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Geo og lab

Statens vegvesen planlegger ny trasè for E6 mellom Mettevollia og Rakkenes i Nordreisa og Kvænangen kommuner. Planstreknin-
gen er totalt 17 km lang og inkluderer om lag 2,6 km med bergskjæringer. 

I henhold til NS-EN 1997-1:2004 NA:2008 Eurocode 7 er geoteknisk kategori 2 valgt for bergskjæringene. 

Bergskjæringshøydene varierer mellom 2-23 m hvorav de høyeste bergskjæringene har permanent fjellhylle. Fjellhylla skal ha 
minimum 5 m bredde og ha maksimal høyde 12 m. Det skal være et svakt fall innover for å dempe eventuelt nedfall. Alle berg-
skjæringer skal utføres med helning 10:1. 

Dominerende bergarter langs traseen er granodiorittisk gneis og metasandstein. Ulike varianter av glimmerskifer er også påvist 
langs strekningen. 

Ett bygg med tilhørende septiktanker må tas hensyn til med tanke på vibrasjonskrav fra sprengning. 

Bergskjæringene planlegges sikret med bolter og isnett. 

Løsmassemektigheten på toppen av bergskjæringene varierer mellom 0 og 10 m. Det er knyttet noe usikkerhet til løsmassemek-
tigheten enkelte steder langs strekningen. 

En enkel skredfarevurdering er gjort. 
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Kontrollklasse Kategori Omfang

B (begrenset) 1 Utføres av den som utførte prosjekteringen.

N (normal) 2 Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte 
prosjekteringen. 

U (utvidet) 2 Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte 
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet. 

U (uavhengig) 3 Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Side 2

Pålitelighetsklasse 
(RC/CC) Kontrollklasse

RC1/CC1 B (begrenset)

RC2/CC2 N (normal)

RC3/CC3 U (utvidet)

RC4 Skal spesifiseres

Kategori Valgt  
kategori Kontrollklasse Strekning

1 B (begrenset)

2

3

Prosjektkontroll Enhet/navn Signatur Dato

Begrenset

Normal

Utvidet/Uavhengig

Pålitelighets-/konsekvensklasse 1 2 3 4

Geoteknisk kategori 1 1
Geoteknisk kategori 2 2
Geoteknisk kategori 3 3

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 1 2 3 4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller  
sprøbruddsmateriale (X) X (X)

Fyllinger i sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning (X) X

Spunt og støttekonstruksjoner X (X)

Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold X (X)

Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Konsekvens-  
klasse (CC) Beskrivelse

CC1
Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller 
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC2
Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok 016, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1, 
CC2 og CC3.

Geoteknisk rapport nr. Sveis sak - 2013031895-37

Region nord - Ressursavdelingen - Geo og lab

✔ N (normal) Alle bergskjæringer langs strekningen innenfor reguleringsområdet.

U (uavhengig)

Geo- og laboratorieseksjonen v/ 
Hallvard H. Nordbrøden 2015-04-21

Geo- og laboratorieseksjonen v/ 
Andreas Persson 2015-04-27
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1 INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Statens Vegvesen planlegger utbedringer for å øke den kortsiktige regulariteten vinterstid over 
Kvænangsfjellet på strekningen Mettevollia-Rakkenes. Kvænangsfjellet er en værutsatt 
høyfjellsovergang, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø. Problemene 
blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og dårlig kurvatur.  

Denne rapporten omhandler de om lag 2600m bergskjæringer på denne strekningen fordelt på 
13 lokaliteter. På 3 av lokalitetene er høyden så stor at det er lagt inn permanent fjellhylle.  

Denne rapporten inngår i detaljreguleringsplanen for E6 Mettevollia-Rakkenes i Nordreisa og 
Kvænangen kommuner.  

Foreliggende ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Hallvard 
Nordbrøden.  

1.2 TRASÉVALG OG RAPPORTENS INNHOLD 

Traseen anses som fastlåst inntil eventuell ny reguleringsplan kommer for tunnel for deler av 
strekningen over Kvænangsfjellet.  

Rapporten beskriver de geologiske forholdene langs planlagt vegtrasé (faktadel) og gjør 
ingeniørgeologiske vurderinger (tolkningsdel) av de prosjekterte bergskjæringene. Noen 
skredfarevurderinger er også gjort, men det henvises til egen rapport for fullstendige 
skredfarevurderinger [10]. Et sikringsanslag for bergskjæringene på reguleringsplannivå er 
også gjort.  

1.3 GRUNNLAGSMATERIALE 

1.3.1 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Grunnlag for denne rapporten er ingeniørgeologisk kartlegging langs eksisterende veg utført 
av Hallvard Nordbrøden høsten 2014. Kartleggingen i felt omfatter bergartsfordeling, 
oppsprekking, forvitringsgrad, vannforhold og sideterrengets topografi.  

Følgende grunnlagsmateriale benyttet: 

- Kvartærgeologisk kart, 1:50 000, NGU, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 
- Berggrunnskart, 1:50 000, NGU, http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
- Aktuelle og til en hver tid oppdaterte plantegninger 
- Topografiske kart med høydekoter 1m 

I tillegg er fjellkontrollboringer benyttet for å avdekke løsmassemektighet ved 
bergskjæringslokaliteter over store deler av strekningen.  

1.3.2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Tidligere har det blitt gjort et forprosjekt [11] med utredning av ulike alternativer for 
forbedring og omlegging av vegtrasé for området. I dette forprosjektet er det gjort få 
ingeniørgeologiske vurderinger ut over skredproblematikk og ulike grovt skisserte 
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tunnelalternativer. Ut over forprosjektet er det ikke utført noen annen kjent geologisk 
kartlegging.  

1.4 LINJEFØRING OG OVERSIKT BERGSKJÆRINGER 

Det finnes to ulike veglinjer for prosjektet; linje 10120 og 10500. Det er skilt på disse to 
tegningene fordi deler av strekningen er tenkt erstattet av tunnel på et tidspunkt.  Derfor 
gjøres det midlertidige tiltak for å bedre fremkommeligheten i det området linje 10500 
berører, mens det reguleres for tyngre inngrep i området linje 10120 berører.  

Utbedringsstandard U-H2 80km/t er lagt til grunn med forventet trafikkmengde ÅDT=570.  

Bergskjæringene vil være en blanding mellom rene bergskjæringer med tynt vegetasjons-
/morenedekke og skjæringer med større utslag av løsmasseskjæring over bergskjæringer. 
Enkelte rene løsmasseskjæringer forekommer også. Bergskjæringer med løsmasseutslag 
ovenfor forekommer i de lavereliggende områdene hvor løsmassemektigheten til dels er stor.  

Generelt er bergskjæringsprofil 10:1 valgt med 4,5m eller 6m grøft basert på retningslinjer i 
Håndbok N200 – Vegbygging [3]. Enkelte steder på høyfjellet er det planlagt større grøft, opp 
mot 16m, for oppsamling og rydding av snø på grunn av lokalt store mengder drivsnø.  

Oversikt over bergskjæringene er vist i Tabell 1
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Fra-til profil Maks 
høyde 
[meter] 

Gjennomsnitt
s-høyde 
[meter] 

Helning over 
skjæringstopp 
[grader] 

Løsmassemektighe
t, undersøkt. 
(anslått i parentes) 

Foto Tegning Kommentarer 

Linje 10500:        

10060-10140 2m 1,5m 0-10̊  0-1m (antatt)  C109 Lav og kort skjæring i oppsprukket og dagforvitret berg. Liten 
løsmassemektighet.  

12100-12200 3m 2m 0-15̊  0-1m (antatt)  C112 Lav og kort skjæring. Oppsprukket og dagforvitret berg. Liten 
løsmassemektighet.  

12260-12560 4m 2m 0-10 ̊ 0-1,5m  C112, 
C113 

Sammenhengende skjæring. Noe vegetasjon og løsmasser.  

12870-13200 11m 8m 0-35 ̊ 0-1,5m (antatt) Figur 
2 

C113 Høy sammenhengende skjæring med stor grøft. Til dels svært 
oppsprukket berg i dagen.  

Linje 10120: Maks 
høyde 

Gjennomsnitt
shøyde 

Helning over 
skjæringstopp 

Løsmassemektighe
t 

Foto Tegning  

 

15020-15630 
7m 3m 0-20 ̊ 0-2m (antatt)  C116 Lang stort sett sammenhengene skjæring. Stor utstrekning av 

bergblotninger ispedd noen torv-/myrområder. Disse antas å ha 
liten løsmassemektighet. Liten bekk i profil 15390.  
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15700-15870 
8m 5m 0-10 ̊ 1-3m (antatt) Figur 

3 
C117 Sammenhengende. Noe løsmasseskjæring langs eksisterende veg. 

Bekk i profil 15720. Noe usikker løsmassemektighet.  

 

16960-17170 
16m 10m 10-20 ̊ 0-4m  Figur 

4 
C119 Høy skjæring uten fjellhylle. En stripe med ur ca. 30m bred 

mektighet 4m i borpunkt. Ellers berg i dagen med noe torvmasser.  
 

17720-17800 
10m 5m 0̊ 0-1m   C120 Liten knaus, bart fjell.  

 

18180-18230 
10m 7m 10-30 ̊ 0-11m  C120 Boringer tyder på liten bergskjæring med stort utslag i 

løsmasseskjæring ovenfor. Ingen bergblotninger.  
 

18230-18500 
23m 15m 0-45 ̊ 0-6m Figur5  

Figur  
6  
Figur  
7 

C120 Stor bergskjæring. Fjellhylle 5m bred lagt inn i 10m høyde. 
Blokkig ur i profil 18300-18500.  

 

18530-18670 
22m 12m 20-40 ̊ 0-1m (antatt) Figur 

8 
C120, 
C121 

Stor bergskjæring. Fjellhylle 5m bred lagt inn i 10m høyde i profil 
18540-18660. 

 
18680-18780 

11m 6m 30-70 ̊ 0-1m (antatt)  C121 Lite søkk med en del blokkig ur i profil 18720.  
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18780-18990 

20m 13m 40-90 ̊ 0-1m (antatt)  C121 Stor bergskjæring. Fjellhylle 5m bred lagt inn i 10m høyde i profil 
18790-18990. 

 
19000-19270 

0 0 60-90 ̊ 0  C121 Rasfanggjerde. Kan ikke gå inn i berget på innsiden, se egen 
rapport [12]. Aktuelt å breddeutvide utover, se egen rapport om 
geotekniske vurderinger [14] 

Tabell 1 – oversikt over bergskjæringer 

7 
 



 

1.5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Arbeidet klassifiseres i henhold til Eurocode 7: Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-
1+NA2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler og Norsk Standard 
(2008): NS-EN 1997-2+NA2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert 
på grunnundersøkelser og laboratorieprøver [7, 8]. Geoteknisk kategori er bestemt med 
bakgrunn i vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse.  

Pålitelighetsklasse (CC/RC) settes til 2. Bakgrunnen for dette er at grunnforholdene er 
oversiktlige. Sprengning vil alltid innebære en viss risiko og det er derfor ikke aktuelt å sette 
pålitelighetsklassen ned på grunn av dette.  

Vanskelighetsgraden settes til middels vanskelig basert på kjente og forholdsvis oversiktlige 
grunnforhold til tross for ujevn blotningsgrad langs traseen. Dette baseres på at 
hovedoppsprekkingsretningen har svakt fall inn i skjæringen og lav hyppighet på avskjærende 
sprekkesett som er stabiliserende. Eksisterende bergskjæringer er også jevnt over stabile samt 
at det er lagt inn permanent fjellhylle i de områdene med høye bergskjæringer. Løsmassene på 
stedet er morenemasser og vil ligge stabilt i forholdsvis stor vinkel. 

Det er med bakgrunn i disse vurderingene valgt geoteknisk kategori 2. Kontroll for denne 
geotekniske kategorien er kollegakontroll. Under arbeidet med konkurranseplanen må det 
gjennomføres en vurdering om hele eller deler av strekningen skal skilles ut til kategori 3.  

1.6 INGENIØRGEOLOGISK KOMPETANSE I BYGGEFASEN 

Ingeniørgeologisk kompetanse er spesielt viktig for bergskjæringer som kommer i geoteknisk 
kategori 3 eller på annen måte er krevende. Selv om aktuelle bergskjæringer er vurdert i 
geoteknisk kategori 2, omtales ingeniørgeologisk kompetanse for å kunne tilstrebe god 
oppfølging av sprengnings- og sikringsarbeidene. 
 
Ansvarlig ingeniørgeolog skal utnevnes før anleggsstart. Denne personen må ha relevant 
erfaring og utdanning, samt inneha minimum 1 års relevant erfaring fra oppfølging av 
sprengningsarbeider. 
 
I tillegg bør byggherren tilknytte seg kontrollingeniører til å følge skiftene. 
Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologiske sluttrapporter for 
bergskjæringene. 
 
Personer som utfører geologisk kartlegging langs sprengte bergskjæringer, samt gjennomfører 
vurdering av permanentsikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 
 

- Erfaring med geologisk kartlegging, og beskrivelse av bergmassekvaliteter. 
- Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 
- God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan/byggeplan 

samt utførte grunnundersøkelser. 
- God kunnskap om innholdet i håndbok N200 Vegbygging [3] 
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- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 
 
Se for øvrig håndbok N200 kapittel 221.32 [3] for utdypende anbefalinger angående 
oppfølging i byggefasen.  
 

2 GEOLOGISKE FORHOLD (FAKTADEL) 

2.1 TOPOGRAFI 

Kvænangsfjellet er en høyfjellsovergang med høyeste punkt 402 meter over havet. Det er et 
høyfjellsterreng med tidvis bratt sideterreng. For detaljer se topografiske i Figur 9 og Figur 
10.  

2.2 KVARTÆRGEOLOGI/LØSMASSER 

NGUs kartlegging fra området viser at morenemateriale er dominerende i kvartærgeologien. 
Mektigheten er jevnt fordelt mellom tykt og tynt dekke. I tillegg er det innslag av bart fjell 
samt enkelte forekomster av randmorener. Mot nordre ende av reguleringsområdet er det 
angitt en liten strekning med hav-, fjord- og strandavsteninger. En god del steder i 
sideterrenget for veglinja er det torv- og myrområder. Det stemmer godt overens med 
observasjoner.  

Kvartærgeologien for de ulike bergskjæringslokalitetene er gitt nedenfor. For full oversikt 
over løsmassene i området, se kvartærgeologisk kart i Figur 11.  

Løsmassebeskrivelse av de ulike løsmasseskjæringslokalitetene er gitt nedenfor: 

 

Linje 10500 
12260-12560 

Prosjektert skjæringshøyde 1-4m. Kvartærgeologisk kart fra NGU angir bart fjell. 
Fjellkontrollboringer viser 0,9-1,5 meter løsmassedybde. Noen bergblotninger er observert 
langs strekningen. Torv- og noe morenemasser er i hovedsak observert på strekningen. 
Strekket er forbi Gildetunbygget. Derfor må det gjøres skånsomme inngrep og bygget 
vurderes for rystelseskrav. 

12870-13200 

Kvartærgeologisk kart fra NGU angir bart fjell. Observasjoner viser jevnt over tynt dekke 
med torv og noe morenemasser. Stor utstrekning av bergblotninger. Løsmassemektighet antatt 
0-1,5 meter. 
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Linje 10120 
14800-14970 

NGUs løsmassekart angir morenemateriale med usammenhengende eller tynt dekke over 
berggrunnen. Prosjektert skjæringshøyde 1-4m. Bergkontrollboringer i nærheten angir ca.3m 
til berg. Det antas at hele skjæringa vil være i løsmasser.  

15680-15880 

NGUs løsmassekart angir både angir morenemateriale med sammenhengende dekke, stedvis 
stor mektighet og randmorene. Prosjektert total skjæringshøyde 2-8m. Antatt 
løsmassemektighet opp mot 3m slik at deler av dette kan bli løsmasseskjæring. Skjæring i 
løsmasser langs eksisterende veg 1-2m høyde.  

15960-16110 

NGUs løsmassekart angir morenemateriale med sammenhengende dekke, stedvis stor 
mektighet. Prosjektert skjæringshøyde 1-3m i løsmasser. Prøveserie hentet på dyp 2,7m, hele 
skjæringen antas derfor å være i løsmasser.  

16510-16660 

NGUs løsmassekart angir morenemateriale med sammenhengende dekke, stedvis stor 
mektighet. Prosjektert skjæringshøyde er 2-4m. Skjæring i løsmasser langs eksisterende veg 
har høyde 2-3m. Fjellkontrollboringer i nærheten angir ca. 6-7m dybde til berg.  

16790-16910 

NGUs løsmassekart angir randmorene. Prosjektert skjæringshøyde er 5-16m. Skjæring i 
løsmasser langs eksisterende veg har høyde 4-6m med støttemur ved foten. 
Fjellkontrollboringer angir 11m, 16,7m og 21,6 m til berg på toppen av prosjektert skjæring.  
Hele skjæringen antas derfor å være i løsmasser.  

16960-17050 

NGUs løsmassekart angir morenemateriale med sammenhengende dekke, stedvis stor 
mektighet. Det er observert en 20m bred stripe med blokkig ur som danner utslaget. 
Fjellkontrollboring viser 4m dybde til fjell i topp skjæring. NGUs løsmassekart er tolket til å 
ikke stemme. Prosjektert skjæringshøyde 5-24m i ura. Mulig rensk til berg er tilstrekkelig. 
Bergblotninger er observert like nord for ura.  

18090-18180 

NGUs løsmassekart angir morenemateriale med usammenhengende eller tynt dekke over 
berggrunnen. Fjellkontrollboringer i profil 18040 viser løsmassemektighet på 0,4m. 
Fjellkontrollboringer i profil 18100 viser løsmassemektighet på 1,3m, 9,8m og 11,4m til berg. 
Dette indikerer til dels stort utslag i løsmasseskjæring på sørsiden av prosjektert veglinje, 
antatt høyde 4-28m. Det antas at utslaget kan bli mindre på den høyeste delen pga. en 
bergknaus mot toppen av skjæringa, men dette er ikke befart.  

18180-18290 
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NGUs løsmassekart angir både morenemateriale med usammenhengende eller tynt dekke over 
berggrunnen og bart fjell. Fjellkontrollboringer viser løsmassemektigheter på hhv. 11m, 3m, 
5m, 0,5m og 0,1m innenfor de angitte profilene.  

En bekk renner gjennom et myrområde i profil 18270. Fjellkontrollboringer viser ca. 6m 
dybde til berg her, se Figur 6.  

18290-18470 

NGUs løsmassekart angir bart fjell. Fjellkontrollboringer viser 0-1m løsmassemektighet tom 
profil 18320. I profil 18350-18500 er det observert en del blokkig ur. Her er det ikke foretatt 
fjellkontrollboringer på grunn av tilkomstproblemer, men mektigheten til ura er antatt å være 
1-2m, se Figur 8.  

18480-18530 

NGUs løsmassekart angir humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen. Observasjoner tyder 
på at mektigheten er 0,5-2m, se Figur 8. Prosjektert bergskjæring 2-9m. Bekk renner gjennom 
i profil 18510.  

19310-19940 

Varierende og usammenhengende løsmasseskjæring med prosjektert høyde 0-7m. NGUs 
løsmassekart angir skredmateriale. Det skal installeres et rasfanggjerde med 
energiabsorpsjonskapasitet 3kJ langs hele strekningen, se egen rapport [12].  

20160-20690 

NGUs løsmassekart angir både randmorene og hav-, fjord- og strandavsetning med tynt eller 
usammenhengende dekke. Prosjektert skjæringshøyde 2-18m. Skjæring i løsmasser langs 
eksisterende veg har høyde 2-3m.  

 

2.3 BERGGRUNNSGEOLOGI 

Berggrunnen består av metamorfe bergarter med mange varierende typer i lagdeling i følge 
NGUs berggrunnskart [1]. Dette stemmer bra overens med observasjoner i dagen som 
avdekker stor utstrekning av skifrige bergarter med ulik oppsprekking og glimmerinnhold.  

Stedvis forekommer det kalkholdige bergarter i følge NGUs berggrunnskart. Disse er ikke 
avdekket ved befaringer i områder med prosjekterte bergskjæringer. Dersom disse påvises noe 
sted bør de benyttes i fylling eller andre ikke-bærende lag i forbindelse med vegbygging. Se 
for øvrig rapport om vegteknologi [13].   

For full oversikt over bergartene i området, se berggrunnskart i Figur 12.  

 

Berggrunnsgeologien for de ulike bergskjæringslokalitetene er gitt nedenfor: 

Linje 10500 
10060-10140 
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Observasjoner viser sammenhengende bergskjæring av ca. 0,5m høyde langs eksisterende 
skjæring. Ny skjæring vil få 1-2m høyde. Bergarten er oppsprukket. Jamfør NGUs 
berggrunnskart er bergarten registrert som kvartsitt.  

12100-12200 

Eksisterende skjæringshøyde ca. 1,5 meter langs veg. Prosjektert skjæringshøyde 1-3 meter. 
Metaarkose er gitt av NGUs berggrunnskart og stemmer godt over ens med observasjoner i 
dagen. Berget er oppsprukket.  

12260-12560 

Bergskjæring langs eksisterende veg store deler av strekningen, ca.1-3m høyde. Prosjektert 
skjæringshøyde 2-4 meter. Berg observert i dagen langs store deler av strekningen. Bergarten 
er registrert som metaarkose.  

12870-13200 

Bergskjæring langs eksisterende veg med maksimal høyde ca.6 meter. Prosjektert 
skjæringshøyde 3-9 meter. Eksisterende skjæring svært oppsprukket. Foliert og oppsprukket 
berg observert i dagen langs planlagt vegtrasé. Bergarten er registrert som metaarkose og er 
testet for mekaniske egenskaper, se kapittel 6.  

 

Linje 10120 
15020-15630 

Bergskjæring langs eksisterende veg er usammenhengende med høyde 1-3m. NGUs 
berggrunnskart angir granodiorittisk gneis. Prosjektert skjæringshøyde 1-8m. Stor utstrekning 
av bergblotninger, noen forekomster av mindre områder med antatt grunne torv- og 
myrområder.  

15700-15870 

NGUs berggrunnskart angir granodiorittisk gneis. Prosjektert skjæringshøyde 2-8m. Skjæring 
i berg langs eksisterende veg 1-3m høyde. Se Figur 3. Moderat oppsprekking.  

16960-17170 

Bergskjæring langs eksisterende veg har høyde 2m og er registrert som granodiorittisk gneis. 
Bergarten er testet for mekaniske egenskaper. Noe vann er observert i skjæringa. Bergarten er 
noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med fall delvis inn i skjæringen. Prosjektert 
skjæringshøyde 6-16m. Se Figur 4.  

17720-17800 

Ingen bergskjæring langs eksisterende veg. Bergarten er registrert som granodiorittisk gneis, 
men er forholdsvis massiv i overflaten i motsetning til andre bergskjæringer i området. 
Prosjektert skjæringshøyde 3-10m.  
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18180-18230 

Bergskjæring langs eksisterende veg med høyde 2-4m og er registrert som granodiorittisk 
gneis. Bergarten er noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med fall 300/034 SV inn i 
skjæringen. Prosjektert skjæringshøyde 6-10m høyde i berg basert på fjellkontrollboringer, 
løsmasseskjæring med varierende høyde ovenfor bergskjæring langs hele strekningen.   

18230-18500 

Bergskjæring langs eksisterende veg med høyde 2-6m og er registrert som granodiorittisk 
gneis. Bergarten er testet for mekaniske egenskaper, se kapittel 6. Bergarten er noe 
oppsprukket langs foliasjonsplanet med gunstig fall inn i skjæringen. En mindre bekk renner 
gjennom eksisterende skjæring i profil 18270. Prosjektert skjæringshøyde 8-23m i berg basert 
på fjellkontrollboringer. Stedvis løsmasseskjæring ovenfor bergskjæring langs strekningen. 
Fjellhylle med 5m bredde lagt inn langs strekningen. Fjellhylla starter i 10m høyde.  

18530-18670 

Bergskjæring langs eksisterende veg med høyde 2-5m og er registrert som granodiorittisk 
gneis. Bergarten er noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med gunstig fall fra veg. En del 
vann er observert i skjæringa. Prosjektert skjæringshøyde 4-22m. Strekningen 18540-18660 
har fjellhylle med 5m bredde. Fjellhylla starter i 10m høyde.  

18680-18780 

Bergskjæring langs eksisterende veg med høyde 2-5m og er registrert som granodiorittisk 
gneis. Bergarten er noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med gunstig fall fra veg. En del 
vann er observert i skjæringa. Prosjektert skjæringshøyde 5-11m. Noe torv og blokkig ur i er 
observert i overflaten.  

18780-18990 

Bergskjæring langs eksisterende veg med høyde 2-5m og er registrert som granodiorittisk 
gneis. Bergarten er noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med gunstig fall fra veg. En del 
vann er observert i skjæringa. Prosjektert skjæringshøyde 10-20m. Hele strekningen har 
fjellhylle med 5m bredde. Fjellhylla starter i 10m høyde. Noe humus- og vegetasjonsdekke 
med liten mektighet er observert i overflaten langs eksisterende bergskjæring.  

19000-19270 

Bergskjæring/fjellvegg langs eksisterende veg med høyde om lag 100m. Bergarten er 
registrert som granodiorittisk gneis. Bergarten er noe oppsprukket langs foliasjonsplanet med 
gunstig fall fra veg. Det er ikke prosjektert skjæring på grunn av stor høyde og fare for 
destabilisering av fjellveggen ovenfor. Noe utsprengning av enkelte nabber kan bli aktuelt for 
å tilfredsstille sikkerhetskrav. Det skal installeres et rasfanggjerde med 
energiabsorpsjonskapasitet 5kJ langs strekningen som et eget prosjekt [12].  

 

2.4 STRUKTURGEOLOGI 

Bergartene innenfor reguleringsområdet domineres av granodiorittisk gneis i østre del. I 
vestre del dominerer metasandstein med innslag av flere ulike typer glimmerskifer i veksling. 
Disse bergartene later til å ha glidende overganger.  
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Der granodiorittisk gneis er dominerende, profil 15000-20600, følger hovedoppsprekkingen 
foliasjonsplanet (F1) med innslag av svak folding, se Figur 5 og Figur 7. Foliasjonsplanet (F1) 
har de fleste steder et fall inn i skjæringen som varierer mellom 10̊ og 50̊. Det har varierende 
strøk 290-350. Ett steilt sprekkesett (S1) er registrert med nær vertikalt fall. Dette avskjærer 
foliasjonsplanet og kan potensielt danne enkelte blokker. Oppsprekkingen er moderat og det 
er lite overflateforvitring i de bergblotningene som er observert. Sprekkene er jevnt over 
lukkede og inneholder lite/ingen finstoff. Sprekkeavstanden er 5-50 cm for F1 mens det 
avskjærende sprekkesettet S1 har varierende hyppighet, 10-200cm. Se figur 13 for 
sprekkerose. 

I den vestre delen av reguleringsområdet, ca. pel 8700-15000, er det registrert metaarkose 
samt ulike varianter av glimmerholdig skifer. Denne er tidvis overflateforvitret og 
oppsprukket, se Figur 2. Hovedoppsprekkingen følger foliasjonsplanet (F1) med 
sprekkeavstand 5-20cm. Fallet til foliasjonsplanet er 15̊-30̊ inn i skjæringen i områdene med 
bergskjæringer av vesentlig høyde. En del villsprekker eksisterer også. Bergartene i området 
er stedvis sterkt oppsprukket. Se figur 14 for sprekkerose. 

3 VANNFORHOLD 
Mellom profil 16950 og 17100 er det observert vann i dagens skjæring. Ny skjæring på opp 
mot 15m gjør at det bør undersøkes nærmere med vinterbefaring.  

Det er observert én bekk ca. i profil 18260. Denne renner gjennom en myr som ligger ovenfor 
den høyeste del av skjæringen i profil 18200-18530. Ellers er noe vann spredte steder i 
eksisterende skjæring.  

Mellom profil 18500 og 19000 er det registrert store mengder isnedfall i NVDB [5] samt noe 
snøskred i form av små løssnøskred etter store snøfall. Større strekker med vann og våt mose 
er observert i eksisterende skjæring.  

4 SIDETERRENG – SKREDFARE (TOLKNING) 

4.1 STEIN OG IS 

I Rakkenesura, pnr 19000-20000, er det registrert store mengder steinsprang [5]. På denne 
strekningen kommer det et rasfanggjerde i 2015 som et separat prosjekt. I profil 18500-19000 
er det registrert store mengder isnedfall [5]. Dette er et kjent problemområde med liten 
vegbredde, lite/ingen grøft og ingen sikringstiltak for is.  

4.2 SNØ 

Området forbi Mettevollia i vestre del av reguleringsområdet er utsatt for store skred og 
beskrevet i forprosjektet samt egen rapport for skredfarevurderinger [11, 12].   

I østre del av reguleringsområdet er det deler av veglinja som ligger innenfor teoretisk mulige 
snøskredområder mellom Klokkarsteinsvingen og Rakkenesura, pel 18500-19000. Det er 
rapportert snøskred på denne strekningen i NVDB [5]. Dette er mindre løssnøskred som går 
kort tid etter eller under snøvær pga. bratt sideterreng over 45 grader. Dette har blitt bekreftet 
av driftsavdelingen ved Karl Martin Eriksen at forekommer hver vinter etter større snøfall 
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samt i mildværsperioder. Da det er prosjektert 6m grøft på denne strekningen antas det å være 
tilstrekkelig sikring forutsatt at grøften ryddes jevnlig etter større snøfall.  

4.3 JORD 

Deler av eksisterende strekning ligger innenfor NVEs teoretisk mulige fareområder for 
jordskred. Det er gjennomgående mye tynt morenemateriale og bart fjell langs strekningen, 
samt noen områder med tykk morene. Omlegging av vegen gjøres ikke i noen av 
fareområdene. Det er heller ikke rapportert inn noen jordskred i NVDB på strekningen. Det 
anses derfor som liten fare for jordskred og det skal trolig sjeldent store og intensive 
nedbørsmengder til for at det skal oppstå.  

5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER (TOLKNING) 

5.1 UTFORMING OG BERGSIKRING 

Basert på oppsprekkingsgrad og eksisterende bergskjæringer langs traseen er det sannsynlig at 
bergskjæringene i all hovedsak vil være stabile eller kunne stabiliseres ved hjelp av 
tradisjonelle sikringsmetoder som bergbolter og fjellbånd/nett. Det forutsetter 
kontursprengning av skjæringene med helning 10:1. 

I områder med prosjektert skjæringshøyde over 12m er det lagt inn fjellhylle som er 10m høy 
fra bakkeplan og 5m bred. Det anbefales at den utføres med bergvegg hvor helningen er 10:1. 
Fjellhylla bør ha helning 1:10 innover i skjæringa og være minimum 5m bred. I enkelte 
områder er fjellhylle utelatt på grunn av svært bratt overliggende terreng og av praktiske 
hensyn til gjennomføring av drivingen.  

5.2 SPRENGNING 

I dette kapitlet gis det informasjon og anbefalinger om sprengningsopplegg basert på 
informasjon på dette stadiet. 
 
Nedenfor følger utdrag fra Håndbok N200 Vegbygging [3] som omhandler dette temaet. 
Kapittel 22 Skråninger og skjæring i berg. 221 Generelt. 
 
Ansvarlig for de geologiske undersøkelsene skal kvalitetssikre at konkurransegrunnlaget 
gjenspeiler de geologiske utfordringene mht. skjæringsutforming, sprengningsmetoder (inkl. 
salvestørrelser og pallhøyder), sikringsmetoder og sikringsmengder.  
(….) 
Under bygging skal berget forløpende kartlegges og stabilitetsforholdene vurderes slik at 
sprengningsmetoder (inkl. Salvestørrelser og pallhøyder), helningsvinkel og sikring kan 
bestemmes og utføres på forsvarlig vis.  
 
 
Inntil Statens Vegvesen som byggherre får høstet mer erfaring med oppfølging av utførende 
sprengnings-entreprenør med hensyn til dette punktet, vil de ingeniørgeologiske rapportene 
ikke legge for tydelige og detaljerte føringer for hvordan sprengningsarbeidet skal 
utføres. Dette for ikke å frata sprengningsentreprenøren det faglige ansvaret. Det som er 
omtalt i denne rapporten er forhold som sprengningsarbeidene skal foregå ved. Ved senere 
detaljering og utforming av konkurransegrunnlag blir det da viktig å få reelle valgmuligheter 
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som tilpasses etter hvert. I den grad detaljer beskrives, må ikke nærliggende eller alternative 
løsninger utelukkes. 
 
Det er fokus hos byggherre på å få gjennomført en skånsom sprengning av bergskjæringene, 
for å redusere skadene på det gjenstående berget. Generelt anbefales kontursprengning i form 
av slettsprengning for skifrige bergarter. Det vil være både høye og lave bergskjæringer, men 
det antas at sprengningsarbeidet vil foregå i dagfjellsonen. Erfaringsmessig er denne noe mer 
oppsprukket og forvitret enn lengre ned i berggrunnen.  
 
Pilotveger/anleggsveger for å nå bergskjæringskanten med konvensjonell pallborevogn er det 
ikke satt noen generell begrensning mot. Dette blir vurderinger som utførende entreprenør må 
gjøre. 
 
Stedvis høye bergskjæringshøyder, >20 m tilsier boring av to paller (10:1). De fleste steder 
ligger bergskjæringene inntil dagens E6. Det må derfor tas hensyn til trafikkavvikling og 
tillatte stengningstider.   
 

5.3 KVIKKLEIRE.  

Ingen grunnundersøkelser som er utført viser forekomster av sprøbruddmateriale. De lavest 
beliggende områdene det skal sprenges ligger på om lag 100 moh. Marin grense i området 
ligger på ca. 85 moh. Med bakgrunn i løsmasseregistreringer i forbindelse med 
grunnundersøkelsene, kvartærgeologisk kart samt topografi i området det skal sprenges anses 
ikke kvikkleire som en reell problemstilling under sprengningsarbeidene.  

5.4 RENSK 

Det anbefales rensk med maskinrensk og spettrensk. Der det skal sprenges ned ved hjelp av 
pall er det viktig å gjøre tilstrekkelig rensk og sikring før nedre pall sprenges ut. Spesielt 
viktig er det å renske topp skjæring for løsmasser, minimum 2m fra skjæringskanten.  

5.5 LØSMASSER 

Løsmassene i området består av ur- og morenematerialer. Det antas at disse løsmassene vil 
ligge stabilt i vinkel ca. 1:2. Det skal renskes minimum 2m fra skjæringskanten.  

I enkelte områder er terrenget sidebratt med noe løsmasser i overkant. Det antas at dette kan 
renskes 2m fra bergskjæringskanten og legges 1:2 og dermed oppnå tilstrekkelig sikkerhet. 
Dersom det lokalt er større forekomster av løsmasser enn det som er observert i forsenkninger 
eller liknende bør plasstøpt mur vurderes. I et slikt tilfelle kan det bli aktuelt å vurdere 
sognemur som arbeidssikring. Sognemuren kan ha høyde om lag 1m med 50x100mm plank 
som støttes opp av vertikale Ø32 mm jern som er gyst fast i 1m dype borehull.  

5.6 SVAKHETSSONER 

I pnr 18270 går det et bekkeløp som er tolket som en svakhetssone, dette er bekreftet av 
fjellkontrollboringer som viser opp mot 6m til bergoverflaten. Fjellkontrollboringene viser at 
svakhetssonen er mellom 10 og 30 meter bred.  

Det renner et par bekker gjennom løsmasseskjæring i pnr 16820 og 16920 som kan 
representere mindre svakhetssoner.  
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5.7 VANNHÅNDTERING 

På strekket profil 16950-17100 kan bli aktuelt å sikre mot iskjøving ved hjelp av isnett på 
grunn prosjektert høyde på bergskjæring opp mot 15m. Vurderes nøyere etter behov. 

I profil 18050-18500 antas det at det kan forekomme is-problematikk ved etablering av nye 
bergskjæringer. Der det kommer ned en bekk i profil 18270 anbefales det installasjon av 
nedføringsrenne for bekkeløpet [4]. I tillegg bør isnett vurderes dersom det ansees nødvendig 
andre steder i området rundt bekkeløpet. En alternativ eller supplerende løsning som bør 
vurderes er dreneringsgrøft i bakkant av løsmasseskjæringen ovenfor bergskjæringen. Dette 
kan hindre vannsig fra myrområdet i bakkant av den prosjekterte skjæringen.  

På strekket profil 18500-19000 er det problemer med mindre løssnøskred og isnedfall. Siden 
det er lagt inn solid grøft iht. krav i håndbok N200 [3] antas det at denne tar unna for det som 
kommer ned av snø. Det må sikres med isnett langs deler strekningen, men det bør vurderes 
spesielt hvor de største problemområdene er. Det anbefales å gjøre dette i samråd med 
lokalkjent brøytemannskap samt driftsavdelingen. En befaring vinterstid er fordelaktig for å 
vurdere faktiske forhold. Antatt mengde isnett er noe i underkant av halve strekningen. 

 

5.8 VIBRASJONSKRAV OG BYGNINGSBESIKTELSE 

Det skal etableres bergskjæringer forbi Gildetunbygget på toppen av Kvænangsfjellet, ca 
profil 12500 for linje 10500. Bygget ligger på det nærmeste om lag 10m fra planlagt 
bergskjæring. I den forbindelse må bygget besiktes på forhånd og det må utarbeides 
vibrasjonskrav til sprengingsopplegget i henhold til gjeldende krav [6, 7]. Det ligger også to 
septiktanker i bakken nært vegen nordvest for bygget som må registreres inn og besiktiges.  

5.9 SIKRINGSARBEIDER 

Statens Vegvesens håndbok N200 Vegbygging sier i figur 222.1 om funksjonskrav at  

En skjæring bør bygges slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20 årene. Det 
samme gjelder løsmasse på skjæringstopp.  

Alle sikringsarbeider i denne rapporten tar utgangspunkt i å tilfredsstille disse kravene.  

Sikring mot steinsprang 

Langs strekningen profil 19000-19950 er det planlagt et rasfanggjerde som sikring mot 
steinsprang på veg. Dette består av to ulike rasfanggjerder med energiabsorpsjonskapasitet 
5000kJ og 3000kJ. Dette er et prosjekt som behandles separat [12]. 

Sikring av bergskjæringer 

Store mengder bergskjæringer gjør at sikringsomfanget og –metodene varierer. I de fleste 
skjæringene vil spredt bolting være tilstrekkelig da mange av skjæringene har 
gjennomsnitthøyder 2-5m. En del av skjæringene har høyde 10-20m med innlagt permanent 
fjellhylle. Disse vil kreve bolter av ulike lengder, og stedvis bør det vurderes behov for 
steinsprangnett, isnett og forbolting. 

Det forutsettes at både maskinell og spettrensk er gjennomført før sikringsarbeidet kan starte. 
Ved oppstart av sikringsarbeidet skal endelig behov for permanent sikring bestemmes. På 
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grunn av at kvaliteten på sprengningsarbeidet påvirker endelig sikring er det viktig at dette 
utføres i henhold til gitte føringer, se kapittel 5.2.  

 

Anslåtte sikringsmengder kan sees i Tabell 2. 
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Tabell 2 - Anslåtte sikringsmengder for bergskjæringene. 

Pel fra Pel til m 
Gj.snitt 
høyde 

Areal, 
m2 Forventet kontur 

Ø20, 3 
m.  Ant. 
bolt 

Ø20 4 
m 

ø32 
Forbolti
ng Isnett 

Plankegjer
de. 
Arbeidssikr
ing 

Kommentarer som tilsier 
spesiell sikring 

10060 10140 80 1,5 120 
 

0           

12100 12200 100 2 200 
 

0           

12260 12560 300 3 900 Noen enkeltbolter 20           

12870 13200 330 8 2640 Blokkig, 0,5 bolt/m 165 50 15     
Stor grøft, minker boltebehovet 
muligens noe 

15020 15630 610 3 1830 Stor-blokkig, 0,1 bolt/m 61 15         

15700 15870 170 5 850 Stor-blokkig, 0,1 bolt/m 17           

16960 17170 210 10 2100 Småfallent, 1,5 bolt/m 315 20 50 30     

17720 17800 80 5 400 Stor-blokkig, 0,1 bolt/m 8           

18180 18230 50 7 350 Blokkig, 1 bolt/m 50 10         

18230 18500 270 15 4050 
Småfallent stor høyde, 2 
bolt/m 540 150 100 30  30 Nedføringsrenne for bekk 

18530 18670 140 12 1680 
Småfallent stor høyde, 2 
bolt/m 280 50 70 50  30 

Løsmasser i topp som må 
håndteres 

18680 18780 100 6 600 
Småfallent stor høyde, 2 
bolt/m 200   50 30  20 

Løsmasser i topp som må 
håndteres 

18780 18990 210 13 2730 
Småfallent stor høyde, 2 
bolt/m 420 50 70 50  30 

Løsmasser i topp som må 
håndteres 

SUM   2650   18450   2076 345 355 190 110 
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5.10 PÅVISNING OG HÅNDTERING AV FORURENSEDE MASSER 

Det har kommet en merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning som påpeker at det finnes 
potensielle forekomster av sulfidførende bergarter i nærheten av reguleringsområdet.  

Fremgangsmåten for å avdekke og håndtere denne problemstillingen er ikke beskrevet i noen 
håndbøker fra Statens Vegvesen. I kontakt med vegdirektoratet har det i første omgang blitt 
anbefalt å gjøre kartlegging av utbredelsen av sulfidførende bergarter på de strekningene det 
skal etableres bergskjæringer. På grunn av vintersesongen har det ikke vært mulig å utføre 
denne kartleggingen i detaljreguleringsplanprosessen. 

NGUs malmdatabase [9] angir at det er registrert en forekomst av sulfidmineraler, forekomst 
1942-090, i nærheten av reguleringsområdet. Denne beskriver en forekomst som ligger om 
lag 1 km nord for eksisterende veg. Dette tyder på at det finnes forekomster av 
sulfidmineraler i området rundt reguleringsområdet, men utbredelsen i prosjekterte 
bergskjæringer er på dette stadiet noe usikker. De observasjoner som ble gjort under 
feltkartlegging tyder på at dette ikke vil være et problem. Ytterligere undersøkelser med tanke 
på denne problemstillingen utføres i barmarksesongen og tas med i et konkurransegrunnlag.  

Ved en eventuell avdekking av sulfidførende bergarter ved feltkartlegging må det utredes 
utstrekningen av disse. Fordi mineraler som kan gi sur avrenning ofte er sekundært tilført til 
berget vil mengden variere sterkt fra forekomst til forekomst. Det er derfor også ikke gitt at en 
utbredelse av sulfidførende bergarter nødvendigvis gir sur avrenning. Det må derfor også 
undersøkes i hvor stor grad avrenning forsures av den aktuelle bergarten som sprenges ut.  

I det videre arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget tas dette temaet med. Det må 
kartlegges for sulfidmineraler som svovelkis, jarositt og andre kismineraler samt enkelte 
rustførende soner.  

Ved en eventuell avdekking av sulfidførende bergarter må det utarbeides en plan for trygg 
håndtering av massene.  

6 KVALITET OG ANVENDELSE AV STEINMATERIALET 
Det har blitt testet bergartsprøver for de mekaniske verdiene Los Angeles, Micro-Deval og 
flisighet på tre ulike lokasjoner, se Tabell 3 og vedlegg med resultater fra test av 
styrkeparametere.  

Prøvene er tatt fra områdene hvor det planlegges størst inngrep i form av bergskjæringer. 

Prøve 2 og 3 oppfyller kravene til forsterkningslag. Prøve 1 oppfyller også kravene til 
forsterkningslag, men ligger tett opp mot grenseverdien. Massene har derfor jevnt over god 
kvalitet. Det henvises for øvrig til rapport for vegteknologi for nøyere utdypning [13].  

 

Tabell 3 – Resultater fra Los Angeles, Micro-Deval og flisighetsindeks 

Prøve Sted Densitet Los Angeles Micro-
Deval 

Flisighet 

1 Vegdalssvingen, pel 
13050 

2,70 26 14 19 
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2 Pel 17050 2,70 22 7 21 
3 Klokkarsteinsvingen 

Pel 18200-18500 
2,69 23 8 14 

 

 

7 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID 
Tilstandsvurdering og beregning av vibrasjonskrav 

Det må i forbindelse med sprengning i nærheten av Gildetunbygget, ca. profil 12500, gjøres 
en tilstandsvurdering. Det må også kartlegges byggemateriale og fundamenteringsmetode 
basert på krav i NS 8141-1:2012+A1:2013 [6].  

Geologisk kartlegging 

Det bør utføres supplerende detaljert berggrunnskartlegging til konkurransegrunnlaget. 
Spesielt i områdene hvor det er høye bergskjæringer (>10m) og det planlegges permanente 
fjellhyller. Spesielt oppsprekking og eventuelle glideplan som må sikres spesielt bør 
avdekkes.  

Det bør også utføres vinterkartlegging av områdene som er berørt av isnedfall for å registrere 
behovet for isnett, profil 18200-19000.  

Kartlegging av sulfidførende bergarter 

Det må avdekkes om problemstillingen om potensielle sulfidmineraler i planlagte 
bergskjæringer er reell. Det må kartlegges om det finnes sulfidmineraler som svovelkis og 
andre kismineraler samt enkelte rustførende soner i.  

Detaljerte ingeniørgeologiske vurderinger 

Det anbefales at det gjøres flere og mer detaljerte ingeniørgeologiske vurderinger av forhold 
som er belyst i kapittel 5. Det bør også vurderes om det er forhold som er utelatt i denne 
rapporten og som bør være med i et konkurransegrunnlag.  

8 SHA 
Bergskjæringene sprenges ut helt inntil eksisterende E6 og i tidvis trangt og sidebratt terreng. 
For å sørge for sikker trafikkavvikling er det viktig med tilfredsstillende rensk og bergsikring.  

Der bergskjæringene blir spesielt høye (>10m) er det er viktig å avdekke eventuelle glideplan 
mot veg. Dersom dette avdekkes må det vurderes å forbolte eller sprenge ut langs glideplan i 
samråd med geologisk ansvarlig personell.  

I områder med sidebratt terreng hvor det er løsmasser over bergskjæringene som skal 
sprenges må dette gjøres en vurdering på arbeidssikring. Generell rensk skal alltid utføres. I 
tillleg kan sognemur være god arbeidssikring ved mindre løsmassemektigheter. Eventuelt er 
plasstøpt mur et alternativ dersom det er stor løsmassemektighet og/eller bratt sideterreng. 
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Rensk til berg er også et fullgodt alternativ der risikoen for utrøysing av løsmasser videre 
oppover i terrenget ikke er til stede. 
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Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 1: 

Metaarkose i Vegdalssvingn pel ca. 13100 i skissert ny veglinje som ikke følger eksisterende 
veg. Svært forvitret i overflaten. 

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 2: 

Oppsprekking av metaarkosen i Vegdalssvingen, bilde tatt ca i pel 13100 langs skissert ny 
veglinje.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



 

24.04.2015 

Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 3: 

Bilde tatt i ca pel 15800. Viser granodiorittisk gneis med om lag horisontal oppsprekking. 
Tynt torvdekke over. Skjæringshøyde om lag 3m.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



 

24.04.2015 

Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 4: 

Bilde i pel ca 17100. Viser granodiorittisk gneis med horisontal oppsprekking. Noe torv i 
overflaten, men det antas liten mektighet jevnt over. Eksisterende skjæring har høyde 1-3m, 
prosjektert skjæringshøyde opp mot 15m.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



24.04.2015 

Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 5: 

Granodiorittisk gneis i ca pel 18250 i skissert ny veglinje som ikke følger eksisterende veg.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 6: 

Profil ~18270. Myrområde med bekk som renner gjennom. Prosjektert skjæringshøyde 9-
15m i berg med 2-6m løsmasseskjæring i overkant.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



 

Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 7: 

Granodiorittisk gneis i ca pel 18400. Lagdeling og oppsprekking er representativt for 
bergarten.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 8: 

Profil 18530. Bekk som renner under eksisterende veg.  

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 9: 

Oversiktskart over planområdet. Målestokk ~1:350 000 

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 10: 

Oversiktskart over E6 Kvænangsfjellet. Ny veglinje sees uthevet med mørk blått.  

Geo- og laboratorieseksjonen 

1:50 000 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 11: 

Kvartærgeologisk kart fra NGU (http://geo.ngu.no/kart/losmasse). Målestokk ~1:30 000 

Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 12: 

Berggrunnskart fra NGU (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/). Målestokk ~1:30 000 

Geo- og laboratorieseksjonen 
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Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 13: 

Sprekkerose for bergskjæring i profil 12900-13100. F1: foliasjonssprekkesettet. S1: villsprekk, ikke 

gjentagende.  

Sprekkeavstand: F1: 5-20cm. S1: tilfeldig oppsprekking 
Geo- og laboratorieseksjonen 

19 ̊ 

77 ̊ 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 14: 

Sprekkerose for bergskjæring i profil 18050-18500. F1: foliasjonssprekkesettet. S1: steilt gjentagende 

sprekkesett.  

Sprekkeavstand: F1: 5-50 cm. S1: 10-200 cm 

 
Geo- og laboratorieseksjonen 

34 ̊ 
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Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 15: 

Ortofoto over profil 10000-15000. Store områder med bergblotninger kan sees spesielt omkring 

Gildetunbygget i profil ca. 12500.  

 
Geo- og laboratorieseksjonen 



Detaljreguleringsplan 

E6 – Mettevollia-Rakkenes 

Figur 16: 

Ortofoto over profil 15 000-20 000. En del bergblotninger kan sees i vestre del av utsnittet samt noe i 

overkant av Rakkenesura i østre del. 

 
Geo- og laboratorieseksjonen 
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Normalprofil

Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes.
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F106

Normalprofil

Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes.

P:
\1

9E
V

00
00

6U
_0

00
03

\0
8_

2D
 D

A
K

\T
em

a\
N

or
m

al
pr

of
il_

ty
pi

sk
.d

w
g,

 F
10

6,
 2

0.
02

.2
01

5 
14

:0
0:

38



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Mettevollia



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Bergmorenna



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Nordreisa kommune

Kvænangen kommune

Kommunegrense

Midlertidig masssetak



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Gildetun



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Gildetun

Gildetun

Brøytestasjon

Vegdalssvingen



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Telegraflia



Linje 10500

Slutt linje 10500 profil 14653 Sta
rt 

lin
je 

10
21

0 p
rof

il 1
44

00

Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Slutt linje 10500 profil 14653 St
art

 li
nje

 10
21

0 p
ro

fil
 14

40
0

Linje 10500

Linje 10120

Linje 10120

Storsvingan



Linje 10120

Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Bru

Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Sandneselva



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Klokkarsteinsvingen



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning

Rakkenesura



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Forslag til detaljregulering for 
E6 Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes
Plan- og profiltegning



Samlestatistikk tilslag
Region Nord

Labsys SVV-P-1.3.2 - 12.11.2014 12:42

Laboratorium
: R

egionlaboratoriet N
ordkjosbotn - I henhold til H

014 labprosess: 14.422, 14.432, 14.434, 14.439, 14.4521, 14.455, 14.456, 14.458

P
rø

veopphav: (B
) B

yggherre (E
) E

ntreprenø
r (P

) P
rodusent

Oppdragnr. 5140289 Massetaknr. Navn
Vegprosjektnr. Grenseverdinr. Navn
Kundenr.

Navn Detaljreguleringsplan E6 Kvænangsfjellet 

Fraksjon (mm) Dato

Kategori/Serie <20µm <63µm LA Fi Dens. MDE

Øvre

Oppdrnr. Pr.nr. Dato Grensev.nr Kundenr Stedskode Prf\nedre

5140289 1(B) pel 13000 07.10.2014 26 19 2.70 14

5140289 2(B) pel 17100 07.10.2014 22 21 2.70 7

5140289 3(B) pel 18400 07.10.2014 23 14 2.69 8

Middel 24 18.0 2.70 9.7

Std.avvik 2.1 3.6 0.0 3.8

Maks 26 21.0 2.70 14.0

Min 22.1 14.0 2.7 7.0

Antall 0 0 3 3 3 3

% over

% innen

% under

Forkortelse Beskrivelse

LA Los Angeles-verdi

Fi Flisighetsindeks

Dens. Densitet (g/cm³)

MDE Micro-Deval-koeffisient

Side 1 av 1
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