 meter. 
Observerte sprekkesett er markert med oransje. 

S2 

S3 
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8.36 Skjæring nummer 4, 5 og 6, mellom profil 3167-4052  

 
Figur 8-99: Geologisk oversiktskart over skjæring 4, 5 og 6 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokaliteter m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 4 planlegges ca. 160 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på ca. 18 m. Den skal bli tosidig med et samlet skjæringsveggareal på 
omtrent 2 500 m². Skjæring 5 planlegges ca. 120 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på ca. 10 m. Den skal bli ensidig og vil ha et skjæringsveggareal på 
omtrent 800 m². Skjæring 6 planlegges ca. 430 meter lang og med en maksimal 
skjæringshøyde på ca. 14 m. Den skal bli ensidig og vil ha et skjæringsveggareal på 
omtrent 3 700 m². En oversikt over veigeometrien med annen informasjon kan sees i 
Figur 8-99. Figur 8-100, Figur 8-101 og Figur 8-102 viser lengdeprofiler av skjæringene 
langs senterlinjen til veien.  
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som amfibolitt og 
granittisk gneis i skjæring 4, amfibolitt og migmatitt i skjæring 5 og kun migmatitt i 
skjæring 6. Under befaring, ved befaringslokalitet 10, 11 og 207, ble bergarten tolket 
som henholdsvis gneis, granitt og amfibolitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. 
Ifølge GPR-spor er løsmassetykkelsen generelt mindre enn 1,5 meter. 
 

 
Figur 8-100: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 4.  

 
Figur 8-101: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 5. 

 
Figur 8-102: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 6.  
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8.36.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 10 og 11 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 4, 5 og 6 er befaringslokalitet 10 og 11. Tabell 
8-37 og Tabell 8-38 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra disse 
befaringslokalitetene. Sprekkesett på befaringslokalitet 11 ble ikke vurdert i detalj. Figur 
8-103 viser bilder av befaringslokalitetene i området rundt skjæring 4, 5 og 6. 

Tabell 8-37: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 10 og 11. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse  
Befaringslokalitet 10 

Generell beskrivelse 
Befaringslokalitet 11 

Antall sprekkesett 3 stk 3 stk 
Bergart Gneis, soner med grovkornet 

alkalifeltspat 
Granittisk, rosa ba. Med 
noe kvarts. 

Blokkstørrelse > 2000 mm 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 3 m, Lengde: 10 m, 

Bredde: 3 m 
Høyde: 5 m, Lengde: 20 m, 
Bredde: 5 m 

Forvitringsgrad Noe forvitret Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop Isotrop 
Foliasjon(fall/fallretning) 70 o / 120 o - 
RQD 90-100 75-90 
Struktur Foliert, enkelte mer 

grovkornede ganger med 
alkalifeltspat 

Grovkornet, stedvis 
krystaller på ca. 2 cm 

UCS Sterk Sterk 
Vannforhold Fuktig bergoverflate Tørt 

 
Tabell 8-38: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 10.  

Sprekkesett 
Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 70 o / 120 o 90 o / 040 o 10 o / 300 o 
Sprekkeavstand > 2000 mm 600 - 2000 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling - - - 
Sprekkelengde 3 m 10 m 3 m 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm 
Sprekkeruhet mm Striasjon Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Undulerende Undulerende 
Sprekkeruhet m Krummet Rett Rett 
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Figur 8-103: Bilder fra befaring. Øverst til høyre: Befaringslokalitet 10, bilde tatt mot sør. Øverst til venstre: 
Ved befaringslokalitet 207, bilde tatt mot øst. Nederst: Ved befaringslokalitet 206. Bilde tatt mot øst. 
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8.37 Skjæring nummer 3, mellom profil 2358-2562 

 
Figur 8-104: Geologisk oversiktskart over skjæring 3 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 3 er planlagt omtrent 200 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 15 meter. Det totale skjæringsveggarealet vil være 
omtrent 2 300 m². En oversikt over veigeometrien med annen informasjon kan sees i 
Figur 8-104. Figur 8-105 viser en lengdeprofil av skjæringen langs senterlinjen til veien.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som granittisk til 
granodiorittisk gneis. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor er 
løsmassetykkelsen generelt mindre enn 1,5 meter. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  
  Side 141 av 222 

 
Figur 8-105: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 3.  

8.37.1 Observasjoner 
Skjæring 3 er ikke befart. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart finnes det ikke 
befaringslokaliteter i tilsvarende bergmasse som hva som forventes i skjæring 3.   
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8.38 Skjæring nummer 2, mellom profil 1699-2038 

 
Figur 8-106: Geologisk oversiktskart over skjæring 2 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt omtrent 340 meter lang, tosidig og med en 
maksimal skjæringshøyde på omtrent 26 meter. Totalt vil skjæringsveggarealet være 
omtrent 7 200 m². En oversikt over veigeometrien med annen informasjon kan sees i 
Figur 8-106. Figur 8-107 viser en lengdeprofil av skjæringen langs senterlinjen til veien.  
 
Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som granittisk til 
granodiorittisk gneis og amfibolitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 9, ble 
bergarten tolket som granitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-spor 
er løsmassetykkelsen generelt mindre enn 1 meter. 
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Figur 8-107: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 2. 

8.38.1  Observasjoner ved befaringslokalitet 9 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 2 er befaringslokalitet 9. Tabell 8-39 og Tabell 
8-40 gir en oversikt over data og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 9. Figur 
8-108 viser et bilde av denne befaringslokaliteten. 
 
Tabell 8-39: Generell geologisk beskrivelse av befaringslokalitet 9. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Granittisk, kvartsrik, rosa, med ca 10 % mørke 

mineraler 
Blokkstørrelse 600 - 2000 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 3 m, Lengde: 8 m, Bredde: 3 m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Isotrop, men med ganger 
Foliasjon -  
RQD 50-75 
Struktur Massiv 
UCS Meget sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-40: Registreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 9.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 85 o / 180 o 85 o / 070 o 10 o / 135 o 
Sprekkeavstand 200 - 600 mm 60 - 200 mm 60 - 200 mm 
Sprekkefylling - -  - 
Sprekkelengde 1 m  0,1 - 0,5 m 0,05 - 0,2 m 
Sprekkeåpning Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm Delvis åpen 0,25 - 0,5 

mm 
Sprekkeruhet 
mm 

Glatt Ru Ru 

Sprekkeruhet cm Hakkete Undulerende Undulerende 
Sprekkeruhet m Rett Rett Krummet 

 

 
Figur 8-108: Bilde fra befaringslokalitet 9. Bildet er tatt mot vest. Observerte sprekkesett er markert med 
oransje. 
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8.39 Skjæring nummer 1, mellom profil 770-1214 

 
Figur 8-109: Geologisk oversiktskart over skjæring 1 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Det er i reguleringsplanfasen besluttet å gjøre endringer ved at det skal etableres 
tunnel ved opprinnelig planlagte skjæring 1. Det vises til «Fagrapport 
ingeniørgeologi – Bergehaganeheia tunnel» [1] for nærmere informasjon og 
beskrivelse. Rapporten er under utarbeidelse på nåværende tidspunkt. 
 
Skjæringsgeometri: Skjæringen er planlagt å bli omtrent 43 meter høy på det høyeste 
og omtrent 440 meter lang. En oversikt over veigeometrien med annen informasjon kan 
sees i Figur 8-109. Skjæringen vil bli tosidig og får et totalt skjæringsveggareal på 
omtrent 18 700 m². Lengdeprofil med eksisterende terrengoverflate og tolket bergforløp 
kan sees i Figur 8-110. 
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som granittisk til 
granodiorittisk gneis og migmatitt. Under befaring, ved befaringslokalitet 1, ble 
bergarten tolket som migmatitt. Løsmassedekket langs skjæringen er tynt. Ifølge GPR-
spor er løsmassetykkelsen generelt mindre enn 2,5 meter. 
 

 
Figur 8-110: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 1.  

8.39.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 1 
Nærmeste befaringslokalitet til skjæring 1 er befaringslokalitet 1. Tabell 8-41 og Tabell 
8-42 gir en oversikt over befaringsdata og sprekkesettregistrering fra befaringslokalitet 
1. Figur 8-111 viser bilde av denne befaringslokaliteten. Befaringslokaliteten ved denne 
skjæringen er en allerede utsprengt veiskjæring. I bakkant av skjæringen er det funnet 
en sterkt forvitret sone, som følger foliasjonsretningen. Berget i denne sonen kunne 
brytes av med håndmakt og har en gul-brunlig forvitringsfarge. Sonen kan sees i Figur 
8-112. 
 
Tabell 8-41: Generell geologisk feltbeskrivelse av befaringslokalitet 1. 

Kartlagte parametere Generell beskrivelse 
Antall sprekkesett 3 stk 
Bergart Migmatitt med pegmatittganger 
Blokkstørrelse 200 - 600 mm 
Blotningsstørrelse Høyde: 10 m, Lengde: 50 m, Bredde: 5 m 
Forvitringsgrad Noe forvitret 
Isotropi Anisotrop 
Foliasjon (fall/fallretning) 85 o / 145 o 
RQD 75-90 
Struktur Foliert 
UCS Sterk 
Vannforhold Tørt 
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Tabell 8-42: Befaringsregistreringer av sprekkesett ved befaringslokalitet 1.  
Sprekkesett 

Karakteristika S1 S2 S3 
Fall / fallretning 85 o / 150 o 80 o / 225 o Horisontalt 
Sprekkeavstand 60 - 200 mm 200 - 600 mm 600 - 2000 mm 
Sprekkefylling Sandig Sandig - 
Sprekkelengde 15 m 1 – 10 m 9 m 
Sprekkeåpning Delvis åpen 0,25 - 

0,5 mm 
Åpen 0,5 - 2,5 mm Åpen 0,5 - 2,5 mm 

Sprekkeruhet mm Glatt Ru Ru 
Sprekkeruhet cm Undulerende Hakkete Hakkete 
Sprekkeruhet m - Rett Rett 

 

 
Figur 8-111: Bilde fra befaringslokalitet 1. Bildet er tatt mot nordvest. Observerte sprekkesett er markert 
med oransje. 
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Figur 8-112: Bilde av forvitret sone bak skjæringen i befaringslokalitet 1. Sonen følger foliasjonsplanet.  
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8.40 Skjæring nummer 53 og 54, på adkomstvei 

 
Figur 8-113: Geologisk oversiktskart over skjæring 53 og 54 med veigeometri, skjæringshøyde, bergarter og 
befaringslokalitet m.m.  

 
Skjæringsgeometri: Skjæring 53 er planlagt omtrent 450 meter lang og vil ha en 
maksimal høyde på omtrent 14 meter. Skjæringen vil være tosidig. Det totale 
skjæringsveggarealet vil være omtrent 2 500 m².  
 
Skjæring 54 er planlagt omtrent 340 meter lang med en maksimal skjæringshøyde på 17 
meter. Skjæringen vil være tosidig og ha et totalt skjæringsveggareal på omtrent 3 800 
m². Plankart over skjæringene kan sees i Figur 8-113. Lengdeprofiler langs senterlinjen til 
veien kan sees i Figur 8-114 og Figur 8-115.  
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Berggrunn og løsmasser: I NGUs berggrunnskart er bergarten vist som amfibolitt og 
migmatitt for skjæring 53, og kun migmatitt for skjæring 54. Løsmassedekket langs 
skjæringen forventes å være tynt selv om totalsonderinger utenfor skjæringene viser 
løsmassedekke opp mot 12 meter.  

 
Figur 8-114: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 53.  

 
Figur 8-115: Lengdeprofil over senterlinje med tolket bergflate og indikert veibane for skjæring 54.  

8.40.1 Observasjoner 
Skjæring 53 og 54 er ikke befart. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet til skjæringene er 
befaringslokalitet 2 og 5. Disse befaringslokalitetene ligger ca. 1-2,5 km unna 
skjæringene og er lokalisert i gneis. I tillegg til lang avstand er den registrerte bergarten 
en annen enn det som forventes av berggrunnskart for skjæring 53 og 54. 
Befaringslokalitet 2 og 5 antas derfor ikke å kunne representere geologien i skjæring 53 
og 54. Observasjoner på befaringslokalitet 2 og 5 er for øvrig beskrevet i henholdsvis 
8.30.1 og 8.28.1. 
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9 Kvalitetsanalyser av steinmaterialer for bruk til byggeformål i 
veilinja 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en egen fagrapport med 
vurderinger av bergkvalitet med tanke på aktuelle bruksformål i veilinja [12]. Rapporten 
er basert på informasjon fra NGUs grus- og pukkdatabase, erfaringer fra nærliggende 
anlegg, data fra pukkverk i området, samt laboratorietester utført på innhentet 
prøvemateriale fra planområdet. I det videre gis en kort oppsummering av hva som 
foreligger av tilgjengelige kvalitetsanalyser av bergartene i området. Det vises i øvrig til 
fagrapport Vurdering bergkvalitet for mere detaljert informasjon [12]. 
 
Som beskrevet i kapittel 6.3 vil bergmassen langs traseen i hovedsak bestå av migmatitt 
og ulike gneiser i veksling med amfibolitt. På generell basis er dette relativt massive 
bergarter med mekaniske egenskaper som ofte tilfredsstiller krav til eksempelvis 
veioppbygging, men erfaringsdata viser at egnetheten varierer. Det er i NGUs grus- og 
pukkdatabase [21] kun dokumentert tester på gneis og kvartsitt i området. Med kvartsitt 
menes bergartsgruppen kvartsrik gneis definert i bergkvalitetsrapporten. Det har ikke 
vært mulig å allokere enkeltlokaliteter i NGUs grus- og pukkdatabase til øvrige 
gneisgrupper som er definert i bergkvalitetsrapporten og følgelig det noe usikkerhet 
knyttet til hvilke typer gneis som er testet. Ifølge NGUs grus- og pukkdatabase er det 
tilsynelatende ikke gjort tester på migmatitt eller amfibolitt i eller i nærheten av 
planområdet.  
 
Tabell 9-1 gir en oversikt over gjennomsnittlige verdier for sentrale kvalitetsparametere 
for gneis og kvartsitt, basert på data fra aktuelle lokaliteter i NGUs grus- og 
pukkdatabase. Det er funnet verdier for mølleverdi (materialets motstandsevne mot 
piggdekkslitasje) for både gneis og kvartsitt, men Los Angeles-verdi (LA-verdi, 
motstandsevne mot nedknusing) bare for gneis. Det er ikke funnet testresultater for 
Micro-Deval-verdi (MDE-verdi, motstandsevne mot abrasiv slitasje) for noen av de 
aktuelle bergartene. NGUs grus- og pukkdatabase er studert fra Arendal i sør til Skien i 
nord for å finne lokaliteter med aktuell data for prosjektet. Likevel er det funnet svært 
lite aktuell data fra området nærmest traseen.  
 
Tabell 9-1: Gjennomsnittlige verdier for ulike bergarter [12].  

  Gneis Kvartsitt 
Mølleverdi 13,8 13,3 
LA-verdi 34,5 - 
MDE-verdi - - 

 
I forbindelse med bygging av tilgrensende prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal vet man fra 
innlegg i media at utsprengte masser ble brukt både til veioppbygging og som tilslag i 
asfalt. Med bakgrunn i informasjon fra COWI-personell som var involvert i dette 
prosjektet, vet man at entreprenøren på E18 Rugtvedt – Dørdal selv utførte prøvetaking 
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av massene i anleggsperioden. Massene var av en slik kvalitet at de ble benyttet både i 
forsterkningslag og bærelag. Erfaringer fra Arendal – Tvedestrand viste at bergartene i 
området var av svært varierende kvalitet. Det meste av steinmaterialet langs denne 
strekningen ble benyttet i veioppbyggingen opp til under frostsikringslag. I geologisk 
fagrapport skrevet i forbindelse med planlegging av Rv.41/Rv.451 Ny vei til Kristiansand 
lufthavn konkluderes det med at bergartene i området har gode mekaniske egenskaper 
som vil være godt egnet til bruk i veibygging. 
 
Det er innhentet data på pukk-kvalitet fra to pukkverk (Farsjø og Fikkjebakke) i 
planområdet som driver på henholdsvis amfibolitt og migmatitt. Det er også tatt seks 
bergprøver i felt av de ulike bergartene som forventes påtruffet langs traseen. Disse 
prøvene er analysert i laboratorium mht. LA-verdi og MDE-verdi. Tabell 9-2 gir en oversikt 
over resultater fra både pukkverkene og bergprøvene, sammen med en oversikt over 
hvilke bruksområder resultatene indikerer at bergmaterialet er egnet til. Varierende 
testresultater, også internt for bergartene, antyder at regelmessig testing under 
veibyggingen vil være nødvendig [12].  
 
Tabell 9-2: Oversikt over hvilke bruksområder bergmaterialet fra ulike prøvepunkter er egnet til mht. LA- og 
MDE-verdier. Oversikten tar utgangpunkt i kriterier gitt i tabeller i kap. 4 i bergkvalitetsrapporten og tar for 
betong høyde for skjerpede krav ihht. SVVs håndbok R762 [22]. Innholdet er sortert etter bergart. 

 
 
Det henvises til fagrapport vurdering bergkvalitet [12] for en nærmere beskrivelse.  

Prøve nr. / sted Bergart LA-verdi Forsterkningslag Bærlag Betong Asfalt MDE-verdi Forsterkningslag Bærlag Asfalt 

301 Gneis/migmatitt 32 ja ja
ikke 
betong 
>B45

nei 14 ja ja ja

303 Migmatitt 37 bare trafikkgruppe A nei nei nei 22 bare trafikkgruppe A nei
bare 
bituminøse 
bærelag

306 Migmatitt 26 ja ja ja bare bituminøse 
bærelag 10 ja ja ja

Fikkjebakke Migmatitt 35 ja ja
ikke 
betong 
>B45

nei 20 ja nei nei

302 Amfibolitt 26 ja ja ja bare bituminøse 
bærelag 28 bare trafikkgruppe A nei

bare 
bituminøse 
bærelag

Gjerdemyra/Farsjø Amfibolitt 25 ja ja ja ikke asfaltdekke 
ved ÅDT>15000 20 ja nei nei

304 Båndgneis 24 ja ja ja ikke asfaltdekke 
ved ÅDT>15000 12 ja ja ja

305 Granittisk/granodiorittisk 
gneis 23 ja ja ja ikke asfaltdekke 

ved ÅDT>15000 9 ja ja ja

LA-verdi-kriterier MDE-verdi-kriterier
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10 Spesielle lokale forhold 

10.1 Metaller og sulfider  
Bergarter som inneholder sulfider og andre svovelførende mineraler kan ha et stort 
skadepotensial som skyldes syredannelse og sur avrenning når bergarten kommer i 
kontakt med oksygen og vann. Sulfider produserer svovelsyre når de blir oksidert, og 
kan løse opp og mobilisere de fleste tungmetaller som kobber, nikkel og sink. Andre 
metaller som løses i surt vann er jern, mangan og aluminium. I forbindelse med 
veibygging og veidrift på Sørlandet tidligere har det vært utfordringer knyttet til 
syredannende bergarter, og dette er en kjent problemstilling i Agder fylke [23].  
 
Generelt kan man si at bergartene som kan gi sur avrenning er knyttet til båndgneiser 
og migmatitter øst for Kristiansand-Porsgrunn forkastningssone. Med bakgrunn i 
kunnskap om bergartene i området samt erfaringer fra nærliggende prosjekter, må det 
forventes at det finnes sulfidholdige gneisbergarter langs veistrekningen.  
 
Det er utarbeidet en egen fagrapport med tema potensielle sulfidførende bergarter [10]. 
Rapporten beskriver hvilke bergarter som har potensiale for å danne sur avrenning ved 
utsprengning og gir en oversikt over håndtering og avbøtende tiltak for å hindre 
forurensing av sulfidholdig berg til resipient/vassdrag. Problemer med sulfider som 
danner sur avrenning fra en bergart, oppstår først og fremst ved sprengning og 
eksponering av store reaktive overflatearealer for oksidasjon og sulfidutlekking til vann.  
 
Utførte undersøkelser omfatter geoskanning samt prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser. Det presiseres at geoskanning klassifiserer sannsynlighet for 
forekomst av sulfidmineraler, ikke syredannende potensiale. Dette henger delvis 
sammen, men kan ikke sammenlignes 1:1. Geoskanningen er derfor brukt for å gi en 
indikasjon over områder hvor det kan være sannsynlighet for sulfidmineraler.  
 
Basert på utført geoskanning i tillegg til geologisk kartlegging og utførte analyser, har 
fagrapport med tema potensielle sulfidførende bergarter [10] kategorisert ulike 
områder langs veitraseen basert på lavt, middels og høyt potensiale for syredannelse. I 
områder med lavt potensiale forventes det ingen behov for tiltak, mens det i områder 
med middels potensiale må påregnes lokal håndtering. Masser fra områder definert 
med høyt syredannende potensiale skal deponeres på et godkjent deponi eller 
behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.  
 
Kort oppsummert beskriver rapporten at bergartene i korridoren fra Tvedestrand til 
Moland anses å ha lavt syredannende potensiale. Dette gjelder for bergartene amfibolitt 
og migmatitt. Korridoren fra Moland og videre til Fylkesgrensen Agder/Vestfold og 
Telemark vurderes å ha middels syredannende potensiale for sulfidførende og 
forvitrede soner i bergarten båndgneis. Korridoren rundt Bratvannsheia vurderes med 
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lavt syredannende potensiale for bergartene kvartsitt og amfibolitt. Ved Sannidal er det 
registrert lavt syredannende potensiale med analyser av svovel og peroksid. 
Geoskanningen derimot viser høy sannsynlighet for sulfidmineraler. Her må det foretas 
nærmere undersøkelser i anleggsfasen.  
 
Ved Eksjø- Molandsvannet kan det forekomme sulfidsoner i forbindelse med 
svakhetssoner som vises i terreng som langstrakte dalsoner og fordypningsoner. Dette 
er tilsvarende sulfidsone som ved Eikeland (utenfor korridoren) som går i retning 
sørvest-nordøst, og krysser trasé for ny E18 Eksjø- Molandsvannet. Dette må 
undersøkes nærmere i anleggsfasen.  
 
Det er identifisert sulfidsoner ved Gjerdemyra-krysset E18 og Fv. 38, sør for Bakkevann 
og i enden av traseen nær Dørdal. Det må undersøkes nærmere i anleggsfasen.  

 
Den utarbeidede tiltaksplanen legger til grunn at mest mulig av sulfidholdig masser med 
lavt til middels syredannende potensiale kan benyttes lokalt til oppbygging av 
veikroppen over grunnvannsnivå. Bakgrunnen for dette er at en god del av berggrunnen 
som er sulfidholdig er karakterisert som mulig å gjenbruke basert på retningslinjen fra 
Lillesand kommune [24]. Masser som inneholder sulfider, men som har lavt og middels 
syredannende potensiale, kan mellomlagres på egnet sted med nødvendige tiltak, fram 
til de brukes til endelig formål.  
 
For spesielt sårbare vassdrag, dette gjelder spesielt vassdrag med elvemusling, skal 
gjenbruk av sulfidholdig bergmasse på generell basis unngås, selv om retningslinjen 
tilsier at massene kan gjenbrukes. Økologisk vurderes alle vassdrag i influensområdet 
som sårbare for sulfidpåvirkning.  
 
Det vises til fagrapport Potensielle sulfidførende bergarter [10] for en nærmere 
beskrivelse av dette temaet. Videre gjøres det oppmerksom på at supplerende 
prøvetaking og oppfølging må gjennomføres i anleggsfasen.  
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10.2 Jernbanetunnel ved Tisjø/Farsjø 
Ved Tisjø/Farsjø, se Figur 10-1, krysser ny E18 en gammel jernbane med tunnel lokalisert 
nær planlagt ny bru. Jernbanen er ikke lenger i drift, men det er ønsker om å bevare 
den.  
 

 
Figur 10-1: Nedlagt jernbanestrekning og tunnel ved Tisjø.  

 
Det er ikke foretatt kartlegging og ingeniørgeologisk vurdering av tunnelen. Dette må 
gjennomføres i det videre arbeidet når det er avklart hvordan bru med tilhørende 
tilløpsfylling i dette området er tenkt utført. Her må det gjøres nærmere vurderinger av 
stabiliteten i tunnelen og hvilke tiltak som vil være nødvendig basert på utforming av 
bruløsning. Det må forventes at det kan bli nødvendig med supplerende sikringstiltak i 
tunnelen.  
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DEL 2: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER, TOLKNINGSDEL 
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11 Ingeniørgeologiske vurderinger langs traseen 

11.1 Bergarter og bergartsgrenser  
Som beskrevet i kapittel 6.3 består bergmassen i planområdet av en rekke ulike 
bergartstyper. For å gi en enklere fremstilling av bergartenes forventede opptreden 
langs veitraseen er det valgt å slå dem sammen i et mindre antall grupper. Hver gruppe 
er etablert med bakgrunn i lignende geologiske beskrivelser og symbolfarge i NGUs 
berggrunnskart [16], se Tabell 11-1. 
 
Tabell 11-1: Bergartsgrupperinger [16]. 

Navn i berggrunnskart Gruppenavn 
Amfibolitt Amfibolitt 
Migmatitt, lys 

Migmatitt 
Migmatitt 
Båndgneis, kvarts- og plagioklasrike bånd i veksling med 
biotitt-hornblenderike bånd, stedvis med granater og grafitt 

Båndgneis 
Båndgneis / Grafittførende 
Gneis, grå (kvarts-plagioklas, biotitt ± granat, hornblende) 
Kvartsitt, kvartsrik gneis Kvartsrik gneis 
Granittisk- granodiorittisk gneis, migmatittiske partier Granittisk/ 

granodiorittisk gneis 
 
Forventet fordeling av de ulike bergartene langs traseen er vist i Tabell 11-2 og Figur 
11-1. I Tabell 11-2 er bergartsfordelingen oppgitt både for hele traseen og langs 
skjæringenes lengder. For å bestemme denne forventede fordelingen er det tatt 
utgangspunkt i senterlinjen langs traseen slik den forelå på tidspunkt for denne 
rapporten, i kombinasjon med NGUs berggrunnskart [16]. Den virkelige bergarts-
fordelingen kan avvike fra det som kommer frem av berggrunnskart langs traseen, med 
hensyn til for eksempel lokale variasjoner. Det kan derfor bli avvik i forhold til hvilke 
bergarter og i hvilket omfang disse faktisk vil opptre langs endelig trasé når masseuttak 
foretas. 
Tabell 11-2: Fordeling av bergarter langs planlagt trasé over hele traseens lengde og over skjæringenes 
lengde [12].  

 Over trasé Over skjæringer 
Bergart Lengde [km] Andel [%] Lengde [km] Andel [%] 
Amfibolitt 9,5 18 % 5,2 15 % 
Migmatitt 27,6 52 % 19,4 56 % 
Båndgneis 13,6 25 % 8,5 24 % 
Kvartsrik gneis 0,6 1 % 0,6 2 % 
Granittisk/granodiorittisk gneis 2,1 4 % 1,1 3 % 
SUM 53,5 100 % 34,8 100 % 
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Figur 11-1: Fordeling av ulike bergarter langs traseen fra nordøst (øverst) til sørvest (nederst) [21] [12]. Alle 
kart er tegnet i samme skala og med samme symbologi. 
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11.2 Oppsprekking 
I planområdet er det hovedsakelig observert 3 sprekkesett på befaringslokalitetene 
langs traseen. Typisk er to av sprekkesettene steile og ett tilnærmet horisontalt til 
subhorisontalt. Sprekkesettene står vanligvis vinkelrett på hverandre. Stedvis er det 
også observert et fjerde sprekkesett.  
 
Alle sprekkemålingene er vist i ett konturplott i Figur 11-2. Fra målingene gjort i hele 
planområdet kan man se at det er funnet få sprekker med fall mellom 30° og 60°. Selv 
om det i konturplottet kan skjelnes konsentrasjoner av sprekkemålinger, så vurderes 
ikke mengden målinger (775) og befaringslokaliteter (22) som tilstrekkelig grunnlag til å 
definere tre regionale sprekkeorienteringer i hele planområdet. 

 
Figur 11-2. Samlede sprekkemålinger for hele traseen. 

 
Ett av de steile sprekkesettene følger typisk foliasjonen i bergmassen, hvis bergmassen 
er foliert. Dette sprekkesettet har gjerne den minste sprekkeavstanden. Sprekkeåpning 
er typisk åpen (0,5-2,5 mm) eller moderat bred (2,5-10 mm). Generelt er det observert 
lite sprekkefyll og sprekkebelegg. Det antas at sprekkefyll og sprekkebelegg er forvitret 
bort og skylt ut med regnvann. Derfor forventes det sprekkefyll og -belegg lenger inn i 
bergmassen.  
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11.3 Svakhetssoner og forkastninger 
Svakhetssoner er tolket ut ifra topografisk kart og relieffkart. Det er antatt at 
svakhetssonene følger depresjoner i terrenget. Svakhetssonene stryker typisk NV-SØ og 
NØ-SV. Svakhetssonenes bredde mot dypet er ukjent. Tolkede svakhetssoner er vist i 
plankart i vedlegg 1 og Figur 11-3. I NGUs berggrunnskart har de fleste forkastninger og 
skjærsoner NØ-SV retning.  Det presiseres at det er knyttet usikkerhet til de antatte 
svakhetssonene, både i plassering og mektighet. Dette beskrives nærmere i kapittel 20.
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Figur 11-3: Lineamenter og svakhetssoner. Dørdal (Bamble) er lokalisert lengst til høyre i øverste kart og 
Tvedestrand er lokalisert lengst til venstre i nederste kart. Det stiplede området utgjør prosjektets 
varslingssone.
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12 Utforming av bergskjæringer og tolkning av geologiske data 

12.1 Generell utforming og skjæringsgeometri  
Bergskjæringene skal planlegges i henhold til SVVs håndbok N200 [4] og tilpasses de 
stedlige geologiske forhold. Som beskrevet i kapittel 7.1 skal bergskjæringene i 
utgangspunktet utformes så nært vertikalt som mulig, med helning 10:1 eller brattere. 
Dette både kan og bør tilpasses dersom de stedlige geologiske forholdene tilsier at 
utforming og stabilitet i skjæringen vil bli bedre ved lavere eller steilere helning. I dette 
ligger det både et behov og en mulighet for entreprenøren til å optimalisere 
skjæringsutformingen basert på stedlige forhold.  
 
Der hvor skjæringene får en høyde på over 10 meter anbefales det å vurdere etablering 
av hyller/paller. Som det også er beskrevet i kapittel 7.1 skal bergskjæringer utformes 
med fanggrøft. Krav til minimumsbredde på fanggrøft er i utgangspunktet gitt i håndbok 
N200, men dersom skjæring etableres med lavere helning, vil kravet til 
minimumsbredde øke. Eksempelvis vil etablering av fagvoll kunne være med på å 
redusere nødvendig grøftebredde, det samme vil sikring av skjæringene med for 
eksempel nett. Utforming av skjæring og faggrøft vil være en del av 
detaljprosjekteringen. 
 
Ved etablering av bergskjæring skal benyttes kontur- og nøyaktig boring for å sikre at 
endelig skjæringsvegg blir best mulig. Ved behov bør også sømboring, forbolting, 
presplitt og eventuelt også andre tiltak vurderes.  
 
Tilpasning av skjæringenes helning, behov for hylle/pall samt bredde på fanggrøft skal 
vurderes på stedet og i hvert enkelt tilfelle av personell med ingeniørgeologisk 
kompetanse. Salvestørrelse skal vurderes av personell med sprengningsteknisk 
kompetanse. Enhetsladning må tilpasses geologien og omgivelsene.  
 
I det videre gis en nærmere beskrivelse av prosjektets forventede bergskjæringer. 

12.2 Hvordan skjæringene er bedømt i denne rapporten 
For hver befaringslokalitet, hvor det er gjort målinger av sprekkeplan, er det utført en 
kinematiske analyser med dataprogrammet DIPS 7.0. Detaljerte resultater fra de 
kinematiske analysene er gitt i vedlegg 3. Resultatene fra analysene er en tolkning av 
geometriske forhold som forventes å være mest fremtredende gitt 
sprekkeorienteringene og bergskjæringenes orientering.  
 
De kinematiske analysene som er utført i dette kapittelet danner grunnlaget for 
vurdering av sikringsbehov i kapittel 14. For de skjæringene hvor det ikke foreligger 
befaringsdata, er det lagt inn en kommentar om sammenliknbare skjæringer. 
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De kinematiske analysene er utført med en representativ skjæringsorientering og med 
en helning på 84° (10:1). Det er benyttet en friksjonsvinkel på 30° og sideavgrensning på 
20°. I kapittel 12 er de framtredende løsnemekanisme oppgitt i tabellform for hver 
skjæring hvor en analyse er utført. For plan utglidning er det oppgitt mulighet for både 
begrenset (20° sideavgrensning) og ubegrenset plan utglidning. Ubegrenset utglidning 
er tatt med for å synliggjøre om plan utglidning kan bli aktuelt om forhold som sprekke- 
eller skjæringsorientering endrer seg betydelig langs skjæringen. 
 
Dette er ikke en endelig vurdering av skjæringenes total- eller detaljstabilitet. Endelig 
vurdering av detalj- og totalstabilitet må gjøres etter at berget er avdekket. Analysene i 
denne rapporten kan brukes til en innledende vurdering av hvilke skjæringer som kan 
være krevende å utforme og sikre. I forbindelse med utarbeidelse av foreliggende 
rapport er det ikke utført steinsprangsimulering. Dette må utføres i forbindelse med 
detaljprosjektering.  

12.3 Skjæring nummer 52  
Ved skjæring 52 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 18. 
Sprekkemålinger er vist i Figur 12-1 og sammendrag av kinematisk analyse er vist i 
Tabell 12-1. Her ansees sprekkesett S1, som følger bergartens foliasjon, som det mest 
kritiske sprekkesettet med tanke på stabilitet. Hovedargumentet for dette ligger i at 
sprekkene i dette sprekkesettet er moderat brede og trolig gjennomsettende, med 5-10 
cm tykke forvitringssoner som følger foliasjonen. Disse forvitringssonene kan medføre 
lav friksjon på sprekkeflatene og dermed økt sannsynlighet for utrasing. Sprekkesett S1 
danner kileformasjoner med sprekkesett S3 i nordre skjæringsvegg, med stupvinkel på 
60-75°. Disse vurderes å kunne få stort volum og lav stabilitet.  
 
I Figur 8-3 er det ikke tolket noen svakhetssoner som krysser skjæring 52. En bekk i 
området kan medføre utfordringer med vann og is i skjæringen. Bak vestre 
skjæringsvegg stiger terrenget med opp mot ca. 10°. Avhengig av skjæringsutformingen 
kan derfor maksimal skjæringshøyde bli noe høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
 
 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 164 av 222 
 

 

 
Figur 12-1: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 18. 

 
Tabell 12-1: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 18. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre 
 

x x 
  

Søndre 
 

x 
  

x 
 

12.4 Skjæring nummer 51  
Ved skjæring 51 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 17. 
Figur 12-2 viser et polplott av sprekkemålinger fra befaringslokalitet 17 og sammendrag 
av kinematisk analyse er vist i Tabell 12-2. Sprekkesett S1 kan medføre plan utglidning i 
nordre skjæringsvegg og toppling i søndre skjæringsvegg. Sprekkene i sprekkesett S1 er 
rette og ru med moderat bred sprekkeåpning. Sammen med en fallvinkel på ca. 60° 
vurderes ustabile blokker å kunne få stort volum og lav stabilitet. Den nordre 
skjæringsveggen kan legges langs sprekkesett S1 for å redusere mengden bergsikring. 
Sprekkesett S3 danner kileformasjoner med sprekkesett S1 i nordre skjæringsvegg. 
Disse vil ha stupvinkel 50-70°, noe som kan medføre store blokker. Sprekkesett S3 
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danner kileformasjoner med sprekkesett S2 i søndre skjæringsvegg. Disse vil ha en 
stupvinkel på ca. 20°, som vurderes å gi liten sannsynlighet for utrasing. Kileutglidning 
vurderes derfor ikke som en fremtredende løsnemekanisme i søndre skjæringsvegg.  
 
I Figur 8-6 er det ikke tolket noen svakhetssoner som krysser skjæring 51. En bekk i 
området kan medføre utfordringer med vann og is i skjæringen. 
 

 
Figur 12-2: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 17. 

 
Tabell 12-2: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 17. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
 

x 
Søndre 

 
x 

 
x x 
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12.5 Skjæring nummer 49 og 50  
Ved skjæring 49 og 50 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 
19. Sprekkemålinger er vist i Figur 12-3 og en sammenfattet oppsummering av de mest 
fremtredende løsnemekanismene i den kinematiske analysen kan sees i Tabell 12-3. For 
de nordre skjæringsveggene kan sprekkesett S1 føre til plan utglidning, og sprekkesett 
S1 og sprekkesett S3 kan danne kileutglidning. Sprekkesett S1 har fall 60°, noe som kan 
medføre stor blokkstørrelse. Rette sprekker kan indikere lav friksjon på sprekkeplan og 
dermed økt sannsynlighet for utrasing. Dette sprekkesettet er i felt observert å ha åpne 
sprekker med meget stor utstrekning. I søndre skjæringsvegger kan sprekkesett S1 
medføre toppling. Det anbefales å vurdere og legge skjæringene delvis langs sprekkesett 
S1 for å redusere nødvendig sikring.  
 
I Figur 8-9 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 49 med ca. 60-70o vinkel 
ved profil ca. 50000 og 50050. Det er også en tolket svakhetssone som krysser skjæring 
50 med ca. 60-70o vinkel ved profil ca. 51300 og en tolket svakhetssone som tangerer 
skjæring 50 ved profil ca. 51400. Svakhetssonene kan medføre et økt sikringsbehov i 
disse områdene. Det er ikke observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi 
spesielle utfordringer med vann og is i skjæringene. 
 

 
Figur 12-3: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 19.  
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Tabell 12-3: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 19. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
  

Søndre 
   

x x 
 

12.6 Skjæring nummer 47 og 48  
Skjæring 47 og 48 er ikke befart. Skjæring 47 skal ifølge NGUs berggrunnskart ligge i 
migmatitt. Befaringslokalitet 16, nær skjæring 45 og 46, og befaringslokalitet 19, nær 
skjæring 49 og 50, er også tolket å ligge i migmatitt. Skjæring 48 skal ifølge NGUs 
berggrunnskart ligge i både migmatitt og amfibolitt. Nærmeste befaringslokalitet med 
tolket amfibolitt er befaringslokalitet 15 ved skjæring 43. Vurdering av sikringsomfang 
for skjæring 47 og 48 er derfor basert på informasjon fra skjæring 43, 45, 46, 49 og 50. 
 
I Figur 8-13 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 47 med ca. 80-90o vinkel 
ved profil ca. 48550. Det er også to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 48 med 
ca. 10-20o vinkel ved profil ca. 49050 og 49325. Svakhetssonene kan medføre et økt 
sikringsbehov i disse områdene. Vassdrag i området kan medføre utfordringer med 
vann og is i skjæringene. Bak deler av vestre skjæringsvegg i skjæring 48 stiger terrenget 
med opp mot ca. 20°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal 
skjæringshøyde til skjæring 48 bli høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
 

12.7 Skjæring nummer 45 og 46  
Ved skjæring 45 og 46 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 
16. Polplott med sprekkemålinger fra befaringslokalitet 16 er vist i Figur 12-4. Et 
sammendrag av kinematisk analyse med data fra befaringslokalitet 16 er vist i Tabell 
12-4.  
 
Ifølge NGUs berggrunnskart skal skjæring 45 og 46 ligge langs en bergartsgrense mellom 
migmatitt og amfibolitt. Befaringslokalitet 16 ligger imidlertid i migmatitt. Sør for 
befaringslokalitet 16, ca. der den nye veien skal gå, ble det observert noe som kan ha 
vært en overgangssone mellom migmatitt og amfibolitt. Berget der var sterkt foliert med 
pegmatittiske partier og andre partier med biotittanrikning. Dette indikerer at 
bergforholdene kan variere svært mye over korte avstander avhengig av hvor langt inn i 
migmatitten skjæringene kommer. Videre kan dette bety at kinematisk analyse utført 
med data fra befaringslokalitet 16 ikke er helt representativ for skjæring 45 og 46. 
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Den kinematiske analysen indikerer plan utglidning langs sprekkesett S1 som har fall ca. 
65° ut av skjæringene. Dersom blokkstørrelsen er stor, kan det være behov for tung 
bergsikring. Kiler med stupvinkel 60-80° kan dannes med sprekkesett S1 og sprekkesett 
S2. Det bør vurderes å legge skjæringsveggene langs sprekkesett S1 for å redusere 
mengden nødvendig sikring. 
 
I Figur 8-16 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 45 med omtrent 20-30° 
vinkel ved profil ca. 47100. Det er også to svakhetssoner som krysser skjæring 46 med 
ca. 30° og 60° vinkel ved henholdsvis profil ca. 47775 og 48175. Disse tolkede 
svakhetssonene kan medføre et økt sikringsbehov i disse områdene. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. Bak skjæring 45 og 46 stiger terrenget med ca. 10-30°. 
Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli høyere enn 
oppgitt i kapittel 8. 
 

 
Figur 12-4: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 16. 
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Tabell 12-4: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 16. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
 

x 
 

12.8 Skjæring nummer 44  
Ved skjæring 44 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 14. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-5. På befaringslokalitet 
14 er det registrert kun 2 sprekkesett og en del tilfeldige sprekker, som man kan se av 
polplottet. Dette medfører at den kinematiske analysen indikerer at de fleste 
løsnemekanismene er mulige i skjæring 44, som vist i Tabell 12-5. 
 
I Ifølge NGUs berggrunnskart skal skjæring 44 ligge langs en bergartsgrense mellom 
migmatitt og amfibolitt. Befaringslokalitet 14 ligger i tolket migmatitt, men amfibolitt ble 
observert rett sør for befaringslokaliteten. Det kan derfor være at kinematisk analyse 
utført med data fra befaringslokalitet 14 kun er relevant for de delene av veiskjæring 44 
som går i migmatitt.  
 
Den kinematiske analysen indikerer at plan utglidning kan forekomme i nordre 
skjæringsvegg langs sprekkesett S2. I tillegg danner sprekkesett S2 grunnlag for 
kileutglidning med tilfeldige sprekker. I søndre skjæringsvegg gir sprekkesett S2 
mulighet for toppling. Det anbefales å vurdere å legge skjæringen langs sprekkesett S2 
for å redusere sikringsbehov.  
 
I Figur 8-21 er det ikke tolket noen svakhetssoner som krysser skjæring 44. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. På begge sider av veien stiger terrenget med opp mot ca. 20-30°. 
Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli høyere enn 
oppgitt i kapittel 8. 
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Figur 12-5: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 14. 

 
Tabell 12-5: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 14. 
Side Plan 

utglidning 
Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
 

x 
Søndre 

 
x 

 
x x 

 

12.9 Skjæring nummer 43  
Ved skjæring 43 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 15. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-6. Tabell 12-6 gir en 
oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske analysen. 
Sprekkesett S1 gir mulighet for plan utglidning i nordre skjæringsvegg og toppling i 
søndre skjæringsvegg. Sprekkesett S1 er gjennomgående med sprekkeavstand over 2 
meter, noe som kan medføre stor blokkstørrelse på eventuelle løse blokker. Det 
anbefales å legge nordre skjæringsvegg langs sprekkesett S1 for å redusere mengden 
nødvendig bergsikring. Den kinematiske analysen indikerer også mulighet for 
kiledannelse mellom sprekkesett S1 og sprekkesett S2 med stupvinkel 70-85°, noe som 
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indikerer økt sannsynlighet for utrasing, men små volum på ustabile blokker. Dersom 
skjæringen etableres langs sprekkesett S1 vil det også kunne virke stabiliserende med 
hensyn til mulige kileutglidninger. 
 
I Figur 8-24 er det en tolket svakhetssone som tangerer nordre skjæringsvegg ved profil 
ca. 45575. Denne kan medføre et økt sikringsbehov i dette området. Vassdrag i området 
kan medføre utfordringer med vann og is i skjæringen. Bak deler av vestre 
skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 50-60°. Avhengig av skjæringsutformingen kan 
derfor skjæringshøyden bli høyere enn planlagt og beskrevet i kapittel 8. 
 

 
Figur 12-6: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 15. 

 
Tabell 12-6:  Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 15. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
 

x 
Søndre 

   
x x 
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12.10 Skjæring nummer 41 og 42  
Skjæring 41 og 42 er ikke befart. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er nærmeste 
befaringslokalitet i samme bergart befaringslokalitet 15 ved skjæring 43. Som beskrevet i 
kapittel 8.8.1 er bergarten her tolket som den samme som det man kan forvente av 
berggrunnskart for skjæring 41 og 42. I tillegg ligger skjæring 41 og 42 under 1 km unna 
befaringslokaliteten. Det antas derfor at observasjonene fra befaringslokalitet 15 kan 
ekstrapoleres til skjæring 41 og 42. Da veien er orientert tilnærmet likt i skjæring 41 og 
42 som i skjæring 43, antas det at analyseresultatene som beskrives i kapittel 12.9 også 
kan gjelde for skjæring 41 og 42. Følgelig antas det også samme sikringsomfang i 
skjæring 41 og 42 som i skjæring 43 i sikringsestimatet. Det anbefales også å legge 
nordre skjæringsvegger i skjæring 41 og 42 langs sprekkesett S1 i Figur 12-6 for å 
redusere mengden nødvendig bergsikring. 
 
I Figur 8-27 er det ikke tolket noen svakhetssoner som krysser skjæringene. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. 

12.11 Skjæring nummer 40, 58 og 59  
Ved skjæring 40, 58 og 59 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved 
befaringslokalitet 13. Bergarten er tolket til migmatitt på grunn av foliasjonen. Denne 
tolkningen samsvarer ikke med bergarten som forventes i skjæring 40, 58 og 59 ut ifra 
NGUs berggrunnskart. I følge berggrunnskartet veksler geologien en del i dette området. 
Da befaringslokalitet 13 ligger inntil skjæring 40, antas befaringslokaliteten å 
representere geologien i kun denne skjæringen og ikke skjæring 58 og 59.  
 
Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart forventes bergmassen i skjæring 58 og 59 å bestå 
av amfibolitt. Dette er samme bergart som er tolket på befaringslokalitet 15 ved 
skjæring 43. I sikringsestimatet for skjæring 58 og 59 antas det derfor samme 
sikringsomfang som for skjæring 43.  
 
Et polplott med strukturmålinger og sprekkesett fra befaringslokalitet 13 kan sees i Figur 
12-7. Tabell 12-7 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den 
kinematiske analysen for skjæring 40. I nordvestre skjæring danner sprekkesett S1 og 
sprekkesett S2 mulighet for dannelse av kiler med stupvinkel 50-70°, noe som kan føre 
til stor blokkstørrelse på ustabile blokker. Sett i sammenheng med rette sprekkeplan for 
sprekkesett S2 kan dette medføre økt sikringsbehov. I vestre skjæringsvegg kan det 
være aktuelt å legge skjæringsflaten delvis langs sprekkesett S2 for å redusere 
sikringsomfanget.  
 
I sørøstre skjæringsvegg danner sprekkesett S1 og sprekkesett S3 mulighet for dannelse 
av kiler. Stupvinkel på skjæringslinjen mellom disse sprekkesettene er ca. 30°, noe som 
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medfører stort volum på eventuelle ustabile blokker. Lav stupvinkel indikerer mindre 
sannsynlighet for utrasing, men utrasing kan likevel ikke utelukkes særlig dersom det er 
lav friksjon på sprekkeflatene.  
 
I Figur 8-30 er det en tolket svakhetssone som tangerer nordvestre skjæringsvegg i 
skjæring 40 ved profil ca. 44050. Denne kan medføre et økt sikringsbehov i dette 
området. Det er ikke tolket noen svakhetssoner som krysser skjæring 58 eller 59. Det er 
ikke observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer 
med vann og is i skjæringene. Bak østre skjæringsvegg i skjæring 40 stiger terrenget med 
ca. 10-20°. Bak skjæring 58 og deler av skjæring 59 stiger terrenget med opp mot ca. 10°. 
Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli noe høyere 
enn oppgitt i kapittel 8. 

 
Figur 12-7: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 13. 

 
Tabell 12-7 Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 13. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordvestre 
 

x x 
 

x 
Sørøstre 

 
x x 

 
x 
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12.12 Skjæring nummer 57  
Skjæring nummer 57 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det 
ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å 
gjøre vurderinger for skjæring 57 på. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er 
nærmeste befaringslokalitet i samme bergart ved skjæring 40. Befaringslokalitet 15 ved 
skjæring 43 kan også være representativ da tolket og forventet bergart samsvarer. 
Sikringsestimatet for skjæring 57 er basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-33 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 57 med ca. 0-20o vinkel. 
Svakhetssonen kan medføre et økt sikringsbehov der sonen krysser skjæringen. Det er 
ikke observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer 
med vann og is i skjæringen. Bak deler av vestre skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 
40-50°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor skjæringshøyden bli høyere enn 
planlagt og beskrevet i kapittel 8. 

12.13 Skjæring nummer 39  
Skjæring nummer 39 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det 
ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å 
gjøre vurderinger for skjæring 39 på. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er 
nærmeste befaringslokalitet i samme bergart ved skjæring 40. Sikringsestimatet for 
skjæring 39 er basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-34 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 39 med ca. 80-90o 
vinkel ved profil ca. 42150 og 42350. Svakhetssonene kan medføre et økt sikringsbehov i 
disse områdene. Det er ikke observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi 
spesielle utfordringer med vann og is i skjæringen. Bak vestre skjæringsvegg stiger 
terrenget med opp mot ca. 10°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal 
skjæringshøyde bli noe høyere enn oppgitt i kapittel 8. 

12.14 Skjæring nummer 38  
Skjæring nummer 38 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det 
ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å 
gjøre vurderinger for skjæring 38 på. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er 
nærmeste befaringslokalitet tolket i samme bergart ved skjæring 40. Sikringsestimatet 
for skjæring 38 er basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-36 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæringen. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. Bak vestre skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 10-20°. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 175 av 222 
 

 

Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli noe høyere 
enn oppgitt i kapittel 8. 

12.15 Skjæring nummer 37  
Skjæring nummer 37 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det 
ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å 
gjøre vurderinger for skjæring 37 på. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er 
nærmeste befaringslokalitet tolket i samme bergart ved skjæring 40. Sikringsestimatet 
for skjæring 37 er basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-38 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæringen. I terrenget over 
skjæringen er det observert myrområder. Dermed kan det forventes muligheter for 
vann/is-problematikk i skjæringen.  

12.16 Skjæring nummer 35, 36 og 56  
Skjæring 35, 36 og 56 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det 
ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å 
gjøre vurderinger for skjæringene 35, 36 og 56 på. Med bakgrunn i NGUs 
berggrunnskart, er nærmeste befaringslokalitet tolket i samme bergart ved skjæring 40. 
Sikringsestimatet for skjæring 35, 36 og 56 er basert på en helhetlig vurdering av 
tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-40 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæringene. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. Bak østre skjæringsvegg i skjæring 35 og 36 stiger terrenget 
med ca. 20°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli 
høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
 

12.17 Skjæring nummer 34  
Skjæring 34 er ikke befart. Utover befaringslokalitet 20 ved skjæring 33 er det ingen 
befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et magert datagrunnlag å gjøre 
vurderinger for skjæring 34 på. Med bakgrunn i NGUs berggrunnskart, er nærmeste 
befaringslokalitet tolket i samme bergart ved skjæring 40. Sikringsestimatet for skjæring 
34 er basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
I Figur 8-43 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 34 med ca. 70° vinkel 
ved profil ca. 38300. Svakhetssonen kan medføre et økt sikringsbehov i dette området. I 
terrenget over skjæringen er det observert en del myrområder. Det kan derfor forventes 
muligheter for vann/is-problematikk i skjæringen.  
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12.18 Skjæring nummer 33 og 55  
Ved skjæring 33 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 20. 
Bergarten er på befaringslokaliteten tolket til kvartsitt, som er en av tre bergarter 
skjæring 33 skal gå gjennom ifølge NGUs berggrunnskart. Det er derfor knyttet noe 
usikkerhet til bergforholdene i skjæring 33 og det forventes variasjon langs skjæringen. 
Bergartsgrensen mellom amfibolitt og kvartsitt ble delvis kartlagt i felt og vurderes til å 
avvike noe fra NGUs berggrunnskart.  
 
Skjæring 55 skal ifølge NGUs berggrunnskart gå i amfibolitt. Med bakgrunn i dette, samt 
at skjæringen ligger over 1 km unna befaringslokalitet 20, antas ikke befaringsdata fra 
denne befaringslokaliteten å gjelde for skjæring 55. Utover befaringslokalitet 20 ved 
skjæring 33 er det ingen befaringslokaliteter mellom skjæring 28 og 40. Dette gir et 
magert datagrunnlag å gjøre vurderinger for skjæring 55 på, hvor det ikke er utført 
ingeniørgeologisk befaring. Sikringsestimatet for skjæring 55 er derfor basert på en 
helhetlig vurdering av tilgjengelig data.   
 
Et polplott med strukturmålinger og sprekkesett fra befaringslokalitet 20 kan sees i Figur 
12-8. Tabell 12-8 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den 
kinematiske analysen for skjæring 33. I nordre skjæringsvegg er det mulighet for plan 
utglidning langs sprekkesett S1 og mulighet for kileutglidning mellom alle tre 
sprekkesett. Sprekkeforholdene er generelt kartlagt som ru og krummet, noe som kan 
indikere høy friksjon på sprekkeplan. Sprekkeavstanden er stor for alle sprekkesettene, 
noe som kan føre til stort blokkvolum på løse blokker.  
 
I Figur 8-45 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 33 men langs skjæring 
55 er det tolket en svakhetssone som går ca. parallelt med senterlinja langs denne 
skjæringen. Dersom denne tolkede svakhetssonen er reell, kan dette medføre et 
betydelig mer omfattende sikringsomfang i skjæring 55.  
 
I terrenget over de planlagte skjæringene er det blant annet observert noen 
myrområder. Dermed kan det forventes muligheter for vann/is-problematikk i 
skjæringene.  Langs deler av midtre og sørlig halvdel av skjæring 33 stiger terrenget 20-
30° bak søndre skjæringsvegg. Langs skjæring 55 stiger terrenget 20-40° på begge sider 
av veien. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor skjæringshøyder i begge 
skjæringer og maksimal skjæringshøyde i skjæring 55 bli høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
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Figur 12-8: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 20. 

 
Tabell 12-8: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 20. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x 
 

x 
Søndre 

   
x x 

12.19 Skjæring nummer 31 og 32  
Skjæring nummer 31 og 32 er ikke befart. Nærmeste befaringslokalitet med samme 
bergart i NGUs berggrunnskart er ved skjæring 27 og 28. I sikringsestimatet for skjæring 
31 og 32 antas derfor samme sikringsomfang som skjæring 27 og 28.  
 
I Figur 8-48 er det tolket en svakhetssone som skal gå langs senterlinja i hele skjæring 32 
og i store deler av skjæring 31 sine lengder. I utgangspunktet antas det samme 
sikringsomfang i skjæring 31 og 32 som i skjæring 27 og 28, men dersom den tolkede 
svakhetssonen er reell, vil sikringsomfanget kunne bli betydelig mer omfattende. 
Vassdrag i området kan medføre utfordringer med vann og is i skjæringene. Bak 
nordvestre skjæringsvegg i skjæring 31 og store deler av skjæring 32 stiger terrenget 
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med ca. 10°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli 
noe høyere enn oppgitt i kapittel 8.  
 

12.20 Skjæring nummer 30  
Skjæring nummer 30 er ikke befart. Nærmeste befaringslokalitet med samme bergart i 
NGUs berggrunnskart er ved skjæring 27 og 28. I sikringsestimatet for skjæring 30 antas 
samme sikringsomfang som skjæring 27 og 28. 
 
I Figur 8-50 er det tolket en svakhetssone som skal gå langs senterlinja i hele skjæring 30 
sin lengde. I utgangspunktet antas det samme sikringsomfang i skjæring 30 som i 
skjæring 27 og 28, men dersom den tolkede svakhetssonen er reell, vil sikringsomfanget 
kunne bli betydelig mer omfattende. Med bakgrunn i at løsmassene i området omfatter 
myr, kan det forventes muligheter for vann/is-problematikk i skjæringen. Bak vestre 
skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 20°. Avhengig av skjæringsutformingen kan 
derfor maksimal skjæringshøyde bli noe høyere enn oppgitt i kapittel 8. 

12.21 Skjæring nummer 29  
Skjæring nummer 29 er ikke befart. Nærmeste befaringslokalitet med samme bergart i 
NGUs berggrunnskart er ved skjæring 28. I sikringsestimatet for skjæring 29 antas 
samme sikringsomfang som skjæring 28.  
 
I Figur 8-52 er det tolket en svakhetssone som skal gå langs senterlinja i hele skjæring 29 
sin lengde. I utgangspunktet antas det samme sikringsomfang i skjæring 29 som i 
skjæring 28, men dersom den tolkede svakhetssonen er reell, vil sikringsomfanget 
kunne bli betydelig mer omfattende. Med bakgrunn i at løsmassene i området omfatter 
myr, samt at det er vassdrag i området, kan det forventes muligheter for vann/is-
problematikk i skjæringen.   

12.22 Skjæring nummer 27 og 28  
Ved skjæring 27 og 28 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 
21. Et polplott med strukturmålingene kan sees i Figur 12-9. Tabell 12-9 gir en 
sammenfattet oversikt over de mest fremtredende løsnemekanismene fra den 
kinematiske analysen. Skjæring 27 er ensidig og vil være sør for veien mens skjæring 28 
er tosidig. Sprekkesett S1 danner mulighet for toppling i søndre skjæringsvegg og plan 
utglidning i nordre skjæringsvegg. Sprekkesett S2 og sprekkesett S1 danner mulighet for 
kileutglidning i nordre skjæringsvegg med stupvinkel 60-80°. Sprekkene er kartlagt som 
rette, noe som kan medføre økt sannsynlighet for utglidning. Det bør vurderes om 
nordre skjæringsvegg skal etableres langs sprekkesett S1 for å redusere 
sikringsmengden noe.  
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I Figur 8-54 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 27 eller 28. Med 
bakgrunn i at løsmassene i området omfatter myr, kan det forventes muligheter for 
vann/is-problematikk i skjæring 28. Ellers er det ikke observert forhold som skulle tilsi 
spesielle utfordringer med vann og is i skjæring 27. Bak deler av østre skjæringsvegg i 
skjæring 27 stiger terrenget med ca. 15-25°. Bak østre skjæringsvegg i skjæring 28 stiger 
terrenget umiddelbart med ca. 70° fra kote 150 til 155, og videre stiger terrenget med 
ca. 15-30°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli 
høyere enn oppgitt i kapittel 8, særlig for skjæring 28. 
 

 
Figur 12-9: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 21. 

 
Tabell 12-9: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 21. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Nordre x x x  x 
Søndre    x x 
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12.23 Skjæring nummer 26  
Skjæring 26 er ikke befart. Nærmeste befaringslokalitet med samme bergart i NGUs 
berggrunnskart er ved skjæring 27 og 28. I sikringsestimatet for skjæring 26 antas det 
samme sikringsomfang som skjæring 27 og 28. 
 
I Figur 8-58 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 26. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. 

12.24 Skjæring nummer 25  
Skjæring 25 er ikke befart. Skjæringen ligger ifølge NGUs berggrunnskart i båndgneis, 
noe som er samme bergart som skjæring 20 og 21. I sikringsestimatet for skjæring 25 
antas det derfor samme sikringsomfang som for skjæring 20 og 21. 
 
I Figur 8-60 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 25. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. Bak østre skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 10° fra ca. kote 
72 til 80. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli noe 
høyere enn oppgitt i kapittel 8. 

12.25 Skjæring nummer 23 og 24  
Skjæring 23 og 24 er ikke befart. Skjæringene ligger ifølge NGUs berggrunnskart i 
båndgneis, noe som er samme bergart som skjæring 20 og 21. I sikringsestimatet for 
skjæring 23 og 24 antas det derfor samme sikringsomfang som for skjæring 20 og 21. 
Planlagt veigeometri fører til en bergknaus mellom ny og eksisterende E18. Det kan 
vurderes å redusere høyden på gjenstående bergknaus.  
 
I Figur 8-62 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 23 eller 24. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. I søndre halvdel av skjæring 24 er det partier hvor terrenget 
stiger med opp mot ca. 20-30° bak østre skjæringsvegg. Her kan skjæringshøyden bli 
høyere enn oppgitt i kapittel 8 avhengig av skjæringsutformingen. 

12.26 Skjæring nummer 22  
Skjæring 22 er ikke befart. Skjæringen ligger ifølge NGUs berggrunnskart i båndgneis. 
Dette er ifølge kartet samme bergart som skjæring 20 og 21. I sikringsestimatet for 
skjæring 22 antas det derfor samme sikringsomfang som for skjæring 20 og 21. 
 
I Figur 8-65 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 22. Myr i området 
medfører at det kan oppstå utfordringer med vann og is i skjæringen. 
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12.27 Skjæring nummer 20 og 21  
Ved skjæring 20 og 21 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 
12. Et polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-10. De 
innsamlede strukturmålingene viser stor spredning. Tabell 12-10 gir en oversikt over de 
fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske analysen. På bakgrunn av stor 
variasjon i geologien ved befaringslokalitet 12 forventes det at strukturene i berget 
varierer langs skjæringene. Sprekkesett S1, langs foliasjonen, er mest fremtredende. 
Dette sprekkesettet gir mulighet for toppling i østre skjæringsvegg og plan utglidning i 
vestre skjæringsvegg. I vestre skjæringsvegg kan det det også danne kileformasjoner 
med tilfeldige sprekker. Sprekkekartlegging har blant annet avdekket glimmer og leire i 
sprekkene. Dette indikerer lav friksjon på mulige utglidningsplan og dermed potensielt 
økt behov for sikring. Vestre skjæringsvegg kan med fordel etableres langs sprekkesett 
S1 for å redusere sikringsbehovet. Berget er forholdsvis tett oppsprukket, og det bør 
derfor vurderes om skjæringene skal etableres med paller med større bredde. 
 
I Figur 8-67 er det tre tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 21. To av de disse 
svakhetssonene krysser med ca. 30° og 65° vinkel ved henholdsvis profil ca. 25450 og 
25550. Den tredje tolkede svakhetssonen krysser med ca. 0-10° vinkel i området mellom 
profil ca. 25900 og ut skjæringens lengde (profil 26090). Disse tolkede svakhetssonene 
kan medføre et økt sikringsbehov i disse områdene. Det er ikke tolket svakhetssoner 
som krysser skjæring 20. Med myr og vassdrag i området kan det forventes muligheter 
for vann/is-problematikk i skjæringene. Generelt stiger terrenget sørøst for skjæring 21. 
Ved skjæringens høyeste punkt stiger terrenget med 60-70° i bakkant mot sørøst. 
Avhengig av skjæringsutforminen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli opp mot ca. 
20 meter høyere enn oppgitt for skjæring 21 i kapittel 8. 
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Figur 12-10: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 12. 

 
 
Tabell 12-10: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 12. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre x x x x x 
Østre 

   
x x 

12.28 Skjæring nummer 18 og 19  
Ved skjæring 18 og 19 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 
22. Et polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-11.  
Tabell 12-11 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den 
kinematiske analysen. I vestre skjæringsvegg danner sprekkesett S1 et naturlig 
utglidningsplan for plan utglidning. Sprekkeforholdene er kartlagt som ru og krummet, 
med tett sprekkeåpning og kort sprekkelengde. Dette kan indikere høy friksjon på 
mulige utglidningsplan, noe som er gunstig for stabiliteten. I vestre skjæringsvegg bør 
det likevel vurderes å legge denne langs sprekkesett S1. Dette kan trolig redusere 
sikringsbehovet noe.  
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Sprekkesett S1 og sprekkesett S2 kan danne kiler med stupvinkel 60-80°. Det kan bety 
stor sannsynlighet for utrasing selv om sprekkene har høy friksjon. Å legge 
skjæringsveggen langs sprekkesett S1 kan også redusere utfordringene med 
kileutglidning. I østre skjæringsvegg gir sprekkesett S1 mulighet for toppling.   
 
Ifølge Figur 8-70 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 18 eller 19. Myrer 
og vassdrag i nærheten og langs skjæringene kan drenere mot planlagt vei, noe som kan 
medføre utfordringer med vann og is i skjæringene. I nordre halvdel av skjæring 18 og 
søndre halvdel av skjæring 19 er det et område hvor terrenget stiger ca. 20° bak vestre 
skjæringsvegg. Her kan skjæringshøyden bli høyere enn planlagt og beskrevet i kapittel 8 
avhengig av skjæringsutformingen. 

 
Figur 12-11: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 22. 
 
Tabell 12-11: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 22. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre x x x 
 

x 
Østre 

 
x 

 
x 
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12.29 Skjæring nummer 16 og 17  
Skjæring 16 og 17 er ikke befart. Skjæringene vil ifølge NGUs berggrunnskart ligge i 
migmatitt. Skjæring 16 ligger under 1 km unna lokalitet 4 og det vurderes derfor at 
observasjonene fra befaringslokalitet 4 kan ekstrapoleres til skjæring 16. I kapittel 12.30 
er det gjort en kinematisk analyse basert på data fra befaringslokalitet 3 og 4. 
Sprekkemålinger og sprekkevurderinger på befaringslokalitet 3 og 4 samsvarer i stor 
grad. Da veien også er orientert tilnærmet likt i skjæring 16 som i skjæring 15, antas det 
at analyseresultatene som beskrives i kapittel 12.30 også kan gjelde for skjæring 16. 
Følgelig antas det også samme sikringsomfang i skjæring 16 som i skjæring 15 i 
sikringsestimatet. Vurdering av sikringsomfang for skjæring 17 er basert på informasjon 
fra skjæring 15, 18 og 19, som alle skal ligge i migmatitt ifølge NGUs berggrunnskart.  
 
I Figur 8-74 er det en tolket svakhetssone som delvis krysser skjæring 17 med ca. 40° 
vinkel ved profil ca. 16400. Svakhetssonen kan medføre økt sikringsbehov i dette 
området. Det er ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 16. Sør for skjæring 16 
er det observert myr og ellers er det vassdrag i området som kan medføre vann- og 
isproblematikk i skjæringene. I søndre halvdel av skjæring 17 er det et parti hvor 
terrenget stiger opp mot ca. 20-30° bak vestre skjæringsvegg. Her kan skjæringshøyden 
bli høyere enn oppgitt i kapittel 8 avhengig av skjæringsutformingen. 

12.30 Skjæring nummer 15  
Ved skjæring 15 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 3, 4 og 
5. På befaringslokalitet 4 og 5 er foliasjonsretningen 90°/170° og 80°/300°. 
Foliasjonsfallretning på 170° sammenfaller godt med det som er målt andre steder langs 
traseen. Opprinnelig var det planlagt å gjøre en kinematisk analyse basert på data fra 
befaringslokalitet 3, 4 og 5 for skjæring nummer 15. Det viser seg imidlertid at 
sprekkeorienteringene som er målt på befaringslokalitet 5 avviker signifikant fra 
befaringslokalitet 3 og 4. Kinematisk analyse for store deler av skjæring 15 er derfor kun 
basert på befaringslokalitet 3 og 4. Data og analyser basert på data fra befaringslokalitet 
5 antas å være gjeldende for søndre del av skjæring 15 og store deler av skjæring 14. Se 
kapittel 12.31 for beskrivelse av dette. Disse delene av skjæringene har ganske lik 
orientering. 
 
Et polplott med strukturmålinger og tolkede sprekkesett fra befaringslokalitet 3 og 4 kan 
sees i Figur 12-12.  

Tabell 12-12 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den 
kinematiske analysen basert på målingene ved lokalitet 3 og 4.  Analysen viser at 
sprekkesett S1 danner mulighet for plan utglidning i den vestre skjæringsveggen. Dette 
sprekkesettet har steilt fall og åpne sprekker, hvilket vil si økt sannsynlighet for 
utglidning, men lite volum på ustabile blokker. Sprekkesett S1 sammen med sprekkesett 
S3 danner avgrensning for kileutglidning. Disse kilene har stupvinkel 65-85°, hvilket vil si 
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stor sannsynlighet for utrasing. Det anbefales å vurdere å legge skjæringen langs 
sprekkesett S1 for å redusere nødvendig sikring. Begge skjæringsveggene har mulighet 
for blokkutfall. I tillegg kan sprekkesett S1 føre til toppling ut av den østre 
skjæringsveggen.  
 
I Figur 8-77 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 15 med ca. 45° og 90° 
vinkel ved henholdsvis profil ca. 14200 og 14650. Svakhetssonene kan medføre et økt 
sikringsbehov i disse områdene. Med bakgrunn i at løsmassene i området omfatter myr, 
samt at det er vassdrag i området, kan det forventes muligheter for vann/is-
problematikk i skjæringen. I sørenden av skjæring 15 stiger terrenget med ca. 20° over 
vestre skjæringsvegg. Ved skjæringens høyeste punkt stiger terrenget med ca. 10° bak 
vestre skjæringsvegg. I nordre halvdel av skjæringen stiger terrenget med ca. 20-25° 
over skjæringene på begge sider av veien. Følgelig kan skjæringshøyden, inkludert 
maksimal skjæringshøyde oppgitt i kapittel 8, bli høyere enn planlagt, avhengig av 
skjæringsutforming. 

 
Figur 12-12: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 3 og 4. 
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Tabell 12-12: Fremtredende løsnemakanismer fra strukturmålinger og skjæringsorienteringen ved 
befaringslokalitet 3 og 4. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre x x x 
 

x 
Østre 

   
x x 

 

12.31 Skjæring nummer 14  
Skjæring 14 er ikke befart, men skjæringen ligger ca. 0,3-1 km unna lokalitet 5. Det antas 
derfor at observasjonene fra befaringslokalitet 5 kan ekstrapoleres til skjæring 14. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett fra lokalitet 5 kan sees i Figur 12-13. Tabell 
12-13 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske 
analysen. Da deler av skjæring 14 går langs ramper og også langs nordgående sidevei, er 
det viktig å presisere at denne kinematiske analysen primært gjelder for den delen av 
skjæring 14 som går langs hovedveien. Søndre del av skjæring 15 har liknende 
orientering som denne delen av skjæring 14, og regnes også å kunne beskrives av data 
fra befaringslokalitet 5. Følgelig vil resultatene fra den kinematiske analysen basert på 
data fra befaringslokalitet 5 også være beskrivende for søndre del av skjæring 15. 
 
Den kinematiske analysen indikerer at toppling kan forekomme i den vestre 
skjæringsveggen. Dette skyldes at sprekkesett S1 faller steilt mot øst og kan danne 
overheng. I den østre skjæringsveggen er alle undersøkte løsnemekanismer, foruten om 
toppling, aktuelle. Det er sprekkesett S1 som danner grunnlaget for plan utglidning i 
analysen. Steilt fall, åpne sprekker, sprekkebelegg og ganske tett oppsprekking for 
sprekkesett S1 tilsier økt sannsynlighet for utglidning, men lite volum på eventuelle 
ustabile blokker. Sprekkesett S1 sammen med sprekkesett S3 danner grunnlaget for 
kileutglidning. Disse kilene vil ha stupvinkel på 50-80°, hvilket vil si ganske stor 
sannsynlighet for utrasing og mulighet for ganske store kiler. Det anbefales å vurdere å 
legge skjæringen langs sprekkesett S1 for å redusere mengden nødvendig sikring.  
 
I Figur 8-80 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 14 i området mellom 
profil 13300 og 13450. Den ene krysser omtrent 90° og den andre krysser med 0-20° 
vinkel. Svakhetssonene kan medføre et økt sikringsbehov i dette området, spesielt for 
sonen med lav vinkel som vil ligge tilnærmet parallell med skjæringen over en lengre 
strekning.  
 
Med bakgrunn i at løsmassene i området omfatter myr, kan det forventes muligheter for 
vann/is-problematikk i skjæringen, særlig i nordlig del. Langs delene av skjæring 14 som 
går langs rampe og sidevei vest for hovedveien stiger terrenget med opp mot ca. 30° i 
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bakkant av skjæringen. Avhengig av skjæringsutformingen vil derfor maksimal 
skjæringshøyde kunne bli høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
 
 

 
Figur 12-13: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 5. 

 
Tabell 12-13: Fremtredende løsnemakanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet i 5. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre 
   

x 
 

Østre x x x 
 

x 
 

12.32 Skjæring nummer 13  
Ved skjæring 13 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 2. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-14. Tabell 12-14 gir en 
oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske analysen. 
Sprekkesett S1 faller 80°, tilnærmet parallelt med skjæringsveggen. Dette medfører fare 
for plan utglidning i vestre skjæringsvegg og toppling i østre skjæringsvegg. Sprekkene i 
sprekkesett 1 er glatte og rette, noe som indikerer lav friksjon og dermed stor 
sannsynlighet for plan utglidning. Sprekkesett 2 og sprekkesett 3 kan danne kiler. 
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Stupvinkelen til skjæringslinjen mellom disse sprekkesettene er 70-80°, noe som kan 
bety økt sannsynlighet for utrasing. Blokkutfall kan forekomme i begge skjæringsvegger. 
Det kan bli behov for tung sikring i vestre skjæringsvegg. Det antas at sikringsbehovet 
kan reduseres noe dersom skjæringsveggen legges langs sprekkesett 1.  
 
I Figur 8-82 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 13 med ca. 60o-70o vinkel 
ved profil ca. 12250. Denne kan medføre et økt sikringsbehov i dette området. Vest for 
skjæringen er det observert myr. Dette kan medføre vann- og isproblematikk i 
skjæringen. 
 

 
Figur 12-14: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 2. 

 
Tabell 12-14: Fremtredende løsnemakanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 2. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre x x x 
 

x 
Østre 

 
x 

 
x x 
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12.33 Skjæring nummer 12  
Det er ikke utført befaring ved skjæring 12. Skjæringen ligger ifølge NGUs 
berggrunnskart i migmatitt. Dette er ifølge kartet samme bergart som skjæring 9 og 13. I 
sikringsestimatet for skjæring 12 antas det samme sikringsomfang som for skjæring 13. 
 
I Figur 8-85 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 12 med ca. 90° vinkel 
ved profil ca. 9500 og 9725. Disse kan medføre et økt sikringsbehov i disse områdene. 
Myr i området kan medføre utfordringer med vann og is i skjæringen. 
 

12.34 Skjæring nummer 11  
Skjæring nummer 11 er ikke befart. Skjæringen ligger ifølge NGUs berggrunnskart i 
migmatitt. Dette er ifølge kartet samme bergart som skjæring 9 og 13. I sikringsestimatet 
for skjæring 11 antas det samme sikringsomfang som for skjæring 9. 
 
Ifølge Figur 8-87 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæring 11. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. Bak deler av vestre skjæringsvegg stiger terrenget med ca. 10-
15°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor maksimal skjæringshøyde bli noe 
høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
 

12.35 Skjæring nummer 10  
Ved skjæring 10 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 8. Det er 
ikke utført sprekkemålinger ved denne befaringslokaliteten og følgelig kan det ikke 
utføres noen kinematisk analyse basert på befaringsdata herfra. Skjæringen skal ifølge 
NGUs berggrunnskart ligge i migmatitt og amfibolitt, mens gneis er tolket i felt. Dette er 
samme bergart som skjæring 9 og 13. I sikringsestimatet for skjæring 10 antas det 
samme sikringsomfang som for skjæring 9.  
 
I Figur 8-89 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 10 med ca. 20o-30o 
vinkel ved profil ca. 7550 og 7800. Disse kan medføre et økt sikringsbehov i disse 
områdene. Fordi kryssingsvinkelen er lav, kan de tolkede svakhetssonenes påvirkning av 
området få betydelig utstrekning langs skjæringen. Med bakgrunn i at løsmassene i 
området omfatter myr, kan det forventes muligheter for vann/is-problematikk i 
skjæringen.  

12.36 Skjæring nummer 9  
Ved skjæring 9 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 7. Det er i 
Figur 12-15 vist et polplott med strukturmålinger og sprekkesett. I Tabell 12-15 er det gitt 
en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske analysen. De 
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steile sprekkesettene S1 og S2 danner mulighet for blokkutfall i begge skjæringsveggene 
med sprekkesett S3 som underkuttende plan. Sprekkesett S1 og sprekkesett S2 er 
observert å ha bred sprekkeåpning noe som tilsier lav stabilitet. Sprekkesett S2 kan gi 
mulighet for toppling i begge skjæringsvegger grunnet noe varierende orientering. Ved å 
legge skjæringene langs sprekkesett S2 kan trolig sikringsbehovet reduseres noe.  
 
I Figur 8-92 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 9 med ca. 90° vinkel 
ved profil ca. 6450 og 6700. Svakhetssonene kan medføre et økt sikringsbehov i disse 
områdene. Med bakgrunn i at løsmassene i området omfatter myr, kan det forventes 
muligheter for vann/is-problematikk i deler av skjæringen.  

 
Figur 12-15: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 7. 

 
Tabell 12-15: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 7.  

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre 
   

x x 
Østre 

 
x 

  
x 
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12.37 Skjæring nummer 7 og 8  
Ved skjæring 7 og 8 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 6. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan ses i Figur 12-16 og Tabell 12-16 gir en 
oversikt over de fremtredende løsnemakanismene fra den kinematiske analysen. 
Resultatene viser at det i den nordvestre skjæringsveggen finnes sprekkesett som er 
orientert ugunstig med hensyn på kileutgliding og plan utglidning. Det er sprekkesett 1 
som danner muligheten for plan utglidning, og sprekkesett 1 i kombinasjon med 
sprekkesett 2 som muliggjør kileutglidning. I den østre veggen danner sprekkesett 1 mot 
2 en bakre avgrensning mens sprekkesett 3 danner grunnplan for utvelting (blokkutfall).  
 
Ifølge Figur 8-95 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæringene. Med 
bakgrunn i at løsmassene i området omfatter myr, kan det forventes muligheter for 
vann/is-problematikk i skjæring 8. Ellers er det ikke observert forhold som skulle tilsi 
spesielle utfordringer med vann og is i skjæring 7. Bak deler av vestre skjæringsvegg i 
skjæring 7 stiger terrenget slik at maksimal skjæringshøyde kan bli opp mot ca. 10 meter 
høyere enn oppgitt i kapittel 8, avhengig av skjæringsutformingen. 

 
Figur 12-16: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 6. 
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Tabell 12-16: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 6. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre 
 

x x 
  

Østre 
    

x 
 
 

12.38 Skjæring nummer 4, 5 og 6  
Ved skjæring 4, 5 og 6 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 10 
og 11. Et polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-17. Tabell 
12-17 gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske 
analysen. Analysen viser at de innmålte strukturene gir særlig sjanse for toppling i østre 
skjæringsvegg med sprekkesett 1 som baksprekk og plan utglidning i vestre 
skjæringsvegg med sprekkesett 1 som utglidningsplan. Det kan forventes store blokker 
på grunn av stor sprekkeavstand.  Det bør sterkt vurderes å legge skjæringen etter 
sprekkesett 1 om den er like utpreget etter at berget er avdekket. Den kinematiske 
analysen indikerer også mulighet for kiledannelse mellom sprekkesett 1 og sprekkesett 
2 i vestre skjæringsvegg. Stupvinkelen til skjæringslinjen mellom disse sprekkesettene er 
ca. 70o. Sett i sammenheng med sprekkeavstand på 2 meter og mer, kan dette medføre 
stort blokkvolum på labile blokker.   
 
Ifølge Figur 8-99 er det ikke tolket svakhetssoner som krysser skjæringene. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. Bak østre skjæringsvegg i skjæring 5 stiger terrenget med ca. 
20° fra ca. kote 135 til 145. Bak vestre skjæringsvegg i skjæring 6 stiger terrenget også 
med ca. 20° fra ca. kote 130-135 til 150-155. Avhengig av skjæringsutformingen i 
skjæring 5 og 6 kan derfor maksimal skjæringshøyde bli høyere enn oppgitt i kapittel 8. 
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Figur 12-17: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 10 og 11. 

 
Tabell 12-17: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 10 og 11. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre x x x 
 

x 
Østre 

 
x 

 
x x 

 

12.39 Skjæring nummer 3  
Det er ikke utført befaring ved skjæring 3. Som beskrevet i kapittel 8.37.1 finnes det 
ifølge NGUs berggrunnskart ingen befaringslokaliteter i tilsvarende bergmasse som den 
som forventes i skjæring 3. Nærmeste aktuelle befaringslokalitet anses å være 
befaringslokalitet 10. På denne befaringslokaliteten er bergarten tolket gneis, og dette 
antas å være den befaringslokaliteten som har mest lik bergmasse som det som 
forventes i skjæring 3. I sikringsestimatet for skjæring 3 er det derfor antatt samme 
sikringsomfang som skjæring 6.  
 
I Figur 8-104 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 3 med ca. 45o vinkel ved 
profil ca. 2375. Denne kan medføre et økt sikringsbehov i dette området. Det er ikke 
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observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. 

12.40 Skjæring nummer 2  
Ved skjæring 2 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 9. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-18. Sprekkesett 2 
danner grunnlag for toppling i vestre skjæringsvegg. I tillegg kan blokkutfall, der 
sprekkesett 3 underkutter blokkene, forekomme. Den kinematiske analysen indikerer 
mulighet for kileutglidning mellom sprekkesett 1 og sprekkesett 2.  Skjæringslinjen 
mellom disse sprekkesettene er tilnærmet vertikal, noe som indikerer små volum på 
eventuelle labile blokker. Denne løsnemekanismen vurderes derfor ikke som 
fremtredende i skjæringen. Tabell 12-18 gir en oversikt over de fremtredende 
løsnemekanismene fra den kinematiske analysen. Der hvor sprekkesett 2 er til stede bør 
skjæringen legges langs dette planet. Dette gjelder særlig østre skjæringsvegg ettersom 
sprekkesett 2 har fall ca. 85o mot vest. 
 
I Figur 8-106 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 2 med ca. 70o-80o 
vinkel ved profil ca. 1750 og 1900. Disse kan medføre et økt sikringsbehov i disse 
områdene. Det er ikke observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi 
spesielle utfordringer med vann og is i skjæringen. Bak deler av vestre skjæringsvegg 
stiger terrenget med ca. 20° fra ca. kote 115 til 125. Avhengig av skjæringsutformingen 
kan derfor maksimal skjæringshøyde bli høyere enn oppgitt i kapittel 8.  
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Figur 12-18: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 9. 

 
Tabell 12-18: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 9.  

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre 
 

x 
 

x x 
Østre x x 

  
x 

 

12.41 Skjæring nummer 1  
Ved skjæring 1 er det gjort ingeniørgeologisk kartlegging ved befaringslokalitet 1. Et 
polplott med strukturmålinger og sprekkesett kan sees i Figur 12-19. Resultatet fra den 
kinematiske analysen viser at det særlig er sprekkesettet som går parallelt med 
foliasjonen og sprekkesett 2 som danner grunnlag for kiledannelse. Stupvinkelen til 
skjæringslinjen mellom disse planene er bratt, noe som medfører økt sannsynlighet for 
at utglidning vil skje, men at volumet til kilene ikke er veldig stort. Sammen med det 
subhorisontale sprekkesettet er det også strukturelt grunnlag for toppling. Tabell 12-19 
gir en oversikt over de fremtredende løsnemekanismene fra den kinematiske analysen.  
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I Figur 8-109 er det en tolket svakhetssone som krysser skjæring 1 med ca. 40° vinkel 
ved profil ca. 950. Denne kan medføre et økt sikringsbehov i dette området. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringen. På grunn av stigende terreng i bakkant av deler av vestre 
skjæringsvegg kan maksimal skjæringshøyde bli opp mot ca. 5 meter høyere enn oppgitt 
i kapittel 8, avhengig av skjæringsutformingen.  

 
Figur 12-19: Polplott med sprekkemålinger og sprekkesett-tolkning ved befaringslokalitet 1. 

 
Tabell 12-19: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse ved befaringslokalitet 1. 

Side Plan 
utglidning 

Ubegrenset 
plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

Vestre 
 

x x 
 

x 
Østre 

 
x x 

 
x 

 

12.42 Skjæring nummer 53 og 54  
Det er ikke utført befaring ved skjæring 53 og 54. Skjæring 53 ligger ifølge NGUs 
berggrunnskart i migmatitt og amfibolitt, mens skjæring 54 ligger i kun migmatitt. Dette 
er ifølge kartet samme bergarter som i skjæring 14. Dette vurderes å være et magert 
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datagrunnlag å gjøre vurderinger for skjæring 53 og 54 på. Sikringsestimatet for 
skjæring 53 og 54 er derfor basert på en helhetlig vurdering av tilgjengelig data. 
 
I Figur 8-113 er det to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 53 med ca. 0-15° og 
ca. 50° vinkel. Det er også to tolkede svakhetssoner som krysser skjæring 54 med ca. 25° 
og ca. 60° vinkel. Disse kan medføre et økt sikringsbehov i disse områdene. Det er ikke 
observert forhold, hverken i felt eller på kart, som skulle tilsi spesielle utfordringer med 
vann og is i skjæringene. Bak deler av skjæring 53 og 54 stiger terrenget med opp mot 
ca. 20-30°. Avhengig av skjæringsutformingen kan derfor skjæringshøydene bli høyere 
enn oppgitt i kapittel 8. 
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13 Boring, sprengning og vibrasjoner 

13.1 Nøyaktig boring  
Nøyaktig boring er avgjørende for å oppnå god kvalitet på konturen i bergskjæringene. 
Borhullsavvik kan medføre større utfall i tillegg til økt behov for bergsikring. Nøyaktig 
boring vil derfor være spesielt viktig for ny E18 hvor det er mange bergskjæringer med 
høyde stedvis over 40 meter. Under boring bør det derfor igangsettes avbøtende tiltak 
dersom det observeres borhullsavvik.  
 
Borhullsavvik kan skyldes flere ting, slik som feil i ansett, dybde og helning samt 
geologisk betinget avvik. Geologisk betinget avvik skyldes i hovedsak ugunstig 
orientering av sprekkeplan sammenlignet med utforming av skjæringen. I 
prosjektområdet er det observert en utpreget foliasjon og steile spekesett. Langs slike 
plan med lav vinkel (nesten horisontalt) må man påse at borhullet ikke bøyes av 
vinkelrett mot sprekkeplanet slik at det oppstår borhullsavvik. Dette gjelder også i 
forbindelse med boring gjennom større enkeltsprekker.  
 
Dersom det oppstår uakseptable avvik ved boring, må det utføres tiltak eksempelvis ved 
å dele bergskjæringen opp i mindre pallhøyder. Ved deling i flere pallhøyder må det 
gjøres tiltak for å begrense ansetthakk til et minimum, og ansetthakk bør ikke overstige 
0,5 meter.  

13.2 Sprengningsopplegg  
Sprengning skal i utgangspunktet utføres med konturhullavstand på 0,7 meter som 
beskrevet i prosess 22.21 i SVVs håndbok R761. Dersom bergmasseforholdene er dårlige 
eller det er behov for strengere krav til kontursprengning, kan det være behov for at 
hullavstanden reduseres for å minimere bakbryting og på denne måten oppnå en mest 
mulig jevn kontur på endelig bergoverflate. Eventuelle tiltak knyttet til spesielle krav til 
kontur må vurderes fortløpende i anleggsfasen.  
 
Krav knyttet til maksimal pallhøyde må fastsettes i anleggsfasen basert på 
ingeniørgeologisk kartlegging og vurdering etter at berget er avdekket. Dette omfatter 
også at berget må avdekkes i en sone som strekker seg minimum 2 meter utenfor 
prosjektert skjæringstopp.  
 
For skjæringer med høyde over 12 meter anbefales det å sprenge ut skjæringene i 
minimum to omganger.  
 
Sprengningsopplegget må tilpasses fortløpende ved etablering av bergskjæringene. 
Utsprengte masser fra bergskjæringene skal lastes ut etter hver salve, og arbeidssikring 
skal vurderes fortløpende.  
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I forbindelse med etablering av bergskjæringer med høyde over 10 meter og i tilfeller 
der hvor utglidninger kan få betydelige konsekvenser for tilstøtende areal, 
trafikkavvikling eller lignende, må det gjøres vurderinger av behov for tiltak før hver 
salve. Aktuelle tiltak kan eksempelvis være forbolting, reduksjon i pallhøyde og/eller 
redusert salvelengde og -høyde for å begrense areal av midlertidig usikrede 
bergskjæringer. Alle sprengningsarbeider som utføres nær eksisterende vei og 
bebyggelse må vurderes spesielt. Her må salvestørrelse og salvetidspunkt tilpasses for å 
redusere ulempene for trafikk og naboer. 
 

13.3 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje 
Det er ikke utført laboratorietesting av borbarhet, sprengbarhet og borslitasje i 
forbindelse med dette prosjektet. I det videre er det gitt en kort vurdering av 
bergartenes mekaniske egenskaper relatert til borbarhet og sprengbarhet med 
bakgrunn i erfaringer fra lignende bergforhold. Det påpekes at datagrunnlaget som 
finnes viser betydelige variasjoner innenfor de enkelte bergartstypene og innenfor 
geografiske regioner, erfaringsgrunnlaget er gjengitt i Tabell 13-1 kan derfor kun 
oppfattes som orienterende og prosjektspesifikke tester må gjøres før anleggsstart.   
 
I Norge er det vanlig å benytte borbarhetsindeksene DRITM (Drilling Rate Index) og BWITM 
(Bit Wear Indeks) for å tallfeste borbarhet, hvor DRI er borsynkindeks og BWI er 
borslitasjeindeks.  
 
Bergartene langs ny E18 Tvedestrand - Bamble er i denne rapporten beskrevet som 
migmatitter, ulike typer gneis med noe amfibolitt.  Det finnes lite publiserte 
laboratoriedata fra stekningen. Prosjektrapport anleggsdrift med tema borbarhet 
inneholder resultater fra testing av DRI og BWI på ulike bergarter [25]. Her er det blant 
annet utført testing på amfibolitt og gneis fra Rafnes (ca. 15 km nordvest for Dørdal) 
samt på granittisk gneis fra Fjone kraftverk (ca. 70 km nordvest for Kragerø). Verdiene er 
gjengitt i Tabell 13-1.  
 
Tabell 13-1: Erfaringsresultater fra måling av DRI og BWI [25]. 

Bergart Prøvested DRI BWI 
Amfibolitt Rafnes  47 21 
Amfibolitt Rafnes  48 36 
Gneis Rafnes 57 33 
Granittisk gneis Fjone kraftverk  58 34 
Granittisk gneis Fjone kraftverk  55 37 
Granittisk gneis Fjone kraftverk  57 35 
Granittisk gneis Fjone kraftverk  63 29 
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Enkelt forklart, begrepet borbarhet er et uttrykk for hvor stor borsynk og hvor stor 
borslitasje som oppnås i en gitt bergart. Høy borsynk (DRI) og lav borslitasje (BWI) 
indikerer god borbarhet. Og i motsatt tilfelle indikerer lav borsynk og høy borslitasje 
dårlig borbarhet. En klassifisering av DRI og BWI er vist i Tabell 13-2.  
 
Tabell 13-2: Klassifisering av DRI og BWI (oversatt fra engelsk) [19]. 

Betegnelse DRI BWI 
Ekstremt lav 26 <11 
Meget lav 26-32 11-20 
Lav 33-42 21-30 
Middels 43-57 31-44 
Høy 58-69 45-55 
Meget høy 70-82 56-69 
Ekstremt høy >82 >69 

 
Erfaringsdataene gjengitt i Tabell 13-1 viser for amfibolitt DRI=47- 48 og BWI=21- 36. 
Ifølge klassifiseringen gitt i Tabell 13-2 tilsvarer dette middels borbarhet (DRI) og lav til 
middels borslitasje (BWI). Gneis fra Rafnes viser DRI=57 og BWI=33. Ifølge 
klassifiseringen gitt i Tabell 13-2 tilsvarer dette middels borbarhet (DRI) og middels 
borslitasje (BWI). Erfaringsdata for granittisk gneis fra Fjone kraftverk viser DRI=55-63 og 
BWI=29-37, noe som klassifiseres som middels til høy borbarhet (DRI) og lav til middels 
borslitasje (BWI). Det gjøres oppmerksom på at disse verdiene omfatter erfaringstall fra 
ulike bergarter, noe som forklarer variasjonen i verdier. De beskrevne lokalitetene ligger 
også i noe avstand fra den aktuelle strekningen mellom Tvedestrand og Dørdal og må 
derfor kun anses å være av orienterende art for forventede forhold langs ny veitrasé.  
 
Det finnes ingen erfaringsdata fra området for bergarten migmatitt, som er forventet å 
være den bergarten som vil opptre hyppigst langs traseen. Ifølge katalog over 
borbarhetsindekser [25] finnes det verdier for migmatitt fra andre lokaliteter i Norge. 
Verdiene viser DRI=40-55 og BWI=33-48, noe som klassifiseres lav til middels borbarhet 
(DRI) og middels til høy borslitasje (BWI). Det gjøres også her oppmerksom på at dette er 
kun å oppfatte som orienterende verdier fra andre lokaliteter, og at det derfor kun gir et 
grovt anslag over hva som kan forventes. Verdiene kan ikke erstatte prøvetaking i felt for 
å kartlegge mer i detalj hvilken borbarhet, og borslitasje som kan forventes. Med 
bakgrunn i det store uttaket av bergmasser som skal gjøres i dette prosjektet, anbefales 
det i den videre prosjekteringen at det gjennomføres prosjektspesifikke 
laboratorietester for DRI. Dette er data som legges til grunn for beregning av tid og 
kostnad for sprengningsarbeidene.  
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Bergarter med fremtredende foliasjon eller lagdeling kan medfører utfordringer med 
tanke på sprengbarhet [19]. I tillegg kan fremtredende foliasjon medføre utfordringer 
knyttet til retningsavvik ved boring og mulige ladevansker. Med bakgrunn i dette må det 
forventes at sprengbarheten ved markert lagdeling, eksempelvis som beskrevet i 
befaringslokalitet 16, kan forekomme. Videre må det også forventes utfordringer knyttet 
til retningsavvik ved boring.  
 

13.4 Vibrasjonskrav 
Det er i NS8141:2001 [26] beskrevet at omkringliggende bygninger og øvrige 
konstruksjoner som kan tenkes å bli berørt av sprengningsarbeidet, skal besiktiges før 
og etter at arbeidene er utført.  
 
Det anbefales at det utføres besiktigelse av konstruksjoner og byggverk i nærheten av 
områdene hvor det skal utføres sprengningsarbeider. Anbefalt avstand til 
sprengningsstedet settes til 50 meter for byggverk/konstruksjoner fundamentert på 
berg og 100 meter for byggverk/konstruksjoner fundamentert på løsmasser i områder 
med sammenhengende bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeid skal det, etter 
spesiell bedømming, utføres besiktigelse av byggverk og konstruksjoner med større 
avstander fra sprengningsstedet [27].  
 
Dersom den utførte besiktigelsen tilsier det, må det utføres vibrasjonsovervåkning og 
oppføling av aktuelle områder i anleggsfasen. Det må også avklares nærmere hvilke 
tiltak som må utføres ved sprengning nær høyspent.  
 
Det skal utføres noe sprengningsarbeid i områder med mulig 
sprøbruddsmateriale/kvikkleire. Beskrivelse av måleprosedyrer og vibrasjonsgrenser er 
gitt i [28]. Vibrasjonsgrenser må fastsettes før arbeid med uttak av berg starter opp. 
Dette gjøres i en senere fase i forbindelse med detaljprosjektering. Det henvises til 
Geoteknisk fagrapport – Utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred for oversikt over 
kvikkleireområder [9]. 
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14 Bergsikring 

14.1 Sikringsmengder 
For prosjektets bergskjæringer over 10 meter er det foretatt en vurdering av 
bergmassen for hver enkelt skjæring med inndeling i grupper etter forventet 
sikringsomfang. Hver gruppering er gitt ulike enhetsmengder av sikring pr. areal, lengde 
og høyde. Ut ifra dette er forventet sikringsmengde beregnet individuelt for skjæringene 
over 10 meter. For skjæringene under 10 meter er det foretatt en samlet vurdering og 
beregning. Svakhetssoner som krysser skjæringene kan medføre behov 
for tyngre sikring lokalt innenfor avgrensede områder.   
 
Bergskjæringene med høyde over 10 meter er delt inn i følgende grupper:  

• Spredt bolting, kompetent grovblokkig berg. For sikringsestimatet er det lagt 
til grunn 17 m2 pr. bolt, sprøytebetong på 1% av skjæringsarealet, 
steinsprangnett på 10% av skjæringsarealet og forbolter langs 10% av 
skjæringens lengde. 

• Delvis systematisk og delvis spredt bolting, middels oppsprukket berg og dels 
gjennomsettende sprekker.  For sikringsestimatet er det lagt til grunn 9 m² pr. 
bolt, sprøytebetong på 1% av skjæringsarealet, steinsprangnett på 20% av 
skjæringsarealet og forbolter langs 30% av skjæringens lengde.  

• Systematisk bolting, middels oppsprukket berg, gjennomsettende 
sprekker. For sikringsestimatet er det lagt til grunn 4 m² pr. bolt, 
sprøytebetong på 1% av skjæringsarealet, steinsprangnett på 30% av 
skjæringsarealet og forbolter langs 50% av skjæringens lengde.  

• Svært oppsprukket bergmasse der bolting ikke er hensiktsmessig. For 
sikringsestimatet er det lagt til grunn sprøytebetong på 20% av 
skjæringsarealet og steinsprangnett på 80% av skjæringsarealet.  

 
I tillegg er det lagt inn et anslag om sognemur for 30 % av skjæringenes lengde, samt 
gjort et anslag for antall stag basert på skjønn.  
 
Sikringsestimatet er basert på bergforholdene som ble observert i forbindelse med 
ingeniørgeologisk kartlegging, i tillegg til erfaringer fra tilsvarende bergmasse og 
nærliggende prosjekter. Det gjøres oppmerksom på at estimatene er grove anslag og 
forutsetter en skjæringsutforming som beskrevet i denne rapporten. Spesielt for 
bergskjæringene med høyde over 10 meter er det knyttet en del usikkerhet til 
sikringsmengder og behovet for tung bergsikring. I tillegg vil behov for forbolter, isnett 
samt lange bolter, lisser og stag være vanskelig å kvantifisere før arbeidene med 
skjæringene starter. Det gjøres også oppmerksom på at det ikke er utført endelige 
vurderinger av skjæringenes total- eller detaljstabilitet. Dette må utføres i anleggsfasen 
når berget er avdekket.  



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 203 av 222 
 

 

 
Generelt vil nødvendig sikringsomfang være avhengig av skjæringsutformingen. Endelig 
sikringsbehov inkludert type bergsikring og metode for utførelse, må avklares i 
anleggsfasen og etter at bergskjæringene er etablert. Det understrekes derfor igjen at 
sikringsestimatene er et anslag basert på tilgjengelig informasjon i 
detaljreguleringsplanfasen, og at det foreligger usikkerheter knyttet til anslaget for 
forventet bergsikring. Sikringsestimatet er angitt i Tabell 14-1. For alle bergskjæringene 
må det i tillegg påregnes rensk. På generell basis skal alle skjæringer renskes, men det er 
valgt å ikke angi tidsmengder for rensk, da det er knyttet usikkerhet til nødvendig 
omfang. I kapittel 14.2 er det gitt en nærmere beskrivelse av forventede sikringsmidler.  
 
Tabell 14-1: Sikringsestimat. 

Antall bolter [stk] 86.000 
Steinsprangsnett [m²] 134.000 
Sprøytebetong [m³] 900 
Forbolter [stk] 15.000 
Sognemur [m] 14.000 
Antall stag [stk] 300 

14.2 Sikringsmidler  
Anleggets ingeniørgeolog må ha en aktiv rolle i prosjektet og bidra under etablering av 
skjæringene med vurderinger knyttet til stabilitet, sikringsmengder og sikringsomfang.  
Det må utføres ingeniørgeologisk kartlegging etter at bergoverflaten er rensket og før 
boring, underveis i sprengningsarbeidene samt etter at skjæringene er ferdig sprengt. 
Bergsikring må avklares og utføres fortløpende etter hvert som skjæringene sprenges ut 
slik at stabilitet ivaretas både på kort sikt (i form av arbeidssikring), og på lang sikt 
(permanent sikring). Dronebilder og moderne bildebehandling er verktøy som løpende 
kan benyttes for å lette ingeniørgeologens arbeid med å få oversikt over forholdende 
som for eksempel store blokkekiler. Dette vil kunne være med på å bidra for å 
bestemme nødvendig sikringsomfang. Spesielt for de høye skjæringene vil det være 
viktig med vurderinger knyttet til totalstabilitet.  
 
Endelig sikringsbehov må avklares i samråd med ingeniørgeolog med bakgrunn i 
vurderinger av blant annet bergartstype, oppsprekkingsmønster, slepper og 
svakhetssoner, forvitringsgrad samt vann/hydrogeologiske forhold og bergspenninger 
[17]. Der skjæringene deles opp i paller må det utføres sikring av øvre deler før man går 
videre ned til neste nivå. Videre må potensielle utglidninger på lavere nivå identifiseres 
og sikres før det sprenges videre nedover i skjæringen. På generell basis skal 
bergkjæringene sikres slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20 årene (ref. 
Tabell 7-1). I det videre gis en kort beskrivelse av forventede sikringsmidler.  
 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 204 av 222 
 

 

Rensk 
Alle bergskjæringer skal renskes, både maskinelt og manuelt. Spylrensk vil også kunne 
være relevant. Rensk skal utføres ovenfra og nedover i skjæringen til nivå for oppfylling 
av grøft. Videre må rensk utføres av kompetent personale, for å unngå at eventuelle 
låseblokker renskes ned og medfører at arbeidssikringen blir mer komplisert og 
omfattende enn nødvendig. Som beskrevet i kapittel 14.1 er det valgt å ikke angi 
mengder knyttet til rensk. Det gjøres oppmerksom på at nødvendig arbeid knyttet til 
rensk kan bli omfattende og vil kunne bli en dyr post spesielt for de høyeste 
skjæringene.  
 
Det må i tillegg utføres rensk på skjæringstopp, hvor berget avdekkes i en sone som 
strekker seg minimum 2 meter bak prosjektert skjæringstopp. Generelt er det lav 
løsmassemektighet i området. Det er i kapittel 8 gitt beskrivelser av forventede 
løsmassetykkelser ved hver skjæring. For en nærmere beskrivelse av løsmassene i 
området vises det til Fagrapport geoteknikk [3].  
 
Bergsikringsbolter 
Det må påregnes sikring ved bruk av bergbolter i alle skjæringer, enten ved spredt eller 
systematisk bolting. Det forventes bruk av bolter i flere ulike lengder.  
 
Type og lengde på boltene må bestemmes av kompetent personale som deltar i 
arbeidet med etablering av skjæringene samt vurderer endelig sikringsomfang, basert 
på stedlige geologiske forhold. For permanent sikring skal det benyttes fullt innstøpte 
bolter, enten kombinasjonsbolter eller vanlige gysebolter. I tilfeller hvor det er behov for 
umiddelbar sikringseffekt, bør det benyttes kombinasjonsbolter. Dersom det er 
utfordringer knyttet til hullstabilitet, kan det bli behov for selvborende bolter.  
 
Forbolter  
Bruk av forbolter kan bli nødvendig i områder hvor det forventes utfordringer knyttet til 
bevaring av skjæringens kontur. I slike tilfeller vil det være aktuelt å montere 
subvertikale forbolter (fordyblingsbolter) parallelt med den prosjekterte bergskjæringen, 
ca. 1 meter bak prosjektert skjæringskant og med et fall på ca. 85° innover mot 
veibanen. Eventuelt behov for forbolter, bolteavstand og boltelengder må vurderes av 
ingeniørgeolog i anleggsfasen etter avdekking av bergoverflatene og før boring starter.  
 
Stag 
Det må forventes behov for stag i de høyeste bergskjæringene (anslagsvis høyde over 20 
meter) og i skjæringer hvor det kan være utfordringer knyttet til totalstabilitet. Lengde 
på stag må avklares i anleggsfasen.  
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Nett 
I områder med moderat til tett oppsprukket berg hvor det kan være fare for mye 
smånedfall, vil det kunne bli aktuelt med steinsprangnett. Videre vil det, i områder med 
vann og fare for iskjøving være aktuelt med isnett. Plassering av og mengde nett må 
vurderes basert på kartlegging av vann- og bergforhold i de utsprengte 
bergskjæringene.  
 
Sprøytebetong 
I soner med sterkt oppsprukket og/eller forvitret berg kan sprøytebetong være aktuelt. 
Sprøytebetong kan også være et alternativ til steinsprangnett i området hvor berget er 
svært oppsprukket.   
 
Øvrige sikringsmetoder 
I enkelte områder kan det bli behov for sikring av sidebratt terreng. Eksempler på 
mulige sikringsmetoder kan være støttemurer, sognemur og fangvoll. Videre kan det 
også være aktuelt med avskjærende drenering over skjæringstopp for å hindre 
erosjonsskader eller iskjøving. Dette må avklares nærmere i anleggsfasen.  
 
Det gjøres igjen oppmerksom på at skjæringsutforming vil være avgjørende for hvilket 
sikringsomfang som vil være nødvendig. Eksempelvis vil etablering av hyller være en 
relevant sikringsmetode, spesielt for de høyeste skjæringene. Etablering av hyller vil 
kunne bidra til redusert bergsikring, men dette vil også medføre økt uttak av bergmasse. 
Dette må vurderes nærmere i forbindelse med detaljprosjekteringen. 
 
Sikringsomfang vil også være avhengig av hvilke geologiske forhold som avdekkes i 
forbindelse med etablering av skjæringene. Spesielt for de høyeste skjæringene er det 
noe usikkerhet, og hvor nærmere undersøkelser eksempelvis ved dronebilder og 
bildebehandling vil være nyttige verktøy for å bestemme behovet for bergsikring. Det 
kan her nevnes raset som gikk på E18 ved Bommestad i Larvik i desember 2019, hvor 
det skjedde en kileutgliding langs to sprekker som medførte ras ut i veibanen. Dette var 
en ca. 30 meter høy skjæring, hvor ekspertutvalget blant annet konkluderte med at det 
ikke ble gjennomført stabilitetsanalyser slik som beskrevet i Statens vegvesens 
håndbøker [29].   
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15 Hydrogeologiske forhold 

15.1 Generell hydrogeologi  
Grunnvann er fritt bevegelig vann som fyller porerom i løsmasser og 
sprekker/sprekkesoner i berggrunnen. Ifølge NGUs løsmassekart er det ikke registrert 
noe grunnvannspotensial i løsmassene langs størstedelen av nye E18, se Figur 6-3 og 
grunnvannstrømmen foregår derfor først og fremst gjennom sprekker i bergmassen. 
 
Bergartene i området er beskrevet i avsnitt 6.3. Bergartene har alle av erfaring, se Figur 
15-1, lav hydraulisk konduktivitet, og vannstrømmen beveger seg for praktiske formål 
utelukkende i sprekker og sprekkesoner i bergmassen. Sprekketetthet, kontakten 
mellom sprekkene og eventuell sprekkefylling slik som leire vil ha innflytelse på vannets 
bevegelighet.   
 
NGU har i 2009 laget en rapport som beskriver den generelle vanngiverevnen til 
bergarter innenfor fylkene Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og 
Oslo/Akershus [30]. Hensikten med rapporten er blant annet å kunne gi en indikasjon på 
mengden av vannlekkasje en kan forvente i en tunnel. Rapporten sier: "Det er utviklet 
kart som statistisk anslår de vannførende egenskapene i bergarter i Østlandsområdet. 
Statistikken er basert på vanngiverevne for grunnvanns-boringer utført i den lokale 
bergarten, i brønner uten trykking (en prosess som øker vanngiverevnen). På lokaliteter 
hvor det er for få brønnboringer i nærheten brukes tilsvarende statistikk for den type 
bergarten som helhet i Norge". Vanngiverevnen er basert på informasjon i GRANADA 
[31]. Statistikken er vist i Figur 15-1, hvor bergartene, som er funnet langs planlagt ny 
veitrasé E18, er merket med rødt. 
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Figur 15-1: Statistikk vanngiverevne i hovedbergarter (Modifisert fra [30]).  

 
Som det fremkommer av Figur 15-1 varierer den forventede gjennomsnittlige 
vanngiverevnen til bergartene, som forventes påtruffet langs veitraseen, mellom ca. 400 
og ca. 600 liter/time. På grunn av variasjonen i data estimeres disse verdiene å ligge på 
ca. samme nivå, og det vurderes derfor at alle bergarter langs E18 har samme 
vanngiverevne.  
 
Det er bare 4 brønner i veiens influensområde med informasjon om vanngiverevnen 
(registrert i Granada) [31]. Influensområdet er her definert som det området hvor 
grunnvann kan bli påvirket av prosjektet. Bredden på influensområdet er satt, noe 
konservativt, til 300 meter der hvor veien ligger i skjæring og ellers 150 meter. I de 4 
nevnte brønnene er verdiene respektive 50-500, 50-500, 220 og 4900 liter/time. Dette er 
på nivå med dataene i Figur 15-1. Verdien på 4900 liter/time er fra en brønn ved 
Skjerkholt, der bergmassen består av amfibolitt. Det påpekes at det i denne fasen ikke 
er utført prosjektspesifikke målinger av vanngiverevnen i bergartene langs ny E18 og det 
er ikke samlet inn informasjon om vanngiverevnen i brønnene, som er kartlagt, i tillegg 
til de som er registrert i Granada. Med bakgrunn i få brønner innenfor veiens 
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influensområde i tillegg til at tilgjengelige verdier i [30] kun er grove estimater, må det 
forventes variasjoner i vanngiverevne langs traseen.  
 
Det er innenfor varslingsområdet for ny E18, angitt med stiplet linje i figurene i kapittel 
6, vist en rekke myrer, som kan påvirkes i anleggsfasen og/eller driftsfasen enten direkte 
gjennom anleggsarbeid i myren eller indirekte gjennom drenering, noe som påvirker 
vannstanden og dermed mulig artssammensetningen i myrene. Drenering kan også ha 
en negativ klimaeffekt. Kartleggingen og risikovurderingen av myrene er diskutert 
nærmere i geoteknisk rapport [3]. 

15.2 Konsekvenser for nærliggende brønner/drikkevannsforsyning  
Det finnes en rekke brønner i området og flere av disse ligger ganske nær planlagt 
veilinje, se Figur 6-3. Skjæringer og spesielt høye skjæringer vil kunne ha stor påvirkning 
på lokal grunnvannsstand i områder, der de etableres i nærheten til svakhetssoner. Det 
er utpekt en influenssone for prosjektområdet. Influenssonen dekker de områdene, 
hvor prosjektet kan påvirke grunnvannet. Sonens bredde varierer mellom 150 og 300 
meter og dekker overveiende arealer innenfor varslingsgrensen. Varslingsgrensen er 
angitt med stiplet linje i Figur 6-3.  Noen steder går sonen imidlertid noe utenfor 
varslingsgrensen.  
    
Grunnvannsbrønner i nærheten av skjæringer, og spesielt høye skjæringer, kan få 
redusert vannføring og i enkelte tilfeller også endret vannkvalitet. Endret vannkvalitet 
kan også skje med brønner nært veien selv i områder uten veiskjæringer. Energibrønner 
kan også bli påvirket av en eventuell grunnvannssenking.  

15.3 Grensesnitt med overflatevann 
Det er flere våtmarksområder, myrer, elver og bekker nær ny veitrasé og flere steder 
langs veien er det eksisterende vassdrag og myr som krysser veien på strekninger der 
veien ligger i skjæring. Dette er, basert på topografiske kart, blant annet identifisert ved 
følgende profilnumre: 49420 (skjæring 48), 48580 (skjæring 47), 45730 og 45490 
(skjæring 43), 35400 (skjæring 33), 33610 (skjæring 32), 33440 (skjæring 31 og 32), 32310 
(skjæring 30), 31200, 31100, 30940 og 30690 (skjæring 29), 26200 (skjæring 22), 19100 
(skjæring 19), 18780 og 18470 (skjæring 18), 16580 (skjæring 17), 15480 og 15300 
(skjæring 15) og 9670 (skjæring 12). Skjæringene kan drenere grunnvann i disse 
områdene ved lekkasje gjennom berg og ut av bergskjæringen og vann langs 
sprekkeplan i skjæringen vil kunne bidra til iskjøving og frostsprengning. Isnett kan 
derfor bli nødvendig i enkelte partier. Det kan også være vassdrag og myr som krysser 
veien der det skal etableres skjæring lavere enn 10 meter, men dette er ikke vurdert 
eller beskrevet nærmere i denne rapporten. 
 
Vannforholdene i skjæringene må kartlegges etter hvert som bergskjæringene etableres. 
I tillegg til iskjøving og frostsprengning kan vann i berget medføre oppbygging av 
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vanntrykk langs sprekkeplan, og på denne måten øve trykk bak potensielt instabile 
blokker og kiler. Dette kan bidra til å redusere stabilitet i bergskjæringer. For å unngå 
oppbygging av vanntrykk må behov for drenering vurderes i detaljeringsfasen og 
underveis i anleggsfasen. Metoder for drenering kan være både avskjæringsgrøfter over 
prosjektert bergskjæring, drenering langs prosjekterte berghyller og boring av 
dreneringshull i bergskjæringen. Slike tiltak vil også bidra til å redusere omfang av 
iskjøving og frostsprengning. Hvis skjæringene ligger i nærheten av myr, er det en risiko 
for drenering av myrene og dermed økte klimagassutslipp. Dette problemet er adressert 
i fagrapport klimagassbudsjett [32]. 
 
Andre steder krysser veien kilden til bekker. Dette er blant annet identifisert ved 
profilnummer 52300, 51800, 51700, 49030, 45670, 45280, 37700, 36070, 26050, 23200, 
20200, 3030, 2920. På slike steder kan vann også drenere ned og ut av prosjekterte 
bergskjæringer, men omfanget blir vurdert som mindre enn ved steder der vassdrag 
krysser veien. 
 
Andre steder etableres veien over en lengre strekning langs vassdrag. Dette identifiseres 
blant annet ved følgende profilnumre: 51150-51450, 49500, 47550-47780, 42550-42750, 
38600-38920, 33780-33970, 32800-32850, 31970-32320, 18800-19100, 15550-15670, 
15020-15280, 13490-13660, 13000-13440, 11550-11780, 11280-11400, 10370-10470, 
9970-10370, 9200-9280, 5080-5310. På disse stedene vil det være behov for etablering 
av grøfter. Dette er nærmere beskrevet i fagrapport Vann, avløp, vannmiljø og 
overvannshåndtering [33]. 
 
Det er i tillegg en rekke steder der veien vil bli etablert på fylling over bekker. Dette er 
identifisert blant annet ved følgende profilnumre: 53000, 48450, 46770 (Vesterbekk), 
45950, 44980, 43700, 42910, 40700, 40500, 40250, 38570 (Kvennvannselva), 36270 
(Røssbekk), 36110, 35720, 33770, 33250 (Stebekken), 24800, 21000, 20950, 20650, 20530, 
20500, 20380, 20070, 19840, 17910, 17330, 17060, 15900, 15830, 13750, 12430 
(Knutebekken), 11150, 3350, 3150, 2850, 1270. Her må vassdragene føres under veien 
gjennom kulverter. Det vises til fagrapport Vann, avløp, vannmiljø og 
overvannshåndtering [33] for en nærmere beskrivelse av dette.  
 
På sideveiene er det også noen få områder der eksisterende bekker krysser vei på 
steder hvor veien ligger i skjæring eller på en fylling. Her må vannet fanges opp og føres 
under veien. I områder uten vassdrag kan det også forekomme vannsig fra sprekker i 
skjæringene, som må håndteres av VA-systemet, men det forventes ikke større 
problemer knyttet til dette. 
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16 Anvendbarhet av steinmaterialer  
Veitraseen vil primært gå gjennom bergarter som migmatitt og ulike gneiser i veksling 
med amfibolitt. På generell basis er dette bergarter med mekaniske egenskaper som 
ofte tilfredsstiller krav til eksempelvis veioppbygging. Derimot vil bergmassenes 
egnethet til ulike formål kunne variere ut fra grad av oppsprekking, forvitring med mer. 
Som beskrevet i kapittel 10.1 må det forventes at det finnes sulfidholdige gneisbergarter 
langs veistrekningen. Massehåndteringen i prosjektet vil være avhengig av bergmassens 
syredannende potensiale, og det må påregnes at dette vil legge føringer for bruken av 
bergmassene. Kartlegging av syredannende bergarter ble gjennomført i januar2021, og 
resultater og tiltaksplan er beskrevet i fagrapport Potensielle sulfidførende bergarter 
[10].  
 
Resultater fra prøvetaking og testing av mekaniske egenskaper til bergmateriale fra 
planområdet, kvalitetsdata fra to pukkverk nær planlagt trasé samt erfaringer fra 
nærliggende prosjekter indikerer at bergartene i området er av svært varierende 
kvalitet. Med bakgrunn i foreliggende data og erfaringer kan det forventes av de lokale 
massene kan benyttes eksempelvis i veioppbygging. På grunn av variasjoner i 
bergmassekvalitet vil det i anleggsperioden være nødvendig med regelmessig testing for 
å sikre at massene oppfyller mekaniske krav for bruk i veibygging.  
 
Flere bruksområder stiller ikke særskilte kvalitetskrav til massenes mekaniske 
egenskaper, slik som frostsikring i veioppbyggingen, grøftepukk og fyllmasse. 
Utsprengte masser langs ny veitrasé kan med stor sannsynlighet benyttes til disse 
formålene.  

Det gjøres oppmerksom på at bergartsfordelingen langs traseen kan avvike fra det som 
kommer frem av berggrunnskart, som følge av naturlige, lokale variasjoner. Det kan 
derfor bli justeringer i forhold til hvilke bergarter og i hvilket omfang disse vil opptre 
langs endelig trasé. Det vises til utarbeidet fagrapport Vurdering bergkvalitet for 
nærmere beskrivelse [12].  
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17 Krav til prosjektering  
Eurokode 7 [5] stiller krav til at det "for hver geoteknisk dimensjonerende situasjon" skal 
kontrolleres at ingen aktuelle grensetilstander blir overskredet. Veileder for bruk av 
Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering [6] anbefaler for geoteknisk prosjektering av 
konstruksjoner i/på berg å la prosjekteringsreglene i Eurokode 7 omfatte forhold knyttet 
til totalstabilitet. Med totalstabilitet menes en helhetlig stabilitet for å ivareta 
konstruksjonens, i dette tilfellet bergskjæringenes, funksjon. Dette omfatter at man må 
sørge for at omfang av deformasjon, brudd eller forskyvninger ikke overskrider hva som 
anses som akseptabelt og at det ikke medfører varig nedsatt stabilitet.  
 
Eurokode 7 beskriver fire ulike prosjekteringsprinsipper for å ivareta dette: geoteknisk 
prosjektering ved beregning, prosjektering ved konstruktive tiltak, prøvebelastning og 
modellprøving samt observasjonsmetoden.  
 
For konstruksjonene omtalt i foreliggende rapport vil aktuelle prinsipper i hovedsak 
være prosjektering ved konstruktive tiltak i kombinasjon med prosjektering ved 
observasjonsmetoden. I forbindelse med etablering av høye bergskjæringer, bør også 
geoteknisk prosjektering ved beregning utføres. Dette omfatter stabilitetsberegninger 
for å kunne ivareta skjæringens totalstabilitet [34].  
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18 Bemanning i anleggsfasen 

18.1 Ingeniørgeologisk kompetanse  
Det skal utføres ingeniørgeologiske befaringer etter at berget er avdekket og før 
sprengningsarbeider starter. På grunn av høyde og kompleksiteten i de planlagte 
bergskjæringene, er det viktig at personell med ingeniørgeologisk kompetanse deltar 
ved etablering av skjæringene for å vurdere stabilitet, sikringsmidler og sikringsomfang. 
Dette omfatter også vurderinger knyttet til skredproblematikk og skredsikring. Ansvarlig 
ingeniørgeolog på anlegget må ha erfaring fra lignende oppdrag med høye 
bergskjæringer.  
 
Sprengningsopplegg må fortløpende tilpasses mens etablering av bergskjæringene 
pågår. Utsprengte bergskjæringer skal lastes ut og kartlegges av ingeniørgeolog med 
relevant erfaring. Kartlegging skal utføres fortløpende og med nødvendig utstyr for å 
sikre nødvendig/tilfredsstillende kartlegging også i øvre del av skjæringene.   Dette 
gjelder spesielt i de høyeste skjæringene. Kartleggingen vil danne grunnlaget for 
vurdering og justering av sprengningsopplegg. 
 
Rekkefølge på uttak av berg, behov for fortløpende bergsikring og begrensninger knyttet 
til boret lengde, salvestørrelse osv. skal bestemmes i samråd med prosjektets 
ingeniørgeolog.   
 
Spesielt ved etablering av høye bergskjæringer er det viktig med vurderinger av 
skjæringenes totalstabilitet for å sørge for riktig og tilstrekkelig bergsikring. I forbindelse 
med kartlegging i prosjekteringsfasen kan det være vanskelig å kunne angi i detalj hvor 
det forventes at de skjæringene må sikres, særlig med tanke på totalstabiliteten. Det vil 
derfor være viktig at bergskjæringene vurderes nøye med tanke på dette i anleggsfasen 
[34].  
 
Ingeniørgeolog blir også ansvarlig for utarbeidelse av ingeniørgeologisk sluttrapport for 
prosjektet som gjennom kartlegging og fotografering i anleggsfasen dokumenterer 
bergforhold og installert bergsikring.  

18.2 Miljøgeologisk kompetanse  
I anleggsfasen må det også være tilstedeværelse av sulfidgeolog eller geologer som er 
opplært til å identifisere sulfidsoner som skal følge opp sprengningsarbeidene. 
Ansvarsområder vil være knyttet til oppfølging og håndtering av syredannende berg, 
håndtering og ansvar knyttet til forurensningsforskrift og dokumentasjonskrav for 
syredannende berg samt oppfølging av tiltaksplaner og miljørisikovurderinger.  
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18.3 Hydrogeologisk kompetanse  
I anleggsfasen må personell med hydrogeologisk kompetanse være tilgjengelig. 
Ansvarsområder vil være knyttet til vurdering av risiko  
for å senke grunnvannsnivået i omgivelsene på grunn av drenering fra veien og dermed 
påvirkning av nærliggende brønner, myrområder og områder med antatt betydelig 
grunnvannspotensial, samt eventuelle tiltaksplaner for sikring av brønner, myrområder 
og områder med antatt betydelig grunnvannspotensial. Ansvarlig hydrogeolog på 
anlegget må ha erfaring fra lignende oppdrag.  
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19 Behov for videre arbeid og undersøkelser  

19.1 Supplerende kartlegging 
I forbindelse med videre prosjektering må det utføres supplerende ingeniørgeologisk 
kartlegging langs veitraseen. Dette inkluderer spesielt områder som ikke er befart i 
forbindelse med utarbeidelse av foreliggende rapport. Supplerende kartlegging vil også 
være nødvendig i områder hvor de høyeste bergskjæringene skal etableres. Dette 
omfatter også områder med bratt og/eller stigende terreng i bakkant av skjæringene, 
noe som kan medføre at skjæringen blir høyere enn planlagt. I videre arbeid må det 
også utføres steinsprangsimulering.  Her må det også utføres vurderinger knyttet til 
skjæringenes total- og detaljstabilitet. Dette vil være spesielt viktig for de høyeste 
skjæringene, for å fange opp større sprekkestrukturer som kan skape store blokk/kile-
utglidninger.  
 

19.2 Sprengstein for bruk i veilinjen  
Det må i anleggsfasen følges opp med ytterligere undersøkelser knyttet til bergartenes 
mekaniske egenskaper med tanke på ulike bruksformål, samt syredannende 
egenskaper. Undersøkelser knyttet til bergartenes egnethet til ulike bruksformål i 
veilinja er basert på NGUs grus- og pukkdatabase og erfaringer fra nærliggende anlegg. I 
tillegg er det tatt bergprøver i planområdet som er sendt til laboratorium for testing av 
mekaniske egenskaper, samt hentet inn kvalitetsdata fra to pukkverk som ligger langs 
planlagt trasé. Det henvises til rapport om vurdering bergkvalitet [12] for en nærmere 
beskrivelse av dette.   
 
Det må utføres nærmere analyser av bergartene når prosjektet er igangsatt. Her må det 
etableres et systematisk prøvetakingsopplegg med tilhørende laboratorieanalyser for å 
skaffe til veie et mer detaljert datagrunnlag for å kunne vurdere de lokale bergartenes 
egnethet til ulike bruksformål. I hovedsak vil relevante laboratorieundersøkelser for å 
undersøke massenes egnethet være knyttet til de mekaniske egenskapene Los Angeles-
verdi (motstandsevne mot nedknusing) og Micro Deval-verdi (motstandsevne mot 
abrasiv slitasje). I foreliggende rapport og i rapport om vurdering bergkvalitet er det ikke 
gjort nærmere vurderinger av andre aktuelle parametere som det stilles krav til for ulike 
bruksformål. Dette må undersøkes nærmere i videre arbeid.   
 
Tilsvarende må det i anleggsfasen også følges opp med nærmere undersøkelser knyttet 
til bergmassenes syredannende potensiale. Som beskrevet i kapittel 10 har Lillesand 
kommune utarbeidet lokale retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak 
innenfor områder med potensielt sulfidholdig berggrunn [24]. Her er det beskrevet at 
det i forbindelse med sprengningsarbeider skal tas én prøve pr. 1000 m3 fast fjell, 
alternativt uttak av borstøvprøver til peroksidtest. Ved borstøvprøver fra salveboring 
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skal det tas 10 prøver pr. salve. Det anbefales at samme prøvetakingsopplegg legges til 
grunn ved bygging av E18 Tvedestrand – Bamble. Det vises til fagrapport Potensielle 
sulfidførende bergarter [10] for tiltaksplan og nærmere beskrivelser av hvordan 
bergmasser med sulfidførende potensiale skal håndteres.  
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20 Usikkerheter og risiko 
E18 Tvedestrand – Bamble er et stort prosjekt over en svært lang strekning og det er 
flere usikkerheter knyttet til prosjektet. Dette omfatter blant annet momenter som i 
foreliggende reguleringsplan ikke er kartlagt og vurdert i detalj, men som må 
undersøkes og beskrives nærmere i forbindelse med detaljprosjektering. Et utvalg av de 
mest presserende usikkerhetsmomentene er listet opp og beskrevet nedenfor. Det 
gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende.  
 
• Skjæringshøyder og geoteknisk kategori 

I foreliggende rapport er det gjort vurderinger av bergskjæringer med maksimal 
høyde over 10 meter, der noen har skjæringshøyde over 40 meter. Prosjektet vil 
også omfatte flere skjæringer med høyde under 10 meter, men disse er ikke 
beskrevet nærmere her. For vurdering av skjæringenes høyde, er det lagt til grunn 
den veilinja som foreligger pr. ultimo april 2021. Endelig skjæringshøyde vil være 
avhengig av blant annet geologiske forhold, eventuelle endringer i veilinja og 
hvordan entreprenøren velger å utforme skjæringene. Det gjøres oppmerksom på at 
geoteknisk kategori for de ulike skjæringene kan bli endret som følge av endring i 
skjæringshøyde. Andre geologiske og hydrogeologiske forhold, slik som 
svakhetssoner og avrenning av forurenset vann til grunnvannsbasseng, vil også 
kunne ha betydning for geoteknisk kategori for skjæringer med høyde under 10 
meter.  
 

• Geologiske forhold og utført feltkartlegging 
Det er utført geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging i forbindelse med 
utarbeidelse av denne rapporten. Med bakgrunn i at traseen er lang, ble det 
prioritert områder hvor det planlegges bergskjæringer med høyde over 10 meter. I 
etterkant av gjennomført feltarbeid er det gjort endringer i veitraseen. Dermed er 
det flere områder, også hvor det nå planlegges skjæringer med høyde over 10 meter, 
hvor det ikke er utført kartlegging. Dette gjør at det er en del usikkerhet knyttet til 
geologiske forhold for enkelte områder langs traseen. Dette må undersøkes og 
kartlegges nærmere i forbindelse med detaljprosjekteringen.  
 
Ved enkelte befaringslokaliteter er det registrert andre bergartstyper enn det som 
framgår av NGUs berggrunnskart. Dette bekrefter at berggrunnskartet ikke kan 
benyttes alene for detaljprosjektering og vurdering av bergskjæringenes utforming 
og sikringsomfang, men faktisk må kartlegges i detalj for prosjektet og langs valgt 
veilinje.  
 
Bergforholdene kan være annerledes mot dypet enn det som er observert ved 
kartlegging i dagen. De kan også variere langs skjæringer og lokalt i området 
generelt. Dette kan for eksempel være sprekkefylling som er vasket ut og som 
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dermed ikke er synlig ved kartlegging. Det kan også være variasjoner i 
oppsprekkingsgrad og andre sprekkeforhold. Dette gjør at kartlagte forhold i de ulike 
befaringslokalitetene ikke nødvendigvis vil være gjeldende for hele skjæringer. Særlig 
kan dette være tilfellet der en befaringslokalitet ikke ligger i eller svært nære 
planlagte skjæringer, og der skjæringene er lange. Jo større avstand det er mellom en 
skjæring eller en del av en skjæring og en befaringslokalitet, jo mer usikker vil typisk 
representativiteten til befaringsdataene være. Antagelsen om at befaringsdata kan 
ekstrapoleres innenfor 1 km radius kan følgelig i noen tilfeller være feil. Dette gjelder 
spesielt i skiftet mot detaljprosjektering. 
 
De kinematiske analysene i kapittel 12 er basert på data fra felt. Ettersom det er 
usikkerhet i representativiteten til disse dataene både lokalt og mot dypet er det 
naturligvis også usikkerhet i analyseresultatene og deres representativitet for 
skjæringene og stabilitetsutfordringene de belyser. Der en skjæring går langs en 
kurve vil det være tatt ut en omtrentlig skjæringsorientering til den kinematiske 
analysen. Dette har også betydning for hvor representative analyseresultatene er. 
Analyseresultatene ansees å være indikasjoner for hva slags stabilitetsutfordringer 
som kan oppstå i skjæringene, men er ingen fasit. Det kan ikke utelukkes hverken 
flere eller færre fremtredende løsnemekanismer i de enkelte skjæringene. De 
kinematiske analysene er ikke en endelig vurdering av skjæringenes total- eller 
detaljstabilitet. Endelig vurdering av detalj- og totalstabilitet kan først gjøres etter at 
skjæringene er etablert.  
 
 

• Svakhetssoner 
Tolkning av svakhetssoner er utført basert på topografiske kart og relieffkart og det 
er antatt at svakhetssonene følger depresjoner i terrenget. Det er knyttet usikkerhet 
til tolkning av svakhetssonene, både i eksistens, plassering, retning, forløp mot dypet 
og mektighet. Med bakgrunn i dette er det også usikkerhet knyttet til hvilke 
bergskjæringer som vil kunne bli påvirket av svakhetssoner og hvordan den 
påvirkningen kan forløpe både i tid og rom.  
 
I kapittel 12 er det beskrevet hvordan eventuelle tolkede svakhetssoner kan påvirke 
de ulike skjæringene. Her er det valgt å kun beskrive tolkede svakhetssoner som 
krysser skjæringene. Flere steder er det tolket svakhetssoner som ligger tilnærmet 
parallelt med planlagt skjæring, men med en viss avstand. Det er også tolket 
svakhetssoner som stopper før de krysser inn i skjæring. Slike tolkede svakhetssoner 
er ikke kommentert nærmere i kapittel 12. Det gjøres samtidig oppmerksom på at de 
likevel kan påvirke utforming og sikring av skjæringene dersom det viser seg at de 
ligger nærmere skjæringen enn det som er antatt, eller at de er mektigere eller 
lengere enn antatt.   
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Hvordan svakhetssonene krysser skjæringene vil være av betydning og dermed 
utgjøre en usikkerhet. Eksempelvis vil en svakhetssone som ligger tilnærmer parallell 
med skjæringen, eller som krysser skjæringen med spiss/liten vinkel, kunne påvirke 
utforming og sikring over en betydelig lengre strekning sammenlignet med en sone 
som krysser tilnærmet vinkelrett på skjæringen.  
 
 

• Potensielle syredannende bergarter 
Det må forventes at det vil påtreffes sulfidholdige bergarter langs veistrekningen, 
som vil ha potensiale for å gi sur avrenning. Med bakgrunn i de innledende 
undersøkelsene er det gjort en kategorisering av de ulike områdene langs veitraseen 
basert på lavt, middels og høyt potensiale for syredannelse. Nærmere kartlegging og 
prøvetaking vil være nødvendig. Omfang av sulfidholdige bergarter vil ha betydning 
for hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre forurensing fra sulfidholdig berg til 
resipient/vassdrag samt i hvilken grad de utsprengte massene kan benyttes til 
eksempelvis veioppbygging eller om de må deponeres på godkjent deponi.  
 

• Overflatevann og nærliggende brønner/vannforsyning 
Langs veitraseen for ny E18 er det flere våtmarksområder, myrer, elver og bekker og 
flere av bergskjæringene som skal etableres i prosjektet vil komme i berøring med 
disse områdene. Det finnes i tillegg en rekke brønner i området. Spesielt de høye 
bergskjæringene vil kunne ha stor påvirkning på lokal grunnvannsstand.  
 
Det er knyttet utsikkerhet til antall brønner i området og det må gjennomføres 
nærmere kartlegging for å avklare behov for tiltak for å redusere ulempene som 
anleggsvirksomheten kan påføre disse. Det foreligger også risiko for at 
anleggsvirksomheten knyttet til bygging av ny E18 vil kunne medføre drenering av 
myrer og mulig grunnvannssenkning i området. I tillegg er det knyttet usikkerhet til 
hvordan skjæringer som etableres i våtmarksområder eller områder med myr, elver 
og bekker vil kunne påvirkes av disse, ved å gi vann- og isproblematikk. I denne 
rapporten er det gjort en grov vurdering av hvilke skjæringer som vurderes å kunne 
være utsatt for vann og is, i kapittel 12. Dette må undersøkes nærmere i 
detaljprosjekteringen.  
 

• Sikringsmengder  
Sikringsestimatet er basert på hvordan skjæringene er beskrevet i foreliggende 
rapport. Endelig skjæringsutforming vil være avgjørende for omfang av bergsikring. I 
tillegg er det flere av de beskrevne skjæringene hvor det ikke er utført 
ingeniørgeologisk kartlegging og hvor det er antatt like forhold som i andre 
skjæringer med forventet liknende geologi. Det foreligger derfor usikkerhet til angitt 
sikringsestimat. I videre arbeid hvor totalentreprenøren skal utføre 
detaljprosjektering og bygging, må dette avklares nærmere. Dette omfatter både en 
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mer detaljert kartlegging, spesielt i områder hvor det ikke er utført kartlegging så 
langt, samt vurderinger og detaljering knyttet til hvordan skjæringene skal utformes. 
I dette ligger blant annet vurderinger knyttet til skjæringshøyde og etablering av 
hyller.  
 
Det tillegges også at tilstedeværelsen av store blokker/kiler som krever tung sikring i 
form av lange stag vil kunne forekomme. Dette vil man ofte først kunne identifisere 
når skjæringen er helt eller delvis tatt ut. I andre prosjekter med tilsvarende 
skjæringshøyder og lignende geologisk forhold opptrer hyppig blokk/kiler med 
marginal sikkerhetsfaktor og krevende sikringsarbeider. Dette må det tas hensyn til i 
detaljprosjekteringen.  
 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 220 av 222 
 

 

21 Referanser 
 
[1]  COWI, «Fagrapport ingeniørgeologi - Bergehaganeheia tunnel. E18 Tvedestrand – 

Bamble. Detaljreguleringsplan,» 2021. 
[2]  COWI, «Fagrapport ingeniørgeologi - Bråtevannstunnelen. E18 Tvedestrand – 

Bamble. Detaljreguleringsplan,» 2021. 
[3]  COWI, «Fagrapport geoteknikk. E18 Tvedestrand – Bamble. 

Detaljreguleringsplan.,» 2021. 
[4]  Statens vegvesen Vegdirektoratet, «Håndbok N200 Vegbygging,» 2018. 
[5]  Standard Norge, «NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7),» 2008. 
[6]  Norsk bergmekanikkgruppe, «Veileder for bruk av Eurokode 7 til bergteknisk 

prosjektering, versjon 1,» Norsk bergmekanikkgruppe, 2011. 
[7]  Standard Norge, «NS-EN 1990:2002+NA:2008 (Eurokode 0),» 2008. 
[8]  COWI, «Geoteknisk datarapport. E18 Tvedestrand - Bamble. 

Detaljreguleringsplan.,» 2021. 
[9]  COWI, «Fagrapport Geoteknikk - Utredning av sikkerhet mot kvikkleireskred. E18 

Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan. NV38E18TB-GTK-RAP-0001,» 2021. 
[10]  COWI, «Fagrapport Potensielle sulfidførende bergarter. E18 Tvedestrand – 

Bamble. Detaljreguleringsplan,» 2021. 
[11]  Lovdata, «Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften). 

Kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider,» 
[Internett]. Available: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-
931/KAPITTEL_1-2#%C2%A72-12. 

[12]  COWI, «Fagrapport Vurdering bergkvalitet. E18 Tvedestrand – Bamble. 
Detaljreguleringsplan,» 2021. 

[13]  Nye Veier, «Planprogram for detaljreguleringsplan E18 Dørdal - Tvedestrand, 
oppfølging av vedtatt kommunedelplan E18 Dørdal - Tvedestrand, rapport 
26.08,» 2020. 

[14]  NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase,» [Internett]. Available: 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/. 

[15]  Store norske leksikon, «Bamblefeltet,» 29 01 2020. [Internett]. Available: 
https://snl.no/Bamblefeltet. 

[16]  NGU, «Berggrunn - Nasjonal berggrunnsdatabase,» 28 09 2020. [Internett]. 
Available: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/. 

[17]  Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Håndbok V225 Bergskjæringer,» 2020. 
[18]  Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Håndbok N101 Rekkverk og vegens 

sideområder,» 2014. 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 221 av 222 
 

 

[19]  Norwegian Group for Rock Mechanics / Norsk bergmekanikkgruppe (NBG), 
«Haandbook No 2 Engineering geology and rock engineering,» 2000. 

[20]  Standard Norge, «Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Identifisering, 
beskrivelse og klassifisering av berg (ISO 14689:2017)». 

[21]  NGU, «B e r g g r u n n - Nasjonal berggrunnsdatabase,» 2020. [Internett]. 
Available: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/. [Funnet 28. 09. 2020]. 

[22]  Statens vegvesen, «Håndbok R762: Prosesskode 2, Standard beskrivelse for 
bruer og kaier,» 2018. 

[23]  Statens vegvesen Vegdirektoratet, «Bergarters potensielle effekter på 
vannmiljøet ved anleggsvirksomhet, Statens vegvesens rapporter nr. 389,» Juni 
2015. 

[24]  Lillesand kommune, «Lokale retningslinjer for saksbehandling av planer og tiltak 
innenfor områder med potensielt sulfidholdig berggrunn». 

[25]  NTNU, «Prosjektrapport anleggsdrift 13B-98: Borbarhet, katalog over 
borbarhetsindekser,» 1998. 

[26]  Standard Norge, «NS8141:2001. Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet 
og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk.,» 
2001. 

[27]  Standard Norge, «NS8141-1:2012+A1:2013. Vibrasjoner fra sprengning og annen 
anleggsvirksomhet. Veiledning.,» 2013. 

[28]  Standard Norge, NS 8141-3:2014 Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier 
for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av 
vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire, 2014.  

[29]  Statens vegvesen / Ekspertutvalg, «Raset på E18 ved Larvik 13. desember 2019. 
Ekspertutvalgets rapport,» 
https://www.vegvesen.no/_attachment/2926381/binary/1362564?fast_title=Rapp
ort+-+Raset+p%C3%A5+E18+ved+Larvik+13.+desember+2019+-+27.02.2020.pdf, 
2020. 

[30]  NGU, «Statistikk vanngiverevne i forskjellige bergarter. ForForUT deloppgave 3. 
Statusrapport 2009. NGU rapport 2009.066,» 2010. 

[31]  NGU, «GRANADA Nasjonal grunnvannsdatabase,» [Internett]. Available: 
https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/. 

[32]  COWI, «Fagrapport Klimagasbudsjett. E18 Tvedestrand - Bamble. 
Detaljreguleringsplan.,» 2021. 

[33]  COWI, «Fagrapport Vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering. E18 
Tvedestrand - Bamble. Detaljreguleringsplan.,» 2021. 

[34]  Statens vegvesen / Vegdirektoratet, «Håndbok V225 Bergskjæringer,» 2020. 
 
 



FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
 

 
 

Side 222 av 222 
 

 

22 Vedlegg 
 

/1/ Geologiske Kart – Tegningsdato 18.05.2021 
/2/ Tverrsnitt – Tegningsdato 18.05.2021 
/3/ Kinematisk analyse – Datert 18.05.2021 
/4/ Skredkartlegging 


	Forord
	1 Sammendrag
	2 Innledning
	2.1 Bakgrunn
	2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet
	Samfunnsmål
	Effektmål

	2.3 Kort beskrivelse av tiltaket

	3 Bakgrunn og forutsetninger
	3.1 Grunnundersøkelser og grunnlagsmateriale
	3.2 Linjeføring og bergskjæringer

	4 Geoteknisk kategori
	DEL 1: FAKTADEL
	5 Utførte undersøkelser
	5.1 Tidligere utførte grunnundersøkelser
	5.2 Ingeniørgeologisk feltkartlegging
	5.3 Utførte grunnundersøkelser i denne planfasen
	5.3.1 Geotekniske boringer og prøvetaking
	5.3.2 Geofysiske undersøkelser
	5.3.3 Kartlegging av brønner
	5.3.4 Hydrogeologiske undersøkelser
	5.3.5 Kartlegging av bergmassens syredannende potensiale
	5.3.6 Kartlegging av bergartenes mekaniske egenskaper


	6 Geologiske forhold
	6.1 Områdebeskrivelse
	6.2 Løsmasser – kvartærgeologi
	6.3 Berggrunnsgeologi regionalt og i planområdet
	6.4 Skredfarekartlegging
	6.5 Hydrogeologi, grunnvannsbrønner

	7 Bergskjæringer
	7.1 Krav til utforming
	7.2 Mekanismer for utfall

	8 Bergskjæringsbeskrivelser og feltobservasjoner
	8.1 Skjæring nummer 52, mellom profil 52139-52824
	8.1.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 18

	8.2 Skjæring nummer 51, mellom profil 51812-52033
	8.2.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 17

	8.3 Skjæring nummer 49 og 50, mellom profil 49689-51449
	8.3.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 19

	8.4 Skjæring nummer 47 og 48, mellom profil 48446-49534
	8.4.1 Observasjoner

	8.5 Skjæring nummer 45 og 46, mellom profil 46892-48329
	8.5.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 16

	8.6 Skjæring nummer 44, mellom profil 46129-46687
	8.6.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 14

	8.7 Skjæring nummer 43, mellom profil 45295-45839
	8.7.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 15

	8.8 Skjæring nummer 41 og 42, mellom profil 44529-44914
	8.8.1 Observasjoner

	8.9 Skjæring nummer 40, 58 og 59, mellom profil 43880-44271 og på sideveier
	8.9.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 13

	8.10 Skjæring nummer 57 på sidevei ved Gjerdemyra
	8.10.1 Observasjoner

	8.11 Skjæring nummer 39, mellom profil 42150-42649
	8.11.1 Observasjoner

	8.12 Skjæring nummer 38, mellom profil 40779-41655
	8.12.1 Observasjoner

	8.13 Skjæring nummer 37, mellom profil 39669-40267
	8.13.1 Observasjoner

	8.14 Skjæring nummer 35, 36 og 56, mellom profil 38584-39200 og på sidevei
	8.14.1 Observasjoner

	8.15 Skjæring nummer 34, mellom profil 37849-38369
	8.15.1 Observasjoner

	8.16 Skjæring nummer 33 og 55, mellom profil 34063-35659 og på sidevei
	8.16.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 20

	8.17 Skjæring nummer 31 og 32, mellom profil 33349-33669
	8.17.1 Observasjoner

	8.18 Skjæring nummer 30, mellom profil 32305-32710
	8.18.1 Observasjoner

	8.19 Skjæring nummer 29, mellom profil 30690-31506
	8.19.1 Observasjoner

	8.20 Skjæring nummer 27 og 28, mellom profil 29142-30370
	8.20.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 21

	8.21 Skjæring nummer 26, mellom profil 28126-28942
	8.21.1 Observasjoner

	8.22 Skjæring nummer 25, mellom profil 27305-27673
	8.22.1 Observasjoner

	8.23 Skjæring nummer 23 og 24, mellom profil 26590-27265
	8.23.1 Observasjoner

	8.24 Skjæring nummer 22, mellom profil 26150-26340
	8.24.1 Observasjoner

	8.25 Skjæring nummer 20 og 21, mellom profil 24156-26090
	8.25.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 12

	8.26 Skjæring nummer 18 og 19 mellom profil 17941-19503
	8.26.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 22

	8.27 Skjæring nummer 16 og 17, mellom profil 15983-17050
	8.27.1 Observasjoner

	8.28 Skjæring nummer 15, mellom profil 14184-15717
	8.28.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 3, 4 og 5

	8.29 Skjæring nummer 14, mellom profil 13050-13728 og på sidevei
	8.29.1 Observasjoner

	8.30 Skjæring nummer 13, mellom profil 11823-12321
	8.30.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 2

	8.31 Skjæring nummer 12, mellom profil 9393-9992
	8.31.1 Observasjoner

	8.32 Skjæring nummer 11, mellom profil 8749-9183
	8.32.1 Observasjoner

	8.33 Skjæring nummer 10, mellom profil 7009-8417
	8.33.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 8

	8.34 Skjæring nummer 9, mellom profil 6217-6755
	8.34.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 7

	8.35 Skjæring nummer 7 og 8, mellom profil 4347-5046
	8.35.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 6

	8.36  Skjæring nummer 4, 5 og 6, mellom profil 3167-4052
	8.36.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 10 og 11

	8.37 Skjæring nummer 3, mellom profil 2358-2562
	8.37.1 Observasjoner

	8.38 Skjæring nummer 2, mellom profil 1699-2038
	8.38.1  Observasjoner ved befaringslokalitet 9

	8.39 Skjæring nummer 1, mellom profil 770-1214
	8.39.1 Observasjoner ved befaringslokalitet 1

	8.40 Skjæring nummer 53 og 54, på adkomstvei
	8.40.1 Observasjoner


	9 Kvalitetsanalyser av steinmaterialer for bruk til byggeformål i veilinja
	10 Spesielle lokale forhold
	10.1 Metaller og sulfider
	10.2 Jernbanetunnel ved Tisjø/Farsjø

	DEL 2: INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER, TOLKNINGSDEL
	11 Ingeniørgeologiske vurderinger langs traseen
	11.1 Bergarter og bergartsgrenser
	11.2 Oppsprekking
	11.3 Svakhetssoner og forkastninger

	12 Utforming av bergskjæringer og tolkning av geologiske data
	12.1 Generell utforming og skjæringsgeometri
	12.2 Hvordan skjæringene er bedømt i denne rapporten
	12.3 Skjæring nummer 52
	12.4 Skjæring nummer 51
	12.5 Skjæring nummer 49 og 50
	12.6 Skjæring nummer 47 og 48
	12.7 Skjæring nummer 45 og 46
	12.8 Skjæring nummer 44
	12.9 Skjæring nummer 43
	12.10 Skjæring nummer 41 og 42
	12.11 Skjæring nummer 40, 58 og 59
	12.12 Skjæring nummer 57
	12.13 Skjæring nummer 39
	12.14 Skjæring nummer 38
	12.15 Skjæring nummer 37
	12.16 Skjæring nummer 35, 36 og 56
	12.17 Skjæring nummer 34
	12.18 Skjæring nummer 33 og 55
	12.19 Skjæring nummer 31 og 32
	12.20 Skjæring nummer 30
	12.21 Skjæring nummer 29
	12.22 Skjæring nummer 27 og 28
	12.23 Skjæring nummer 26
	12.24 Skjæring nummer 25
	12.25 Skjæring nummer 23 og 24
	12.26 Skjæring nummer 22
	12.27 Skjæring nummer 20 og 21
	12.28 Skjæring nummer 18 og 19
	12.29 Skjæring nummer 16 og 17
	12.30 Skjæring nummer 15
	12.31 Skjæring nummer 14
	12.32 Skjæring nummer 13
	12.33 Skjæring nummer 12
	12.34 Skjæring nummer 11
	12.35 Skjæring nummer 10
	12.36 Skjæring nummer 9
	12.37 Skjæring nummer 7 og 8
	12.38 Skjæring nummer 4, 5 og 6
	12.39 Skjæring nummer 3
	12.40 Skjæring nummer 2
	12.41 Skjæring nummer 1
	12.42 Skjæring nummer 53 og 54

	13 Boring, sprengning og vibrasjoner
	13.1 Nøyaktig boring
	13.2 Sprengningsopplegg
	13.3 Borbarhet, sprengbarhet og borslitasje
	13.4 Vibrasjonskrav

	14 Bergsikring
	14.1 Sikringsmengder
	14.2 Sikringsmidler

	15 Hydrogeologiske forhold
	15.1 Generell hydrogeologi
	15.2 Konsekvenser for nærliggende brønner/drikkevannsforsyning
	15.3 Grensesnitt med overflatevann

	16 Anvendbarhet av steinmaterialer
	17 Krav til prosjektering
	18 Bemanning i anleggsfasen
	18.1 Ingeniørgeologisk kompetanse
	18.2 Miljøgeologisk kompetanse
	18.3 Hydrogeologisk kompetanse

	19 Behov for videre arbeid og undersøkelser
	19.1 Supplerende kartlegging
	19.2 Sprengstein for bruk i veilinjen

	20 Usikkerheter og risiko
	21 Referanser
	22 Vedlegg

