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INNLEDNING
I forbindelse med planarbeidet for bygging av Fotballhall ved Litlevatnet skal det sprenges ut en 
bergskjæring. Dette notatet beskriver sikringsprinsipper som kan bli aktuelle å ta i bruk i den 
planlagte bergskjæringen og i terrenget bak. Utvalget av sikringsprinsipper er basert på de geologiske 
beskrivelsene i (1). Endelig dimensjonering og valg av permanent sikring bør bestemmes av 
ingeniørgeolog eller annen fagkyndig person etter at sprengningsarbeidene er ferdige.

Figur 1: Planområde for fotballhallen.

1. PLASSERING AV FOTBALLHALLEN
Det er ønskelig å plassere fotballhallen så nærme bergskjæringen som mulig. For å sikre tilkomst med 
maskiner og utstyr anbefales en avstand på 6 m (Figur 3). I tillegg vises det til beskrivelsene i Figur 2 
Med planlagt maksimal skjæringshøyde på 22 m, er sikkerhetsavstanden 6 m. Bergskjæringen bør 
sikres for å unngå nedfall på folk som oppholder seg i området nedenfor. Det anbefales å tilpasse 
terrenget mellom skjæringsfoten og hallveggen slik at de 3 meterne nærmest fotballhallen kan 
brukes som kjørebane. 

Et annet alternativ vil være å plassere fotballhallen helt inntil bergskjæringen. Da må utført sikring 
være vedlikeholdsfri og ha en levealder lik eller lenger hallens. Gapet mellom bergskjæringen og 
fotballhallen må da enten fylles igjen eller bygges inn og isoleres for å unngå isdannelse. Dersom 
gapet fylles igjen, må tilstøtende vegg dimensjoneres for å tåle trykket fra fyllmassene. 

Asplan Viak anbefaler å plassere fotballhallen med en avstand på 6 m fra bergskjæringens fot. 
Sikringsprinsippet i denne rapporten tar utgangspunkt i denne plasseringen, men vil også i stor grad 
være aktuelle ved andre plasseringsløsninger.
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Figur 2: Dimensjonering av fanggrøft for steinsprang (når bergskjæringen ikke sikres på annen måte) (2).

Figur 3: Oversiktsskisse. Rødfarge avstand mellom skjæringsvegg og fotballhall. Blåfarge støttemur for 
løsmasser.
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2. SIKRING AV BERGSKJÆRINGEN
3.1 Stabilitetsutfordringer
Lagdelingen i berget har strøkretning NV-SØ med varierende fall som følger dalsiden. Det er et 
sprekkesett med samme strøkretning som har fall tilnærmet 90⁰. Strøkretningen er dalsideparallell 
og vil dermed også gå parallelt med planlagt bergskjæring. Sprekkesettet kan gi 
stabilitetsutfordringer i form av enten utglidning, eller velting (Figur 5), avhengig av lokale variasjoner 
på fallvinkelen. I tillegg er det et sprekkesett med strøkretning SV-NØ. Dette har også fallvinkel 
tilnærmet 90⁰. Strøkretningen går på tvers av dalsiden og planlagt bergskjæring og påvirker dermed 
stabiliteten i mindre grad, men det vil kunne føre til søyleformasjoner.

Bergarten er beskrevet som lite til moderat oppsprukket i (1). Dette vil gjenspeile seg i 
bergskjæringen, men lokale variasjoner kan oppstå.

Faktorer som påvirker stabiliteten i bergskjæringen er sprekkenes fallvinkel, ruhet, struktur, 
sammenvoksthet, vannmetning og fylling/belegg i tillegg til temperaturvariasjoner, blokkvekt, 
bergartstype og grad av oppsprekking.

Figur 4: Illustrasjon av sprekkeorientering.

3.2 Metoder for dimensjonering og valg av sikring 

- Vurderinger i felt.
- Bruk av modelleringsprogrammer på PC.
- Beregning av boltebehov med formelen hentet fra /1/:

 𝑁=
𝐺(𝐹sin𝛽 ‒ cos𝛽tan𝜑)+ 𝑈tan𝜑 ‒ 𝑐𝐴

𝐵(sin 𝛼tan𝜑+ 𝐹cos 𝛼)

NV-SØ SV-NØ
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3.3 Utførelse
3.3.1 Topp skjæring

Området fra skjæringstopp og 3 m innover bør renskes til berg. Løsmasser over det renskede 
området sikres mot bevegelse. Dette kan gjøres ved å sette opp en betongmur som holder på plass 
løsmassene (Figur 3). Trær som potensielt kan falle ned fjernes. Det antas at det kan være nødvendig 
å gjøre tiltak for å hindre nedfall av trær i en avstand om lag 10 meter fra topp skjæring.

For å bevare skjæringstoppen best mulig utføres forbolting med fullgyste stag før sprengning. Det 
anbefales å avgjøre eksakt utførelse av forboltingen etter at løsmassene er fjernet fra bergoverflaten 
og salvens konturhull er boret. Man vil da ha et godt informasjonsgrunnlag å gå ut ifra. Vanlig praksis 
er å sette forboltene med fallvinkel 10:1 i motsatt retning av skjæringsveggen. Senteravstand og 
lengder må avgjøres ut ifra vurderingene etter løsmassene er fjernet og konturhullene boret, men 
som et utgangspunkt basert på geologiske beskrivelser i (1) vil Ø32 med lengder på 12 m og cc 0,5 m 
være fornuftig.

3.3.2 Sprengning

Avstanden mellom konturhullene bør maksimalt være 0,7 m. Evt. tettere bormønster kan vurderes i 
partier med dårlig bergkvalitet. Dette må vurderes underveis av bergborer og byggherrens 
ingeniørgeolog. Det blir best plass til hallen dersom konturen sprenges ut i full skjæringshøyde i 
stedet for palling. Ved bruk av denne løsningen er det ekstra viktig at borebas gjør tiltak for å få 
minst mulig boravvik. Etter sprengning bør det utføres pigging, spettrensk og spylrensk, slik at alle 
løse bergfragmenter fjernes fra skjæringsveggen.

3.3.3 Bolting

Det anbefales bruk av fullgyste bolter da gysemassen gir bolten korrosjonsbeskyttelse og dermed 
lengre levetid. Videre bør de være pulverlakkerte og sinkbehandlet. Bolter skal monteres gjennom 
aktuell blokk eller parti og minst 1m inn i fast berg. Omfanget av boltesikringen avgjøres etter at 
bergskjæringen er utsprengt. Anslått forbruk av bolter basert på geologiske beskrivelser i (1) er 10 
bolter med varierende lengder per 100m2 skjæringsvegg. Anbefalte boltetykkelser er Ø20 for 
boltelengder opp til 3 m, Ø25 for 4 m – 6 m lange bolter og Ø32 for bolter lengre enn 6 m.  Under 
forklares aktuell bruk av bolter i bergskjæringen. 

Blokksikring: Bolting av enkeltblokker og låseblokker. Det kan være aktuelt å bruke fjellbånd i 
kombinasjon med boltene. 

Sikring mot utglidning: Bolting gjennom potensielt utglidningsplan.

Sikring mot velting: Bolting gjennom bakenforliggende sprekker/slepper.
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Figur 5: Prinsippskisse for blokkbevegelse og bolting.

3.3.4 Is- og steinsprangnett

For å unngå nedfall av stein og is fra fjellskjæringen kan det monteres nett. Der det kun er fare for 
steinsprang monteres nettet helt inntil bergoverflaten. Ved fare for nedfall av is monteres nettet 20 – 
30cm ut ifra fjellveggen. Behovet for sikring med nett avgjøres etter at fjellskjeringen er utsprengt og 
ferdigrensket. Basert på beskrivelsene av berget i (1) kan man anslå at ca. 20% av fjellskjæringen må 
sikres med nett, men dette anslaget er svært usikkert. Fjellsiden er nordvendt slik at man kan 
forvente noe isdannelse dersom det er vann i skjæringen. Det er ingen bekker som drenerer ned 
fjellsiden.

3. SIKRING MOT STEINSPRANG
Det blir i (1) konkludert med at årlig nominell sannsynlighet for steinsprang er høyere enn 1/5000. 
Ifølge TEK 17 må det da gjøres tiltak for å redusere sannsynligheten til å bli lavere enn dette. Det kan 
gjøres ved spredt bolting og evt. nett i potensielle løsneområder for steinsprang. Ut ifra 
informasjonen i (1) er faren for steinsprang liten, så det er mest sannsynlig ikke et omfattende 
sikringsarbeid som må til.

For å sikre mot steinsprang og avgjøre evt. behov for nett anbefales det at fjellsikrere saumfarer 
potensielle løsneområder (se (1)). Dersom det er ustabile områder som ikke kan festes med bolter, 
må det settes opp nett. Dimensjonering og plassering av nett avgjøres av geolog ved vurderinger i 
felt og modelleringer på pc. Aktuelle nett kan være steinsprangnett, ubåtnett eller wirenett.
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