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1. Bakgrunn 
Det planlegges ny veg mellom Selåsvatn og Simonstad på Fv 415 i Åmli kommune, Aust-
Agder. Vegen planlegges hovedsakelig i jomfruelig skogsterreng med en god del skjæringer 
med høyde over 10 m. Se Figur 1 for plassering. 

 

Figur 1: Oversiktskart.  Det aktuelle området er innringet. 

Oversiktskart over vegtrasé er vist i vedlegg 2. Et spesielt forhold er at vegen planlegges 
relativt nærme eksisterende jernbanelinje tilhørende BaneNOR.  

I henhold til N200 Vegbygging skal det foretas ingeniørgeologiske kartlegging og 
rapportering for alle skjæringer med høyde >10 m over vegnivå. Denne rapporten 
omhandler skjæringene samt øvrige ingeniørgeologiske og anleggstekniske forhold av 
betydning for reguleringsplanen.  
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2. Geoteknisk kategori og Eurocode 7 (EC7) 
Det er noe høye skjæringer i prosjektet, spesielt langs eksisterende jernbane. Denne 
skjæringen er imidlertid eksponert og gir god oversikt over geologiske forhold. Det er valgt 
å sette prosjektet i kategori 2 på dette plannivået. Se vedlegg 1 for dokumentasjon av utført 
kontroll. Plannivå kan endres på bakgrunn av detaljprosjektering av høye skjæringer i 
byggeplan. 

3. Gjennomgang av bakgrunnsdata 

3.1 Utførte undersøkelser 

Det utført geotekniske boringer i Ufsvann, ref. [1]. For øvrig er det utført ingeniørgeologisk 
kartlegging i felt ved 3 separete befaringer.  

3.2 Topografi og berggrunnsgeologi 

Planområdet ligger syd for Hovdefjell og øst for Nelaugvannet. Terrenget der linja ligger er 
småkupert og varierer mellom ca. kote 260 m i øst og ned mot Nelaugvannet på ca. kote 
140 m. Terrenget er stort sett småkupert med mindre koller og søkk med enkelte myrflater 
innimellom. Vegetasjonen varierer mellom gran/furuskog og løvskog der skogbunnen stort 
sett er lyngdekket. 

Bergarter og fordeling er vist på Figur 2, sakset fra berggrunnsgeologisk kart 1:50.000 
hentet fra www.ngu.no. Bergartsbeskrivelsen fra geologisk kart er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Bergartsbeskrivelse, kfr. Figur 2. 

Bergart Beskrivelse iht. NGU 
1 Tonalitt, trondhjemitt, kvartsdioritt 
2 Migmatitt 
3 Amfibolitt 
4 Øyegneis med store feltspatkorn 
5 Kvartsitt, kvartglimmergneis 
6 Pegmatittgang 
7 Øyegneis med små- mellomstore feltspatkorn 
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Figur 2: Utsnitt av berggrunnsgeologisk kart (www.ngu.no) med de viktigste bergartene indikert med 
nummer. Omtrentlig vegtrasé markert med rød stiplet strek. 

Det er fortetatt en studie av lineamenter (mulige forkastninger/svakhetssoner) basert på 
multi-skyggerelieff hentet fra Statens kartverk (www.hoydedata.no), se Figur 3. Det mest 
dominerende lineamentet innenfor planområdet er Porsgrunn-Kristiansand-Forkastningen 
(PKF) som stryker ca. NØ-SV. Se også utsnitt fra geologisk kart 1:250.000 i Figur 4 for 
plassering av PKF. For øvrig er det noen markerte NV-SØ strykende lineamenter der det mest 
markerte følger lengdeaksen til Mjåvann vest for veglinja. 2 av disse krysser veglinja der det 
er prosjektert fylling. I tillegg er det et ØNØ-VSV strykende søkk litt sør for veglinja. Ingen av 
disse kartlagte antatte svakhetssonene får direkte innflytelse på skjæringsstabilitet. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Figur 3: Multi-skyggerelieff, omtrentlig veglinje tegnet inn med orange stiplet strek. Røde linjer viser 
markerte lineamenter, rød stiplet strek viser ca. forløp av PKF. 

 

PKF 

Mjåvann 
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Figur 4: Utsnitt av kart Arendal 1:250.000 (NGU 1996). Merk orientering av PKF og forkastning parallelt 
med Mjåvann. 

3.3 Kvartærgeologi og markslag 

Området ligger over marin grense. Kvartærgeologiske forhold er vist på kart i Figur 5. 
Løsmassene består i hovedsak av tynn morene samt bart berg/tynt løsmassedekke fra Foløya 
og sør-østover. Det er kartlagt en randmorene mellom Hovde og Fv 412 (Nelaugveien). 
Foløya er en elveavsetning. 

PKF 

Mjåvann 
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Figur 5: Kvartærgeologi (fra www.ngu.no). 

3.4 Hydrogeologi og grunnvann 

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor planområdet med unntak av en brønn ved 
Follestad på Foløya vest for Storbrua. Det planlegges ikke inngrep her. På grunn av generelt 
liten mektighet av løsmasser innenfor planområdet er det ikke sannsynlig med 
grunnvannsressurser av betydning. Unntaket er områdene med elveavsetninger vest for 
Storbrua (kfr. Figur 5). 

3.5 Naturfarer og aktsomhetsområder 

Det er registrert ett aktsomhetsområde for jord- og flomskred innenfor planområdet. Dette 
befinner seg ca. mellom pel 3600 – 3700. I dette området ligger vegen på fylling. Denne 
skredfaren skal vurderes i geoteknisk rapport for prosjektet. 
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Figur 6: Aktsomhetsområde «Jord- og flomskred» (brun skravur), ca. CL ny veg med stiplet rød strek 
(Kilde: Atlas.nve.no). Det aktuelle området innenfor klammen er ca. mellom pel 3600-3700. 

3.6 Vegutforming, trafikkmengde og strekningsriskio 

Vegen skal ha bredde 7,5 m, minimum horisontalradius er 250 m og minimum vertikalradius 
2800 m. Maksimal stigning er 6% (varierende i forhold til horisontalkruven). Profilet er gitt i 
Figur 7.  

  

Figur 7: Vegprofil ny Fv 415 (Kilde: Prosjektbestillingen). 
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I henhold til NA-rundskriv 2014/08 skal alle nye vegstrekninger prosjekteres slik at det får 
en strekningsrisiko for skred innenfor det aktseptable. Strekningsrisiko er koblet til 20 års 
fremskrevet ÅDT i en risikomatrise som vist i Figur 8. Trafikkmengde ÅDT var 750 i 2017. 
Det antas i denne sammenhengen at 20 års fremskrevet ÅDT maksimalt er en fordobling, og 
at trafikkmengden derfor havner i kategori C. Basert på Figur 8 ser man da at maksimal 
skredsannsynlighet pr. enhetsstrekning ligger i klasse V, mellom 1/50 – 1/100. Det vil si at 
man maksimalt tolererer ett skred som medfører driftsforstyrrelser på vegen pr. 50 år (pr 
«enhetsstrekning» som er typisk ca. 1 km). I denne sammenhengen betyr begrepet «skred» 
alle typer nedfall/utglidninger (snø/jord/stein) fra naturlig sidterreng, og ikke nedfall fra 
sprengte skjæringer. Det sistnevnte ligger under drift- og vedlikehold. 

Figur 8: Risikomatrise fra NA-2014/08. 

Basert på hvordan vegen er plassert og forholdet til sideterrenget vurderes det sannsynlig at 
man kommer i grønt område (Figur 8) forutsatt at skredfare knyttet til jord- og flomskred 
(kfr. kapittel 3.5) utredes og eventuelle tiltak prosjekteres. 

3.7 Grus-/pukk- og mineralressurser  

Det er ingen kartlagte mineralressurser innenfor planområdet. Området vest for Foløya er 
kartlagt som en grusressurs med sikker avgrensning, men dette ligger utenfor planlagt trasé 
for ny Fv 415, se Figur 9. 
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Figur 9: Grusressurs markert med orange farge (Kilde: www.ngu.no).  

3.8 Strekninger med skjæringer > 10 m 

Utvalget er basert på foreløpig tegning av linje 10200 1. Det er i utgangspunktet lagt i 
skjæringshelning 3.5:1 for alle skjæringer, men dette vil kunne bli endret i 
detaljprosjekteringen. På bakgrunn av valgt skjæringshelning vil det bli totalt ca. 910 lm 
med bergskjæringer > 10 m høyde (målt langs vegens senterlinje) som beskrives 
ingeniørgeologisk iht kravene i N200. Ingen av skjæringene ligger i bratt sideterreng. 
Samtlige befinner seg i stort sett uberørt skogsterreng. Med unntak av skjæringen pel ca. 
4080-4310 langs eksisterende jernbanelinje er stort sett alle bergskjæringene marginalt i 
overkant av 10 m høye. Skjæringen langs jernbanen vil imidlertid bli opp mot ca. 23,5 m. Se 
Tabell 2. 
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Tabell 2: Strekninger med skjæringer >10 m (linje 10200 -1 med skjæringshelning 3.5:1) 

Pelnummer Lengde 
[m] 

Side 
Max høyde [m] Fra Til Høyre Venstre 

840 870 30 X  12,5 
900 1050 150 X  13,0 
740 1020 280  X 17,0 
1410 1430 20  X 11,0 
1430 1440 10 X  11,0 
1910 1940 30  X 11,0 
2810 2870 60  X 11,0 
3340 3390 50 X  13,0 
3410 3460 50 X  12,0 
4080 4310 230 X  23,5 

4. Ingeniørgeologiske registreringer 

4.1 Feltarbeid 

Det er foretatt befaring til området den 29. mai, 1. og 5. juni 2018. Registreringer for de 
enkelte strekningene med høye bergskjæringer er omtalt i de etterfølgende kapitler. 

4.2 Pel 700 – 1100 

Linja befinner seg i en svakt NV-skrånende li (Reveheia) med markerte SV-SØ-strykende 
søkk. Det er ikke registrert vann av betydning i linja. Basert på geologisk kart skal området 
bestå av amfibolitt og Tonalitt/trondhjemitt/kvartsdioritt. Registreringer fra felt tyder på at 
området fra ca. pel 300 – 500 består av amfibolitt mens det er overgang mot en tydelig 
lagdelt kvartsitt/glimmergneis lengre vestover. Kvartsitten har en tydelig benkning med 
veksling mellom kvartsittiske og glimmerrike mørke benker på ca. 0,2 – 0,5 m mektighet og 
tydelig oppsprekking mellom benkene. Dette er relikt sedimentær lagdeling i det som 
opprinnelig har vært en lagpakke av sandstein og leirskiferlag. Et godt eksempel er vist i 
Figur 11.  

Blotningsgraden i linja er generelt lav på grunn av vegetasjon, og det er generelt vanskelig å 
registrere annet enn foliasjon på de avrundede blotningene i terrenget. Det er derfor valgt å 
støtte seg på skjæringer langs dagens Fv 415, spesielt den som er markert med pil på Figur 
10. Se Figur 12 for bilde av skjæring langs dagen Fv 415. 

Til tross for vegetasjon over berg så er trolig ikke løsmassemektigheten stor. Det antas lite 
løsmasser, gjennomsnittlig ca. 0,5 -1 m over berg med noe lokale variasjoner i 
forsenkninger etc.  
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Figur 10: Linje 10200 1 forbi Reveheia. Høy eksisterende skjæring langs dagens Fv 415 indikert med 
pil. 

 

Figur 11: Bilde tatt ca. pel 970 i retning mot øst. Lyse kvartsittlag i veksling med glimmerrike, mørke 
lag. Antatt relikt sedimentær lagdeling. 
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Skjæringen langs dagens Fv 415 viser også en tydelig benkning med veksling mellom 
kvartsittiske og glimmerrike lag, så denne antas å være representativ for store deler av den 
aktuelle strekningen. Se Figur 13 for detaljer vedrørende bergart. 

Detaljoppsprekkingen i området er vist i Figur 14. Følgende hovedsprekkeretninger kan 
leses ut fra plottet: 

 1 m: Foliasjonssprekker (063/50). Sprekkene er bølgete og glatte med 
sprekkeavstand ca. 0,2 – 0,5 m uten synlig belegg. 

 2m: Sprekkesett (195/48). Sprekkene er plane og ru. Enkelte av disse er veldig 
gjennomsettende og har også noe belegg i sleppeplanet (kan være leire). Avstanden 
mellom de svært gjennomsettende sleppene i sprekkesett 2 er i størrelsesorden 10 
m, men betydelig mindre for de ikke så gjennomsettende sprekkene med samme 
orientering. 

 

Figur 12: Skjæring langs dagens Fv 415. Bilde tatt mot NØ. 
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Figur 13: Skjæring langs dagens Fv 415. Kvartsittiske lag i veksling med glimmerrike, mørke lag. 

 

Figur 14: Polplott av strukturer i området inkl. skjæring langs dagens Fv 415. Ca. orientering av 
veglinje tegnet med blå strek. Foliasjon er røde kryss, øvrige sprekker med svarte sirkler. 
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4.3 Pel 1300 - 1500 

Linja går i dette området igjennom et lite høydedrag og er orientert ca. Ø-V. 

Det er generelt lite løsmasser i området, men likevel lav blotningsgrad i terrenget over linja. 
Det er imidlertid registrert noen sprekkeretninger langs skogsbilvegen sør for linja ved ca. 
pel 1300-1350 der det er registrert trondhjemitt og foretatt noen sprekkeregistreringer, se 
Figur 16. Rett nord for denne blotningen, nærmere linja, er det registrert øyegneis. 

 

Figur 15: Linje 10200 1.  

Det er foretatt et begrenset antall sprekkeregistreringer i området, hovedsakelig i blotningen 
vist på Figur 16. Registreringene er vist i Figur 17. Det er registrert en tydelig 
foliasjonsretning på ca. 040/40. Det er også registrert to steile strukturer med strøk ca. NØ-
SV og NV-SØ i tillegg til en vertikal, N-S strykende retning. Bergmassen i blotningen på Figur 
16 virker kompetent og lite forvitret. 

Det er ikke registrert vann eller vesentlige forsenkninger/antatte svakhetssoner på 
strekningen. 
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Figur 16: Bilde tatt ca. pel 1300 fra skogsbilvei mot nord. Trondhjemitt (lys, kvartsrik granitt, noe 
foliert). 

 

Figur 17: Sprekkeretninger rundt pel 1300-1350. Foliasjon er røde kryss, øvrige sprekker med svarte 
sirkler. 



 

Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 

17 Reguleringsplan Fv 415 Selåsvatn-Simonstad 
Ingeniørgeologisk rapport 

4.4 Pel 1900 – 2000 

Linja går på denne strekningen i en skrinn, lyng- og skogkledd hei med få spredte og 
avrundede enkeltblotninger som gir svært begrenset grunnlag for registrering av 
sprekkeretninger og bergart. Se Figur 18. I enkeltblotninger er det registrert amfibolittisk 
gneis med utpreget bånding/foliasjon, se Figur 20. Dette er sammenfallende med 
berggrunnsgeologisk kart. Bergmassen er tydeligvis noe foldet, da foliasjonsretningen ikke 
er helt sammenfallende på strekningen (på bakgrunn av 2 målinger i starten og slutten av 
strekningen), se Figur 19. Prosjektert veglinje ligger ca. 50 m fra eiendommen 58/8-9.  

 

Figur 18: Linje 10200 1. 
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Figur 19: Foliasjonsretninger på strekningen. Kun 2 registreringer grunnet lav blotningsgrad. 

 

Figur 20: Rotvelt, ca. pel 2030. 
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4.5 Pel 2650 – 2950 

På denne strekningen krysser linja under høyspenten i tosidig skjæring, se Figur 21. Også 
her er det lite blotninger i terrenget over linja, men en god skjæring langs skogsbilveien ved 
pel 2660 gir et innblikk i bergmassen. Se Figur 22. I følge geologisk kart er bergarten 
amfibolitt, og det stemmer i all vesentlighet her. Ved ca. pel 2850 er det registrert lys 
granittisk gneis i en enkeltblotning, noe som også stemmer bra med geologisk kart. Basert 
på enkelte stikk med stikkstang i myrområder og søkk antas det lite løsmasser over berg i 
området. Trolig er det snakk om ca. 0,5 m i gjennomsnitt, ned mot ca. 1 m mektighet i søkk 
og myrdrag. Stedsnavnet «Mjåvassmyra» tyder på at det kan være noe vann i området, men 
det var ganske tørt på befaringstidspunktet, antakelig pga. langvarig tørkeperiode. 

 

Figur 21: Linje 10200 1 under høyspenttrasé (rød/grønn/blå linje som krysser ved ca. pel 2820). 

Med unntak av skjæringen ved pel 2660 er det få blotninger å registrere strukturretninger på 
i linja. De aktuelle registreringene er vist i Figur 23.  

Bergmassen i blotninger og skjæring ved pel 2660 later til å være kompetent og lite forvitret. 

Det er ikke registrert svakhetssoner som kan få betydning for skjæringsstabiliteten. 
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Figur 22: Skjæring langs skogsbilvei, ca. pel 2660. Bilde tatt mot nord. Amfibolitt med enkelte lysere 
(kvartsrike) striper. 

 

Figur 23: Sprekkemålinger på strekningen. Foliasjon er røde kryss, øvrige sprekker med svarte sirkler. 
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Oppsprekkingen i området later til å gi litt sprikende retninger for foliasjonen, som er den 
mest fremtredende sprekkeretningen. I terrenget (lys granittisk gneis) faller den mot vest, 
mens den i blotningen ved pel 2660 (amfibolitt) faller mot øst. Øvrig oppsprekking er 
tilsynelatende noe tilfeldig, men det statistiske grunnlaget for å bestemme 
hovedsprekkeretninger er for lite. 

4.6 Pel 3300 - 3500 

På denne strekningen skjærer vegen seg igjennom en kolle øst for Vedstømyra. Terrenget 
over linja er skog- og lyngkledd med mindre, spredte blotninger og antatt liten 
løsmassemektighet (+/- 0,5 m), se Figur 24.  

På bakgrunn av geologisk kart skal bergmassen bestå av Tonalitt/trondhjemitt/kvartsdioritt, 
og dette er stort sett bekreftet. Rund pel 3350 er det registrert forholdsvis kraftig 
deformasjon og lokale foldinger, se Figur 25. Det er også registrert svakere, glimmerrike 
benker og bånd i den for øvrig harde, kvartsrike bergmassen. Bergmassen er frisk og 
uforvitret i blotningene.  

Det er ikke registrert svakhetssoner eller overflatevann av betydning innenfor området. 

Det er foretatt et begrenset antall registreringer av sprekkeretninger i bergmassen på 
strekningen. Tilgjengelige blotninger er stort sett avrundede svaberg og lokale 
enkeltblotninger, og det er derfor vanskelig å finne gode lokaliteter å registre på. Se Figur 
26. Som figuren viser er det variasjon i foliasjonsretning innenfor området grunnet lokal 
folding. Begrenset antall registreringer gir ikke grunnlag for å bestemme 
hovedsprekkeretninger. 
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Figur 24: Linje 10200 1 forbi Vedstømyra. 
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Figur 25: Bilde tatt ca. pel 3350.  

 

Figur 26: Sprekkeregistreringer på strekningen. Foliasjon er røde kryss, øvrige sprekker med svarte 
sirkler. 
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4.7 Pel 4000 – 4300 

Denne strekningen går parallelt med eksisterende jernbanelinje og omfatter den høyeste 
skjæringen i prosjektet, se Figur 27. 

Over jernbanelinja er det tynt lyngdekke og stedvis skogkledd, noen enkeltblotninger 
innimellom og antatt tynt løsmassedekke (ca. 0,5 m i snitt). I følge geologisk kart består 
bergmassen av Tonalitt/trondhjemitt/kvartsdioritt, se eksempel i Figur 32. I felt er dette i 
hovedsak bekreftet, men det er også registrert noe øyegneis i veglinja, se eksempel i Figur 
31. I skjæringen langs jernbanelinja er det registrert tonalittisk, kvartsrik gneis i nordenden 
med overgang til øyegneis mot syd, fra ca. pel 4200 og sydover. Bergmassen fremstår som 
frisk og uforvitret. 

 

Figur 27: Linje 10200 1 langs eksisterende jernbanelinje. 
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Skjæring langs eksisterende jernbanelinje er usikret og det er ikke registrert mye nedfall i 
grøfta. Slik den fremstår i dag virker den stabil mht totalstabilitet, selv om det trolig er en 
god del løse blokker som ville kommet ned hvis man hadde prøvd å renske den. Skjæringen 
er relativt steil, ca. 10:1. Høyden over sporet er opp mot ca. 15 m. Se Figur 28.  

 

Figur 28: Bilde tatt mot nord ca. pel 4200.  

Den nye skjæringen er prosjektert med høyde opp mot 23,5 m over vegnivå i horisontal 
avstand ca. 30 m ved pel 4150 til eksisterende jernbane (spormidt – senterlinje), se Figur 29. 
Horisontalavstanden er ca. 20 m mot nord i pel 4300. 

 



 

Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 

26 Reguleringsplan Fv 415 Selåsvatn-Simonstad 
Ingeniørgeologisk rapport 

 

Figur 29: Tverrprofil fra vegmodellen. Spormidt jernbanelinje til venstre, CL linje 10200 1 til høyre. 
Skjæringshelning er 3.5:1. 

Det er registrert antatt tynt urdekke med opphav fra bakenforliggende skrent mellom pel ca. 
4150-4170. 

Det er ikke registrert vann eller svakhetssoner av vesentlig betydning for totalstabiliteten i 
nye skjæringer, men i nordenden (ca. pel 4300) er det registrert en ca. 1 m mektig 
knusingssone parallelt med foliasjonen. 

PKF (Porsgrunn-Kristiansand-Forkastningen) krysser under dagens jernbanefylling ca. som 
vist i Figur 3 og Figur 4. Her har det vært stor tektonisk aktivitet, og dette har satt sitt preg 
på bergmassen, som tenderer mot å være mer oppsprukket og nedknust i nordenden 
sammenlignet med sydover langs dagens jernbanelinje på strekningen. 

Det er gjort en del registreringer av sprekker og retninger i eksisterende jernbaneskjæring 
og i linja over jernbaneskjæringen. Polplott er vist i Figur 30. Som plottet viser er det en viss 
systematikk i oppsprekkingen. Tolkede hovedsprekkeretninger er 

 1m: Foliasjon (noe spredning i registreringer), retning ca. 023/34. 
 2m: Sprekkesett, retning ca. 117/69 
 3m: Sprekkesett, retning ca. 208/71 

Foliasjonen er noe bølgete, derav spredningen i retning, men i hovedsak slakt fall mot SØ. i 
Sydenden av skjæringen danner foliasjonen orientert lokalt ca. 336/42 et markert glideplan. 

 

10 m 

10
 m
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Figur 30: konturplott med tolkede hovedsprekkeretninger på strekningen. Ca. orientering av veglinja 
inntegnet med blå strek gjennom sentrum. Røde kryss er foliasjon. Øvrige poler med svarte sirkler. 

 

Figur 31: Øyegneis over dagens jernbanelinje. 
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Figur 32: Tonalitt ved ca. Pel 4030. 

5. Ingeniørgeologiske og anleggstekniske vurderinger 

5.1 Generelt 

Det anbefales at samtlige skjæringer etableres med kontursprengning. Hvis skjæringshøyden 
overstiger 10-15 m er det generelt anbefalt å ta ut dette i paller på inntil ca. 8-10 m høyde 
for å ha kontroll på borhullsavvik og oppnå jevnest mulig kontur. Dette vil redusere overberg 
samt behovet for stabilitetssikring i skjæringene. 

Generelt kreves det at samtlige skjæringer (også de under 10 m høyde) skal maskin- og 
spettrenskes (eventuelt også spyles) før permanent stabilitetssikring. Det antas at samtlige 
skjæringer kan sikres ved hjelp av konvensjonelle bolter, bånd og nett. Det kan, avhengig av 
vannforholdene, bli behov for å montere noe av steinsprangnettene som isnett. Omfanget av 
permanent sikring er vanskelig å anslå før skjæringene er ferdig utsprengt, men det må 
normalt påregnes 1 bolt pr. 10-15 m2 skjæringsflate som et gjennomsnitt.  

Det er antatt lite løsmasser over berg, men stedvis kan det være noe mer. I tilfeller der det er 
løsmasser på skjæringstoppene (utenfor de 2 m som skal renskes før sprengning), må man 
finne løsninger for å stabilisere disse løsmassefrontene. Enten må disse etableres med en 
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stabil helning på ca. 1:1.25, ellers må det etableres en form for støttekonstruksjon 
(mur/støpt kant el.lign). Det første alternativet er å foretrekke hvis mulig, men det kan i 
noen tilfeller føre til at skråningsutslaget kommer langt ut i sideterrenget. Eksakt omfang av 
dette kjenner man ikke før man begynner å renske for sprengning.  

Pr. i dag er alle skjæringer tegnet med helning 3.5:1. Dette bør justeres i byggefasen basert 
på utfyllende opplysninger om strukturene i bergmassen etter hvert som denne avdekkes 
ved graving. I de tilfellene der det viser seg hensiktsmessig anleggsteknisk og/eller 
landskapsmessig å følge en bestemt sleppe- eller strukturretning så bør man tilstrebe dette. 
Det er imidlertid ikke noe som tyder på at dette er veldig aktuelt basert på 
strukturkartleggingen på reguleringsplannivå. 

I de etterfølgende kapitlene er spesielle forhold knyttet til de enkelte strekningene omtalt 
mer i detalj. 

5.2 Pel 700 – 1100 

Polplottet (Figur 14) indikerer 2 hovedsprekkeretninger i området. Sprekkesett 1m er 
foliasjonen, og 2m er øvrige sprekker, der enkelte er svært gjennomsettende. Ingen av disse 
retningene sammenfaller med de markerte søkkene som stryker NØ-SV i terrenget, så det er 
uklart hva disse strukturene representerer. Det er imidlertid klart at 1m og 2m i kombinasjon 
gir en ugunstig sprekkegeometri med tanke på plan glidning i skjæringer på høyre og 
venstre side av linja. Særlig på venstre side bør man være oppmerksom på mulige 
glidningsmekanismer langs sprekkesett 2m der disse er gjennomsettende og leirsmurte. Det 
kan derfor bli behov for lange bolter/stag for å permanentsikre disse. Toppling/utvelting av 
flak grunnet foliasjon (sett 1m) er også aktuell mekanisme på venstre side. 

På bakgrunn av kartlagte strukturer er det ikke ingeniørgeologisk grunnlag for å anbefale en 
spesiell skjæringshelning, og 3.5:1 vurderes som et greit utgangspunkt. Den kan strammes 
opp (gjøres steilere) hvis det skulle være ønskelig i videre prosjektering. 

Det er stedvis litt bratt terreng over skjæringene på strekningen, og dette kan stedvis føre til 
utfordringer med stabilisering av løsmasser over skjæringstoppen som omtalt i kapittel 5.1, 
avhengig av mektighet på løsmassene. 

5.3 Pel 1300 – 1500 

Det er begrenset med informasjon om bergmassen på strekningen på grunn av skog- og 
lyngdekke, men det er all grunn til å tro at det planlagte tiltaket er gjennomførbart selv om 
den eksakte fordelingen mellom øyegneis og Tonalitt/trondhjemitt er noe uklar. De 
blotningene som er tilgjengelige tyder på kompetent bergmasse, og tiltaket virker normalt 
gjennomførbart. På bakgrunn av tilgjengelige data for strekningen antas skjæringshelning 
3.5:1 som et fornuftig utgangspunkt, men kan om ønskelig justeres når mer av 
bergoverflaten blir tilgjengelig for kartlegging.  
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5.4 Pel 1900 – 2000 

Tosidig skjæring gjennom dette området virker anleggsteknisk normalt gjennomførbart 
basert på tilgjengelige data for området. Tilsvarende som for foregående strekning kan 
skjæringshelning justeres etter avdekking av bergoverflaten, men 3.5:1 er et godt 
utgangspunkt med tanke på totalstabilitet i skjæringene. 

5.5 Pel 3300 -3500 

Her er det også lite strukturdata tilgjengelig på grunn av blotningsgraden, men tiltaket virker 
normalt anleggsteknisk gjennomførbart på bakgrunn av registreringer fra befaring. 
Skjæringshelning 3.5:1 er et fornuftig utgangspunkt, og grunnet lokal deformasjon i 
bergmassen er det sannsynligvis ikke grunnlag for å tilpasse skjæringene til noen naturlig 
opptredende strukturretning. 

5.6 Pel 4000 – 4300 

Dette er den mest utfordrende delen av prosjektet. Bakgrunnen for det er høy skjæring 
(inntil ca. 23.5 m) i nærheten til eksisterende jernbanelinje. Polplott i Figur 30 tyder på 3 
hovedsprekkeretninger, men det er ikke naturlig å legge seg inn mot noen av disse på grunn 
av orienteringen. Sprekkesett 2m og 3m gir opphav til potensielle kilemekanismer som man 
må sikre mot på høyre side. Foliasjonsretningen faller inn i skjæringen og er sånn sett 
stabilitetsmessig gunstig. På bakgrunn av dette virker det gjennomførbart å etablere høy 
skjæring på høyre side som prosjektert, og helning på 3.5:1 virker som et fornuftig 
utgangspunkt for videre prosjektering.  

Anleggsteknisk er det en utfordring å ta ut bergvolumet uten å skade eksisterende 
jernbanelinje. Selv om man styrer utkast mest mulig i lengderetningen av veglinja så vil det 
falle ned og sprute stein på linja. Derfor må man påregne at denne beskyttes med 
skytematter og/eller tilkjørte masser (evt. på annen måte) før sprengning. Påkjenningene fra 
sprengningsarbeidene vil etter all sannsynlighet også føre til behov for stabilitetssikring i de 
gjenstående delene av den opprinnelige jernbaneskjæringen. 

Skjæringer over 20 m høyde som her bør tas ut i min. 2 nivåer for å unngå borhullsavvik og 
dårlig sprengningsresultat i konturen samt å ha mulighet til å sikre eventuelle instabile 
partier før man sprenger helt til traubunn. Det er imidlertid ikke, på bakgrunn av dagens 
informasjon, nødvendig med brede avsatser mellom nivåene. Det vurderes som tilstrekkelig 
med plass til bortårnet, dvs. ca. 0,8-1 m forskyvning pr pallnivå. 

5.7 Vibrasjoner fra sprengning 

Det må settes krav til maksimale vibrasjoner fra sprengning på utsatte konstruksjoner og 
bygninger. Krav fastsettes i henhold til NS8141 (pr. i dag er det NS8141:2001 som er 
gjeldende). 

I forkant av sprengningsarbeidene må det utføres tilstandsregistrering av 
bygg/konstruksjoner det skal måles på. På bakgrunn av tilstandsregistreringen, som må gi 
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en utfyllende beskrivelse av det aktuelle bygget/konstruksjonen inkludert 
fundamenteringsforhold, kan det beregnes en grenseverdi på bakgrunn av NS8141:2001. 

Aktuelle bygg/konstruksjoner som bør tilstandsregistreres og utstyres med vibrasjonsmålere 
er jernbanebru ved pel ca. 4300, høyspentmaster rund pel 2800, Eiendommen «Myrvang» 
(58/4) nær pel 2050, eiendommen 58/8-9 nær pel 1900, 58/7 og 58/6 nær pel 1700 samt 
gårdsbruket Hovde nær pel 1200. 

5.8 Sulfid og vannmiljø 

Erfaringsmessig er syredannende berggrunn knyttet til båndgneiser, og gjerne lengre vest i 
landsdelen, ref. [2]. Vanligvis er disse bergartene tydelig forvitret og rustfargede. De 
bergartene som gjennomgående er registrert innenfor planområdet er kvartsitter, kvartsrike 
gneiser og granitter (tonalitt/trondhjemitt) samt øyegneis og amfibolittisk gneis. Dette er 
erfaringsmessig bergarter som ikke gir sur avrenning. Derfor vurderes ikke dette som en 
aktuell problemstilling her. 

De aktuelle bergartene innenfor planområdet er stedvis kvarts- og feltspatrike, noe som kan 
gi opphav til skarpkantede partikler ved sprengning. Sannsynligheten for stenglige partikler 
kan være til stede i noen grad knyttet til amfibolittene innenfor planområdet. Disse 
vurderingene må innarbeides i YM-plan for reguleringsplanen i sammenheng med vurdering 
av konsekvenser av mulig utlekking av partikler fra sprengning i tilknytning til vannlevende 
organismer/fisk etc.  

5.9 Brukbarhet av steinmasser til vegformål 

Det er i utgangspunktet nesten umulig å si noe generelt om steinmassenes brukbarhet til 
vegbyggingsformål uten å ta prøver og kjøre testing i laboratorium (LA-verdi og Microdeval). 
Dette bør gjøres i tilknytning til der man får de største uttakene av stein. På bakgrunn av 
registreringer i felt er det grunn til å tro at de kvartsrike granittiske gneisene 
(tonalitt/kvartsdioritt o.l.) har høy hardhet pga kvartsinnholdet, men de kan likevel være sprø 
og knuses lett ned slik at lab-verdiene blir lave. I områdene med veksling av kvartsitt og 
glimmerrike benker (se eksempel i Figur 11) vil glimmerinnholdet sannsynligvis føre til 
nedsatt mekanisk styrke i sprengsteinsmassene, så det kan ikke konkluderes klart ut fra 
observasjoner i felt.  

Det er vanskelig å finne lett tilgjengelige, representative prøvetakingssteder langs dagens Fv 
415. Derfor anbefales det å benytte seg av maskiner for å ta seg ut i linja og sprenge noen 
mindre groper for å ta ut steinmateriale til laboratorietesting. Det foreslås som et minimum 
å ta ut ca. 2-3 prøver mellom pel 4000 – 4300 (de største skjæringen langs jernbanen). Her 
er det lett tilkomst til linja fra hogstfelt og skogsbilvei. Videre foreslås 1-2 prøver innenfor 
pel 3300 -3500 der det er grei adkomst også via skogsbilvei. Videre kan det også tas 1-2 
prøver mellom pel 700-1100 der det er adkomst fra Fv 415 og traktorvei inn i området. 

Det trengs ca. 100 kg stein på «knyttnevestørrelse» pr LA-/Microdeval-analyse. Det er en 
fordel om ingeniørgeolog og eventuelt personell fra regionlaboratoriet i Skien er til stede ved 
prøvetakingen for å plukke representative prøver. 
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6. Videre arbeid 
Det anbefales å foreta prøvetaking i linja for å teste bergartenes brukbarhet til 
vegbyggingsformål. 

Ytterligere kartlegging av bergmassene vurderes som fordelaktig i byggefasen når overflaten 
er rensket før sprengning.  

Denne rapporten bør bearbeides til byggeplanfasen slik at den er oppdatert mht. linjeføring, 
detaljering av utforming mot eksisterende jernbane samt resultater fra laboratorieanalyser av 
steinmateriale fra linja. 

7. Krav til oppfølging i byggefasen 
Alle sprengnings- og sikringsarbeider skal følges opp av ingeniørgeolog. 

I forbindelse med sprengningsarbeidene er det en stor fordel å ta en detaljert gjennomgang 
av planene i forbindelse med samhandling med entreprenør slik at man er enige om hvordan 
arbeidet skal gripes an. 
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