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1. SAMMENDRAG

Fv. 668 er vurdert med tanke på gjennomførbarhet i høye skjæringer og konsekvenser med
tanke på stabilitet og sikring i skjæringer og skråninger. Vegen er delt i linje 14000 fra Sunds-
bøen mot sør og linje 15000 fra Sundsbøen mot nord (Aukra).

De høye fjellskjæringene gjennom Håneskråna (Håneskråna 1 og 2) samt en østlig del av skjæ-
ring gjennom Sundsbøen nærme hytter kommer inn under geoteknisk kategori 3 og konsekvens-
/pålitelighetsklasse (CC/RC) 3. Det vil dermed være behov for utvidet kontroll av en tredjepart i
prosjektering og utførelse. Øvrige skjæringer over holmer og ellers i prosjektet kan plasseres i
geoteknisk kategori 2 og konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) 2.

Det er prosjektert høye og store fyllinger som fjordkryssinger. Masser er tenkt hentet fra prosjek-
tet E39 tunnel under Romsdalsfjorden der det er betydelig masseoverskudd til fyllingene. For
sprengning av høye skjæringer på fv. 668 er det viktig å få optimalisert driften både med tanke
på stabilitet i skjæringer og produksjon av plastringstein. Med tanke på utfordringer med gjen-
nomføring og sikring er den høye skjæringa gjennom Håneskråna mest komplisert med prosjek-
tert høyde på opp mot 40 meter. Her må det regnes med omfattende bruk av bolter og nett,
samt rassikringsgjerde ovenfor og langs toppen av skjæringa.

Den tosidige skjæringa gjennom Storhaugen ved Sundsbøen foreslås flyttet minimum 15 meter
lenger vest for å få gunstigere skjæringsforhold og betre stabilitet mot hytter i øst. Høye skjæ-
ringer over holmene vurderes som enkle å gjennomføre og sikre. For høye skjæringer kan paller
erstattes med økt grøftebredde.

Bergfundamenter for bruer er ikke befart, men ut fra bergartsvurdering og plassering vurderes
disse til å være gjennomførbare med normale tiltak.

Bergmasser kan trolig benyttes i alle deler av vegkroppen. Dette må verifiseres med laboratorie-
undersøkelser. Bergmassene er trolig egnet for produksjon av plastringstein. Sprengningsplaner
må utarbeides for å optimalisere med tanke på stabilitet i skjæringsvegger, samt produksjon av
plastringstein.

2. INNLEDNING

2.1 Beskrivelse av prosjektet
Kjerringsundet AS har igangsatt arbeider med reguleringsplan for ny fv. 668 på strekningen
Rongkallneset på Otrøya til Aukra på Gossen. Tidligere er KVU utarbeidet av Rambøll. Statens
vegvesen utarbeider reguleringsplan for E39 fra Vestnes til Molde med tunnel under Romsdals-
fjorden. Det er besluttet at fv. 668 vil greine av fra ny E39 i en rundkjøring på Nautneset.

Veglinjen har gjennomgått flere faser med justering av linje i horisontal- og vertikalkurvatur. Lin-
jen som nå er lagt til grunn ligger høyere i terrenget med mindre skjæringsvolum og skjærings-
høyder enn i tidligere vurderte linjealternativ. Årsaken er at prosjektet E39 Romsdalsfjorden har
stort masseoverskudd. Sprengning tar sikte på primært å skaffe tilstrekkelig plastringstein til de
store sjøfyllingene.
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Denne rapporten presenterer fagområdet ingeniørgeologi og omhandler vurderinger av fjellskjæ-
ringer og brufundamenter. Det understrekes at detaljert informasjon og supplerende undersøkel-
ser og vurderinger må gjøres i neste planfase. Plasseringene av planlagte skjærings-, sjøfyllings-
og broalternativer er vist i Figur 2, Figur 3 og Figur 4.

Figur 1. Planavgrensning.

Figur 2. Linje 14000: Plassering av planlagte skjæringsalternativer er anvist på tegning. Linja har profi-
lering i fra 0 – 1390.
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Den første delen av vegstrekningen, linje 14000, har fått 0-punktet på km-profileringen ved ei
avgreining av veien til Aukra i retning Rakvåg, ved Sundsbøen. Dette fordi veitraséen fra kryss
med E39 fikk en senere endelig avklaring. Linje 15000 og 16000 har et 0-punkt på km-profile-
ringen ved rundkjøringen ved Sundsbøen.

For linje 14000: Henvises til Rambølls tegning C101 og C102 fra Samferdsel.
For linje 15000 og 16000: Henvises til Rambølls tegning C201 - C204 fra Samferdsel.

3. GRUNNLAG

3.1 Styrende dokumenter og grunnlagsmateriale
Grunnlagsmateriale
· Bergrunnskart NGU, 1:50 000 og 1:250 000, NGU, www.ngu.no
· Google maps, www.google.com/maps
· Kartgrunnlag fra Statens vegvesen
· Kartgrunnlag fra Kartverket, https://kartverket.no
· Løsmassekart NGU, 1:50 000, www.ngu.no
· Skrednett fra NVE, https://atlas.nve.no
· Digitale terrengmodeller fra Høydedata, https://hoydedata.no/LaserInnsyn

Styrende dokumenter
· Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
· FOR-2017-06-19-840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK17)
· NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016. Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av kon-

struksjoner
· NS-EN 1997-1:2004 +A1:2013 + NA:2016. Eurokode 7, del 1. Geoteknisk prosjektering

Figur 3. Linje 15000: Plassering av planlagte skjærings-, sjøfyllings- og broalternativer er anvist på
tegning. Linja har profilering i fra 0 – 3500.

Figur 4. Linje 15000 og 16000: Plassering av planlagte skjærings-, sjøfyllings- og broalternativer er an-
vist på tegning. Linja har profilering i fra 3500 – 5388.



INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 4 av 37

· NS 8141:2001 Vibrasjoner og støt: Måling av svingehastighet og beregning av veiledende
grenseverdier for å unngå skade på byggverk

· Håndbok N200 Vegbygging, januar 2014. Statens Vegvesen
· NA-rundskriv "Retningslinjer for risikoaksepkriterier for skred på veg», august 2014. Statens

Vegvesen

3.2 Tidligere planfaser/undersøkelser
Håndbok N200 Vegbygging stiller krav til geologiske undersøkelser for skjæringer med spesielle
krav til fjellskjæringer høyere enn 10 m, skredfare i naturlige bergskråninger, oversikt over beho-
vet for sikringstiltak og omfang av aktuelle sikringsmetoder.

Rambøll Norge AS har tidligere utarbeidet kommunedelplanen med konsekvensutredning.

I 2015 ble det utarbeidet en ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan.

Spørsmål vedrørende utredningen kan rettes til Rambøll Norge AS ved prosjektleder Erik Spils-
berg, telefon: 913 56402, Erik.spilsberg@ramboll.no

Plandokumentene er også tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.moreaksen.no

Etter endringer av planlagt veitrasé med endret løysing fra tunnel gjennom bergryggen Håne-
skråna til en høy fjellskjæring, endret den ingeniørgeologiske problemstillingen seg noe og en ny
befaring ble utført i uke 20, 2018. Befaring er utført langs traséen, i planlagt skjæringstopp og
sideterreng til de høye fjellskjæringene.

Observasjoner i felt har gitt grunnlag for å vurdere berggrunnsforhold, oppsprekking, hydrogeo-
logi, løsmasser, skredfare og behov for grunnundersøkelser.

3.3 Befaring
Siste befaring for denne rapport ble utført den 15.05.2018 av Stein Heggstad og Synnøve
Flugekvam Nordang under gode værforhold, lite vind og 16°C.

Spesielle områder som ble vurdert:
· Høy fjellskjæring profil 1050 – 1160 (linje 14000), kallet Håneskråna 1
· Høy fjellskjæring profil 1240 – 1300 (linje 14000), kallet Håneskråna 2
· Høy tosidig fjellskjæring profil 200 – 410, Storhaugen ved Sundsbøen
· Rasskråninger og urområder langs deler av traseen

· Linjen er ikke satt ut under befaring. Det er derfor nødvendig å kontrollere og verifisere etter
at linjen er satt ut. Spesielt er dette vurderingen som er gjort ved Håneskråna 1 og Storhau-
gen ved Sundsbøen. Det har ikke vært befaring til holmene og vurderinger er basert på flybil-
der og iakttagelser fra land.

3.4 Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode og håndbøker
Kapittel ingeniørgeologi tar for seg georelaterte problemstillinger i skjæringer. På dette plansta-
diet er det ikke utført utvidet kontroll av tredjepart for prosjektering.

I Eurokode 7 del 1 er det angitt 3 ulike kategorier av geoteknisk kategori som gir ulike krav til
prosjektering av geotekniske prosjekter. Ved fastsettelse av geoteknisk kategori kan det velges
ulike geotekniske kategorier for ulike deler av samme prosjekt. I Statens vegvesens håndbok
N200, blir det oppgitt at bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige/uvanlige grunnfor-
hold mht. sprengning og stabilitet som er middels høye (inntil 10 meter) kan plasseres i geotek-
nisk kategori 2. Bergskjæringer høyere enn 10 m (målt fra ferdig veg) skal i utgangspunktet
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plasseres i geoteknisk kategori 3. Dersom forundersøkelse for bergskjæring viser godt og forut-
sigbart fjell, kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. I Eurokode 0 tabell
NA.A1(901) er det en veiledende sammenheng mellom klassifisering av ulike byggverk, kon-
struksjoner og konstruksjonsdeler og konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC). Videre gir Euro-
kode 0 føringer for krav til omfang av prosjekterings- og utførelseskontroll som er avhengig av
pålitelighetsklasse (RC).

Vi vurderer at de høye fjellskjæringene gjennom Håneskråna (Håneskråna 1 og 2) samt den de-
len av skjæring gjennom Sundsbøen som ligger ut mot hytter mot øst kommer inn under katego-
rien «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller» med
CC/RC 3 og geoteknisk kategori 3. For pålitelighetsklasse (RC) 3 gjelder følgende kontroll-
krav:

- Prosjekteringskontrollklasse 3 (PKK3); som medfører krav om egenkontroll (DSL1), in-
tern systematisk kontroll (DSL2) og utvidet kontroll (DSL3) for prosjektering.

- Standarden oppgir i tabell B4 at «utvidet kontroll» i DSL3 utføres av en tredjepart fra en
annen organisasjon enn den som har foretatt prosjekteringen.

- (Standarden angir at «utvidet kontroll» i PKK3 innebærer kontroll som bekrefter at egen-
kontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekte-
rende foretaket, samt en overordnet gjennomgang av de geotekniske vurderingene.)

- Utførelseskontrollklasse 3 (UKK3), som medfører krav til egenkontroll (IL1), intern syste-
matisk kontroll (IL2) og utvidet kontroll (IL3) for utførelse.

For øvrig mener vi at bergskjæringene elles i prosjektet er oversiktlige og konsekvensene er be-
grenset ved at bergforholdene er gunstige og topografien ovenfor skjæringstopper er i flatt ter-
reng. Derfor kan de plasseres i kategorien «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunns-
anlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold» med CC/RC 2 og geoteknisk kategori 2. For
pålitelighetsklasse (RC) 2 gjelder følgende kontrollkrav:

- Prosjekteringskontrollklasse 2 (PKK2); som medfører krav om egenkontroll (DSL1), in-
tern systematisk kontroll (DSL2) og utvidet kontroll (DSL3) for prosjektering.

- Standarden angir at «utvidet kontroll» i PKK2 kan begrenses til en kontroll av at egen-
kontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det av det pro-
sjekterende foretaket.

- Utførelseskontrollklasse 2 (UKK2), som medfører krav til egenkontroll (IL1), intern syste-
matisk kontroll (IL2) og utvidet kontroll (IL3) for utførelse.

Det vises til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 punkt NA.A1.3.1(904) for ytterligere informa-
sjon om hva som kreves i UKK2 og UKK3.

Tabell 1. Kontrollklasse bestemt ut i fra definisjonen Håndbok N200 Vegbygging har på sammenheng
mellom geoteknisk kategori og konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC). Kontrollklassene er: B – Be-
grenset, N – Normal og U – utvidet.

                Konsekvens-/pålitelighetsklasse
                                                       (CC/RC)

Geoteknisk kategori

1 2 3 4 1)

Geoteknisk kategori 1 B
Geoteknisk kategori 2 N U
Geoteknisk kategori 3 N U Skal

spesifi-
seres

1) Pålitelighetsklasse 4 er aktuelt ved bl.a. grunn- og fundamenteringsarbeier og under-
grunnsannlegg i svært komplekse tilfeller. Omtales i Eurokode 0 nasjonalt tillegg (NA).
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3.5 Sikkerhetsklasse for skred på vei
For å vurdere skredfare mot vei, er det tatt utgangspunkt i Statens Vegvesen NA-rundskriv 2014-
08 «Retningslinjer for risikoaksepkriterier for skred på veg» (Figur 5). Risikomatrisen danner ak-
septkriterier for strekningsrisiko, og er basert på trafikkmengde (ÅDT) og sannsynlighetsklasser
inndelt etter årlig nominell skredsannsynlighet pr. enhetsstrekning. En enhetsstrekning er defi-
nert som veilengde på omtrent 1 km med start i ene ytterkant av skredfaresone som har en sam-
let sannsynlighet for skred på vei. Områder ved veien med personopphold (som for eksempel
rasteplasser) kreves sikkerhetsbestemmelser iht. TEK17, der sikkerhetsklasse blir bestemt etter
grad av personopphold (Tabell 2). Her skal byggverk og tilhørende uteareal dimensjoneres og
sikres mot skred slik at verdiene for største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke over-
skrides.

Tabell 2: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk og uteareal i skredfareområde. Iht. TEK 17 § 7-3
«Sikkerhet mot skred»

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
S1 Liten 1/100 = 1 x 10-2

S2 Middels 1/1000 = 1 x 10-3

S3 Stor 1/5000 = 2 x 10-4

I følge planbeskrivelsen til «Revidert reguleringsplan – Ny veg Gossen – Otrøya» (2018-01-20),
er det estimert en framtidig trafikkmengde i årligdøgnstrafikk (ÅDT) fra Nautneset – Sundsbøen
på 4500, som gir en konsekvensklasse E (Figur 5). Videre nordover fra Sundsbøen blir det for-
ventet en trafikkmengde på 2800 med tilhørende konsekvensklasse D. Det blir antatt at den
planlagte rasteplassen ved Håneskråna (linje 14000, profil 1070 – 1160) ikke har et personopp-
hold på mer enn 25 personer og rasteplassen kommer derfor innunder sikkerhetsklasse S2.

Figur 5. Statens Vegvesen akseptkriterier for skred på veg (NA-rundskriv 2014-08).
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I fra NVEs «Atlas», viser aktsomhetskartene at fv. 668 mot Aukra ligger innenfor utløpsområde
for steinskred og snøskred og at det langs bekkedrag kan være fare for jord- og flomskred (ved-
legg 3 – 5).

Skredhendelsesdatabasen viser at det ikke er registrert noen hendelser langs med fv. 668 som er
innenfor planområdet. Derimot lenger sør for planområdet er det registrert tre hendelser på fv.
668 mellom Haustvika og Rognkallen (vedlegg 6). Dette innebærer et mindre steinsprang og lo-
kalt nedfall av is fra skjæring. Dessuten er det gamle beretninger om snø og flomskred i 1850 og
1858, men med en usikker plassering.

3.6 Skredtyper
Flere skredtyper kan opptre i skråninger og terrenghelningen er avgjørende for sannsynligheten
for utløsning av skred og steinsprang. Lokalisering og størrelse på løsneområder og utløpsområ-
der er av stor betydning for graden av skredfare og konsekvenser. Aktuelle skredtyper er snøs-
kred, sørpeskred, steinsprang og steinskred samt jord- og flomskred.

3.6.1 Snøskred
Snøskred utløses vanligvis i terreng med helning mellom 28 og 60 grader. Ved brattere terreng
vil snøen gli ut hyppigere slik at det ikke dannes større snøskred. Ved slakere terreng, som hel-
ninger på 35 – 45 grader, vil det kunne bygge seg opp større mektigheter før det raser ut. Dette
kan gi store, men sjeldnere snøskred enn ved brattere terreng. Snø vil legge seg opp bak rygger
og i lesider for vinden, og det er derfor i slike helninger at snøskred hyppigst forekommer (ref.
14).

3.6.2 Steinsprang og steinskred
Steinsprang er definert som et utfall av en eller flere blokker med et samlet volum på mindre enn
100 m3, mens det er definert som steinskred når samlet volum er mellom 100 og 10 000 m3.
Overstiger volumet 10 000 m3 er det definert som fjellskred (ref. 12).

Steinsprang og steinskred forekommer i terrenghelninger brattere enn 45 grader, der blokker
løsner fra steile partier og overheng. Steinsprang forekommer hele året, men er hyppigst fore-
kommende på vår og høst. Tine-frost prosesser, rotsprenging og sprekkevasstrykk er ofte utlø-
sende årsaker (ref. 12 og 13)

Steinsprang/steinskred som faller ned på vannmettete finkorning masser vil også kunne utløse
andre skredtyper (ref. 14 og 15).

3.6.3 Jord- og flomskred
Jord- og flomskred utløses gjerne i terreng som har 30 graders helling eller mer. Jordskred kan
utløses i områder hvor det er mye løsmasser med høyt finstoffinnhold som f.eks. morene, i kom-
binasjon med mye nedbør og/eller snøsmelting. Tykkelsen på løsmassedekket har betydning for
hvor stort et skred kan bli. Faktorer som kan bety potensielt stor jord- og flomskredfare er ter-
reng brattere enn 30 grader og mektigheten av løsmassedekket i nedbørsfeltet (ref. 14, 15 og
16).

En annen utløsningsfaktor er undergraving av skråningsfot enten ved erosjon langs bekker og el-
ver, eller menneskelig inngrep som utgraving av byggetomter i bratt terreng eller etablering av
skogsveger. Dette vil redusere stabiliteten av løsmassene og kunne føre til utløsning av skred
(ref. 14 og 16).

Flomskred forekommer typisk i bratte bekke- og elveløp med 25 – 45 graders helning, og skiller
seg fra jordskred ved at vanninnholdet er større og skredet mer flytende (ref. 14 og 15).
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3.6.4 Bergspenninger
Størrelsen på de målte spenninger i forhold til bergmassestyrken tilsier at det ikke er ventet pro-
blemer med avskalling og bergslag.

3.7 Løsmassebeskrivelse
Løsmassekart over hele strekningen av fv. 688 Rongkallneset – Hukkelberget er gitt i Figur 6.
Den planlagte veglinjen fra Rongkallneset til Sundsbøen ligger i et bratt terreng ned mot sjøen
ved Julsundet øst for Otrøya. I hovedsak er det lokalisert bart berg i dagen langs veglinjen med
innslag av løsmasser i vikene opp fra sjøen. Marine avsetninger er enkelte steder nede ved sjøen
og grovere friksjonsmasser av morene videre oppover i skråningssidene. Skredmaterialer, da
særlig steinsprangmateriale og innslag av steinsprang, er angitt i noen områder.

Figur 6. Løsmassekart av strekningen fv. 688 Rongkallneset – Hukkelberget. Basert på kart med
målestokk 1:50 000 (www.ngu.no).
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3.8 Berggrunn og bergmassebeskrivelse
Bergartene på strekingen Rongkallneset – Hukkelberget er typiske migmatittiske gneiser. Dette
er massive og til dels folierte grunnfjellsbergarter, som hører til i det nordvestre gneisområdet.
Gneisene er av prekambrisk alder og er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen slik at
bergarter som skifer, grønnstein, marmor og amfibolitt av kambrosilur alder kan finnes nedfoldet
i gneisene. Gneisene er sterke bergarter med liten til moderat oppsprekking (ref. 7).

Den nordre delen av strekningen har dekning av N50 kart, og en sammenstilling av berggrunn-
kartene N50 og N250 fra NGU er vist i Figur 7. Under hovedbergarten diorittisk til granittisk gneis

Berggrunnskart
1:50 000
     Gneis, vanligvis
     Åregneis (migmattisk
     gneis)

     Øyegneis,
     gneisgranitt

     Eklogitt,
     eklogittamfibolitt,
     amfibolitt

1:250 000

1:50 000

1:250 000

Figur 7. Sammenstilling av berggrunnskartene N50 og N250 i fra NGU (www.ngu.no).
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i N250-kartet, er det oppgitt at bergartene grovkornet granittisk gneis, B33 augegneis og gneis-
granitt kan forekomme. Mens for hovedbergarten amfibolitt og glimmerskifer, er det bergartene
amfibolitt, lagdelt amfibolitt og amfibolrik gneis som forekommer.

3.9 Svakhetssoner og strukturretninger
Kartlagte lineament på skyggekart fra LiDAR-skann over veilinja fra Otrøya til Kjerringholmen er
gitt i Figur 8. Sprekker og svakhetssoner er tolkinger av skyggekartet, mens forkastningen er
opprinnelig hentet fra berggrunnskart til NGU N250, men med en justert plassering etter hva
som virker mer sannsynlig. I den grad det har latt seg gjort, er orienteringer av linementer lest
ut i fra ArcScene (ArcGIS) med GIS-analysefunksjon «slope» og «aspect» og er estimat. Dersom
dette ikke har latt seg gjøre har linementene blitt antatt steile og strøket estimert ut i fra ret-
ningen.

4. OBSERVERTE FORHOLD LINJE 14000 - OTRØYA

4.1 Grunnlag
Profileringa til linje 14000 er på Otrøya der den starter ved avgreining mot veien til Aukra ved
Sundsbøen, og slutter ved Rongkallneset med profilnummer 1390 (Figur 2).

TEGNFORKLARING

         Sprekke
         Svakhetssone
         Forkasting N250

Figur 8. Lineamenter kartlagt på skyggekart fra LiDAR-skann. Til venstre er oversikt over Otrøya og øy-
ene er til høyre.
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I tidligere planlegging av veitraséen var det planlagt en tunnel gjennom bergryggen Håneskråna.
Dette har i stedet blitt endret til en løsning som resulterer i en høy fjellskjæring. I løsningen med
tunnel var det mulig å bygge portalbygg for å redusere skredfare fra terreng ovenfor påhuggene.
For en åpen skjæring må sikringstiltak foretas i skråning eller skjæring.

4.2 Fjellskjæringer på strekning 0 – 1000
4.2.1 Topografi

I fra profil 0 og til profil 490 er vegstrekningen lagt i lavere fjellskjæringer som varier mellom 3 –
7 m. Ved profil 110 – 170 er det lagt slake fjellskjæringer med helling på 1:2 som skjærer inn i
bergknausen på begge sider av vegen (Figur 9). Høyden på fjellskjæringene i disse bergknausene
blir mellom 3 - 13 m. På en kort strekning ved profil 630 – 660 er det en fjellskjæring gjennom
en bergkolle med høyde opp mot 7 meter, der nedre del av skjæringen har en helling på 1:2 og
øvre del 10:1 (Figur 10). På toppen av kollen ligger det i dag et hus som det blir gått ut i fra vil
bli fjernet ved bygging av ny veg.



INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 12 av 37

4.2.2 Skredfare
Langs med strekningen finnes det ur og skredmasser som delvis ligger i ganske bratt skråning
(Figur 11 og Figur 12). Dette gjelder spesielt ved profil 980 og inn mot den høye fjellskjæringen
ved profil 1000 – 1200 (Figur 10). 50 m oppe i skråningen fra planlagt vei ved profil 840 er det
geomorfologiske strukturer mulig fra flomskred/jordskred (levé og lobe) (Figur 11).

Figur 9. Slake fjellskjæringer i bergknauser ved profil 110 – 170.

N

50 m

5 m

Figur 10. Teknisk plantegning av profil 620 – 1000. Rundkjøringa er ved profil 300, og er der linje 15000
starter og går over til Aukra.

N

32

50 m

5 m
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Aktiv ur

V

Lobe

Lobe

Aktiv ur

Levé

Figur 11. Skredavsetninger ved profil 840.
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4.3 Høy fjellskjæring profil 1050 – 1160, Håneskråna 1
Skjæringen var tidligere planlagt som tunnel Håneskråna, men er nå lagt som en åpen skjæring
gjennom bergryggen ved Håneskråna (Figur 13 og Figur 14). Dette medfører nye problemstil-
linger i forhold til løsningen med tunnel. En åpen høy bergskjæring vil medføre fare for skred på
veg. Det er derfor viktig å ha full oversikt over skredfare fra omliggende terreng samt sprekke-
forhold i berget som kan innvirke på stabilitet og gjennomføring.

Figur 12. Løsmasser ved ca. profil 1000, sett mot sør og vest.

S V

Figur 13. To høye veiskjæringer ved profil 1000 – 1390. Skjæringen kallet Håneskråna 1 har sin høyeste
del ved profil 1060 – 1160. Mellom profil 1240 – 1300 er Håneskråna 2. Profileringen er omtrentlig plas-
sert. Sett mot sørvest.

SV



INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 15 av 37

4.3.1 Topografi
Skjæringene gjennom Håneskråna 1 går gjennom markert ryggform. Terrenget er bratt og skjæ-
ringshøyden øker raskt. Den høyeste delen av fjellskjæringen vil være mellom profil 1060 og
1160 der fjellskjæringen er delt opp med en pall (Figur 14 og Figur 15). Så langt er fjellskjæ-
ringen planlagt med en pallhøyde på 10-11 m og bredde på 10 m. Fjellskjæringen over pallen har
en høyde som varierer mellom 13 og 28 m. Dette gjør at den total høyden til fjellskjæringen blir
mellom 23 - 39 m, der høyeste punkt er ved profil 1090 og 1100 (Figur 15). Fjellskråninga oven-
for toppen av prosjektert skjæring har flatere partier med noen gamle urblokker og lokale urom-
råder.

Figur 14. Teknisk plantegning profilering mellom 1000 – 1200. Den høye fjellskjæringen ved
profil 1060 og 1160 går gjennom bergryggen Håneskråna. En omtrentlig grense for foten av
uren er tegnet inn med svart punktlinje.

N

50 m

Ur

N

N

Feltmåling

Lineament
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Strekningen som er mellom de to høye fjellskjæringene ved Håneskråna 1 og 2, ved profil 1170 –
1230 er lavere enn 10 m. Rett ovenfor prosjektert skjæringstopp ligger mange store og gamle
urblokker i terrenget. Lenger opp er det et område med aktiv ur.

Håneskråna 2 er opp til 24 m høy. Ovenfor toppen av prosjektert skjæring har terrenget slak
vinkel og det er ikke fare for skred fra sideterreng.

Figur 15. U-tegning ved profil 1090 gjennom Håneskråna.

22

10 m

Figur 16. Ved profil 1260 sett østover mot Håneskråna 1. Den prosjekterte fjellskjæringen og veiba-
nen ved profil 1130 er omtrentlig anvist i figuren. (Google street view.)

Fjellskjæring Veibane

Ø
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Figur 17. Rasskråning innenfor eksisterende vei omtrent ved profil 950, sett mot profil 1080 der den
prosjekterte fjellskjæringen og veibanen er omtrentlig anvist i figuren. (Google street view.)

S

Fjellskjæring
Veibane

Figur 18. Skråning ved profil 1040 på dagens veg. Ser mot der skjæringa til ny veg er planlagt å gå inn i
terrenget.

S
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4.3.2 Oppsprekking
Bergarten i området er mørk og massiv med svak foliasjon (Figur 19). I felt ble det observert at
det er særs få sprekker som følger foliasjonen og ingen sprekkesett er derfor knytt opp til fo-
liasjonen. I fra feltmålingene er det et primærsprekkesett (S1) som går nesten parallelt med fjell-
skjæringen, men med helling inn mot skjæringen (Figur 20). Sprekkeavstanden varierer mellom
0,3 – 1 m. Sprekkesett S1 har liknende strøk som et større lineament i området (L2), men der
lineamentet har en steil helling som heller i retning ut av planlagtfjellskjæring. Det kan også for-
ventes at det er sprekker langs lineamentsstrukturen L1, som har en strøkretning normalt på
fjellskjæringen. I felt ble det observert et søkk i terrenget i topp av planlagt fjellskjæring mellom
dagens kraftlinjestolper omtrent ved profil 1110.

Strukturorienteringer:
· Primærsprekkesett, S1: N104-138°Ø / 74-90°SV
· Lineament, L1: N44-56° Ø / 80-90°SØ
· Lineament, L2: N123-151°Ø / 70-90°NØ
· Foliasjon, F: N32-72°Ø / 46-70°SØ

Figur 19. Fjellskjæring ved ca. profil 1150 (Håneskråna 1) ved dagens veglinje.

V
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Feltmåling

Lineament-GIS

S1
74-90°

F

46-70°

L2

70-90°

L1

80-90°

Figur 20. Feltmålinger av oppsprekking og GIS-analyse av lineament ved de to høye skjæ-
ringene ved Håneskråna.
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4.3.3 Skredfare og stabilitetsproblem
Det dominerende sprekkesettet i berggrunnen ligger med strøk nær parallelt med den prosjek-
terte sprengte bergskjæringen og har steilt fall inn mot skjæringen. For å fange opp mindre
steinsprang fra skjæring og fra terreng er det prosjektert en bred pall på 10 m i bergskjæringen.
På dagens veg er det ikke registrert nedfall på strekningen (vedlegg 6, Skrednett NVE Atlas).

I terrenget på begge sider av fjellskjæringen er det høye og bratte fjellskråninger med observa-
sjoner av skredmasser i form av urblokker inne i skogen der skjæringen og veien er prosjektert
igjennom (Figur 22). De fleste steinsprang i fra omliggende terreng sør for Håneskråna 1 blir dre-
nert i denne renneformasjonen i profil 1170 – 1250. I nedre del av uren, omtrent 50 m fra da-
gens vei, er uren tynn og blokkene nedenfor dette er store massive enkeltblokker. Blokkene er
stort sett av eldre karakter og de fleste langt eldre enn 10 år. Planlagt veg vil skjære inn i urfo-
ten spesielt i fra profil 1170 – 1250.

Figur 21. Oppe i topp av fjellskjæring ca. ved profil 1120 (Håneskråna 1). Rød prikket-linje er om-
trentlig plassering av fjellskjæring og blå prikket-linje hvor søkket i terrenget omtrentlig er.

NV
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I tillegg er det noen bratte områder rett over fjellskjæring Håneskråna 1 med noen urblokker
som ligger i terrenget over der skjæringen er prosjektert. Blokkene er av eldre karakter og ligger
på flatere naturlige avsatser i terrenget (Figur 24).

Figur 23. Omtrent ved profil 1180 der planlagt veglinje går inn i terrenget med urblokker. Blokkene er
stort sett av eldre karakter, med noen få enkelt-blokker som kan være yngre.

SØ

SV

Ferskere
blokk

Figur 22. Oppe i terrenget ved kraftlinje over profil 1280 (Håneskråna 2) sett mot profil 1100 (Håne-
skråna 1). Rød prikket-linje er planlagt fjellskjæring.

V

N

Aktiv ur

Ur

Storblokker
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4.4 Høy fjellskjæring profil 1240 – 1300, Håneskråna 2
4.4.1 Topografi

Eksisterende vei går langs befart skjæring og ny veglinje er tenkt trukket inn i terrenget med
slak skråning i urmasser (Figur 25). Fjellskjæringen er planlagt med en pall, og den høyeste de-
len av skjæringen strekker seg fra profil 1240 – 1300. Den totale skjæringshøyden vil kunne
komme opp i mellom 16 – 24 m, med høyeste punkt i profil 1280. Pallen er planlagt med høyde
på 11 m og bredde på 10 m. Den delen av fjellskjæringen som er over pallen har en høyde mel-
lom 6 – 13 m.

Strekningen som går videre i fra 1310 – 1390 er lavere fjellskjæringer.

Figur 24. Omtrent 50 m opp i terrenget i fra planlagt fjellskjæringstopp ved Håneskråna 1.

Gammel steinsprangblokkFlat naturlig
terrengavsats

S
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4.4.2 Oppsprekking
Det blir gått ut i fra at Håneskråna 2 (høy fjellskjæring profil 1240 – 1300) har det samme data-
grunnlaget til oppsprekking som Håneskråna 1 (høy fjellskjæring profil 1060 og 1160), ettersom
fjellskjæringene er nærme hverandre og strukturorienteringen er forventet å ha liten variasjon
(les avsnitt 4.3.2).

4.4.3 Skredfare og stabilitetsproblem
For fjellskjæringen ved profil 1240 – 1300 kommer primærsprekkesettet (S1) med en spiss vin-
kel på bergskjæringen og har en helling steilt inn mot skjæringen. Det samme gjør lineament L2
men med steil helling ut av skjæring. Lineament L1 kommer mer normalt på fjellskjæringen med
steilt fall. Også her er det prosjektert en bred pall på 10 m i fjellskjæringen for å fange opp
mindre steinsprang fra skjæring.

Det ble observert ur- og skredmasser i skråningen over lav skjæring i profil 1300 – 1390, samt
noe skog og humus (Figur 26).

Figur 25. Teknisk plantegning av profilering 1200 – 1390. En høy fjellskjæring med en pall går ifra profil
1240 – 1300. En omtrentlig grense for foten av uren er tegnet inn med svart punktlinje. Sprekkeroser er
orientert etter nord til teknisk plantegning.

27

50 m

10 m

Ur

N
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Feltmåling Lineament
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5. OBSERVERTE FORHOLD LINJE 15000

5.1 Grunnlag
Linje 15000 og 16000 har felles 0-punkt av km-profileringen og starter ved rundkjøringen på
Sundsbøen. Linje 15000 strekker seg Sundsbøen på Otrøya og går i sjøfylling til Bollholmen og
videre her i fra i bro (Bollholmsundet bru) over til Forholmen. Fra Forholmen til Flatholmen og
Kjerringholmen er det planlagt sjøfylling, mens veitraséen videre i fra Kjerringholmen og over til
Aukratangen er bro (Kjerringsundet bru). Linje 15000 slutter ved Aukratangen ved profilering
3500, der linje 16000 starter med profilering i fra 3500 – 5388. Ved linje 16000 er det løsmasser
og det blir derfor ikke gjort noen videre ingeniørgeologisk vurdering av denne linjen.

5.2 Profil 60 – 140
I fra profil 60 og til profil 140 er vegstrekningen lagt i lave fjellskjæringer mellom 3 – 7 m, og
slak helling på 1:2.

5.3 Høy tosidig fjellskjæring, profil 200 – 410, Storhaugen
5.3.1 Topografi

Linjeføringen mellom profil 200 – 410 vil medføre tosidig fjellskjæringer i fra profil 200 – 360, der
det på ene siden blir spesielt høye skjæringer gjennom en massiv isskurt bergkolle, kalla Stor-
haugen (Figur 27). I fra profil 200 – 240 har de tosidige fjellskjæringen en høyde mellom 3 – 8
m. I profilene 250 til 360 er fjellskjæringen på venstre side over 10 meter med et gjennomsnitt
på 18 m og nesten 23 m på det høyeste ved profil 310. På venstre side varierer fjellskjæringene
mellom 3 – 9 m og når 10 m ved profil 330. I fra profil 380 – 410 er det fjellskjæring på en side
som varier mellom 4 – 9 m. Alle fjellskjæringene har en helling på 10:1.

S

Figur 26. Oppe ved planlagt skjæringstopp ca. profil 1280 (Håneskråna 2). Gul stiplet linje markerer
omtrentlig planlagt veglinje og rød prikket linje hvor fjellskjæringen omtrent går videre sørover.



INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 25 av 37

5.3.2 Oppsprekking
Bergoverflaten er isskuret med sprekkesett som er best observert i strandsonen nord og øst for
Storhaugen. Bergarten varierer mellom mulig bandgneis og øyegneis og er massiv med tydelig

Figur 27. Teknisk plantegning av tosidig høy fjellskjæring gjennom Storhaugen. Den høyeste delen av
skjæringen er i profil 250 – 360. Sprekkeroser er orientert etter nord til teknisk plantegning.

N

50 m

N N

Feltmåling Lineament

14

320

10 m

Figur 28. U-tegning av profil 320, med tosidig fjellskjæring gjennom Storhaugen. Den
nærmeste plasseringen av et fritidshus og uthus er markert med rødt.
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foliasjon. Foliasjonen varierer og det er mulig noen sprekker følger foliasjonen eller har en lik-
nende orientering. Foliasjonen og lineament L1 har en liknende orientering, og kommer med en
spiss vinkel på bergskjæringen. Foliasjonen heller mot sørøst og ut av skjæringen på venstre
side, og heller inn mot skjæringen på høyre side. Primærsprekkesettet S1 har en orientering mer
normalt på skjæringen.

Strukturorienteringer ved Storhaugen:
· Primærsprekkesett, S1: N96-110°Ø / 82-90°N
· Foliasjon, F: N44-78°Ø / 60-90°SØ
· Lineament, L1: N46-52°Ø / Antatt steilt
· Lineament, L2: N85-113°Ø / Antatt steilt

5.4 Skjæringer over øyene
Det er ikke foretatt befaring til øyene. Figur 30 viser et oversiktsbilde av øyene, sett mot nord.

Figur 29. Feltmålinger av oppsprekking og GIS-analyse av lineament ved Storhaugen og
Sundsbø.
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5.4.1 Oppsprekking
Orienteringene til lineamentene ved øyene over Kjerringsundet følger stort sett samme mønster
som ved Storehaug, og har omtrent lik orientering som sprekkeretninger i mindre skala fra feltre-
gistreringer ved Storehaug (Figur 8, Figur 29 og Figur 31). Sprekkesettene fra feltmålinger ved
Storehaug blir derfor vurdert til å kunne være representative sprekkesett også ved øyene.

5.4.2 Bollholmen profil 830 og 970
Ved Bollholmen ved profil 830 – 890 er det tosidig fjellskjæring på rundt 2 – 9 m og helling 10:1
før veistrekningen går over i Bollholmsundet bru. Ved ca. profil 970 er det brufundament på bart
fjell.

5.4.3 Forholmen profil 1450 – 1840
I profil 1450 – 1470 er det ensidig fjellskjæring på 3 – 8 m med helling 10:1. Videre i fra profil
1470 til 1600 blir det tosidige fjellskjæringer med helling 10:1, der det stedvis er over 10 m
høyde på begge sider (Figur 32). Et av de høyeste punktene er ved profil 1570 med en 14 m på
høyre side og 11 m på venstre side. I profil 1610 endres fjellskjæringshellingen på venstre side til
1:2 med høyde 4 m, mens høyre fjellskjæring fremdeles har helling 10:1 og er 7 m høy. Videre i
fra profil 1620 og til 1710 er fjellskjæringen ensidig med en høyde som varierer mellom 6 – 9 m,
før også denne fjellskjæringen endres til 1:2 frem til 1840.

Terrenget på toppen av fjellskjæringene faller ofte til begge sider og av løsmasser er det hoved-
sakelig tynt torvdekke over berggrunnen (Figur 6).

Oppsprekking og stabilitet
Feltmålinger av sprekkesett fra Storhaugen ved Sundsbøen er antatt å være representativt for
Forholmen, og har liknende orientering som lineamenter på holmen (Figur 32). Alle strukturorien-
teringene kommer omtrent normalt på fjellskjæringene. Primærsprekkesettet S1 har en steil hel-
ling mot nord, mens foliasjonen heller mot sørøst (60 – 90°). Lineamentene er antatt å være
steile.

Figur 30. Oversiktsbilde av øyene, sett not nord. Bollholmen nærmest og Forholmen bakerst. Omtrent-
lig trasé er markert i gult.

N
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Strukturorientering ved Forholmen:
· Lineament, L1: N57-67° / Antatt steilt
· Lineament, L2: N98-110° / Antatt steilt

Figur 31. Lineament i fra GIS-analyse av Forholmen.

Forholmen
Lineament-GIS

L1

L2

Figur 32. Teknisk plantegning av stedvis tosidige høye fjellskjæringer gjennom Forholmen. Hellingen på
fjellskjæringene er enten 10:1 eller 1:2. Sprekkeroser er orientert etter nord til teknisk plantegning.

N

50 m

5 m

N

Lineament

N

Feltmåling



INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT 29 av 37

5.4.4 Flatholmen profil 2190 – 2230
Slak fjellskjæring på 1:2 med høyder mellom 3 – 9 m.

5.4.5 Kjerringholmen profil 2480 – 2590
Slake fjellskjæringer på 1:2 som er mellom en 2 – 6 m høye. I fra profil 2520 – 2580 er det tosi-
dige fjellskjæringer. Mulig brufundament ved profil 2660 – 2680.

6. VURDERINGER OG TOLKNINGER

6.1 Fjellskjæringer
6.1.1 Linje 14000: Høy fjellskjæring profil 1050 – 1160 ved Håneskråna 1

Det er gjennomførbart å sprenge åpen skjæring gjennom Håneskråna. Det vil være viktig å pro-
sjektere en helling på skjæringsvegg og geometrisk utforming av skjæring som gir minst mulig
problemer med utfall og sikring av skjæringsvegg. Høyde på pall er foreløpig vurdert til 10 m og
bredde på pall til 10 m (Figur 33). Det kan vurderes å øke høyden på pallen noen meter for å re-
dusere høyden på skjæringsveggen ovenfor. Normalt skulle det beskrives minst en pall til opp-
over øvre del av skjæringsveggen. Her er imidlertid pallbredden økt til 10 m for å unngå paller i
øvre del av skjæringsveggen. En pall til ville medført vesentlig høyere skjæring og skjæringstopp
opp i en steil del av skråninga. Denne vurdering må kompenseres ved økt innsats på sikring i
øvre del av skjæringa. For sikring av toppen av skjæringen er det aktuelt med forbolting og søm-
boring for å bevare konturen.

Det finnes brattkanter i terrenget ovenfor og enkelte store og gamle urblokker i terrenget i skrå-
ninga som viser at steinsprang kan ha potensiale til å nå skjæringa. Potensielle løsneområder for
steinsprang er fra skjæringstopp samt høyt oppe i bergskråningen. Under befaring fant vi ikke
nyere tegn på steinsprang samt at det var få mulige løsneområder. For å få tilstrekkelig sikkerhet
i forhold til steinsprang må det regnes med steinspranggjerde ovenfor skjæringstoppen, samt
omfattende sikringsarbeider med bolter og nett i skjæringa, spesielt opp mot toppen og mot nord

Figur 33. Utforming av pall ved høg vegskjering gjennom Håneskråna 1.

10 m
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og sør på kollen. Etter sprengning kan det også vise seg nødvendig med sikring med lengre stag
for å stabilisere større bergmasser med dårlig stabilitet. Dette er vanskelig å kartlegge før arbei-
dene er i gang.

På nordsiden av den høye fjellskjæringen Håneskråna 1, profil 900 – 1030 er vegen trukket ut og
lagt på fylling utenfor den eksisterende vegen. Det er ikke ventet tiltak for steinsprang her.

Trolig vil det bli lite is da vann hovedsakelig dreneres mot bekkedragene nord og sør for ryggfor-
men Håneskråna. Det ble observert et lokalt søkk i terrenget oppe i skjæringstoppen ved ca. pro-
fil 1110 (Håneskråna 1) (Figur 21), og det kan forventes noe drenering og is lokalt her. Tiltak kan
være i form av lokalt isnett.

6.1.2 Linje 14000: Høy fjellskjæring profil 1240 – 1300, Håneskråna 2
Det blir en lang ensidig skjæring helt i fra enden av den høye skjæringen gjennom Håneskråna
ved profil 1160 og frem til slutten av linje 14000 ved profil 1390. På strekningen profil 1160 –
1240 avskjærer skjæringa en dal der det finnes store bergblokker som har kommet fra bergsiden
lengre oppe i dalen. Det finnes ingen nyere bergblokker og det er helt i enden av et utløpsom-
råde for de største blokkene. Det er her mulig å bygge en lav voll for å fange opp siste rest av
energi fra store bergblokker. Vollen kan bygges med stedlige store bergblokker. Terrenget tilsier
at det ikke vil være skredfare fra terreng på oversiden av kollen.

6.1.3 Linje 15000: Høy fjellskjæring profil 200 – 410 ved Storhaugen
Det blir tosidige fjellskjæringer der det på ene siden er opp mot 23 m høyt mens det på den
andre siden kan komme opp i rundt 10 m. Toppen av fjellskjæringa på venstre side kommer opp
i flatt landskap på toppen av kollen. For å unngå stort landskapsmessig inngrep foreslås utvidet
grøft langs venstre side, men ingen pall. Fjellskjæringa på høyre side er tenkt som skjerming mot
hytter (Figur 35). Slik traseen er foreslått er det reel fare for nedfall mot hytter under spreng-
ning. For å få bedre sidedekning og mindre risiko for nedfall foreslås traseen trukket 15 – 20 m
inn mot vest. Dette gir større mulighet for forbolting og sikring ut mot hytte, samt større mulig-
het for å produsere plastringstein i deler av skjæringa. Med tanke på gjennomføring og sikring
vurderes skjæringa som lite komplisert med sikring i form av bergbolter og noe nett. Mot hytte

Figur 34. Utforming av pall ved høg veiskjæring profil 1240 – 1300, Håneskråna 2.
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kan det være aktuelt med sikring i bergskråninga før sprengning av skjæring. Dette er ikke vur-
dert i denne omgang.

6.1.4 Linje 15000: Høy fjellskjæring profil 1450 – 1840 ved Forholmen
Her er det stedvis tosidige høye fjellskjæringer på over 10 m (Figur 36). Terrenget på toppen fal-
ler til begge sider og det er antatt tynt løsmassedekke. Følgelig er det enkelt å prosjektere sikre
skjæringer. Sprekker med spiss vinkel til skjæringskonturen kan påvirke helningsvinkel på skjæ-
ringene, og denne problemstilling må følges opp i byggeplan og byggefase for å redusere proble-
mer med manglende stabilitet og omfattende sikring. De høye deler av skjæringen må prosjekte-
res med pall for å fange opp steinsprang fra skjæringenes øvre deler. Pall kan elimineres ved å
øke grøftebredden.

Figur 36. Utforming av høy vegskjæring profil 1450 – 1840 ved Forholmen.

5 m

Figur 35. Utforming av tosidig høg vegskjæring nærme bygninger ved profil 320 gjennom Storhaugen.

14

320

10 m
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6.2 Fjellfundament for landkar og brupillarer
Fjellfundamenter for landkar på begge sider av Kjerringsundet må kartlegges mer nøye i neste
planfase. Det forventes ikke større problemer knyttet til grunnforhold for fundamenter.
Bergmassen er på alle lokasjoner relativ homogen og har høy trykkfasthet. Detaljert kartlegging
må gjennomføres når brupillarene er endelig bestemt for å avdekke om det finnes uheldige
sprekkeretninger som kan ha betydning for etablering og utforming av landkar eller brupillarer.

Bergart ved:
- Sundsbøen, Storhaugen: der landkaret er plassert: Øyegneis og bandgneis (feltobserva-

sjon)
- Bollholmen: Ved ca. profil 970 er det brufundament på bart fjell: Gneis (N50)
- Kjerringholmen: Mulig brufundament ved profil 2660 – 2680: Øyegneis, gneisgranitt

(N50)
- Forholmen: omtrent der landkar kan være: Øyegneis, gneisgranitt (N50)

6.3 Bergsikring og sprengingsopplegg
6.3.1 Fjellskjæringer

For bergskjæringer gjelder generelt:
· For å hindre utfall fra toppen av skjæringene må det vurderes å forbolte langs toppen av

skjæringene.
· Sømboring må vurderes der forholdene er komplisert og gjerne sammen med forbolting.
· Der det er spiss vinkel til sprekkesett i berggrunnen må det vurderes å legge skjæringsvinkel

i forhold til sprekker for å hindre at store bergmasser raser ut eller må sikres. Dette må av-
gjøres i byggefasen.

· I skjæringsvegger må det generelt ventes normalt omfang av bolter, både som arbeidssikring
og permanent. Overslagsmessig kan regnes med 1 bolt pr 20 m2 skjæringsflate i nivå over 4
meter.

· Det vil være behov for steinsprangnett og isnett i deler av skjæringene.
· Ved skjæringshøyder over 10 meter må det vurderes å dele opp i paller med hyllebredde på

minimum 6 meter. Maksimal pallhøyde bør ikke være over 12 meter.
· Ved store konsekvenser med tanke på skjæringshøyder og skredfare må det vurderes om det

skal velges høyere skjæringsvegger og økt sikringsomfang frem for flere paller, stor total
skjæringshøyde og omfattende sikring ovenfor skjæringstopp.

· Sprengningsplan skal utformes med konturboring og salver som påfører skjæringsveggen
minst mulig bakbryting og påfølgende sikring.

· Der det er gunstige bergforhold kan det velges kontursprengning med presplitt. Dette kan
være gunstig dersom det skal produseres plastringstein.

6.3.2 Sikringsmetoder og antatt sikringsmengde
En oppsummering av estimerte sikringsmengde av bolter og nett for fjellskjæringer er gitt i Ta-
bell 3. I vedlegg 7 er det gitt en oversikt over estimert sikringsmengder for bergskjæringer på
høyre og venstre side hver for seg, samt hvilke områder av bergskjæringen der kan forventes
høyde på over 10 m, maks og snitt høyde og areal. Det har blitt gått ut i fra et areal på 20 m2

per bolt og at 10 % av arealet til skjæringen trenger nett. Andre aktuelle sikringsmetoder for
skredfare fra sideterreng (naturlige skråninger) og estimerte sikringsmengder er gitt i Tabell 4.

Tabell 3. Oppsummering av estimerte sikringsmengder for fjellskjæringer.

Linje Bergskjæring Profil fra Profil til Bolter Nett

14000 Rundkjøring 200 410 42 84

14000 Bergkolle m/hus 630 660 9 18
14000 Håneskråna 1 1050 1200 182 365
14000 Håneskråna 2 1210 1390 90 180
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15000 Storhaugen 210 410 166 331
15000 Bollholmen 830 890 24 48
15000 Forholmen 1450 1840 245 489
Totalt 757 1515

Tabell 4. Oppsummering av aktuelle sikringsmetoder for skredfare fra sideterreng og estimerte meng-
der.

Sikringsmetoder Linje Profil fra Profil til Enhet Mengde

Sikringsvoll 14000 1170 1240 [m] 70
Steinspranggjerde 14000 1040 1170 [m] 130
Bolter 14000 stykk 50
Nett 14000 m2 300

6.4 Skredfare fra sideterreng
I dette tilfellet blir hele veglinje 14000 fra profil 0 – 1390 (Rongkallneset - Sundsbøen) behandlet
som en enhetsstrekning. Det er bare denne strekningen som blir vurdert som skredutsatt veg.
Det er ikke offentlig registrert noen tidligere skredhendelser langs dagens veistrekning innenfor
planområdet. Derimot er det registrert tre hendelser på fv. 668 mellom Haustvika og Rognkallen
sør for planområdet (vedlegg 6). Selv om det ikke er registrerte skred i databasen fra denne veg-
strekningen, betyr det ikke utelukkende at det ikke går skred. Fra befaring er det observert flere
steder med urmasser langs strekningen som tyder på at steinsprang forekommer/har forkommet.

Deler av fv. 668 mot Aukra ligger innenfor utløpsområdet for steinskred og snøskred vist på akt-
somhetskart fra NVE (vedlegg 3 og 4). Aktsomhetskartene angir skredfaren fra naturlige forhold
og er den teoretiske utløpslengden et skred kan ha ut i fra helning til terrenget. Kartet er basert
utelukkende på topografiske forhold. Deler av veistrekningen er også innenfor aktsomhetsområ-
der for jord- og flomskred (vedlegg 5).

Ved terrenginngrep, som for eksempel vegarbeid, kan denne skredfaren bli påvirket. Menneske-
skapt risiko for skred på grunn av naturlige forhold, og risiko på grunn av menneskeskapt inng-
rep i naturen, er i stor grad avhengig av tekniske løsninger og kan reduseres eller fjernes ved til-
tak. Eksempler på tiltak er egnet geometrisk løsning (for eksempel avstand fra veibane) og/eller
etablering av fangvoller/gjerder og bergsikring.

6.4.1 Snø- og sørpeskred
Det befarte område og tilhørende skråninger er i stor grad gjenvokst med skog slik at snøskred
neppe vil utgjøre noe problem som krever tiltak selv om helningen på deler av vegstrekningen
tilsier at slike skred teoretisk kan forekomme.

6.4.2 Jord- og flomskred
På deler av vegstrekningen ligger i aktsomhetsområdet for jord- og flomskred, vist i vedlegg 5,
men det er ikke kjent at dette er noe problem langs eksisterende veg. Det er begrenset ned-
slagsområde ovenfor vegen. Fra skyggekart fra LiDAR og observasjoner i felt er det observert
geomorfologiske strukturer som er typiske relatert til jord- og flomskred (Figur 11). Lobeavset-
ningen var overgrodd og ingen spor etter nylig aktivitet. Avsetningen blir tolket å være eldre enn
100 år kanskje 1000 år om ikke enda mer og ligger 50 m fra planlagt veg ved profil 840. Skred-
fare fra jord- og flomskred er derfor ikke vurdert som noe spesielt problem i forhold til ny veg.

6.4.3 Steinsprang og steinskred – Risiko og akseptkriterier
Steinsprang og steinskred er antatt til å være den dominerende skredtypen i terrenget ovenfor
veien. Den nye veglinjen vil ligge litt mer utsatt til for steinskred enn dagens veg og det må utfø-
res tiltak for å komme innenfor risikoakseptkritene (Figur 37). Det er spesielt to skredpunkt på
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veien som er mest kritisk når det kommer til steinsprang og steinskred. Aktuelle tiltak er fang-
voll/gjerde og bergsikring av nærliggende skrent. Detaljertplan for sikringsarbeider må prosjekte-
res i byggeplanfasen og tilpasses i byggefasen når forholdene avdekkes. For å opprettholde sta-
bile forhold er det viktig at terrenget ovenfor vegen forblir mest mulig urørt.

Rasteplassen ved Håneskråna kommer innenfor sikkerhetsklasse S1 og har et akseptkriterie på
nominell årlig skredsannsynlighet på 1/1000 (Tabell 2). Det er steinsprang fra topp av skjæring
og brattskrenter ovenfor skjæringen som er den aktuelle skredtypen mot rasteplassen. Det blir
vurdert til at rasteplassen har en skredsannsynlighet som er mindre enn 1/1000 med de fore-
slåtte tiltakene og kommer innenfor akseptabel skredrisiko.

6.5 Hydrogeologi
De hydrogeologiske forhold for området er vist i vedlegg 8 og 9. Det er ingen tjern eller innsjøer
over eller i nærhet av prosjektert veglinje. Elver og bekker har utløp i fjorden nedenfor veglinjen.
Et nedbørfelt ligger sørvest for tiltaksområdet og dette vil ikke påvirke plassering av veglinje. I
grunnvannsdatabasen Granada er det registrert en brønn 150 meter vest for Solholmen ferjekai
med en total lengde på 100 meter og et 6 meters dyp til fjell. Det er registrert flere slepper i
brønnen. Brønnens plassering påvirker ikke veglinjen og er 2 km sør for planområdet.

6.6 Rystelser
Ved sprengning må det tas hensyn til grenseverdi for rystelser som beregnes i henhold til
«NS8141:2001 Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende gren-
severdier for å unngå skade på byggverk.”

Figur 37. Vurdering av risiko for skred ved planlagt veglinje 14000 Rongkallneset – Sundsbø (NA-
rundskriv 2014-08). Ved utførelse av foreslåtte tiltak vurderes det til å bli akseptabel strekningsri-
siko. Dagens veglinje er ikke vurdert.

Med sikringstiltak
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Det er retningslinjer i NS8141:2001 vedrørende måleprogram for oppfølging av rystelser, inklu-
dert bygningsbesiktigelse. I standarden anbefales en avgrensning av område for besiktigelse på
50 meter for bygninger fundamentert på berg og 100 m for bygninger fundamentert på løsmas-
ser.

I vedlegg 10 er det gitt oversikt over nabobebyggelse ved Sundbøen som er 50 m og 100 m unna
sprenginger av bergskjæringer. Rystelsesmålinger kan være nødvendig og byggene må besikti-
ges om de er fundamentert på fjell eller løsmasse og evt. tidligere skader bør dokumenteres før
sprengningsarbeidet starter. Innenfor sonene er det bolig, fritidsboliger, garasje og naust.

6.7 Konsekvenser i anleggsfasen
6.7.1 Anleggsarbeider langs eksisterende veg

Arbeidene vil komme i konflikt med eksisterende veg lags store deler av traseen og det må reg-
nes med at vegen vil være stengt for vanlig trafikk i store deler av anleggstiden.

6.8 Konsekvenser for ytre miljø
6.8.1 Påvirkning av naturressurser

Havbruksaktivitet vil kunne være sårbare i anleggsperioden, da oppdrettsanlegg er lokalisert re-
lativt nært til tiltaket. Dette gjelder særlig påvirkning fra sprengningsarbeider og utvasking slam i
forbindelse av massefylling.

Sprengningen anses ikke å kunne medføre nevneverdige ulemper for oppdrettsanlegg, men
problemstillingen må følges opp. Flytting av oppdrettsanlegget kan være et avbøtende tiltak.

6.8.2 Grunnvannstand
Grunnvannsnivå vil variere naturlig over tid som følge av klimatiske variasjoner. Senket grunn-
vannsstand vil ikke påvirke vannkrevende naturtyper annet enn helt lokalt ved skjæringstopp.

6.9 Anvendbarhet av sprengsteinsmasser
Bergartene i området er ifølge NGU`s berggrunnskart og som observert på befaring, granittisk og
diorittisk gneis, øyegneis og båndgneis. Disse sterke og massive bergartene er generelt sett eg-
net i alle lag i vegkroppen. Egnetheten for bruk til vegformål synker raskt ved en økning i glim-
merinnholdet. Med den vegklasen som her skal benyttes er massene trolig egnet i forsterknings
og bærelag, samt i dekke. Anvendbarhet må dokumenteres med laboratorieanalyser.

Massene er også egnet som plastringstein. Her vil innspenning, samt bore og ladeplan være av-
gjørende for salvenes innhold av plastringstein. Kornformen på steinblokker vil ikke være spesielt
gunstig med tanke på plastringstein.

6.10 Sprengbarhet
Det er ikke foretatt undersøkelser av borbarhet og sprengningsegenskaper til bergmassen og det
er heller ikke foretatt undersøkelser av steinmaterialets mekaniske egenskaper.

I gneisen vil det være et innhold av kvarts i varierende grad og dette harde mineralet vil erfa-
ringsmessig ved stor konsentrasjon medføre stor borslitasje og lav borsynk. Gneis har erfarings-
messig middels god sprengbarhet.

6.11 Bemanning og kompetanse
Det må være ingeniørgeologiske kompetanse tilknyttet anlegget for vurdering av detaljert utfor-
ming av sikring før og etter sprengning i høye skjæringer, samt for vurdering av å endre planer
etter erfaring. Dette er spesielt viktig ved sprengning av skjæringer ved Håneskråna og Storhau-
gen.
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Personell som utfører geologiske kartlegging bør ha bergteknisk/ingeniørgeologiske kompetanse
og erfaring med kartlegging etter Q- metoden  og med å beslutte omfang og metoder for sikring
av skjæringer.
Under arbeidene må det utføres fortløpende og systematiske kartlegging for å avdekke forhold
som kan gi konsekvenser etter hvert som man beveger seg nedover i de høye skjæringene.
Alle stedlige observasjoner og vurderinger dokumenteres med formuleringer, beregninger og bil-
der.

7. VIDERE UNDERSØKELSER

· Vurdere og verifisere anbefalingene i denne rapporten etter utsetting av veglinjer i terreng.
· Undersøke steinmaterialets mekaniske egenskaper for bruk i vegens overbygning.
· Følge opp problemstilling av sprenging med tanke på oppdrettsanlegg.
· Det må gjøres befaring for nærmere beskrivelse av skjæringsutforming over øyene.
· Registrere bygg og konstruksjoner som krever restriksjoner på rystelser eller salver.
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VEDLEGG
HELLINGSKART – SNØSKRED
HELLINGSKART – JORDSKRED
AKTSOMHETSKART – SNØSKRED
AKTSOMHETSKART – STEINSPRANG
AKTSOMHETSKART – JORD- OG FLOMSKRED
SKREDHENDELSER REGISTRERT PÅ FV. 668 OG FV. 217
HYDROGEOLOGISKE FORHOLD VED KJERRINGSUNDET OG GOSSA
HYDROGEOLOGISKE FORHOLD VED OTRØYA
REGISTRERING AV NABOBEBYGGELSE FOR RYSTELSER
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Vedlegg 1. Hellingskart – snøskred (Skrednett, NVE Atlas).

TEKNFORKLARING
Helling [°]
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Vedlegg 2. Hellingskart – jordskred (Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Helling [°]
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Vedlegg 3. Aktsomhetskart – snøskred (Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Utløsningssområde for snøskred

Utløpsområde for snøskred
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Vedlegg 4. Aktsomhetskart – steinsprang (Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Utløsningssområde for steinsprang

Utløpsområde for steinsprang
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Vedlegg 5. Aktsomhetskart – jord- og flomskred (Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Aktsomhetsområde for jord- og flomskred
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Vedlegg 6. Skredhendelser registrert på fv. 668 og fv. 217 (Skrednett, NVE Atlas).

Haustvika - Rognkallen

Auktratangen

Snøskred: i 1850 som tok kvern-
hus samt flomskred i 1858. Usik-
ker plassering.

Steinsprang: i 2017. Stein fra
vegskjæring med anslått volum på
< 1 m3. (Dobbeltregistrering).

Jordskred: i 2015 løsnet fra vegbane/-fylling
0-50 m over veg. Anslått skredvolum: < 100
m3. (Trippelregistrering).

Isnedfall: på
vegbanen i 2013
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Vedlegg 7. Estimat av bergsikringsmengder. Det har blitt gått i fra et areal på 20 m2 per bolt og at 10 % av arealet til skjæringen trenger nett.

Skjæring venstre side Skjæring høyre side

Bergskjæring
> 10 m

Bergskjæring
> 10 m

Linje Bergskjæring Profil
fra

Profil
til

Profil
fra

Profil
til

Maks
høyde
(m)

Snitt
høyde
(m)

Areal
(m2)

Stk.
bolt.

Nett
(m2)

Profil
fra

Profil
til

Profil
fra

Profil
til

Maks
høyde
(m)

Snitt
høyde
(m)

Areal
(m2)

Stk.
bolt. Nett Hylle

14000 Rundkjøring 0 0 0 200 410 7 4 840 42 84

14000 Bergkolle m
hus 0 0 0 630 660 7 6 180 9 18

14000 Håneskråna 1 0 0 0 1050 1200 1060 1160 39 24,3 3645 182 364,5 1

14000 Håneskråna 2 0 0 0 1210 1390 1240 1290 24 10 1800 90 180 1

15000 Storhaugen 210 410 250 360 23 12,8 2560 128 256 200 360 1470 1750 10 4,7 752 38 75,2

15000 Bollholmen 840 890 9,3 4,8 240 12 24 830 880 9,2 4,8 240 12 24
15000 Forholmen 1470 1610 1490 1590 12 9,3 1302 65 130,2 1450 1840 1470 1750 15 9,2 3588 179 358,8

Totalt 4102 205 410,2 11045 552 1104,5
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Vedlegg 8. Hydrogeologiske forhold ved Kjerringsundet og Gossa (Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Nedbørfelt til hav

Innsjødatabase

Elvenett

Årsavrenning mm/år

Årsavrenning 3060

Årsavrenning 6190

Marin grense

Aktsomhetsområde
for flom
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Vedlegg 9. Hydrogeologiske forhold ved Otrøya
(Skrednett, NVE Atlas).

TEGNFORKLARING
Nedbørfelt til hav

Innsjødatabase

Elvenett

Årsavrenning mm/år

Årsavrenning 3060

Årsavrenning 6190

Marin grense

Aktsomhetsområde for flom
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Vedlegg 10. Registrering av nabobebyggelse for rystelser

TEGNFORKLARING

      50 m fra sprenging
      100 m fra sprenging


