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Sammendrag 
 

Etter ras av steinblokker på E18 ved Bommestad i Larvik 13.12.2019, satte vegdirektøren ned et 
hurtigarbeidende ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere årsak og læringspunkter.  

Under ledelse av Bjørn Nilsen, professor i ingeniørgeologi ved NTNU, begynte utvalget sitt arbeid 
med felles befaring til rasstedet 19.12.2019. Det er avholdt flere arbeidsmøter og igangsatt fysiske 
undersøkelser på rasstedet, samt 3D-modellering og beregninger. Alt relevant og etterspurt materiale 
er gjort tilgjengelig fra Statens vegvesen og sentrale personer har gitt opplysninger til utvalget.  

Bergarten i området er larvikitt som fremstår som grovblokkig med noen gjennomsettende sprekker 
og oppknuste soner som arter seg som svakhetssoner og fordypninger der de møter terrengoverflaten.  

Ekspertutvalget har funnet at raset skjedde ved kileutglidning langs to sprekker, hvor det 
sannsynligvis har pågått en svekkelse av styrke/friksjon i tiden etter utsprengning. Hovedglideflaten 
viser tegn på mineralomvandling som kan ha sammenheng med dypforvitring. 

Den ca. 30 m høye bergskjæringen var nevnt i prosjekteringsrapporter som et objekt som kunne kreve 
ekstra sikringstiltak. Utsprengningen ble utført som anvist, med god kvalitet. Etter utsprengningen 
anviste byggeledelsen boltesikring som av utvalget vurderes som klart mangelfull. Boltesikring ble 
utført av entreprenør, sannsynligvis med feil/mangler i forhold til anvisningen. Utvalget har konstatert 
at det ikke ble gjennomført stabilitetsanalyse slik Statens vegvesens faglige veiledninger 
(håndbøkene) tilsier.  

Ekspertutvalgets egen analyse viser at det burde vært beskrevet forankring med lange bolter eller stag 
med samlet kapasitet 13 ganger større enn det som maksimalt kunne oppnås med anvist boltesikring. 
Sikringsarbeidene ble kvalitetssikret av uavhengig kontrollør (3. parts kontroll), som verken påpekte 
manglende stabilitetsanalyse eller gjorde noen grundig kontroll av hvorvidt den utførte boltingen var 
effektiv.   

På bakgrunn av rashendelsen anbefaler ekspertutvalget en del forbedringer av prosedyrer og tiltak for 
å redusere faren for lignende hendelser i framtida: 

• Høye bergskjæringer bør få tydeligere «status» i planlegging og beskrivelser. Bergskjæringer 
med høyde > 10 m bør konsekvent gis en prosjekt-ID og følges gjennom planlegging og 
bygging med krav til kartlegging, risikovurdering, utformings- og sikringstiltak, beskrivelser, 
fagkyndig oppfølging og dokumentasjon. 

• Krav til risikovurdering for høye skjæringer anbefales tatt inn i Hb N200, etter samme mal som 
for tunneler i Hb N500. 

• Det bør igangsettes arbeid for å samle og strukturere relevante krav og veiledninger for høye 
bergskjæringer i ett konsistent sett av retningslinjer og veiledninger. Funksjonskrav for 
bergskjæringer på høyt trafikkert/høyhastighets veg bør tilkjennegi meget liten toleranse for 
svikt/utfall/ras.  

• Gode anvisninger i tidligere Hb 274 har falt ut i dagens håndbokserie. Dette bør rettes opp, eller 
kompenseres for i regelverket (med revisjoner hvor nødvendig).  

• Prosesskoden bør gjennomgås for å få inn normerte krav også til lange og kraftigere bolter/stag 
for bruk i stabilitetssikring, hvor det bl.a. må settes krav til tøyningsevne og samvirke. 
Dreneringshull bør også legges inn som egen post. 

• Kvalifisert revurdering av stabilitet og sikring i høye bergskjæringer bør tas inn i det periodiske 
vegvedlikeholdet.    
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1 Innledning - bakgrunn, mandat, grunnlagsmateriale  
 

Raset skjedde den 13.12.2019 ca. kl. 23 mellom profil ca. 380 og 405 i sørgående kjørefelt av 
E18 ved Bommestad i Larvik (også benevnt «høyre side» og «forskjæring Haga») (Figur 1 og 
Figur 2). Vegstrekningen der raset skjedde ble åpnet sommeren 2017 (skjæringene ble 
utsprengt i 2014, og ferdig sikret i 2015-2016). Skanska var hovedentreprenør for 
vegutbyggingen. For sikring av bergskjæringer, inklusive skjæringen hvor raset senere 
inntraff, var Mesta innleid som underentreprenør 

Skjæringen i rasområdet har største høyde 32 m. Volumet av utrast masse ble av Statens 
vegvesen (SVV) estimert til ca. 1000 m3. I dagene etter raset ble det i tillegg rensket og 
strosset ned en del masse (av SVV estimert til ca. 300 m3 fram til ekspertutvalgets befaring 
19.12.2019). Konsekvensen av raset var at E18 ble stengt i begge felt fra rastidspunktet og 
fram til tidlig om morgenen den 19.12.2019, da nordgående felt forbi rasstedet ble åpnet. 
Sørgående felt er per rapportens dato fremdeles stengt pga. pågående arbeider med 
nedsprengning og sikring.   

 
Figur 1. Oversiktskart. Rød markør viser hvor raset skjedde. 

  

 Figur 2. Bilder tatt av Statens vegvesen dagen etter utrasningen, 14.12.2019. 



6 
 

Vegdirektøren nedsatte den 17.12.2019 et uavhengig ekspertutvalg som fikk i oppdrag å 
foreta en objektiv og faglig solid gjennomgang av hele sakskomplekset, og å finne svar på 
hvordan dette raset kunne skje. Vegdirektøren målsetting var i henhold til utsendt 
pressemelding (SVV, 2019b) å få fram alle fakta for å belyse saken og lære for fremtiden. 
Ekspertutvalget fikk følgende sammensetning: 

- Ingeniørgeolog Anders Beitnes, Beitnes Consulting  
- PhD Vidar Kveldsvik, Seniorspesialist ingeniørgeologi, NGI  
- Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, NGU 
- PhD Eivind Okstad, SINTEF Digital 
- Professor i ingeniørgeologi Bjørn Nilsen, NTNU 

Sistnevnte ble oppnevnt som leder av ekspertutvalget, som fikk frist fram til 15.2.2020 med å 
levere sin foreløpige rapport.  

Ekspertutvalgets endelige mandat (justert etter kommentarer fra ekspertutvalget på 
vegdirektoratets formulering), har vært å vurdere: 

1. Utførte forundersøkelser/undersøkelser av geologiske forhold på stedet og 
stabilitetsvurderinger/analyser før bygging. 

2. Geologien i området og utført stabilitetssikring der raset skjedde (boltelengder, 
diameter, retning etc). 

3. Byggherrens oppfølging under utførelse:  
a. hva finnes av dokumentasjon angående bestilt vs. utført stabilitetssikring. 
b. hva finnes av dokumentasjon angående geologiske vurderinger, bestillinger, 

rapporter fra utvidet (uavhengig faglig) kontroll, geologisk sluttrapport for 
skjæringer. 

4. Om formelle krav til planlegging, prosjektering og utførelse av bergskjæringer er 
fulgt; N200 Vegbygging (inkl. geoteknisk kategori og utførelseskontroll), R211 
Feltundersøkelser. 

5. Risiko for nye/framtidige stabilitetsproblemer i ras-skjæringen og, på et mer 
overordnet plan, risikovurdering av nærliggende strekninger.  

6. Mulig effekt av sprenging for stabilitetsforholdene.  
7. Mulige tiltak som kan bidra til å forhindre lignende hendelser i framtida. 

 
Alle medlemmene av ekspertutvalget deltok på befaring av rasstedet den 19.12. Skjæringen 
ble observert/vurdert fra vegbanen, og fra korg i mobilkran, som nådde helt til toppen av 
skjæringen. Det ble foretatt enkelte innmålinger av retningene til de mest markerte 
geologiske strukturene/sprekkeplanene, og også gjort noen Schmidthammer-målinger i øvre 
del av den markerte sprekkeflaten i bakkant av utraste masser. I tillegg ble det tatt prøver av 
materialet i sprekkeflaten.  

I forkant av befaringen den 19.12. ble det avholdt møte hvor byggeleder og geolog fra Statens 
vegvesen (SVV) ga informasjon om prosjektet og omstendighetene omkring raset. 
Representanter fra entreprenørene med ansvar for rensk og tilleggssikring etter raset, 
Martinsen og Duvholt AS og Veidekke, deltok også på dette møtet. Etter befaringen ble 
omstendighetene omkring rashendelsen og informasjon om prosjektet diskutert videre med 
byggeleder og geolog fra SVV, og utvalget fikk umiddelbart tilgang til eget område på e-rom 
med dokumenter som ble ansett som viktige for videre arbeid. Nye dokumenter er senere lagt 
inn i e-rommet etter henvendelser fra utvalget.  
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Som grunnlag for utarbeidelse av denne rapporten har ekspertutvalget gått gjennom alt 
relevant grunnlagsmateriale mottatt på e-rom, samt øvrig regelverk og fagstoff som anses å 
ha vært uttrykk for gjeldende standard og praksis ved prosjektets utførelsestidspunkt. Det 
vises til referanseliste.  

Utvalget har i tillegg til befaringen den 19.12.2019 initiert videre undersøkelser i regi av NGI 
som beskrevet i kap. 8, hatt 6 interne arbeidsmøter, 3 møter med Vegdirektoratet og ett møte 
med representanter fra Mesta, som var innleid av Skanska som underentreprenør for sikring 
av skjæringene.  

2 Geologien i området 

2.1 Regionalgeologisk oversikt  
Området der raset skjedde ligger i den sørligste 
delen av Oslofeltet, som utgjør en 30-60 km bred 
rift- eller grabenstruktur (Osloriften) fra ytre 
Oslofjord og nordover til Mjøsa. I øst og vest er 
Oslofeltet avgrenset av regionale forkastninger mot 
grunnfjellsbergarter. Osloriften ble dannet ved 
strekking, fortynning og oppsprekking av 
jordskorpa i periodene sen-karbon og perm. 
Berggrunnen i Oslofeltet består av kambrosiluriske 
sedimentære bergarter og permiske bergarter som i 
hovedsak er basalt og rombeporfyr gjennomsatt av 
ulike typer dypbergarter. I den sørlige delen av 
Vestfold domineres berggrunnen av store områder 
med larvikitt. Denne bergarten finnes langs E18 
nær Larvik og nordover forbi rasstedet (Figur 3).  

 

Figur 3. Geologisk oversiktskart over den sørlige delen av Oslofeltet. Kilde: Lutro & Nordgulen 
(2008) 

Larvikitten består vanligvis av (krypto-pertittisk) feltspat (dvs. at feltspaten består av 
mikroskopiske lameller av kalifeltspat og plagioklas i veksling), pyroksen, biotitt og amfibol. 
Den kan dessuten inneholde mindre mengder nefelin, olivin, apatitt, titanitt og opake faser 
(Fe-Ti oksyder). Bergarten har gjerne store feltspatkorn (opptil 3 cm); de andre mineralene er 
middelskornet med klart mindre kornstørrelse enn feltspaten.  

De store larvikittkroppene i sørlige Vestfold har en planar mineralorientering som kommer 
tydelig fram og definerer en intern konsentrisk struktur på det magnetiske kartet over området 
(Figur 4). Larvikitten vil som regel ha et sprekkesett orientert parallelt med 
mineralorienteringen.  
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Figur 4. Magnetisk anomalikart over sørlige Vestfold illustrerer intern struktur i larvikittområdet. 
Den konsentriske oppbyggingen reflekterer intern variasjon i innholdet av magnetiske mineraler. 
Kilde: 
https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/DRAGON/Aeromag_M250000_Osloomradet_100dpi.jpg 

Larvikitten er preget av flere forkastninger og sprekker/brudd som for en stor del er dannet i 
permtiden og som kan ha blitt reaktivert senere. De mest utbredte orienteringene er steilt 
NNV-SSØ til N-S, NNØ-SSV, ØNØ-VSV og Ø-V (Bøe et al. 1999, Nordgulen et al. 2000) 
(Figur 5 og Figur 6). Det finnes også forkastninger og brudd med annen orientering og 
vekslende fall. Langs forkastnings- og bruddsoner vil bergartene være nedknust og som regel 
preget av omdanning- og forvitringsprosesser (Lundin et al. 2005, Olesen et al. 2006). De vil 
utgjøre svakhetssoner i berggrunnen. Regionalt viktige forkastningssoner er satt sammen av 
et nettverk av større og mindre bevegelsesplan og nedknust, delvis omdannet berg adskilt av 
partier som er mindre påvirket.  

I larvikitten fins det også ganger av 
pegmatitt og mafiske bergarter. 
Gangene følger som regel sprekker i 
larvikitten og vil i mange tilfeller 
være sterkt oppsprukket eller delvis 
nedknust. 

    

Figur 5. Utsnitt berggrunnskart med 
skyggerelieff i området Larvik-
Sandefjord. Intern topografi reflekterer 
den konsentriske strukturen i larvikitten 
og regionale sprekker/forkastninger. 
Kilde: 
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/   

Forkastningsbreksjer og sprekkesoner i larvikitt kan være delvis kalksementert, men det 
finnes også løse og leirfylte knusningssoner. Langs forkastninger og sprekkesoner blir berget 
lettere erodert og det dannes søkk i terrenget som deler området opp i et landskap med rygger 
og avlange koller der berget er intakt eller mindre oppsprukket. Der det er tett mellom 

https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/DRAGON/Aeromag_M250000_Osloomradet_100dpi.jpg
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
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regionale sprekke- og forkastningssoner vil det kunne være tettere oppsprekking i kollene 
mellom dem. Økt grad av oppsprekking kan forekomme i avstander på flere titalls meter fra 
store forkastninger (Braathen & Gabrielsen 2000). 

 

Figur 6. Skyggerelieffkart over området ved rasstedet (etter bygging) viser hvordan topografien er 
styrt av svakhetssoner som oppstår langs regionale og til dels lokale forkastninger og bruddsoner 
orientert steilt NNV-SSØ til NØ-SV og ØNØ-VSV i larvikitt. Pil indikerer rasstedet. Kilde: 
https://hoydedata.no/LaserInnsyn/  

2.2 Geologisk grunnlagsmateriale 
Geologien i området E18 Bommestad-Sky er beskrevet i de geologiske rapportene for 
kommunedelplan og reguleringsplan (se kap. 3). Disse rapportene omtaler berggrunnsgeologi 
generelt med vekt på mekaniske egenskaper og strukturelle forhold. Det er utført feltbefaring, 
kartlegging og målinger av sprekker og vurdering av svakhetssoner, særlig med tanke på 
tunnelbygging.  

Geologiske forhold er også beskrevet og omtalt i ingeniørgeologisk rapport for byggeplan 
(jfr. kap. 3.3). Her oppsummeres tidligere rapporter og forundersøkelser i prosjektet. 
Rapporten gir en god gjennomgang og beskrivelse av berggrunn, kvartærgeologi, 
topografi/svakhetssoner, hydrogeologi og mulighet for dypforvitring, illustrert med kart 
hentet fra NGUs kart-tjenester. Dette danner samlet sett et godt geologisk grunnlag for videre 
planlegging og gjennomføring av prosjektet.   

2.3 Observasjoner av geologiske forhold ved rasstedet 
Under befaringen 19.12.2019 ble det gjort en rask observasjon langs vegskjæringen på begge 
sider av utrasingen. Larvikitten i området er homogen, middels- til grovkornet og uten synlig 
mineralorientering i felt. Langs vegskjæringen er berget gjennomsatt av tallrike sprekker, 
forkastninger og rustfargede knusingssoner med en bredde på opptil 50 cm der larvikitten er 
helt eller delvis nedknust og omdannet.  

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
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Figur 7. Foto fra rasstedet under befaring 19.12.2019. Basis av hovedglideplanet (til venstre for 
liften) heller steilt ned mot vegbanen. Larvikitten under dette planet er gjennomsatt av flere sprekker 
med omtrent samme orientering i tillegg til andre sprekker og opptil 20 cm brede knusningssoner. 
Mellom sprekker og forkastningssoner er larvikitten lite omdannet.  

Vegskjæringen med den markante forkastningen (hovedglideplanet, Figur 7) i basis av 
utrasingen var tilgjengelig for observasjon fra bakken. Ved bruk av lift var det mulig å 
komme helt opp til toppen av skjæringen, og det ble tatt mindre prøver av det nedknuste 
berget i forkastningssonen. 

     

Figur 8. Foto (t.v.) tatt fra vegen (19.12.2019) med hovedglideplanet som ligger langs en 40-50 cm 
bred forkastningssone med tallrike sprekker i en sterkt deformert, nedknust bergart. Detalj fra 
området like under liften (foto t.h.) viser at forkastningssonen der utglidningen har skjedd består av 
flere gjennomgående flater. Avløsning har skjedd langs trappeformede flater med en steil lineasjon 
som viser normal bevegelse nedover langs planet.  

Forkastningssonen i basis av utglidningen har en tykkelse på ca 40-50 cm (Figur 8). Den er 
bygd opp av flere gjennomgående, sub-planare, rustfargede forkastninger/sprekker der 
larvikitten har blitt nedknust og sterkt omdannet, trolig under gjentatt bevegelse langs 
forkastningssonen. Larvikitten i sonen mellom disse planene består av delvis omdannet 
feltspat og sterkt omdannede mafiske mineraler. XRD-analyser på prøver av finkornet, 
rustfarget og sterkt nedknust til pulverisert materiale viser at det består av plagioklas, 
alkalifeltspat, kvarts, glimmer, kloritt, smektitt og kloritt-smektitt blandsjikt. På grunn av 
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prøvenes kvalitet er det ikke utført kvantitative bestemmelser av mineralinnhold. Det er 
derfor ikke mulig å si noe om mengden av smektitt (svelleleire) i prøvene. Smektitt er et 
mineral som kan oppta vann i strukturen og dermed kunne bidra til redusert friksjon langs 
glideplanet.  

3 Forundersøkelser, analyser og prosjektering 
 
Det foreligger 3 rapporter fra geologiske forundersøkelser for E18 Bommestad-Sky: 
 

1) Statens vegvesen, Region sør (2008): 2005001958-219 Geologisk rapport for 
kommunedelplan, E18/Hp15-16, 2008-08-25, 24 sider + vedlegg. 

2) Statens vegvesen Region sør (2010): 2010010281-10 Geologisk rapport for 
reguleringsplan Alt 3Z, utarbeidet av, 2010-06-28, 36 sider + vedlegg. 

3) Rambøll (2013): E18 Bommestad-Sky, Ingeniørgeologisk rapport for byggeplan. 
Rapport rap_K1_S-102, 2013-10-11, 47 sider + vedlegg.  

 

3.1 Geologisk rapport for kommunedelplan 
Den geologiske rapporten for kommunedelplan omhandler i hovedsak ingeniørgeologiske 
undersøkelser og vurderinger for 4 tunneler tilhørende to ulike traséalternativer. Oppdraget i 
sin helhet ble vurdert å være i geoteknisk prosjektklasse 2 etter NS 3480 (vanskelighetsgrad 
middels/skadekonsekvens meget alvorlig). (NS3480 var sidestilt med Eurokode 7 til 2010, 
men siden 2010 har Eurokode 7 vært eneste tillatte standard for geoteknisk prosjektering). 
 
Rapporten oppsummerer berggrunnsgeologien i området, gir en beskrivelse av observerte 
geologiske forhold (sprekker/svakhetssoner), og inneholder noen ingeniørgeologiske 
vurderinger. Det fremgår ikke klart hvor mye av tid og innsats som er brukt på 
ingeniørgeologisk kartlegging av berggrunn, og forhold relatert til skjæringer omtales i svært 
liten grad. Forvitringsproblematikk og oppsprekning, som har betydning også for 
fjellskjæringer er omtalt, men med hovedfokus mot tunnelene.  
 
Alternativer for tunnel ved Haga er beskrevet i kap. 5 (alt. 2X) og kap. 6 (2Y). For sistnevnte 
er det i del 6.3 gitt en kort omtale av antatte forhold ved tunnelpåhugg/forskjæringer. For det 
nordlige påhugget (nær rasområdet) er det i kun angitt at «Videre undersøkelser i området 
ville være nødvendig for mer nøyaktig påhuggsplassering og vurdering av bergoverdekning», 
mens for det søndre påhugget (ca. 1 km sør for rasområdet) er beskrevet at det her vil bli en 
over 25 m høy påhuggsflate, som vil medføre ekstra stabilitetssikring ved påhugget. 
 
Rapporten for kommunedelplan er fra en tidlig fase av planleggingen, og representerer i stor 
grad et grunnlag for planlegging av videre undersøkelser. Hovedinntrykket er imidlertid at 
hovedfokus allerede fra denne tidlige fasen av undersøkelser har vært på ingeniørgeologiske 
problemstillinger for tunnelene, og i betydelig mindre grad på problemstillinger knyttet til 
stabilitet av høye bergskjæringer.  
 

3.2 Geologisk rapport for reguleringsplan 
Den geologiske rapporten for reguleringsplan omhandler tunneler og skjæringer med høyde 
>10 m for Alt. 3Z (som innebærer 2 tunneler). Det er her skilt mellom tunneler og skjæringer 
i vurdering av geoteknisk prosjektklasse iht NS3480; tunnelene er satt i klasse 3, og 
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skjæringer i berg i klasse 2. Det er også tatt konsekvensen av nytt regelverk, NA-rundskriv 
2009/11, som ble innført etter raset på E6 ved Løsberga, Steinkjer i juni 2008 (Bruland et al., 
2009). Kap. 3 av rapporten for reguleringsplan sier at: 
 

All planlegging, prosjektering og bygging av fremtidige skjæringer med mer enn 10 meters 
høyde skal i utgangspunktet plasseres i prosjektklasse 3 iht NS 3480. For skjæringer der 
forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg, er det aktuelt å benytte prosjektklasse 
2. Skjæringene på parsellen E18 Bommestad-Sky skal sprenges i jomfruelig terreng, og de 
geologiske forholdene i disse områdene virker forutsigbare. Skjæringene er derfor i denne 
omgang klassifisert i klasse 2, men en ny vurdering må tas i anleggsperioden. 

 
Det er angitt krav til omfang av kontroll i byggefasen i kap. 3 av rapporten for 
reguleringsplan, hvor det også er beskrevet at:  
 

Under tunneldrivingsperioden og ved driving av skjæringer med høyde >10 meter må 
anlegget ha tilknyttet geolog som skal være ansvarlig for den geologiske oppfølgingen og 
bestemmelse av permanentsikring. 

 
Rapporten for reguleringsplan gir generelt supplerende og mer utfyllende beskrivelser av 
bergarter, svakhetssoner, oppsprekning, forvitring og andre geologiske forhold i 
prosjektområdet. Hovedfokus i beskrivelsene er fortsatt mot tunnelene, men rapporten har 
også et eget kapittel om bergskjæringer; «Kap. 8 Skjæringer med høyde >10 meter», hvor 
det i Tabell 4 gis en oversikt over planlagte høye skjæringer (inkl. planlagt skjæring i 
området hvor raset skjedde den 13.12.2019; profil 340-480). Det er også henvist til NA-
rundskriv 2009/11 for utfyllende bestemmelser med hensyn til planlegging, prosjektering, 
bygging og vedlikehold av høye skjæringer i berg. 
 
Det er i kap. 8 av denne rapporten lagt betydelig vekt på å beskrive problemstillinger knyttet 
til utsprengning av høye bergskjæringer, og mulige sikringstiltak for å unngå 
stabilitetsproblemer, bl.a. gjennom disse formuleringene: 
 
Side 33: 

Utforming av høye skjæringer bør kunne endres underveis dersom grunn- og 
stabilitetsforhold er annerledes enn forventet. Sprengningsmetode, salvestørrelser, 
pallhøyder, sikringsmetode og sikringsomfang planlegges og prosjekteres ut fra 
forventede geologiske utfordringer på stedet. Endelig beslutning knyttet til ovennevnte 
forhold tas underveis i byggingen basert på kontinuerlig geologisk kartlegging og 
vurdering av stabilitetsforholdene. 

  
Side 34: 

Fjellet er til dels svært grovblokkig, og det må det tas hensyn til ved sprengning av 
skjæringene. Sprekkekartlegging viser at det kan forventes ustabile blokker/blokkpartier 
i skjæringene. Ved uheldige sprekkeretninger hvor blokkpartier kan bli ustabile må en til 
med lange bolter og/eller stag, for å sikre blokkene, eller endre skjæringens 
utforming/sprenge ut et større volum (trappe seg ned i hyller). Sprengningsresultatet er 
avgjørende for stabiliteten av skjæringene. Feilaktig sprengning/salveopplegg vil kunne 
føre til mye rensk og boltesikring i etterkant. I spesielle tilfeller blir det nødvendig med 
mer restriktiv sprengning (f.eks. maks borehullsdybde 6 m, sømboring, presplitt, 
rørladninger og bruk av detonerende lunte) eller endring av sprengningsopplegget 
(kortere salvelengder, nedtrapping, økt grøftebredde, fjerning av større ustabile 
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partier). Største tillatte pallhøyde inntil kontur må ikke overstige 10 meter. 
 
Det kan etter dette slås fast at det i rapporten for reguleringsplan klart ble indikert at planlagte 
fjellskjæringer med høyde >10 meter ville kunne ha krevende stabilitetsforhold, at grundig 
geologisk oppfølging og stabilitetsvurdering underveis ville bli nødvendig, og at «tung 
sikring» i form av lange bolter og/eller stag måtte påregnes ved uheldige sprekkeretninger. 

3.3 Ingeniørgeologisk rapport for byggeplan 
Rapporten for byggeplan er utarbeidet av Rambøll på oppdrag av Statens vegvesen Region 
sør. Det er rapportert at det er gjort noen nye undersøkelser for byggeplan, inkludert 
«Supplering av tidligere ingeniørgeologisk kartlegging (utført i reguleringsplan), i første 
rekke utført ved planlagte tunnelpåhugg og jordfylte forsenkninger», uten at omfanget av dette 
er spesifisert nærmere i rapporten. Det er presisert at rapporten gjelder for tunneler så vel som 
høye skjæringer. Det er i innledningen, kap. 1, klart angitt at «Det også vil være ca. 600m 
skjæringer med høyde >10m langs traseen». Det er beskrevet at «forundersøkelser har pågått 
i flere år», og at ett av formålene med de geologiske og bergtekniske undersøkelsene har vært 
å «Foreslå sikringsmetodikk for tunnelstabiliteten og skjæringer (høyere enn 10 m)». 
 
Klassifisering av geoteknisk prosjektklasse/kategori er nå foretatt etter Eurokode 7 (som 
erstattet NS 3480 i 2010), og i kap. 2 er det vurdert at geoteknisk kategori 3 (CC3/RC3) 
gjelder for prosjekteringen. Det er ikke gjort noe skille mellom tunneler og skjæringer. I kap. 
2 «Referanser» er geologisk rapport for reguleringsplan med i oversikten over relevant 
grunnlagsmateriale (men ikke rapporten for kommunedelplan). I kap. 6 er det beskrevet at: 
«Resultat fra undersøkelser utført i reguleringsplan er innarbeidet i byggeplan og i 
ingeniørgeologiske tegninger».   

Til tross for at rapporten for byggeplan er beskrevet å skulle gjelde for både tunneler og 
skjæringer, står det relativt lite om skjæringer i denne rapporten. I innledningen er det etter 
informasjonen om 600 m skjæring angitt at «Oppsprekning er omtalt i kapittel 8.2.4, 8.2.6 og 
tolkninger i kapittel 11».  

De geologiske beskrivelsene i faktadelen (kap. 8-10) er relativt generelle, og inneholder lite 
informasjon som gjelder spesielt for høye skjæringer. Om forskjæring Haga (nær rasområdet) 
er det kun sagt: 

Pkt. 8.2.4 

Fra profilnummer 210 til 590 berget relativt massivt, men tydelige sprekker. 
Sprekkeavstanden varierer fra 0,5 meter til 3 meter. Det er partier med blokket berg der 
det er større avstand mellom sprekkene og som gir et massivt inntrykk. Generelt er det 
målt steile sprekker (se vedlegg C, figur M). Steile sprekker orientert NV-SØ, er mest 
vanlig og er orientert ca 90o på veilinjen. Stedvis forekommer disse sprekkene med litt 
slakere fall (90-70o). Det er ikke observert slepper i dette området, men dette kan skyldes 
forvitring av sleppemateriale. 
 

I tolkningsdelen (kap. 11-15), som bl.a. omhandler sikring og stabilitet, står det også mest om 
tunnelene, og svært lite om de høye skjæringene. Omtalen av skjæringer er i hovedsak 
begrenset til følgende i kap. 11.6: 

Skjæringer som er høyere enn ca. 15 m må ha en hylle som er 1 meter bred på ca. 10 
meters skjæringshøyde. 
Ved Larvikstunnelen finnes følgende skjæringer: 
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• Profil ca. 0-265: 5-7 m høy skjæring, løsmasser 
• Profil 265-585: <10 m høy fjellskjæring 

 
og:  

 Bratte skjæringer med helling 1:1 og brattere vil trolig behøve sikring for stabilitet. 

Siste linje i første sitat over ser ut til å ha feil angivelse av høyden (som er opptil 25 m i 
henhold til reguleringsplan-rapporten, og opp til 32 m i realiteten), og formuleringen i siste 
sitat kan i beste fall karakteriseres som lite presis. 

Og endelig, under beskrivelsen av Haga-portalen i kap. 11.6.1: 

 Det antas at sikringsbehovet ved forskjæringen vil være blokksikring. Hovedsakelig 
opptrer det steile sprekker som har 90 graders vinkel i forhold til veilinjen. Men stedvis 
er sprekkene mer orientert parallelt med veilinjen og der disse sprekkene/mulige slepper 
har fall ut mot veibanen kan større bergkiler opptre. Det anbefales at slike bergkiler 
sprenges ned eller sikres med bolter tilpasset størrelsen på bergkilen. 

3.4 Kommentarer til forundersøkelser, analyser og prosjektering før bygging 
Forundersøkelsene, som er utført i 3 faser; kommunedelplan, reguleringsplan og byggeplan, 
ser i hovedsak ut til å ha vært konsentrert om de planlagte tunnelene på prosjektet, og ble 
ganske omfattende pga. flere endringer av linjeføring gjennom prosjekteringsplanen. Det er 
lite informasjon om mulige utfordringer knyttet til høye bergskjæringer, spesielt i rapportene 
for kommunedelplan og byggeplan.  

Rapporten for reguleringsplan er den eneste som klart indikerte at fjellskjæringer med høyde 
>10 meter kunne ha krevende stabilitetsforhold, at nøye geologisk oppfølging og 
stabilitetsvurdering underveis ville bli nødvendig, og at «tung sikring» i form av lange bolter 
og/eller stag måtte påregnes ved uheldige sprekkeretninger.  

Ingeniørgeologisk rapport for byggeplan med tilhørende vedlegg er tatt med i oversikten over 
tegninger og supplerende dokumenter i beskrivende del (D2) av Konkurransegrunnlaget 
(SVV, 2013a), men det er ingen referanse i konkurransegrunnlaget til den geologiske 
rapporten for reguleringsplan, som er den av geologirapportene som inneholder mest 
informasjon om forhold og mulige utfordringer knyttet til høye bergskjæringer. 

Ingen av rapportene fra forundersøkelser, eller andre dokumenter som utvalget har gått 
gjennom inneholder informasjon om stabilitetsanalyser eller beregninger av sikringsbehov i 
de høye skjæringene.  

Det er 2011-utgaven av Håndbok 018 Vegbygging (SVV, 2011) som har inngått som del av 
konkurransegrunnlaget SVV (2013). I Hb 018 er det i kap. 22 «Skråninger og skjæringer i 
berg», del 221 klart angitt at: 

 Det stilles spesielle krav til de geologiske undersøkelsene for bergskjæringer høyere enn 
10 m (målt fra ferdig veg). Slike prosjekter klassifiseres vanligvis i Geoteknisk kategori 3, 
noe som medfører ekstra kontrolltiltak både under prosjektering og bygging. 

Det er i samme del av Hb 018 indikert at det for bergskjæringer hvor forundersøkelser har vist 
godt og forutsigbart berg, kan det være aktuelt å benytte Geoteknisk kategori 2 (men ikke 
kategori 1). Det sies også at geologiske rapporter for de ulike planfaser ved behov for 
sikringstiltak skal gi en oversikt over aktuelle sikringsmetoder og antatt sikringsmengde basert 
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på de geologiske forhold som forventes. Dette er bare delvis oppfylt for de høye skjæringene 
på dette prosjektet. 

Med hensyn til prosjekteringskontroll er det i del 202.3 av Hb 018 (Figur 202.1) angitt krav til 
kontroll av en rekke forhold, blant disse global likevekt og beregninger og tegninger, som skal 
utføres for kontrollklasse B (begrenset), så vel som for kontrollklasse N (normal) og 
kontrollklasse U (utvidet). For klasse N og U, som skjæringer med høyde >10 m på E18-
prosjektet tilhører, sier Hb 018 følgende om prosjekteringskontroll: 

•   Normal prosjekteringskontroll (kontrollklasse N) innebærer at det utføres 
grunnleggende kontroll og i tillegg kollegakontroll. Denne utføres av en annen person 
enn den som utførte prosjekteringen (Geoteknisk kategori 2). 

•   For kompliserte byggverk bør den ekstra kontrollformen i klasse utvidet 
prosjekteringskontroll (kontrollklasse U) utføres av et annet foretak enn det som utførte 
prosjekteringen, uavhengig prosjekteringskontroll (Geoteknisk kategori 3). I øvrige 
tilfeller kan denne kontrollen utføres som utvidet kollegakontroll. 

Kravene til prosjekterings- og utførelses-kontrollform avhengig av kontrollklasse er også vist i 
Tabell 1 nedenfor, som er kopiert fra Hb 018. Tredjepartskontroll av ingeniørgeologisk rapport 
for byggeplan (Rambøll 2013), inkludert beskrivelser til konkurransegrunnlaget av sikring og 
mengdeprognose, er gjennomført av Pöyry (2013). Kontrollen skulle iht. bestillingen omfatte 
både tunneler og fjellskjæringer, men som i rapporten for byggeplan er hovedvekt også i 
tredjepartskontrollen lagt på tunnelene.  

Tabell 1. Krav til kontrollform avhengig av kontrollklasse (fra Statens vegvesen, 2011). 

 

Kontroll- 
klasse 

Kontrollform 
Prosjektering Utførelse 

Grunn- 
leggende 
kontroll 

Kollega- 
kontroll 

Uavhengig 
eller utvidet 

Kontroll 

Basis 
kontroll 

Intern 
systematisk 

kontroll 

Uavhengig 
kontroll 

B kreves kreves ikke kreves ikke kreves kreves ikke kreves ikke 

N kreves kreves kreves ikke kreves kreves kreves ikke 

U kreves kreves kreves kreves kreves kreves 

 

4 Risikovurdering og usikkerhet  
 

En risikovurdering består vanligvis av en fare- (risiko) identifisering, risikoanalyse og 
risikoevaluering for å bestemme egnede risikoreduserende tiltak. Konteksten for en 
risikovurdering av et system vil være forskjellig, og er bestemmende for hvilke typer 
hendelser man vurderer. For et vegprosjekt er det naturlig å skille mellom hendelser knyttet til: 

1. Trafikksikkerhet 
2. Helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljø i prosjektgjennomføring (HMS/SHA) 
3. Naturfare, større ulykker på/langs veg og tilsiktede handlinger 

Mest relevant i sammenheng med rashendelsen er risikovurderinger som kommer inn under 
kategori 3 ovenfor. Hensikten med risikovurdering og/eller usikkerhetsanalyse knyttet til 
enkeltobjekt langs en planlagt veg, eller deler av en vegstrekning, er da å identifisere og 
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vurdere farer og mulige hendelser som kan inntreffe i driftsfasen, eller når veien er tatt i bruk. 
Hendelsene vil naturlig nok kunne knyttes til trafikksikkerhet, og andre forhold som naturfare. 
Eksempel på det siste vil være fare for ras, utglidning eller flom langs veien med mulig effekt 
for de trafikkerende, eller 3. part. I tillegg vil hendelser i anleggs- eller driftsfasen kunne ha 
påvirkning på eksternt miljø, og medføre økonomiske ringvirkninger for samfunnet og aktører 
ellers. 

ROS-analyser gjennomføres som en naturlig del av tidlig planprosess, både som underlag for 
prosjektering/utvikling, og prioritering/valg mellom alternativer (vegtraseer). En metodikk for 
ROS-analyse er skissert i Hb V712 (2018) om konsekvensanalyser, som igjen bygger på DSBs 
veiledere. En ROS-analyse bør ellers følge prinsippene i en risikostyringsprosess etter NS-ISO 
31000.  

Mer om ROS-analyse og geoteknisk kategori relatert til risiko finnes i vedlegg A. 

4.1 Kobling til vegvesenets håndbøker 
I henhold til Veglovens §13 med forskrift skal vegnormalene, eller Vegvesenets håndbøker, 
gjelde for all planlegging og bygging av veger og gater på det offentlige vegnettet. Håndbok 
018 (SVV, 2011), og den senere Hb N200 (SVV, 2018b), stiller krav til planlegging, 
prosjektering, bygging, vedlikehold og forsterking av veger. 

Nytt i Hb N200 (2018) er at krav til sikringstiltak mot skred er definert ut ifra et valgt 
«sikkerhetsnivå». Valg av sikkerhetsnivå (restrisiko) for skred på veg gjøres da for hvert 
enkelt vegprosjekt eller strekning. Det tas utgangspunkt i samlet skredsannsynlighet per km 
veg og dimensjonerende trafikkmengde for en gitt strekning. Restrisikoen for skred på veg 
etter tiltak skal være lavere enn tolererbar skredsannsynlighet (1/100 for ÅDT > 8000), og bør 
være lavere enn akseptabel skredsannsynlighet (1/1000 for ÅDT > 8000). I valg av endelig 
sikkerhetsnivå (restrisiko) skal det legges vekt på skredintensitet og skadepotensialet fra et 
mulig skred, konsekvenser av stengt veg regionalt og lokalt, kostnader for å oppnå ønsket 
sikkerhetsnivå, osv. Gjennomføring av en slik risikovurdering krever imidlertid tilgang til 
informasjon i form av data/statistikk på skred, og/eller ekspertvurderinger for den aktuelle 
strekning. 

Håndbok 018 (2011), som var gjeldende på tidspunktet strekningen E18 Bommestad - Larvik 
ble planlagt, stiller krav til risikovurderinger etter Internkontrollforskriften som ledd i 
kvalitetssikring av bergskjæringer. Hovedvekt er da lagt på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) og hensyn til ytre miljø (YT) i anleggs- og driftsfasen. Det vises også til Hb 151, 
Styring av vegprosjekter for overordnet risikovurdering, som i nåværende form er Hb R760 
(2019). Hb 018 (2011) stiller også spesielle krav til geologiske undersøkelser (se kap. 3) for 
bergskjæringer høyere enn 10 m og funksjonskrav til utforming av skjæringene for å ivareta et 
ønsket trafikksikkerhetsnivå. Et eksempel på funksjonskrav er å bygge skjæringen slik at man 
unngår rensk og annen sikring de første 20 årene.  

I Hb V721 (2006/2014) om risikovurdering i vegtrafikken, anbefaler Vegdirektoratet 
risikovurdering av alle vegplaner mht. trafikksikkerhet. En første risikovurdering av vegplaner 
bør skje tidlig, på første plannivå. Som en del av denne fastlegges krav til risikovurderinger i 
senere planfaser. Omfanget av risikovurderingene tilpasses prosjektets størrelse og 
kompleksitet og beskrives i prosjektets kvalitetsplan. I større prosjekter bør det i tillegg 
gjennomføres en trafikksikkerhetsrevisjon av planene for å påse at alle sikkerhetskritiske 
detaljer er riktig utformet. Retningslinjer for slike revisjoner og inspeksjoner finnes i Hb V720 
(SVV, 2019a). 
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4.2 Usikkerhet 
Usikkerhet kan være knyttet til både sannsynlighet og konsekvens for en mulig hendelse. 
Usikkerhet kan skyldes mangel på kompetanse i gruppen som gjennomfører en risikoanalyse, 
eller at relevant og nødvendig kunnskap ikke er tilgjengelig, f.eks. på tidspunktet en ROS-
analyse blir gjennomført. Usikkerhet knyttet til risikovurderinger kan også bunne i faglig 
uenighet innad i en analysegruppe. Det viktige er at usikkerhet blir tydeliggjort både i 
gjennomføring og presentasjon av ROS-analysen, slik at det kan fanges opp og vurderes i 
senere faser av prosjektet, når tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

En referanse til usikkerhet er «Anslagsmetoden» i Hb R764 (SSV, 2014c), hvor usikkerhet i 
prosjektsammenheng er definert som gapet mellom den viten og kontroll (kunnskap) som 
eksisterer i prosjektet, og den viten og kontroll man skulle hatt for å være sikre på å oppnå et 
best mulig (optimalt) resultat. I forbindelse med kostnadsoverslag er det mer korrekt å si at 
usikkerhet er knyttet til ukjente størrelser, som enten ikke kan måles eller avhenger av 
hendelser som ennå ikke har inntruffet. Et eksempel her er forutsetninger om grunnforhold, 
hvor en grunnkalkyle bygger på gjeldende geoteknisk rapport. I hvor stor grad rapporten er 
dekkende og detaljerte nok for «alle» forhold er bestemmende for usikkerheten knyttet til 
grunnforhold i utbyggingsprosjektet. 

4.3 Planer for risikovurdering i prosjektet 
Prosjektets kvalitetsplan (SSV, rev. 2013b) fremhever utfordringene med grunnforhold og 
tunnelarbeider på strekningen E18 Bommestad-Sky, både fjelltunneler og løsmassetunneler. 
Det er vist til Arbeidsmiljøloven og Byggherreforskriften som grunnlag for SHA-arbeidet i 
prosjektet. Kvalitetsplanen poengterer videre at Internkontrollforskriften gjelder for intern 
HMS, og at det er laget en SHA-plan (SVV, 2013c) for byggefasen og for alle forberedende 
arbeider. Senere versjon av kvalitetsplanen (SVV, rev. 2016) viser til prosjektets SHA-plan for 
beskriver av prosedyrer, planlagte risikoanalyser og andre aktiviteter for å ivareta SHA i 
prosjektet.  

SHA-planen (SVV, 2013c) viser til en «overordnet» risikovurdering for E18 Bommestad-Sky, 
datert 20.08.2013. Denne er vedlegg til SHA-planen fra 2013 og dokumentert i «Risken», 
skjema 1 og 2, også vedlagt konkurransegrunnlaget. Risikovurderingene dokumentert i Risken 
er begrenset til farer og risiko forbundet med forberedende arbeid og selve byggefasen. 

I forbindelse med reguleringsplan ble det planlagt og gjennomført en begrenset ROS-analyse 
for ny E18 Bommestad Sky (Matrisk & HOJ Consulting GmbH, 2012). Dette var primært en 
vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til omkjøring via Larvik sentrum ved behov for 
stenging av begge løp på nye E18 etter at en mulig hendelse, eller ulykke har inntruffet 
(scenario). 

4.3.1 Vurdering og anbefalinger 
Planer for risikovurderinger i prosjektet var hovedsakelig knyttet til å ivareta helse miljø og 
sikkerhet (SHA/HMS) i forbindelse med forberedende arbeid og selve byggefasen. Utvalget 
har i mindre grad fått tilgang til planer for risikovurderinger av hendelser knyttet til 
trafikksikkerhet og andre hendelser langs veien (som ras og utglidning, el. flom).  

Det ovenstående kan tolkes som at prosjektet har ansett sikkerheten knyttet til konkrete 
bergskjæringer som tilstrekkelig ivaretatt gjennom å oppfylle prosjekteringskravene i 
Vegvesenets håndbøker (normer).  
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4.4 Gjennomførte risikovurderinger 
Utvalget har hatt tilgang til og vurdert følgende risikovurderinger i tilknytning til prosjektet 
E18 Bommestad-Sky: 

• Matrisk & HOJ Consulting GmbH (2012): ROS-analyse - Omkjøringsrute for E18 
Bommestad – Sky gjennom Larvik sentrum. Utført for Statens vegvesen, Region Sør. 

• Statens vegvesen (2010): Risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan – Ny E18 Bommestad-Sky (rapport) 

• Statens vegvesen (2013): Risikovurdering bergsprengningsarbeid – EK1 E18 
Bommestad-Sky (analyseskjema for byggeplan/konkurransegrunnlag). 

• Statens vegvesen (2013): «Risken» skjema, kartlegging av farer, risikoanalyse og 
dokumentasjon av tiltak (Excel-fil som del av konkurransegrunnlag). 

• Statens vegvesen (2013): Sjekklister for bergsprengningsarbeid, utfylt i forbindelse 
med Byggeplan (nr. 2), Tilbud (nr. 3), og før oppstart (nr. 4). 

• Statens vegvesen (2016): Byggherre sin risikoanalyse for byggefasen (skjema med 
opprinnelig risiko, og restrisiko etter tiltak). 

• Skanska (2013): HMS-sjekkliste for identifisering av prosjektspesifikk risiko, HMS 
og Miljø (skjema med identifisering av hendelser, risiko før og etter beskrevne tiltak). 

4.5 Risikovurdering i Reguleringsplan 
ROS-analysen (Matrisk & HOJ Consulting GmbH, 2012) identifiserer «ras utenfor tunnel» 
(skade på veg) som et mulig stengningsscenario av ny E18 Bommestad-Sky. Varighet av en 
slik stengning er estimert til ca. 2 dager. Det konstateres på generelt grunnlag at området rundt 
Larvik ikke er spesielt sårbart ovenfor slike hendelser. Sannsynligheten er derfor satt til 
«usannsynlig», tilsvarende «0» stenginger pr. år. Konsekvensene av å stenge E18 på den 
aktuelle strekningen er i analysen inndelt i tre hovedgrupper: 1) Trafikksikkerhet, 2) Trafikale 
konsekvenser og 3) Samfunnsmessige konsekvenser. Konsekvensene er imidlertid knyttet til 
egenskapene av omkjøringsruten, og ikke hendelsen som sådan på E18. Eksempler er lengre 
kjørevei gjennom Larvik, to-felts vei med mindre kapasitet og dårligere fremmelighet, høy 
trafikk og mer støy- samt trafikk med farlig gods gjennom tettbygde områder, utfordringer for 
utrykningskjøretøy, mm. 

Risikovurdering i forbindelse med Reguleringsplan (SVV, 2010) viser til veileder for 
risikovurderinger i vegtrafikken, utgitt som Hb 271 i 2007 (V721 fra 2014) som krav til 
risikovurdering på aktuelle tidspunktet i prosjektet. Veilederen krever risikovurdering av 
vegplaner mht. trafikksikkerhet fra første plannivå, men også risikovurderinger i senere 
planfaser. Omfanget av risikovurderingen er sagt å skulle tilpasses prosjektets størrelse og 
kompleksitet, noe som skal komme frem av prosjektets kvalitetsplan (se under).  

Senere i reguleringsplanfasen tok prosjektet initiativ til en risikovurdering av de mest 
relevante planforslagene, alternativ 3X og 3Z (SVV, 2010). Alternativ 3X ville medføre en 80 
m lang tunnel ved Haga, en 120 m lang tunnel ved Nanset og tunnel gjennom Bøkeskogen 
som ville bli 1180 m lang. Mellom tunnelene ved Haga og Nanset var det to bruer. Alternativ 
3Z (som ble valgt) innebar at de korte tunnelene ble erstattet med en nedsenket lang tunnel fra 
Haga til Farriseidet på 2 820 m. Kostnadsdifferansen mellom alternativene 3X og 3Z var 
beregnet til ca. 225 MNOK. Risikovurderingen synliggjør risikobildet mht. trafikksikkerhet 
ved de to alternativene som grunnlag for valg av løsning. 

Metodisk ble risikovurderingen gjennomført som en HAZID prosess på to nivå: 
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1. En overordnet gjennomgang av hele prosjektet med tanke på å identifisere generelle 
risikofaktorer og deres bidrag til risiko. Hensikten var å kartlegge helhetlig risikonivå 
og risikoprofil som grunnlag for valg av hovedløsning. 

2. En mer detaljert gjennomgang av de enkelte elementene i planen for å kartlegge 
spesifikke risikofaktorer og deres bidrag til risiko. 

Fakta om relevant element (veg i dagen): Alternativ 3Z, profil 0 – 600 m rett strekning frem til 
påhugg av 2820 m lang tunnel fra Haga til Farriseidet. ÅDT i år 2035 estimert til 33 100. 
 
For elementene med veg i dagen ble avvik i forhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming 
(N100 fra 2017) kartlagt, og eventuelle sikkerhetsproblemer vurdert som grunnlag for å 
foreslå tiltak. 

Kvalitetsplanen for prosjektet E18 Bommestad-Sky (SVV, 2013b) viser til Arbeidsmiljøloven 
og Byggherreforskriften §12 for nødvendige SHA-arbeid i prosjektet, da med henvisning til 
SHA-plan. I tillegg vises det til en plan for ivaretagelse av ytre miljø (YM-plan). I forhold til 
naturfarer viser kvalitetsplanen til geologiundersøkelser i forbindelse med reguleringsplan. 
Her påpekes også at det er konsulenten som er ansvarlig for supplerende undersøkelser (ved 
behov). Dette arbeidet skal imidlertid følges opp av vegvesenets fagansvarlig for geologi og 
geoteknikk. Prøvetaking, vurdering og analyser skal utføres i nødvendig omfang for å etablere 
grunnforholdsmodeller med samme nøyaktighetskrav som kartgrunnlaget. Områdestabilitet 
skal vurderes i Kilenområdet ved utløp Bøkeskogen tunnel. 

Risikovurderingen konkluderer med at utformingen av vegelementet 0-600m (hvor den 
aktuelle bergskjæringen ligger) er i tråd med gjeldende vegnormaler, og at analysegruppen 
ikke har sett risikomessige utfordringer med denne strekningen. Det er derfor ikke gjort 
nærmere risikovurderinger eller analyser av vegskjæringene. 

I forbindelse med konsekvensutredningen av ny E18 Bommestad – Sky ble det også 
gjennomført en vurdering av ulykkesrisiko for alternativene som var aktuelle å utrede på det 
tidspunktet. Det vises her til rapport datert 04.05.2007. 

4.5.1 Vurdering og anbefalinger 
Ras utenfor tunnel er diskutert i ROS-analysen (Matrisk & HOJ Consulting GmbH, 2012) men 
da på et svært overordnet nivå. Det forventes at risiko og usikkerhet for driftsfasen knyttet til 
spesifikke bergskjæringer vurderes i den grad prosjektet identifiserer risikoforhold av 
betydning ved planlagte løsning, og spesielt om det forekommer avvik fra regelverket. Det er 
også i hovedsak tunneler og bruer for de to alternativene (3X og 3Z) som er tema i 
risikovurderingen fra reguleringsplanfasen, og i mindre grad elementer langs «veg i dagen» 
slik som bergskjæringer, fyllinger, osv.  

Under delkapittel «Spesielle særtrekk» i beskrivelsene av Martineåsen- og Larviktunnelene er 
det tatt med et punkt (sikkerhetsparametere) om fjellsikring. Her vises det generelt til 
geologirapportene. Som kommentar til punktet fremheves at fjellsikring  

«må legges på et sikringsnivå som hindrer nedfall som krever stengning av tunnel ved 
reparasjon. Det tilstrebes en vedlikeholdsfri tunnel med tanke på fjellnedfall».  

Noe tilsvarende kunne vært å forvente for bergskjæringer i «samme» område. 

Sikkerhetskrav til bergskjæringer skal være håndtert ved å oppfylle kravene i Hb 018 (N200). 
Det er ikke spesifikke krav om å dokumentere eventuelle avvik fra denne i en risikovurdering. 
Til sammenligning stiller Hb 021 Vegtunneler, N500 fra 2014 (SVV, 2014d), krav til 
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risikovurderinger av tunneler over 500 m for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere 
sikkerhetstiltak, og/eller tilleggsutstyr ut over krav (norm), for ønsket sikkerhetsnivå. 
Risikoanalysen identifiserer og vurderer spesielle særtrekk ved løsningen som kan avvike fra 
sikkerhetskravene. Analysen vurderer risikoen disse utgjør, og anbefaler eventuelle 
kompenserende tiltak. Tilsvarende krav til risikovurdering burde etter utvalgets mening ha 
vært foreslått i Hb N200 for høye bergskjæringer.  

4.6 Risikovurdering i Byggeplanfasen 
En risikovurdering av bergsprengingsarbeid (SVV, 12.08.2013) ble utført av byggherre i 
forbindelse med byggeplan/konkurransegrunnlaget. Ifølge arbeidsbeskrivelsen skulle arbeidet 
dekke sprengning i veg, forskjæring og tunnel for entreprise E18 Bommestad – Sky. En 
risikofaktor var bergmassekvalitet i dagsone. Denne er svart ut med et tiltak om redusert 
salvelengde ved portaler og geologisk oppfølging i byggefasen. En annen relevante 
risikofaktor var orientering av svakhetsplan i bergmassen. Her fremheves at disse er godt 
kartlagt og at sannsynligheten for ras under sprenging derfor er liten. Sonderboring før 
sprengning og kartlegging på stuff er oppført som tiltak. Dokumentasjon på risikovurdering av 
hele strekningen i byggeplanfasen finnes i verktøyet «Risken» SVV, 20.08.2013). 

Som ledd i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget benyttet også byggherre en intern 
sjekkliste for planlagt bergsprengingsarbeid (SVV, 11.10.2013). Her er det kontroll på at 
SHA-ansvaret er avklart internt, og at formelle krav til risikovurdering og SHA-planer har blitt 
oppfylt. Det vises til krav i Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften i tillegg til 
Eksplosivforskriftens §11 om krav til varsling og forhåndsregistrering av sprengningsarbeider. 

4.7 Risikovurdering i Byggefasen før oppstart 
Det er nødvendig med aktiv oppfølging av risiko og usikkerhet under byggefasen i prosjektet, 
spesielt ved sprenging og driving av tunnel og bergskjæringer. Byggherre utførte en 
risikoanalyse, datert 15.11.2016 hvor mulige hendelser under anleggsperioden er identifisert 
og analysert (analyseskjema). Relevante hendelser knyttet til bergskjæringen er:  

• Ras/grunnbrudd i forbindelse med rensk og fjellsikring er omtalt som hendelse med 
henvisning til entreprenør (Skanska) sine risikovurderinger. Risiko er vurdert som 
(GUL) og innenfor akseptabelt område.  

• Arbeid på bergskjæring nær E18 som kan medføre steinsprang, eller forstyrre 
trafikken og bidrar til kollisjon/påkjørsel. Rekkverk er anført som tiltak og vil hindre 
innsyn (GRØNN etter tiltak). 

Entreprenør (Skanska, 2014) utarbeidet et HMS-skjema for arbeidet med tilhørende sjekklister 
for identifisering av risiko. Som mulig hendelse i prosjektet (byggefasen) er påpekt: 

• «Utglidning av stein/berg i dagsone på mennesker og/eller maskin». Denne risikoen 
(20) er (RØD) i analyseskjema med høy sannsynlighet (4) og konsekvens (5). Tiltak i 
form av sikring av område og å ha riktig kompetanse og utstyr på stedet reduserer 
risiko til (GUL). 

En annen intern sjekkliste (SVV, 23.01.2014) ble benyttet av byggherre for å ha kontroll med 
tilbyders dokumentasjon av firmaets kvalifikasjon (kompetanse) og erfaring. 

Til slutt ble en tredje intern sjekkliste (SVV, 08.04.2014) benyttet av byggherre for kontroll av 
formelle krav før oppstart av entreprenørens firmakvalifikasjon, risikovurdering og SHA-plan, 
varsling til myndigheter, innhentede tillatelser, rollefordeling mellom byggherre/entreprenør, 
rapporteringssystemer for evt. avvik, samt utpekt sikkerhetsrådgiver hos entreprenør. 



21 
 

4.7.1 Vurdering og anbefalinger 
Det er i tilknytning til byggeplan og byggefasen utført risikovurderinger som i hovedsak 
omhandler forberedende arbeider og anleggsarbeid. Planlagt arbeid som vedrører 
bergskjæringer er da knyttet til sprengningsarbeidene og etterfølgende rensk og bergsikring. 
Ellers er det en viktig forutsetning som legges inn i prosjektet at forhold knyttet til bergkvalitet 
og integritet av konstruksjonene i stor grad er prisgitt geologisk oppfølging i byggefasen. 

4.8 Oppsummering og konklusjoner 
Det er gjort en gjennomgang av risikovurderinger og usikkerhet som tema i prosjektet E18 
Bommestad-Sky. Informasjon om bergskjæringer generelt, og mer spesifikt om strekning 0-
600 m med skjæringen inn mot tunnelportalen ved Haga er vurdert.  

Det er ikke funnet spesifikke risikovurderinger og anbefalinger med fokus på muligheten for 
ras på det aktuelle stedet. ROS-analysen fra reguleringsplanfasen omtaler på generelt grunnlag 
«ras utenfor tunnel» som en mulig hendelse på E18 Bommestad-Sky. Det har ikke vært rettet 
spesiell oppmerksomhet til risiko og sårbarhet for den aktuelle bergskjæringen. Det foreligger 
SHA-planer og påfølgende risikovurderinger med generelle betraktninger om geologisk 
oppfølging, rensk og fjellsikring ved bergsprengning. I den grad navngitte objekter langs veien 
omtales i risikovurderingen, som tunneler, bruer og skjæringer, er det forhold knyttet til 
trafikksikkerhet i driftsfasen. Ut over dette er risikovurderingene knyttet til mulige HMS-
hendelser under forberedende arbeid og selve byggefasen.  

Planlegging, prosjektering, bygging og oppfølging av vegprosjektet er utført i henhold til Hb 
018 (N200). Dette skal ivareta sikkerhetskrav til alle objekter som inngår i vegprosjektet. Ved 
bergarbeider er det i praksis nærmest umulig å fjerne all sikkerhetsmessig risiko knyttet til 
gjennomføring og kvalitet. Det er heller ikke hensiktsmessig eller økonomisk forsvarlig å 
kartlegge bergmassen med en detaljeringsgrad som eliminerer geologisk usikkerhet. Utvalget 
mener derfor at risikovurderinger knyttet til bergskjæringer kunne ha gitt de utløsende 
risikofaktorene større prioritet og oppmerksomhet i en planleggingsfase, og dermed burde vært 
gjennomført.    

5 Oppfølging under bygging, utført stabilitetssikring  
 

Beskrivelser og stipulerte mengder for «Rensk og sikring i dagen» fremgår av konkurranse-
grunnlagets del D1, prosess 23 (SVV, 2013a). Beskrivelsen er basert på 2012-utgaven av 
Prosesskoden (SVV, 2012). Med hensyn til boltesikring er det i hovedsak lagt opp til bruk av 
2,4-5 m lange Ø20 mm og Ø25 mm fullt innstøpte bolter. I tillegg er det beskrevet rensk og 
nett, og en del 2,4-5 m lange kombinasjonsbolter (diameter for disse er ikke angitt). Det er 
ikke lagt inn bruk av Ø32 mm bolter eller stag/kabelbolter med høyere kapasitet. Det er heller 
ikke lagt inn noen post for boring av dreneringshull. Utvalget mener dette er en svakhet i 
konkurransegrunnlaget. 

Oppstartmøte for fjellsikringsarbeider i dagen mellom SVV og Skanska ble avholdt 
08.10.2014 (SVV, 2014a). Av møtereferatet fremgår at Mesta var engasjert av Skanska som 
underentreprenør for disse arbeidene. Det ble lagt opp til at utførelsen av permanent sikring 
skulle gjøre i samråd med byggherre, og at arbeidssikringen der det var mulig skulle utføres 
som permanent sikring. Dette skulle organiseres ved at SVVs geolog ute på befaring skulle 
avtale omfanget av sikring direkte med Mesta. Skisser eller foto med påtegnet omfang av 
bolting og netting skulle utarbeides for orientering om omfanget, men endelig mengde og 
plassering skulle avtales ute i linja. På oppstartmøtet ble det også meldt at SVV så behov for 
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prosesser som ikke var med i kontrakten, bl.a. 6 m Ø 25 mm fullt innstøpt bolt med 
beskrivelse i henhold til prosess 23.2 og Ischebeck Titan stag. 

Nytt møte mellom SVV og Skanska, den 14.08.2015 (SVV, 2015), hadde som formål å se 
nærmere på kvalitet og fortløpende registering av utførte mengder for VA og 
fjellsikringsarbeider. I henhold til møtereferatet hadde det vært «noe utskifting av mannskap i 
Mesta som utfører sikring». Bl.a. var Mestas anleggsleder for sikringsarbeidene sluttet, og 
ansvaret for oppfølging av sikringsarbeidene var overført til Skanska. Utarbeidelse av skisser 
for å vise omfanget av sikring ble rapportert å fungere bra, og sikringsarbeidet ble rapportert å 
pågå for fullt, med registering av antall bolter og boltelengder fortløpende utført av 
Mesta/Skanska, og godkjenning av permanent sikring foretatt av SVV.  På møtet i Larvik den 
19.12.2019 ga SVV uttrykk for at det neppe er utførelsesfeil i forbindelse med bolting i 
raskjæringen.   

Kontrollørmeldinger (KM) ble utarbeidet fortløpende. Den som angår området hvor raset 
skjedde 13.12.2019 er KM nr. 388 (SVV, 2016) – (og 406, som viser videre til KM 388 for 
raspartiet). I partiet som raste ut er det på foto (vedlegg 1 og 2 i KM 388), avmerket med rødt 
for 2 stk. 3-4 m lange Ø20 mm bolter, og 5 stk. 4-5 m lange Ø25 mm bolter. Det er påpekt i 
KM 388 at boltelengdene må vurderes under utførelsen i forhold til de markerte og 
gjennomsettende sleppene, og at boltene må settes mest mulig vinkelrett på sleppene ved at de 
vinkles not venstre i forhold til bildeplanet/skjæringens retning. Det er ikke sagt noe mer i 
kontrollørmeldingen om bolteretning (f.eks. at boltene bør settes sånn at de mest mulig blir 
belastet på strekk), men iht. e-post fra SVV/anlegget til ekspertutvalget datert 20.1.2020 ble 
det formidlet til Mesta at boltene skulle settes med en liten stigning.  

Skype-møte 31.1.2020 med sentrale personer fra Mesta, som utførte sikringsarbeidene i 
skjæringen som raste ut den 13.12.2019 (anleggsleder og bas) bekreftet inntrykkene omtalt 
ovenfor. 

Ut fra det som er skrevet i KM 388 er det klart at en var klar over at partiet som raste ut 
13.12.2019 var avløst av markerte sprekker/slepper. Utvalget har ikke funnet noen indikasjon 
på at det er utført stabilitetsanalyse/beregning av sikringsbehov, men det ble konstatert at de 
høye skjæringene på dette prosjektet tilhørte Kontrollklasse U, og dermed krevde 
uavhengig/utvidet kontroll av utførelsen som vist i Tabell 1. Uavhengig kontroll av utførelsen 
er utført av Sweco.  

For området ved partiet som raste ut 13.12.2019 («høyre side, pel 240-570») er Swecos 
vurdering av sikring rapportert i e-post datert 7. juni 2016 (Sweco, 2016a). Følgende 
kommentarer er der gitt angående vurdering av utført sikring og behov for ytterligere 
sikringstiltak: 

• Is og steinsprangnett: Vedlegg 1-14 ble vurdert. En del av nettet er allerede installert. 
Jeg har ingen kommentarer til omfang av is- og steinsprangnett. Synes skjæringen er 
godt dekket med begge typer nett. 

• Boltesikring. Vedlegg 1-4, 5-8 og 9-14 ble vurdert. Bildene fra vedleggene er satt inn i 
Word dokument og det er markert på bildene med oransje sirkel ekstra bolter. Det er 
ikke tatt stilling til lengder på boltene, men den anses at de fleste kan være Ø20mm, 2,4 
– 4 m lange (samme som de røde prikkene). Vedlegg 1-4, 5-8 og 9-14 for KM 406 og 
Vedlegg 1-2 for KM 388 med boltemarkeringer er vedlagt i Del 1 og 2. 
 

For partiet som raste (vist på vedlegg 9 og 10 i Sweco-meldingen) er det markert for 3 ekstra 
bolter. Det sies som indikert ovenfor at «det ikke er tatt stilling til lengden på boltene, men at 
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det anses at de fleste kan være Ø20mm, 2,4-4 m lange (samme som de røde prikkene)». «De 
røde prikkene» henviser til den anvisning av bolter som er gjort av SVV i KM 388, som for 
raspartiet besto av 2 stk. 3-4 m lange Ø20 mm bolter, og 5 stk. 4-5 m lange Ø25 mm bolter.   
Under utførelsen ble det satt inn ytterligere 2 bolter. 8 av boltene (nr. 1-5 og 7-9 i Figur 14) 
vurderes av utvalget å ha vært tiltenkt sikring/låsing av foten av kilen som senere raste ut (nr. 
1-5 ved å forankre foten av hovedpartiet, og nr. 7-9 ved å låse «nøkkelblokka» i venstre side). 
Boltingen er diskutert videre i kap. 9.2. Sweco har ikke beskrevet i sin e-post om de som del 
av sin uavhengige kontroll har foretatt noen stabilitetsanalyse eller beregning av 
sikringsbehov.  

Mer formell rapportering av vurderinger og anbefalinger på grunnlag av uavhengig kontroll 
ingeniørgeologi er gitt i notat (Sweco, 2016b) datert 1 måned etter at e-posten omtalt ovenfor 
ble sendt ut. For partiet hvor raset skjedde er beskrivelsen i notatet så godt som identisk med 
det som ble sagt i omtalte e-post, og de samme vedlegg som i e-posten er vedlagt notatet. 
Eneste nye i notatet er at det i konklusjonen er anført at: 

«Skjæringene er i relativt massivt og ferskt berg», og at «Skjæringene i høyre side er sikret 
med bolter Ø20 mm, L=3-4 m og Ø25 mm, L=4-5 m samt isnett og steinsprangnett. Sweco 
har tegnet inn på bilder i vedlegg forslag til supplerende bolter».  

Det er heller ikke i dette notatet nevnt noe om stabilitetsanalyser eller beregninger. 

På grunnlag av gjennomgangen ovenfor kan det slås fast at det tilsynelatende ikke er utført 
stabilitetsanalyser i form av beregninger for de høye fjellskjæringene på dette prosjektet, hvor 
det ut fra fotografier fra byggetiden (og senere) åpenbart ser ut til å kunne være mulighet for 
utglidning av relativt store blokker og kiler. Beslutninger angående sikring ser ut til å være 
basert på erfaring og skjønnsmessig vurdering under befaring, uten beregning av stabilitet og 
sikringsbehov. Det sistnevnte står i klar kontrast til del 202.3 i Hb 018 (SVV, 2011), hvor det 
som beskrevet i kap. 3.4 ovenfor er anført at prosjekteringskontroll, bl.a. av global likevekt og 
beregninger, skal utføres for Kontrollklasse B (begrenset), så vel som N (normal) og U 
(utvidet). 

6 Utført arbeid i forhold til krav i standarder 
 

6.1 Gjeldende regelverk 
Ekspertutvalget stiller spørsmålet: Forventes det først og fremst at et bestemt regelverk skal 
følges eller gjelder det generelle krav til forsvarlig faglig arbeid i ulike faser?  Vi har sett på 
hva som var gjeldene regelverk og vurdert dette opp mot alminnelige forventninger til faglig 
god standard ved prosjektets oppstart.  

6.1.1 Hb 018 
Som beskrevet i kap. 3 så er det 2011-versjonen av Hb 018 (SVV, 2011) som har vært 
styrende for den prosjekterende ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget. Bergskjæringer 
omtales i håndbokas kap. 2, og relevante bestemmelser fra dette er gjengitt i Vedlegg B. Her 
gis kun et kort, punktvis sammendrag av hva disse bestemmelsene omfatter mht. spesielle 
krav for skjæringer med høyde >10 m: 

• Totale konsekvenser skal vurderes. 
• Krav til fastsetting av kontrollomfang og toleranser. 
• Spesielle krav til kartlegging. 
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• Krav til faglig kompetanse under oppfølging. 
• Krav til sprengningsplan/pallhøyder/kontur. 
• Funksjonskrav til sikring, f.eks. krav til å unngå supplerende sikring i 20 år. 
• Aktuelle sikringsmetoder er listet opp, inkl. eventuell nedslaking og passive 

sikringsvoller. 
• Krav til avdekking 2 m til siden for topp skjæring.  

Videre krav og retningslinjer for utforming og sikkerhetsgrøft gjengis ikke. Det påpekes dog 
at helning 10:1 og > 6 m bred grøft kan oppfattes som primært tilrådd utforming, dog 
modifisert for evt. glideplan i geologien.  

6.1.2 Eurokode 7 
Så ser vi litt på Eurokode 7 med sitt norske motstykke NS 3480, som var gyldig fram til mars 
2010 (Statens vegvesen har nå laget sitt eget regelverk i samme hensikt, som inngår i Hb 
V220 Geoteknikk i vegbygging). I dette regelverket er hensikten å presisere krav til 
grundighet og pålitelighet i prosjekteringen. For høye bergskjæringer er det ikke angitt 
spesielle last- eller materialfaktorer, resp. krav til å kontrollere brukstilstand og 
ulykkestilstand. Men regelverket understreker og tydeliggjør krav til å fastsette prosjektklasse 
(basert på fastsettelse av vanskelighetsgrad og konsekvens av svikt). Når det er snakk om 
høye bergskjæringer på sterkt trafikkert veg, burde det være lite tvil om dette regelverket 
peker mot prosjektklasse 3.  

6.1.3 Hb 274 (nå: Hb V221) 
I Hb 274, som var gjeldende pr 2012 (SVV, 2008b - revidert i 2008), inngikk et kapittel 3.1 
om skråninger i berg (forfattet av Knut Borge Pedersen), som er tatt ut i senere utgaver. Det 
angis i den utgaven som var gyldig, et omfattende sett av veiledninger og retningslinjer for 
betraktning og prosjektering av bergskjæringer med sikring både i forhold til nedfall, 
stabilitet og is. Retningslinjene for betraktning av stabilitet mht. drivende og stabiliserende 
krefter, friksjon på mulige glideplan, sikkerhetsfaktor og sikringsprinsipper er godt beskrevet 
og representerer i bunn og grunn det faglige ståsted for god ingeniørgeologisk praksis mht 
høye bergskjæringer. Veiledning og anbefalinger i denne håndboken er til dels gjengitt og 
benyttet som bakgrunn for konkrete betraktninger i foreliggende rapport kap. 9.2.3 om 
stabilitetsberegninger og sikring.  

6.1.4 Hb R 211 
Gjeldende utgave av denne håndboken var fra 1997 (SVV, 1997 - senere revidert 2014 og 
2018). Her settes det en standard for metoder, omfang og grundighet i feltundersøkelser.  

6.1.5 NA-rundskriv 2009/11 
Dette rundskrivet (SVV, 2009) ble utsendt og gjort gjeldene etter raset i Løsberga på E6 syd 
for Steinkjer i 2008. Der settes det bl.a. krav til at det skal lages geologisk rapport for 
bergskjæringer > 10 m. 

I etterfølgende kapitler 6.2 – 6.4 gir vi til kjenne ekspertutvalgets oppfatninger om hvorvidt 
det gjeldende regelverket og god praksis er fulgt:  

6.2 Planfasen 
Vi har sett på hva som er gjort i forprosjekt- og reguleringsplanfasen. Spørsmålet er om en 
har hatt et tilpasset fokus på høye skjæringer ved: trasevalg, profilutforming, ingeniør-
geologisk beskrivelse, konkurransegrunnlag, kontroll og anvendt kompetanse. De sentrale 
dokumentene i så måte er Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan og Ingeniørgeologisk 
rapport vedlagt konkurransegrunnlaget.  
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Av disse dokumentene fremgår det ikke spesifikk kartleggingsrapport, analyse eller 
anbefaling for hver enkelt av de høye skjæringene, men det finnes noen generelle tilrådinger, 
som vi har gjengitt i denne rapportens kap. 3.2 og 3.3. Det henvises til disse. 

Ekspertutvalget finner at det kan reises innvending mot å sette de høye skjæringene i 
prosjektklasse 2 slik som angitt i Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplanen. I den 
tilsvarende rapporten for byggeplan (og som følger konkurransegrunnlaget) er det angitt at 
hele prosjektet er i prosjektklasse 3, uten at refereres noen nærmere analyse/vurdering av 
dette temaet. Vi vil spesielt peke på at det i disse rapportene er angitt en forutsetning om 
maksimalt 10 m pallhøyde og at det må vurderes sikring med lange bolter og stag pga. mulige 
stabilitetsutfordringer med et grovblokkig sprekkemønster. Tilrådingene som her angis for 
sikring, synes ikke å være fulgt opp verken i konkurransegrunnlaget eller i 
gjennomføringsfasen.   

I konkurransegrunnlaget er det riktignok innført i beskrivelsen fullt innstøpte kamstålbolter 
Ø25 med ulike lengder, med dette er verken stag eller en boltetype som er egnet som 
samvirke ved fare for deformasjoner av store volumer.  

6.3 Utførelsesfasen 
Her prøver vi å finne et grunnlag for å bedømme oppgavetilnærming, fagbemanning, mandat 
og handlingsrom samt utførelseskontroll. Det beste grunnlaget i så måte, er de uttalelsene vi 
fikk under befaringsdagen fra ingeniørgeolog i SVV.  

Prosjektklasse 3 forutsetter at det benyttes relevant kompetanse til å vurdere stabilitet og 
dermed sikringsomfang, samt at det benyttes ekstern kompetanse til kvalitetssikring.  

Prosjektorganisasjonen hos SVV har vært satt opp med ingeniørgeolog som ut fra utdannelse 
og erfaring synes å dekke det angitte kravet. Videre er Sweco engasjert som ekstern 
virksomhet til å utføre kvalitetssikring. Man kan altså ikke anse at det her ligger noe vesentlig 
avvik fra grunnleggende bestemmelser. Vurderingene som er gjort blir imidlertid et sentralt 
tema for utvalget, og dette bedømmes i andre deler av rapporten. Utvalget observerer at 
betraktninger og beregninger iht. gjeldende Hb 274 for de høye skjæringene ved Bommestad 
ikke har vært ansett som aktuelt/påkrevet. Dette avviket fra veiledningene ble heller ikke 
kommentert av 3.partskontrollør Sweco. 

6.4 Dokumentasjon og kvalitetssikring 
Det er som nevnt utført 3.partskontroll av sikringsarbeidet i bergskjæringene. Dette er utført 
av personell med ingeniørgeologisk kompetanse fra Sweco AS. Det fremgår av kap. 5 i denne 
rapporten at denne kvalitetskontrollen ikke har gått inn på stabilitetsberegninger og at det 
heller ikke er vurdert boltelengder. Mht. omfang og mønster for boltingen, er dette tydeligvis 
vurdert, da det er anbefalt noen få enkeltbolter som supplement. Både byggeledelsens og 
kvalitetssikrerens vurderinger blir derfor tema for utvalgets betraktninger, se kap. 9.2.4. 

6.5 Forbedringspunkter som fanges opp av oppgradert regelverk 
Hb R211 (SVV, 2018c) har en del ny tekst når det gjelder ingeniørgeologisk kartlegging. I 
den grad man skal/kan anvende Hb 220 Geoteknikk i vegbygging til å betrakte skjæringer i 
berg, er det i nytt kap. 0 gitt klarere definisjoner av/referanser til skade- og 
pålitelighetsklasser som er høyst relevante.  

Forøvrig har gjeldende regelverk i form av SVVs håndbøker etter utvalgets vurdering i 
praksis ingen vesentlig andre eller bedre bestemmelser om krav til beregninger eller 
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betraktningsmåter spesielt for høye bergskjæringer, enn de som lå til grunn for beskrivelse og 
kontrakt om E18 Bommestad – Sky.  

6.6 Mulig ytterligere forbedring mht. standardkrav 
Utvalget finner å bemerke at høye bergskjæringer inntil sterkt trafikkert veg med stor 
hastighet har en usedvanlig høy skadekonsekvens. I Hb R220 er dette rubrisert som CC3 og 
slik sett er det ikke behov for ytterligere forankring av denne betraktningen i regelverket.  
 
Videre vil en peke på at utfordringene knyttet til geologiske forhold gir ulike utfordringer på 
hvert enkelt sted. Det bør tilsi at hver enkelt bergskjæring bør få status som et objekt 
(pelnr./side) med krav til dedikert og spesifikk analyse og beskrivelse. Dette bør etter 
utvalgets mening innføres i Hb N200 (SVV, 2018b) kap. 221 og 225, som representerer siste 
versjon av Hb 018 (SVV,2011). I forhold til kap. 222 om utforming av bergskjæringer, er det 
aktuelt å lage utfyllende bestemmelser/veiledning til utførende vedr. løpende revurdering av 
geometri med avtrapping og/eller utflating, samt eventuelt tiltak som støttevegg, 
«plombering», rasoverbygg der det er utfordrende å skaffe tilstrekkelig kontroll på 
skjæringsflaten. 
 
Med tanke på forundersøkelser og innvirkning på plassering av veglinje, må regelverket 
fange opp behov for risikobetraktninger og at alle viktige utfordringer og scenarioer for svikt 
og/eller omfattende sikringstiltak i høye bergskjæringer tas i betraktning. Herunder gjelder 
også at det skal tas høyde for et utvidet arealbeslag/reguleringssone som ivaretar behovet for 
utflating av skjæringen, der dette kan være en optimal løsning kontra svært omfattende 
sikringstiltak.  
 
Dette kan fanges ved å presisere høye bergskjæringer som eget tema i en ny 
revisjon/tilleggstekst til Hb R211, kap. 1.4.1. Det bør presiseres krav til å undersøke alle 
forhold som påvirker utforming og stabilitet. Omfang og presisjonsnivå vil variere med 
planfase, men siden slike forhold på enkelte veglinjer kan ha stor påvirkning på veglinje og 
kostnad, bør kravene tilsi en forsterket oppmerksomhet på forholdet, f.eks. med nye kap. 4.x. 
og 6.2.x.  
 
Ekspertutvalget vil også anbefale at tidligere kap. 3.1 i Hb 274 tas inn igjen i oppdatert 
versjon i Hb V221 eller finner en sentral plass i en egen, ny håndbok/veiledning for høye 
bergskjæringer.    
 
Utførelseskrav for sikring dekkes primært av Hb 224 Fjellbolting. Her er det gode 
beskrivelser for endeforankrede, lange lisse- og stangstag som bør omsettes til standardiserte 
tekster for bolter i prosesskoden. For å ivareta samvirke ved store laster, bør man spesifisere 
at korrosjonsbeskyttelsen skal omfatte plasthylse eller tilsvarende i tillegg til full innstøping.  
 

7 Utarbeidet/foreliggende dokumentasjon for skjæringer 
 

Dokumentasjon av utført sikring i skjæringene for sørgående felt, pel 240-570 er gitt i form av 
inntegning på fotografier (Mesta, 2016). I området som senere raste ut er det på foto merket 
240-570 nr. 4 og 5 angitt at det var utført sikring med i alt 12 bolter; 5 stk. 3 m lange Ø20 mm, 
1 stk. 4 m lang Ø20 mm, 2 stk. 4 m lange Ø 25 mm og 4 stk. 5 m lange Ø25 mm. Noen av 
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disse boltene var planlagt som lokal sikring av mindre blokker og andre var planlagt å skulle 
sikre selve kilen. 

8 Undersøkelser utført i regi av ekspertutvalget  
 

Under befaringen 19.12.2019 utførte ekspertutvalget målinger av rasområdet med 
laserkikkert og noen målinger av sprekkeorienteringer, Schmidthammer-målinger på 
hovedglideplanet og det ble tatt prøve av forvitret materiale på hovedglideflaten.  

NGI har gjennom egne målinger (georefererte foto fra bakken, lift og drone, for 
fotogrammetri) laget en 3D-modell av skjæringen slik den så ut etter raset og etterfølgende 
sprengning. 3D modell av skjæringen slik den så ut før raset er konstruert ved hjelp av 3D 
modellen nevnt over og bilder fra Google Streetview. De to 3D-modellene har gjort det mulig 
å beregne rasvolumet, sprekkeorienteringer og sprekkeruhet (NGI, 2020, Vedlegg C). 
Benyttede data fra ovennevnte målinger er beskrevet i kap. 9. 

9  Utløsningsårsak og vurdering av stabilitet og sikring  

9.1 Utløsningårsak 
Vi fikk opplyst fra SVV under befaringen av rasområdet 19.12.2019 at det til dels kom mye 
vann ut av borehull da det ble boret boltehull etter raset. Følgelig kan økt vanntrykk ha 
medvirket til utløsning av raset. 

Vi har sett på værforholdene siden januar 2015 til raset skjedde 13.12.2019 (skjæringen ble 
sprengt ut i 2014 og sikret i 2015 og 2016) for tre værstasjoner: Larvik, Tjølling og 
Vestmarka (Vedlegg D). Vestmarka er nærmest rasstedet, men her måles kun temperatur, 
derfor også Larvik og Tjølling. Konklusjonen er at vi ikke finner noe påfallende/åpenbart ved 
værforholdene som kan forklare/sannsynliggjøre at raset skjedde akkurat 13.12.2019. 

Da skjæringen ble sprengt ut må det antas som overveiende sannsynlig at grunnvann-
strømningen i området ble endret. Terrenget i veitraseen ble senket inntil ca. 30 m. Dvs. at 
grunnvannet nå ikke kan stå høyere enn maksimalt ca. 30 m under høyeste skjæringshøyde 
langs veien. Ved å anta at grunnvannet har stått en del høyere enn dagens E18 før sprengning, 
betyr det at hydraulisk gradient i retning veitraseen har økt etter sprengning. Det har medført 
økt grunnvannsstrømning i retning mot skjæringen. Det er tenkbart at vanntrykk i sprekker i 
skjæringen har bygget seg gradvis opp over tid pga. dette. Spørsmålet er om denne prosessen 
har pågått fra sprengning i 2014 helt frem til raset skjedde 13.12.2019. Vi mener det er lite 
sannsynlig da vi ville forventet at vanntrykkoppbyggings-prosessen ville skje over kortere tid, 
kanskje noen måneder. Følgelig mener vi at vanntrykksoppbygning over lang tid neppe var 
utløsningsårsaken.  

Mer sannsynlig er det at vann på sprekker i skjæringen over tid har ført til redusert styrke for 
det forvitrede materialet på hovedglideflaten, og at det kan ha vært utløsningsårsaken. Som 
beskrevet i kap. 2.3 er det ved XRD-analyser identifisert smektitt. Dette er et mineral som 
kan oppta vann og gjennom det få svekket styrke. Funnet av smektitt underbygger en 
hypotese om at redusert styrke over tid kan ha utløst raset.  

I en artikkel i Østlandsposten 14.12.2019 står at en beboer i området skal ha registrert 
sprengning i området 13.12.2019. Blant annet står følgende:  
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Jeg var ute og gikk tur, jeg tror det var rundt 11.30, da hørte jeg først piping og så smalt 
det. Det er veldig vanskelig å si akkurat hvor det kom fra, men det kan ikke ha vært så 
veldig langt unna, det smalt godt, sier Hansen.  

Generelt kan sprengingsinduserte vibrasjoner utløse ras, og man vil generelt forvente samsvar 
i tid mellom sprengning og rasutløsning. I dette tilfellet skjedde raset ca. 11,5 timer etter 
sprengningen. Hvis det er noen sammenheng må derfor sprengningsinduserte vibrasjoner ha 
ført til forskyvninger langs glideflatene, som har medvirket til at raset skjedde senere. Uten å 
vite størrelsen på vibrasjonene som rasskjæringen eventuelt ble utsatt for er det ikke mulig å 
vurdere nærmere om sprengningen kan medvirket til raset.  

9.2 Stabilitetsberegninger og sikring 

9.2.1 Mulige årsaker til at raset kunne skje 
Uansett utløsningsårsak finnes det tre muligheter til at forholdene lå til rette for at raset kunne 
skje: 

1. Den prosjektert sikringen var utilstrekkelig, og utførelsen var riktig. 
2. Den prosjekterte sikringen var tilstrekkelig, og utførelse var feil. 
3. Den prosjekterte sikringen var utilstrekkelig, og utførelsen var feil. 

For å vurdere den prosjekterte sikringen har vi utført stabilitetsberegninger med geometri fra 
3D-modellen (NGI, 2020, Vedlegg C).  

9.2.2 Geometri 
Volumet til raset er beregnet til 1140 m3 (Figur 9). 

 

Figur 9. Utsnitt av 3D-modellen. Grønt markerer rasvolumet til kilen, som er beregnet til 1140 m3. 

Dersom målte sprekkeorienteringer og skjæringens orientering (prosjektert fall/fallretning 
84º/N135 º, hvilket stemmer med målinger i 3D-modellen) brukes i beregningsmodellen blir 
hele den opprinnelig kilen med i modellen (Figur 10), og volumet blir for stort. I 
beregningsmodellen har vi derfor tilpasset skjæringshelningen til 71,7º for å få volumet riktig 
(1143 m3 i beregningsmodellen) ved målt maksimal høyde av kilen lik 23 m.    
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Sprekkeorienteringene (fall/fallretning) brukt i beregningsmodellen er: sprekk 1 57º/N117º og 
sprekk 2 73º/N216 º (Figur 11). 

  
Figur 10. Utsnitt av 3D-modell (etter ras og sprengning til høyre for raset). Blå polygon viser omriss 
av raset, vertikale streker viser vertikale høyder målt i 3D-modellen og gul linje viser horisontal 
lengde langs skjæringen av hele den opprinnelige kilen. 

 

Figur 11.  Sprekkeorienteringer (fall/fallvinkel). Gul er sprekk 1 og blå er sprekk 2 (Figur 10). 

9.2.3 Beregninger 
Beregninger er utført med programmet Swedge versjon 6.021 fra Rocscience. Geometri og 
vanntrykk er vist i Figur 12. 
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Figur 12. Swedge beregningsmodell. Øverst til venstre: kilen sett ovenfra. Øverst til høyre: kilen sett 
forfra. Nederst til venstre: vanntrykk ved 100% vannfylling (rødt markerer høyest vanntrykk). Nederst 
i midten: vanntrykk ved 60 % vanntrykk. Nederst til høyre: vanntrykksmodell. 

Siden raset skjedde kan det fastslås at sikkerhetsfaktoren (SF) var nær 1,0. Uten vanntrykk i 
beregningsmodellen fås en SF=1,0 ved friksjonsvinkel lik 44,6º når samme friksjonsvinkel 
brukes for sprekk 1 og sprekk 2. Følsomhetsanalyse viser at variasjon i friksjonsvinkelen til 
sprekk 1 har større påvirkning på SF enn friksjonsvinkelen til sprekk 2.  

Nødvendig friksjonsvinkel for å oppnå SF=1,0 ved ulike vanntrykk er vist i Tabell 2. Det 
fremgår at friksjonsvinkelen endres lite ved vannfylling ≤ 40 %. Friksjonsvinkel på rundt 50º 
kan være mulig i virkeligheten, mens friksjonsvinkel vesentlig større enn 50º er urealistisk. 
Vi mener derfor at i tiden før raset kan det ha vært noe vanntrykk på sprekken, men det kan 
neppe ha vært større enn tilsvarende enn vannfylling på rundt 40 %. Da raset gikk kan 
vannfyllingen ha vært høyere, uten at vi har belegg for å anta det ut fra været i forkant (kap. 
9.1). 

Tabell 2. Friksjonsvinkel til sprekk 1 og sprekk 2 (forutsatt samme friksjonsvinkel for begge 
sprekkene) ved ulike vannfyllinger. 

SF Vannfylling (%) Friksjonsvinkel (º) 
1,0074 0 44,6 
1,0078 20 44,8 
1,0063 40 46,1 
1,0071 60 50,1 
1,0040 80 59,3 
1,0091 100 79,3 

 

Når det gjelder beregning av stabilitet og sikring står det i SVV (2011), som var gjeldene for 
prosjektet E18 Bommestad-Sky, blant annet i kapittel 223 Sikring av bergskråninger:  
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Når det er tvil om bergskråningene er stabile skal det foretas geologiske undersøkelser. 
Det bør spesielt legges vekt på kartlegging av oppsprekning, type bergart 
(forvitringsmotstand), hydrogeologiske forhold samt ugunstige sprekke- eller sleppeplan. 
For å tallfeste problemet kan enkle regnemodeller brukes, se Håndbok 274. 

Håndbok 274 som det refereres til er utgaven fra 2008 (SVV, 2008b). Kap. 3.1 
Skråninger/skjæringer i berg inneholder blant annet følgende tekst:  

Når det gjelder bruk av aktive sikringsmidler som bergbolter er det viktig at de 
dimensjoneres og innsettes riktig for å oppnå den sikkerhet som tilstrebes. Innsetting av 
ekstrabolter medfører liten eller ingen reduksjon i eventuell deformasjon ved belastning 
innenfor stålets flytegrense. Kostnadsmessig er det derfor viktig at man legger en del 
arbeid i dette.  

Det finnes flere metoder innen dimensjonering, og man bør i det enkelte tilfelle vurdere 
hva som er mest hensiktsmessig. 

Parametere som er aktuelle ved dimensjonering er følgende: boltetype, boltelengde, 
eventuell forspenning, bolteavstand, bolteretning og plassering. 

Enkelt kan bolteantallet anslås når volumet av blokken og den potensielle rasmassens 
tetthet er kjent se Figur 3-1- 28. Det må også regnes med vanntrykket på sleppene.  

Videre står «hvor det kan forventes jordskjelvaktivitet kan det være aktuelt også å ta med en 
horisontal jordskjelvkomponent» ….. og det er vist en formel og figur som illustrerer dette. I 
tillegg, med relevans for sikring i bergskjæringer, står en hel del om metoder for å estimere 
styrkeparametere, og det er vist en formel for overslagsberegning av nødvendig 
forankringslengde for bolter i oppsprukket berg. 

Figur 3-1-28 som det refereres til ovenfor er vist i Vedlegg E. Eksempelet viser plan 
utglidning og formlene for F og N kan ikke brukes for kileutglidning. Men relevant for 
kileutglidning er at vanntrykk med 100 % vannfylling (Figur 12) er vist, og at det står:  

Det er vanlig med sikkerhet F = 2.  

En annen håndbok som er relevant for beregning av sikring i bergskjæringer og som gjaldt 
under bygging av E18 Bommestad-Sky, er Hb V224 (SVV, 2014b). Denne erstatter Hb 215 
Fjellbolting, 2000 kun ved at nummeret er endret: innholdet er det samme. SVV (2014b) 
inneholder blant annet «Beregning av antall bolter ved sikring av vegger og skjæringer» 
(Vedlegg E). Det er også gitt formler for beregning av sikkerhetsfaktor og antall bolter. 
Videre står om sikkerhetsfaktor i forbindelse med formel for beregning av antall bolter:  

F = Sikkerhetsfaktor (f.eks. 1,5-2, avhenger av anleggets sikringsnivå).  

I forbindelse med samme formel står:  

B = Boltens bærevne (f.eks. boltens flytlast ved strekk). 

Fra håndbøkene 274 og V224 kan det konkluderes med at sikkerhetsfaktoren bør være 1,5-2, 
at det skal regnes med vanntrykk tilsvarende 100 % vannfylling etter Figur 12, og at boltenes 
flytelast skal benyttes. Sikkerhetsfaktor 1,5 og 2 og full vannfylling er benyttet i 
beregningsmodellen. I tillegg har vi utført beregninger for drenert tilstand (intet vanntrykk) 
og for delvis vannfylling. Prosjektert sikring (Figur 14) er også beregnet. Videre er det gitt to 
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eksempler på hvor mange bolter som er nødvendig for å oppnå beregnet boltekapasitet. 
Beregningsresultatene er vist i Tabell 3. 

Delvis vannfylling er basert på Nilsen og Palmstrøm (2000) og Nilsen (2016). I disse to 
publikasjonene vurderes at trekantfordelingen vist til venstre i Figur 13 i de fleste tilfeller 
overdriver vanntrykket, og at denne situasjonen representerer "worst case".  

Basert på Nilsen og Palmstrøm (2000) og Nilsen (2016) antas at trekantfordelt vanntrykk som 
beskrevet ovenfor representerer "worst case". Videre legges til grunn at håndbøkene 274 og 
V224 foreslår sikkerhetsfaktor 1,5-2 ved "worst case" vanntrykk. 

 

Figur 13. Vanntrykksfordeling i sprekk. Fra Nilsen (2016). 

 

Figur 14. Utført bolting før raset. Innsettet viser boltedata mottatt fra prosjektet E18 Bommestad-Sky. 
Rød polygon viser omriss av raset. Rød og gul polygon sammen viser mulig maksimalt omriss av 
potensiell kileutglidning. Boltene 1-5 og 7-9 vurderes av utvalget å ha vært planlagt for å skulle sikre 
kilen, se også kap. 5).  
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Tabell 3. Beregningsresultater for modellen vist i Figur 12. med friksjonsvinkel 44,6º for sprekk 1 og 
sprekk 2 og enhetsvekt for bergmasse på 27 kN/m3. Nødvendig boltekapasitet er basert på at boltene 
er montert i optimal retning og at boltene er passive (fullt innstøpte, ikke forspente).  

SF  
drenert/tørr 

Boltekapasitet 
(kN) 

SF ved 100 % 
vannfylling 

Vannfylling 
ved SF=1,0 

Antall 
Ø33 mm1) 

Antall med 
1000 kN 2) 

1,5 71104) 0,68 85 % 18 7 
2,0 145764) 1,20 - 37 15 
2,3 189484) 1,5 - 47 19 
2,8 265274) 2,0 - 66 27 
1,1 14603) 0,29 50 % - - 

1) Kapasitet ved flytning, kamstålbolt: 402 kN. 2) Kapasitet ved flytning: 1000 kN. Det finnes også 
stag med langt større kapasitet enn 1000 kN. 3) Prosjektert sikring med til sammen 8 stk. bolter; 3 stk. 
Ø20 mm og 5 stk. Ø25 mm (Figur 14). 4) Det er også beregnet boltekapasitet ved friksjonsvinkelen til 
sprekk 1 satt mye lavere enn friksjonsvinkelen til sprekk 2, henholdsvis 35° og 57°, som også gir 
SF=1,0 uten vanntrykk og uten sikring. Beregnede boltekapasiteter blir da rundt 90 % av de viste 
boltekapasitetene. Denne beregningen viser at beregnet boltekapasitet er lite følsom for 
friksjonsvinkler når disse velges slik at SF blir 1,0 uten vanntrykk og uten sikring. 

Tabell 3 viser at det er meget stor forskjell mellom prosjektert sikring og beregnet behov for 
sikring. Ved SF = 1,5 og 100 % vannfylling er beregnet boltekapasitet 13 ganger større enn 
prosjektert sikring.  

Våre beregninger er utført for rasvolumet. Under anleggsarbeidene, om stabilitetsberegninger 
hadde blitt utført, ville det vært naturlig å regne på et større volum (Figur 14). Ved samme 
beregningsmåte som vi har brukt ville det resultert i enda større behov for sikring. Vår 
hypotese er at utførelse av stabilitetsberegninger kunne ha ført til at man hadde valgt å 
sprenge ned kilen fremfor å sikre den. Dersom sikring likevel hadde blitt valgt ville det vært 
naturlig å velge stag med stor kapasitet (større enn 1000 kN?) og en stagtype som ville vært 
mulig å forspenne.  

9.2.4 Vurdering av aktørenes ansvar 
At det er utført sikring i kilen viser at kilen ble identifisert under anleggsarbeidene. Dette har 
også fremgått tydelig av kommunikasjon vi har hatt med personell fra prosjektet E18 
Bommestad-Sky. Videre var det åpenbart at kilen hadde et betydelig volum. Vi mener det er 
mangelfull prosjektering at det ikke er utført stabilitetsberegninger av prosjektorganisasjonen 
E18 Bommestad-Sky, som bestilte sikring fra entreprenøren. Videre mener vi det er 
mangelfullt at kontrolløren Sweco ikke påpekte behovet for beregninger.  

10 Vurdering av utført sikring 

10.1 Utført sikring 
Som Tabell 3 viser er det veldig stor forskjell mellom prosjektert sikring og beregnet behov 
for sikring basert på veiledning i håndbøker. Samtidig er det slik at prosjektert sikring gir SF 
= 1,1 uten vanntrykk og at det tåles vannfylling på 50 % ved SF = 1,0.  

Under inspeksjon etter raset ble det kun funnet spor etter en bolt, som var avrevet (Figur 15). 
Vi har selv gransket egne foto som ble tatt i forbindelse med 3D-modellen, og finner heller 
ikke spor (avrevne bolter eller hull, i tilfelle bolt har blitt dratt ut av boltehull) etter andre 
bolter enn bolt nr. 4 (Figur 14) i nedre del av rasområdet. Vi konkluderer med at det kun var 
én virksom bolt da raset skjedde.  
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I kontrollørmelding 388 (SVV 2016) ble følgende beskjed gitt til entreprenøren:  

Boltene må settes mest mulig vinkelrett på sprekkene ved at de vinkles til venstre i forhold 
til bildeplanet / skjæringens retning.  

Med henvisning til Tabell 4 betyr det at «Horisontal avstand» skulle tilstrebes. Etter 
kontrollørmeldingen har entreprenøren fått beskjed om at boltene skulle settes med en liten 
stigning. Med henvisning til Tabell 4 betyr det at «Maksimal forankringslengde» ikke kunne 
oppnås (forutsetter horisontal bolt). Til tross for det sistnevnte er vi meget overrasket av at 
det ikke finnes spor av flere bolter. 

Som nevnt tidligere hadde utvalget Skypemøte 31.01.2020 med representanter fra Mesta: 
anleggsleder under sikringsarbeidene, bas/formann under sikringsarbeidene og nåværende 
anleggsleder i Mesta. Sistnevnte var med som observatør etter ønske fra Mesta. 

Samarbeidet mellom Mesta og SVVs geolog ble i dette møtet generelt beskrevet som godt og 
tett: det var lett å få tak i SVVs geolog, og han var mye til stede under sikringsarbeidene. 
Videre ble det opplyst at de alltid tilstrebet og få minst 1 m forankringslengde i fast/stabilt 
berg, at de alltid forsøkte å bore vinkelrett på antatt mulig bruddflate og at de selv kunne 
komme med innspill/forslag til sikring. Mesta gav også uttrykk for at bolt 1-5 (Figur 14) ikke 
var ment å skulle sikre hele kilen, da det var alt for få bolter til det. Dette er i strid med hva 
SVVs geolog har opplyst: at bolt nr. 1-5 var ment å skulle sikre foten til kilen (kalt 
«fotbolter» av SVVs geolog). 

Mesta ble opplyst om resultatene vist i Tabell 4, og at det kun er funnet spor av bolt nr. 4 etter 
raset. Videre at det måtte det blitt boret veldig mye brattere oppover enn «liten stigning» 
dersom boltene skulle unngå å få forankring på innsiden av sprekk 1 (Figur 14), forutsatt at 
det ble boret omtrent vinkelrett på strøkretningen til sprekk 1 (…vinkles til venstre…). En 
omforent forståelse under møtet er at det kan ha blitt boret i feil retning både i 
horisontalplanet og vertikalplanet. Mesta forklarte dette med mulige misforståelser mellom 
dem og SVVs geolog. 

For oss fremstår det hele som et mysterium. Basert på Figur 14 synes det åpenbart at boltene 
skulle bores slik at de får forankring på innsiden av sprekk 1: Hvor skulle man ellers få 
forankring?  

Tabell 4. Beregnet maksimal teoretisk forankringslengde for boltene 1-5 og 7-9. 

Bolt 
nr. 

Lengde 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Vertikal 
avstand1) (m) 

Horisontal 
avstand2) (m) 

Maksimal 
forankringslengde (m) 

1 3 20 1.25 0.7 2.3 
2 3 20 1.22 0.7 2.3 
3 4 25 1.23 0.7 3.3 
4 4 25 1.0 0.5 3.5 
5 5 25 2.42 1.3 3.7 
7 5 25 1.5 0.8 4.2 
8 5 25 1.5 0.8 4.2 
9 4 20 1.3 0.7 3.3 

1) Fra utgående sprekk 1 og opp til bolteansett målt i 3D-modell. 2) Korteste horisontale avstand 
mellom boltansett og sprekk 1 (dvs. vinkelrett på strøkretningen til Sprekk 1) beregnet ut fra 1) og 
trigonometri. 
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Figur 15. Spor etter én bolt ble funnet under inspeksjon fra lift 2012-01-20 ifølge epost fra 
SVV/anlegget mottatt 20.01.2020. Vi har identifisert den avrevne bolten som bolt nr. 4 (Figur 14). 

10.2 Vurdering av aktørenes ansvar 
Mesta har nevnt mulige misforståelser som grunn til at kun bolt nr. 4 hadde forankring på 
innsiden av sprekk 1. Samtidig mener vi det måtte ha vært åpenbart at boltene måtte bores i 
retning som gav forankring på innsiden av sprekk 1. Vi konkluderer med at sikringen ser ut 
til å ha blitt utført feil, og at dette burde ha vært unngått.  

11 Vurdering av risiko for fremtidige, lignende rashendelser  
 

Ekspertutvalget registrerer at Statens vegvesen har satt i gang en revurdering av både den 
aktuelle skjæringen og flere andre høye bergskjæringer på E18. Dette synes som et nødvendig 
tiltak, og det vil, dersom det følges opp av supplerende sikringstiltak der det finnes 
nødvendig, sterkt redusere risikoen for lignende hendelser.  

Imidlertid må en på nasjonalt nivå regne med at det finnes mange høye bergskjæringer av 
nyere dato som kan ha vært gjenstand for lignende avvik i bedømmelsen, og det er sikkert en 
del eldre vegskjæringer som både er svekket over tid og som aldri var underlagt en 
systematisk faglig vurdering av sikringsbehov.  

 
Det er derfor utvalgets vurdering og anbefaling at kvalifisert revurdering av stabilitet og 
sikring i høye bergskjæringer tas inn i det periodiske vegvedlikeholdet.    
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12 Mulige effekter av sprengningsutførelsen  
 
Det er etter utvalgets oppfatning både bestilt og utført boring og sprengning i konturen av god 
kvalitet. Det er lite avvik og jevn hullavstand, noe som er viktig for å motvirke uønsket 
knusing og svekkelse av gjenstående berg. Stabiliteten av bergskjæringen synes ikke å ha blitt 
uheldig påvirket av selve sprengningsarbeidet og utført rensk, sett opp mot normal utførelse. 
Byggeledelsen har, slik vi har fått forklart, ikke funnet grunn til å vurdere sprengningsskader 
som tema for bergsikringen.  

 
Man kan dog aldri se bort fra at energien fra sprengning mot frie flater også medfører en viss 
tendens til sprekkeåpning og ytterligere svekkelse i allerede eksisterende svakhetsplan 
bakenfor sprengningsflaten. Dertil skal man merke seg at frisprengning i skjæring medfører 
bortfall av en opprinnelig innspenning/støttekraft. Spenningsavlastning medfører i teorien en 
viss elastisk utvidelse nærmest fri flate. Dette skjer uavhengig av sprengningsarbeidets 
kvalitet.   

13 Konklusjoner og anbefalinger 
 

Ekspertutvalgets viktigste konklusjoner angående årsaken til raset ved Bommestad den 
13.12.2019, og avvik mht. planlegging, prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er 
presentert i det følgende. På grunnlag av det som er funnet etter gjennomgang av dokumenter, 
møter og egne undersøkelser er det også definert noen læringspunkter og gitt befalinger mht. 
mulige forbedringer av prosedyrer og tiltak for høye bergskjæringer som kan bidra til å 
forhindre lignende hendelser i framtida.  

13.1  Årsak til raset 
•   De grunnleggende forutsetningene for at ras i form av utglidning skal kunne inntreffe i 

høye bergskjæringer er: 1) at det finnes sprekkeflater med slik orientering at et volum i 
skjæringen blir sprekkeavløst og kan gli ut, og 2) at de drivende (destabiliserende) 
kreftene er større enn de stabiliserende. Disse forutsetningene har åpenbart vært oppfylt 
i den høye skjæringen ved Bommestad, hvor en bergkile på rundt 1100 m3 gled ut langs 
to markerte sprekker som sammen dannet en kile. 

• Utført sikringstiltak i form av noen få innstøpte kamstålbolter har ikke forhindret raset. 

• Når raset har skjedd noen få år etter etablering av skjæringen, finner utvalget at den 
mest sannsynlige forklaringen ligger i en gradvis svekkelse av friksjon/styrke i 
materialet langs sprekken som har utgjort hovedglideflaten. Funn av smektitt (svellende 
leirmineral som dannes ved forvitring av feltspat) indikerer svekkelse over tid ved 
tilgang på vann og oksygen som mulig årsak. 

13.2 Avvik mht. planlegging og prosjektering 
• Rapporter som er utarbeidet for de ulike planfasene indikerer at det på et generelt 

grunnlag er gjort relevant kartlegging og fornuftige påpekinger av risiko for 
stabilitetsutfordringer i høye bergskjæringer (storblokkig berg som kan kreve spesielle 
tiltak i form av lange bolter og stag). 
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• I byggeplanfasen er det etter utvalgets mening fastsatt riktig geoteknisk kategori, 
nemlig kategori 3 som er den strengeste mht. omfang og kvalitetssikring av 
prosjekteringen. Utvalget vil likevel påpeke at det gjennom arbeidet med geologisk 
kartlegging og beskrivelse i fasene før bygging synes å ha vært nesten utelukkende 
fokus på tunneler i berg, og lite oppmerksomhet er viet høye bergskjæringer. 

• Det foreligger ingen spesifikk risikovurdering av bergskjæringene som objekter, noe 
som kunne ha støttet opp under planlegging/prosjektering av bergskjæringer, og det 
sikringsarbeidet som til slutt ble utført. 

• I konkurransegrunnlagets beskrivende del med poster for prising er det ikke tatt med 
verken krav til eller poster for kraftige (Ø32 mm) fullt innstøpte kamstålbolter eller 
lange bolter og stag, og heller ikke for dreneringshull. Dette kan forklares med at 
Prosesskoden mangler standardiserte beskrivelser for denne typen sikring, men det er 
god praksis å skrive inn slike poster ved behov (spesiell beskrivelse).   

• Utvalget har funnet at det ikke er gjennomført stabilitetsanalyse av høye skjæringer. For 
den aktuelle skjæringen fremstår det som åpenbart at man ved å følge alminnelig praksis 
for stabilitetsvurdering og analyser som er forklart i Statens vegvesens egne faglige 
veiledninger, bl.a. Hb 274, ville ha sett behov for en langt mer omfattende sikring enn 
den som ble utført planlagt/prosjektert. Konklusjonen er at slik prosjektering ikke har 
funnet sted. Utvalgets egne beregninger viser behov for bolte/stag-kapasitet på ca. 
19 000 kN (ved sikkerhetsfaktor 1,5 og fullt vanntrykk). Den prosjekterte sikringen har 
en kapasitet på 1460 kN, dvs. 1/13 av beregnet behov.  

• Avvikene som er påpekt her kan ikke tilskrives en systemsvikt eller svikt i det faglige 
veiledningssystemet som Statens vegvesen har etablert, men er snarere å betrakte som 
mangelfull vurdering i prosjektorganisasjonen. Byggherreorganisasjonen var bemannet 
med ingeniørgeologisk kompetanse slik regelverket tilsier.  

13.3 Avvik mht. utførelse 
• Utvalget har funnet at det med stor sannsynlighet også er svikt eller avvik mellom det 

som ble anvist og hva som ble utført av bolting, i og med at det ikke finnes spor av mer 
enn 1 bolt som har gått gjennom hovedglideplanet. Avviket kan sannsynligvis tilskrives 
svikt i kommunikasjon og/eller svikt i utførende entreprenørs vurdering av hva som 
skulle til for å gjøre bestilt bolting effektiv. 

13.4  Avvik mht. kvalitetssikring 
• Utvalget finner også grunn til å påpeke avvik i den kvalitetssikring som var tillagt 

kontrolløren Sweco AS. Deres kontroll i etterkant av utført sikringsarbeid har ikke 
avdekket/påpekt at stabilitetsanalyse ikke var utført, og heller ikke vurdert om at den 
utførte boltingen var gjort slik at den kunne ha effektiv virkning.      

• Dette avviket kan ha karakter både av systemsvikt og mangelfull vurdering. 

13.5  Anbefalinger/læringspunkter 
Ekspertutvalget ser at det kan være utfordrende å ha oversikt over formelle krav og 
veiledninger om god praksis for høye bergskjæringer, noe som kan bidra til at skjæringene 
blir for lite vektlagt. Både under linjevalg for nye veger og i prosjekteringsarbeid kan det fort 
skje at bergskjæringene blir undervurdert som tema for risikobetraktninger, kartlegging, 
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kostnader og prosjektering av utforming og sikringstiltak. Dette er et dilemma, fordi de 
representerer elementer i veganleggene som kan gi opphav til meget alvorlige skader.  

På bakgrunn av rashendelsen på E18 ved Larvik anbefaler utvalget derfor følgende 
forbedringer av prosedyrer og tiltak for å redusere sannsynligheten for lignende hendelser i 
framtida: 

• Høye bergskjæringer bør få en tydeligere «status» i planlegging og beskrivelser. Hver 
bergskjæring med høyde > 10 m bør konsekvent gis en prosjekt-ID og følges gjennom 
planlegging og bygging med krav til kartlegging, risikovurdering, utformings- og 
sikringstiltak, beskrivelser, fagkyndig oppfølging og dokumentasjon. 

• Krav til risikovurdering for høye skjæringer bør vurderes tatt inn i Hb N200, etter 
samme mal som krav til risikovurdering for tunneler med lengde over 500 m i Hb 
N500. 

• Det bør settes i gang arbeid for å samle og strukturere relevante krav og veiledninger 
for høye bergskjæringer i ett konsistent sett av retningslinjer og veiledninger. 
Funksjonskrav for bergskjæringer på høyt trafikkert/høyhastighets veg bør tilkjennegi 
meget liten toleranse for svikt/utfall/ras.  

• Gode anvisninger i tidligere Hb 274 (SVV, 2008b) har falt ut i dagens håndbokserie. 
Dette bør rettes opp, eller kompenseres for i regelverket.  

• Prosesskoden bør gjennomgås for å få inn normerte krav også til lange og kraftigere 
bolter/stag for bruk i stabilitetssikring, der man bl.a. setter krav til tøyningsevne og 
samvirke. Dreneringshull bør også legges inn som egen post. 

• Utvalget anbefaler også at kvalifisert revurdering av stabilitet og sikring i høye 
bergskjæringer tas inn i det periodiske vegvedlikeholdet.    

 

 
Trondheim/Oslo, 27. februar 2020 
 

                                                                                                             
Anders Beitnes      Vidar Kveldsvik      Øystein Nordgulen      Eivind Okstad      Bjørn Nilsen 
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Vedlegg A: ROS-analyser, geotekniske kategorier og risiko 

ROS-analyser 
Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) etter Plan- og bygningslovens § 

4-3 i tilknytning til planer for vegutbygging. Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av 

sannsynligheten for, og konsekvensene av en gitt hendelse. Sårbarhet er et utrykk for den 

evne et system har til å motstå virkningene av en gitt hendelse og til å gjenoppta sin 

opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen (NS 5814).  

Omfanget av en ROS-analyse vil måtte tilpasses plannivået, samt prosjektets størrelse og 

kompleksitet. Analysen gjennomføres normalt av en gruppe sammensatt av ulik/relevant 

bakgrunn og kompetanse. Det er viktig å legge opp til kunnskapsoverføring mellom 

planfasene og sikre at kunnskap om mulige farer som avdekkes tidlig i kommunedelplan blir 

hensyntatt i reguleringsplan og i senere prosjektfaser. ROS-analysen skal vurdere hvorvidt, og 

på hvilken måte den planlagte utbyggingen påvirker risiko og sårbarhet, og samtidig foreslå 

mulige årsaks-reduserende eller skadereduserende tiltak. Risiko og sårbarhet vil spesielt være 

knyttet til uønskede hendelser som skyldes naturfare, herunder ekstremvær, flom, skred (jord, 

snø, stein, kvikkleire, sørpe) og skogbrann. Naturfare er en felles betegnelse for prosesser som 

kommer av kombinasjonen av klimaforhold, grunnforhold og topografi. Vurdering av 

naturfare krever god geofaglig og hydrologisk kompetanse knyttet til forholdene i et bestemt 

området.  

ROS-analysen, som hvilken som helst annen risikoanalyse, blir ikke bedre enn kvaliteten på 

datagrunnlaget. Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktuelle datakilder knyttet til naturfarer 

(hentet fra Hb V712): 

 

Et godt kartgrunnlag for vurderingene er nyttig, og befaring av området for utbyggingen er 

ofte nødvendig. Det er da viktig å danne seg et bilde av vannveier i en mulig flomsituasjon, 

grenser for nedbørfelt, og risiko for ras eller utglidning som kan skyldes, eller komme fra 

terreng eller arealer ved siden av den planlagte utbyggingen. 



Det må tas stilling til hvordan resultatene fra ROS-analysen skal følges opp og hvilke 

beslutninger som påvirkes av dette knyttet til den planlagte utbyggingen. ROS-analysen er 

dermed en kilde til kunnskap om hvordan den planlagte utbyggingen kan bidra til å ivareta 

samfunnssikkerhet. 

Geotekniske kategorier og risiko 
Geotekniske kategorier for vegprosjekter er basert på Eurokode 7-Del 1 (NS-EN 1997-1, 

2004): Geoteknisk prosjektering. I Hb N200 (2018) er det gjort en tydeligere tolkning av 

eurokodene innen geoteknikk, samt at ingeniørgeologiske forhold har blitt grundigere 

innarbeidet sammenlignet med den tidligere versjonen i Hb 018. Dette har bidratt til klarere 

prosjekteringsregler. Som del av geoteknisk klassifisering i er det også definert 

"konsekvensklasser" og "pålitelighetsklasser" basert på kriterier i Eurokode 0 (NS-EN 1990): 

Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Krav til kontroll av planlegging, prosjektering 

og utførelse opererer her med "prosjekteringskontrollklasse", "utførelsesklasse", og "krav til 

kontrollform", også i henhold til kriterier i Eurokode 0. For bergskjæringer under geoteknisk 

kategori 3 skal det kontrolleres at planlegging og prosjektering følger spesifiserte krav 

innenfor hver prosjektfase hva angår geologiske forundersøkelser og rapportering. 

Geotekniske vurderinger, tolkninger, og sporbar dokumentasjon av sikkerhetsnivå er basert på 

vurderinger av "lokalstabilitet" og "områdestabilitet". Som grunnlag kreves her tilstrekkelige 

stabilitetsanalyser. 

 

  



Vedlegg B: Utdrag fra Hb 018 
 

I rapportens kapittel 3 og 6 er gjengitt et referert til relevante bestemmelser i Hb 018, 2011-utgaven 

som var gjeldende for prosjektet Bommestad - Sky.  

Komplett gjengivelse av de relevante kapitlene:  

203.1 Generelt: … For bergskjæringer høyere enn 10 m stilles det spesielle krav (se kap. 22) 

203.2 konsekvensvurdering: … Utformingen av vegens tverrprofil har stor betydning for 

vegbruker, nabo og vegholder. Det er derfor viktig at de totale konsekvenser framkommer før 

valgene treffes. 

Alternativene framkommer ved variasjon i skråningshelninger, bredder og høyder samt 

tilpasning til jordbruksområder og landskap for øvrig. 

203.3 Kontrollomfang og toleranser: Kontrollomfanget for forhold som vedrører sikkerhet, er 

uavhengig av vegtype. For forhold som vedrører geometriske krav, gjelder samme regler som 

for kap. 204. 

203.4 Dokumentasjon av utført kvalitet 
For dokumentasjon av utført kvalitet skal følgende registreres (minimumsdokumentasjon): 

• forundersøkelser av betydning for framtidige forhold 

• sprengningsdybde i trauet 

• utkilinger 

• utført grunnforsterkning 

• spesielle løsninger/forhold 

 

22. Skråninger og skjæringer i berg 
221. Generelt 

… Det stilles spesielle krav til de geologiske undersøkelsene for bergskjæringer høyere enn 10 

m (målt fra ferdig veg). Slike prosjekter klassifiseres vanligvis i Geoteknisk kategori 3, noe 

som medfører ekstra kontrolltiltak både under prosjektering og bygging. Det betyr ikke at alle 

aspekter av skjæringen må klassifiseres som Geoteknisk kategori 3 idet det er mulighet for å 

variere prosjektkategori innenfor forskjellige deler av skjæringen. For bergskjæringer der 

forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg, kan det være aktuelt å benytte Geoteknisk 

kategori 2. Ingen deler av høye bergskjæringer skal klassifiseres i Geoteknisk kategori 1. 

Når det gjelder type kontroll og kontrollomfang i de ulike prosjektfaser vises det til kap. 202. 

For spesielle og spesielt kompliserte prosjekter kan det i tillegg opprettes uavhengige 

rådgivende kvalitetsgrupper. Forundersøkelser for høye bergskjæringer skal avklare egnet 

geometrisk utforming ut fra topografiske og geologiske forhold på reguleringsplanstadiet. 

Utformingen bør likevel kunne forandres underveis etter dokumentert faglig vurdering dersom 

de geologiske forutsetningene endres i byggefasen. 

Forundersøkelsene skal som et minimum omfatte: 

• Kartlegging ved bruk av tilgjengelige grunnlag i form av topografiske kart (M = 1:500 – 

1:1000) og eventuelle flyfotostudier med stereoskopisk dekning. På denne bakgrunn foretas 

kartlegging av løsmasser, berg i dagen, svakhetssoner og strukturretninger. 

• I felt- og grunnundersøkelser skal inngå: 

• Løsmassetykkelser over bergmassen, løsmassetyper 

• Bergarter og bergartsgrenser 

• Lagdeling og foliasjon 

• Sprekkemønster, sprekketetthet, strøk og fall 

• Svakhetssoner, strøk og fall 



• Hydrogeologiske forhold i området og fare for iskjøving 

• Kvalitet og anvendelighet av steinmaterialet 

• Eventuell skredfare fra overliggende bergskråning 

• Behov for geofysiske undersøkelser 

• Behov for kjerneboring og/eller andre typer borhullsinspeksjoner 

Geologiske rapporter for de ulike planfaser skal gi en oversikt over bergart, mulige 

svakhetssoner og ved behov for sikringstiltak gi en oversikt over aktuelle sikringsmetoder og 

antatt sikringsmengde basert på de geologiske forhold som forventes. I tillegg skal geologisk 

rapport for reguleringsplaner også inneholde forslag om bemanning, nødvendig kompetanse 

og erfaring til de som skal følge opp i byggefasen. 

Sprengningsmetode, salvestørrelse, pallhøyder, skråningsvinkel, sikringsmetoder og omfang 

må planlegges og prosjekteres ut fra de geologiske forutsetningene på stedet. De endelige 

beslutninger knyttet til utsprengning og sikring tas underveis i byggefasen basert på 

kontinuerlig geologisk kartlegging og stabilitetsanalyser.  

I tilknytning til sprengningsarbeidene skal grense for tillatte rystelser innen influensområdet 

fastlegges i forbindelse med reguleringsplaner. Måleprogram for oppfølging skal også 

planlegges. Likeledes skal det utarbeides plan for bygningsbesiktigelse med registrering av 

eventuelle setninger og skader på eksisterende bebyggelse og tidspunkt for gjennomføring.  

I byggeplanfasen bearbeides prosjektet frem til et konkurransegrunnlag. 

Behov for eventuelle supplerende undersøkelser må da være avklart og gjennomført. Det 

utarbeides egen rapport for konkurransegrunnlaget hvor det skilles klart mellom innhentede 

fakta og foretatte tolkninger på dette grunnlag. 

222. Funksjonskrav 

Krav til  Krav 

Trafikksikkerhetsnivå / 

Grunnlag for prosjektering 

Sikkerhetsnivået i skråninger/skjæringer bør være ensartet for 

hele vegstrekningen som bygges ut. 

Sikkerhetsnivå i driftsfasen  
Funksjonskravene videreføres på samme nivå i forbindelse med 

drift og vedlikehold. 

Sikkerhetsnivå 

skjæringstopp/ 

Skråning 

Inngjerding bør vurderes hvis fall av dyr eller mennesker fra 

skjærings-/skråningstopp kan medføre trafikkfare og/eller 

skader. 

Stabilitet, sikkerhet mot 

utfall og skred 

En skjæring bør bygges slik at man unngår rensk og annen 

sikring de første 20 årene. Det samme gjelder løsmasse på 

skjæringstopp 

Tabell 221. 

223. Sikring av bergskråninger 

Når det er tvil om bergskråningene er stabile skal det foretas geologiske undersøkelser. Det 

bør spesielt legges vekt på kartlegging av oppsprekning, type bergart (forvitringsmotstand), 

hydrogeologiske forhold samt ugunstige sprekke- eller sleppeplan. For å tallfeste problemet 

kan enkle regnemodeller brukes, se Hb 274 (Ref. 9). Aktuelle sikringsmetoder skal avgjøres ut 

fra stabilitet, sikkerhet, vedlikehold og økonomi. Ved siden av rensk og nedsprengning, 

kanskråninger stabiliseres med bolting, sikringsnett, sprøytebetong, støttemurer og drenering. 

Ulemper ved nedfall av stein og blokker kan også løses ved bygging av ledevoller, fanggrøfter, 

fleksible skredgjerder, tunneler og overbygg. Se Hb274 (Ref. 9).  



Stabilitet i bergskråninger ovenfor prosjekterte skjæringer må ses i sammenheng med 

veganlegget. 

 

224. Avdekning før skjæringssprengning 

Avhengig av bruksområde for sprengningsmassene skal løsmasser fjernes over bergoverflaten 

etter en av følgende måter: Avdekkingsbredden tar vare på unøyaktigheter i kartlagt fjellnivå 

og usikkerheter ved sprengning og utfall. Andre tiltak, for eksempel bruk av støttemur, bør 

vurderes spesielt i tettbygd strøk. 

a) Fullstendig rensking av berget. 

b) Avdekning av berget slik at det blir liggende igjen maksimalt 0,05 m3 løsmasser pr. m2. 

c) Avdekning av berget i den utstrekning det er nødvendig for boring, 

ladning og sprengning. 

Humusholdig jord/vegetasjonsdekke skal tas ut og behandles i samsvar med planlagt 

etterbruk. Berget bør være avdekket i minst 2,0 m bredde utenfor teoretisk skjæringskant. 

Andre bredder kan vurderes ved lave skjæringer (< 3 m) og ut fra løsmassetykkelser over berg 

og tilgjengelighet til skjæringstopp etter uttak av skjæring. 

Løsmasser bakenfor skjæringskanten skal utformes med stabil skråningshelning eller andre 

tiltak som hindrer erosjon og utrasing prosjekterte skjæringer må sees i sammenheng med 

veganlegget. 

  



Vedlegg C: 3D modell av rasskjæringen 
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Sammendrag 

I etterkant av raset ved E18 13. desember 2019 ble det nedsatt en ekspertgruppe for å 
gjøre en objektiv gjennomgang av hele sakskomplekset.  For at ekspertgruppen skulle 
kunne gjøre de nødvendige etterberegning var det nødvendig å lage en 3D modell fra 
både før og etter raset.  Dataene som ble brukt for å lage en modell av fjellskjæringen 
etter raset ble samlet 10.01.2020 med drone, håndholdt kamera og DGNSS. Data-
grunnlaget for modellen før raset er foto fra Google Streetview.  
 
3D modellen generert fra de innsamlede dataene ble laget i Agisoft Metashape, 
uthentingen av fall, fallretning og ruhet ble gjort i Maptek Pointstudio, mens volum-
beregning og avstandsmåling ble gjort i Innovmetric Polyworks.  Volumet av raset ble 
beregnet til 1140 m3.  
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1 Innledning 

13.12.2019 ca. kl. 23 gikk det er ras fra bergskjæring langs E18 Larvik (Figur 1 og Figur 
2). Vegdirektøren nedsatte 17.12.2019 et uavhengig ekspertutvalg som fikk i oppdrag å 
foreta en objektiv gjennomgang av hele sakskomplekset, og søke å finne svar på hvordan 
raset kunne skje. 
 
Under ekspertutvalgets befaring til rasstedet 19.12.2019 og tilhørende møter med 
personell fra prosjektorganisasjonen for E18 Bommestad-Sky, vurderte ekspertutvalget 
at det var nødvendig med en 3D modell av rasskjæringen, som helst også viser 
skjæringsgeometri før raset gikk. Videre at det hastet da eventuelt snøvær ville ødelegge 
muligheten til å innhente data av tilfredsstillende kvalitet. Dagen etter (20.12.2019) 
gjennomførte NGI målinger på stedet. Under fortsatt snøfrie forhold ble det utført én 
målekampanje til 10.01.2020. Årsaken til den andre målekampanjen var at dataene fra 
20.12.2019 ble samlet under vanskelige lysforhold, og kvaliteten ble vurdert som noe 
dårligere enn ønsket. Begge målekampanjene ble utført etter at det var sprengt ned berg 
til høyre for selve rasområdet (sett inn mot skjæringen). Den opprinnelige skjæringen, 
slik den så ut før raset, er gjenskapt ved å bruke bilder fra Google Streetview. 
 
Denne rapporten redegjør for feltarbeidet/målekampanjene, målemetoder, dataprosesse-
ringsmetoder og viser noen resultater som er generert fra 3D modellen. 
 

 
Figur 1. Oversiktskart. Rød markør viser rasstedet. 
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Figur 2. Foto tatt av Statens vegvesen kort tid etter raset. 

 
 
2 Feltarbeid 

Den 20.12.2019, etter at berg til høyre for rasområdet var blitt sprengt ned, gjennomførte 
NGI ved Helge C. Smebye og Asgeir K. Lysdahl skanning med LiDAR og det ble tatt 
georefererte foto fra ulike posisjoner på bakken for fotogrammetri, under dårlige 
lysforhold. Prosessering av dataene viste at disse var av for dårlig kvalitet slik at det ble 
utført en ny målekampanje 10.01.2020 ved Helge C Smebye og Sean Salazar, da det 
fortsatt var snøfritt i området. Denne gangen var forholdene mye bedre enn sist og det 
ble målt inn kontrollpunkter for georeferering og tatt foto av god kvalitet fra drone, fra 
lift og fra bakken.  
 
3 Dataprosesseringsmetoder 

Beregning av strøk og fall forutsetter at 3D modellen er georeferert.  Under feltarbeidet 
ble det derfor plassert ut fastmerker på bakken som ble innmålt med DGNSS.  
Posisjonen til fastmerkene ble bestemt i NTM10 NN2000 (Figur 3).  Bildene fra drone 
og kamera ble sammen med kontrollpunktene brukt i Agisoft Metashape for å generere 
en samlet georeferert 3D punktsky av fronten og toppen av skjæringen.   

 
Figur 3. 3D punktsky av bergskjæringen med innmålte fastmerker. Fra Agisoft Metashape. 
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For å kunne beregne volumet av raset måtte overflaten etter raset og etterfølgende 
sprengning kombineres med overflaten fra før raset skjedde, dvs. at den opprinnelige 
geometrien til skjæringen måtte gjenskapes. På grunn av manglende data fra før raset 
ble det valgt å bruke bilder fra Google Streetview til å gjenskape opprinnelig geometri 
og prosessere de på tilsvarende måte som bildene fra feltarbeidet 10.01.2020.  
Georefereringen av modellen basert på Google Streetview bilder ble utført ved å finne 
koordinater på lett gjenkjennelige punkter i modellen basert på dataene innhentet 
10.01.2020, eksportere koordinatene til disse og plassere disse i modellen basert på 
bilder fra Google Streetview.  Siden bildene fra Google Streetview bruker utsnitt fra 
panoramabilder blir kamerakalibreringen og dermed er nøyaktigheten i denne modellen 
dårligere enn i modellen som baserer seg på NGIs måledata, men nøyaktigheten er 
likevel god nok til å gjøre volumberegninger. 
 
Punktskyene fra begge datasettene ble beskåret og importert i Maptek Pointstudio hvor 
3D flater ble generert (mesh). 3D flatene ble brukt for å ta ut ingeniørgeologiske 
parametere. Trinnene for prosesseringen er oppsummert nedenfor. 

1. Agisoft Metahsape (generering av 3D modeller): 
a. Generering og georeferering av 3D punktsky i Agisoft Metashape fra 

bilder tatt 10.01.2020 og GNSS posisjoner 
b. Generering og georeferering av 3D punktsky i Agisoft Metashape fra 

Google Streetview bilder og kontrollpunkt plukket ut i modellen basert 
på data fra 10.01.2020 

c. Beskjæring av 3D punktskyer i Agisoft Metashape 
d. Beregning av 3D flater (mesh) i Agisoft Metashape for bruk i program-

met Polyworks 
e. Eksport av punktsky og mesh 

2. Maptek Pointstudio (uthenting av ingeniørgeologiske parametere): 
a. Import av 3D punktsky eksportert fra Agisoft Metashape 
b. Redusering av punkttettet i 3D punktsky til ca. 3 cm mellom hvert punkt 
c. Beregning av 3D flate (mesh) 
d. Beregning av orienteringer (sprekker og skjæring) fra Maptek 

Pointstudio ved hjelp av "Smart query" 
e. Genering av sprekkeprofiler i Maptek Pointstudio. 

3. Polyworks (måling av volum og avstander): 
a. Import av 3D flate generert i Agisoft Metashape 
b. Beregning av volum 
c. Måling av avstander 
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4 Resultater 

Foto fra før og etter raset er vist i Figur 4. 3D modellen med noen genererte resultater er 
vist i Figur 5Figur 16. 
 

  

Figur 4. Før og etter raset. Foto tatt av Statens vegvesen. 

 

 
Figur 5. 3D modell før raset - perspektiv 1. Stedvis datamangel i øvre del skyldes at bildene fra 
Google Streetview er tatt fra veien. Fra Inovvmetric Polyworks 
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Figur 6. 3D modell før raset - perspektiv 2. Stedvis datamangel i øvre del skyldes at bildene fra 
Google Streetview er tatt fra veien. Fra Inovvmetric Polyworks 

 

 
Figur 7. 3D modell etter raset og etterfølgende sprengning – perspektiv 1. Fra Inovvmetric 
Polyworks 
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Figur 8. 3D modell etter ras og etterfølgende sprengning – perspektiv 2. Fra Inovvmetric 
Polyworks 

 

 
Figur 9. Grønt markerer rasvolumet til kilen, som er beregnet til 1140 m3. Fra Inovvmetric 
Polyworks 
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Figur 10. Blå polygon viser omriss av raset. Vertikale streker viser høyder som er målt i 3D 
modellen. Fra Inovvmetric Polyworks 

 

 
Figur 11. Sprekkeorienteringer: fallvinkel og fallretning. Fra Maptek Pointstudio. 
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Figur 12. Utsnitt av 3D modell før raset som viser orientering 83,6°/N134,7°. Prosjektert 
fallvinkel/fallretning til skjæringen er 84°/N135°. Fra Maptek Pointstudio. 

 

 

Figur 13. Profiler langs fallretningen til utløsende? sprekkeplan. Fra Maptek Pointstudio. 
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Figur 14. Profiler langs fallretningen til utløsende? sprekkeplan. Fra Maptek Pointstudio. 
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Survey Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

50 m

Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images: 745

Flying altitude: 48.4 m

Ground resolution: 5.79 mm/pix

Coverage area: 0.0165 km²

Camera stations: 745

Tie points: 294,696

Projections: 2,246,794

Reprojection error: 0.816 pix

Camera Model Resolution Focal Length Pixel Size Precalibrated

FC6310 (8.8mm) 5464 x 3640 8.8 mm 2.42 x 2.42 μm No

Canon EOS 6D Mark II (24mm) 6252 x 4168 24 mm 3.79 x 3.79 μm No

Canon EOS 6D Mark II (105mm) 6252 x 4168 105 mm 3.79 x 3.79 μm No

Table 1. Cameras.
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Camera Calibration

1 pix

Fig. 2. Image residuals for FC6310 (8.8mm).

FC6310 (8.8mm)
147 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 5464 x 3640 8.8 mm 2.42 x 2.42 μm

F:

Cx: B1:

Cy: B2:

K1: P1:

K2: P2:

K3: P3:

K4: P4:

3650.13

-15.5137

-2.73226

-0.269226

0.12197

-0.0532284

0.0119787

-0.50929

0.253813

-0.000290997

-0.000180976

0

0
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Camera Calibration

1 pix

Fig. 3. Image residuals for Canon EOS 6D Mark II (24mm).

Canon EOS 6D Mark II (24mm)
239 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 6252 x 4168 24 mm 3.79 x 3.79 μm

F:

Cx: B1:

Cy: B2:

K1: P1:

K2: P2:

K3: P3:

K4: P4:

4415.95

24.8037

51.9414

-0.0818707

0.133293

-0.178187

0.115604

-0.55715

1.50339

0.000702222

0.00181778

0

0
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Camera Calibration

1 pix

Fig. 4. Image residuals for Canon EOS 6D Mark II (105mm).

Canon EOS 6D Mark II (105mm)
359 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 6252 x 4168 105 mm 3.79 x 3.79 μm

F:

Cx: B1:

Cy: B2:

K1: P1:

K2: P2:

K3: P3:

K4: P4:

17697.6

88.5528

138.737

0.705913

-0.0802212

-3.48055

0

-3.07839

10.4423

0.00594709

0.00993308

0

0
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Camera Locations

50 m

-80 m
-64 m
-48 m
-32 m
-16 m
0 m
16 m
32 m
48 m
64 m
80 m

x 4

Fig. 5. Camera locations and error estimates.

Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)

0.727692 0.939012 33.606 1.18797 33.627

Table 2. Average camera location error.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Ground Control Points

UF2

UF3

UF4
UF5

UF6
UF7

UF8
UF9

UF10UF11

UF12UF13

UF14

D1D2

D4

D5
D6

D7

D8
D9

D10D11
D12

D13

D14
D15

D16

D17

UF1point 1point 2
point 3point 4 point 5point 6

point 7
point 8
point 9point 10

-12 cm
-9.6 cm
-7.2 cm
-4.8 cm
-2.4 cm
0 cm
2.4 cm
4.8 cm
7.2 cm
9.6 cm
12 cm

x 200

Control points Check points
50 m

Fig. 6. GCP locations and error estimates.

Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated GCP locations are marked with a dot or crossing.

Count X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Total (cm)

30 2.25003 1.81795 3.41385 2.89268 4.47459

Table 3. Control points RMSE.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix)

UF2 0.232092 1.22853 -5.50684 5.64698 1.418 (6)

UF3 6.33159 -5.20188 11.4021 14.0412 2.181 (20)

UF4 -1.05749 2.26783 -4.42514 5.08362 1.581 (9)

UF5 -1.13291 1.57354 1.62402 2.52923 1.538 (18)

UF6 -0.281995 0.532419 -1.62069 1.72905 2.495 (5)

UF7 1.11098 1.26283 8.47194 8.63729 3.288 (13)

UF8 1.04364 0.583858 -1.6779 2.06044 1.181 (6)

UF9 -2.37286 -1.07313 -4.10721 4.86325 2.043 (8)

UF10 -0.454029 0.105082 2.14625 2.19626 1.086 (11)

UF11 -0.0315256 -0.376867 2.04508 2.07975 2.598 (10)

UF12 -2.369 -0.864122 -3.31145 4.16228 0.887 (7)

UF13 -1.41155 -0.732986 -4.69495 4.95705 1.849 (4)

UF14 0.133937 2.23939 2.565 3.40764 0.876 (5)

D1 -2.79633 0.142951 -1.1472 3.02588 0.450 (13)

D2 -2.9454 0.453572 0.180205 2.98556 2.450 (38)

D4 0.0718685 1.39982 -0.903338 1.66754 2.213 (34)

D5 -1.09734 -0.0479452 -0.69843 1.30163 0.581 (8)

D6 2.00748 1.45017 0.455833 2.51809 0.662 (12)

D7 -0.259605 -0.421114 -0.121461 0.509397 0.429 (7)

D8 -5.73262 2.53692 -0.536865 6.29183 2.160 (37)

D9 -1.27877 -0.259606 0.678318 1.47063 0.284 (7)

D10 3.41819 -2.48437 -2.72689 5.02912 3.175 (34)

D11 0.513619 -3.46091 -0.849839 3.60055 2.224 (9)

D12 0.784021 -0.498036 -0.173024 0.94481 0.273 (8)

D13 2.72869 -1.11487 0.0835306 2.94884 1.456 (21)

D14 1.88332 -0.0925736 0.544236 1.96256 0.958 (12)

D15 -0.847128 4.22322 2.55951 5.01042 2.316 (8)

D16 0.215753 -0.627714 0.647716 0.927421 0.495 (8)

D17 0.302117 -0.944268 0.675183 1.1995 0.567 (8)

UF1 3.57225 -1.84257 -2.25298 4.60781 3.380 (5)

Total 2.25003 1.81795 3.41385 4.47459 2.033
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Table 4. Control points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Label X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) Total (cm) Image (pix)

point 1 0.721 (4)

point 2 0.949 (4)

point 3 0.542 (3)

point 4 0.692 (3)

point 5 0.655 (3)

point 6 0.888 (3)

point 7 1.532 (5)

point 8 2.405 (4)

point 9 0.919 (5)

point 10 2.258 (4)

Total

Table 5. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.
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Digital Elevation Model

9 m

61 m

50 m

Fig. 7. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: unknown

Point density: unknown
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Processing Parameters

General
 Cameras 745
 Aligned cameras 745
 Markers 40
 Coordinate system ETRS89 / NTM zone 10 + NN2000 height (EPSG::5950)
 Rotation angles Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud
 Points 294,696 of 470,524
 RMS reprojection error 0.230079 (0.815501 pix)
 Max reprojection error 8.85203 (37.9525 pix)
 Mean key point size 3.46779 pix
 Point colors 3 bands, uint16
 Key points No
 Average tie point multiplicity 7.87122
 Alignment parameters

  Accuracy High
  Generic preselection Yes
  Reference preselection Yes
  Key point limit 40,000
  Tie point limit 4,000
  Adaptive camera model fitt ing Yes
  Matching time 26 minutes 56 seconds
  Alignment time 8 minutes 4 seconds

 Optimization parameters
  Parameters f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2
  Adaptive camera model fitt ing Yes
  Optimization time 1 minutes 18 seconds

 Software version 1.5.5.9097
Depth Maps

 Count 506
 Depth maps generation parameters

  Quality High
  Filtering mode Mild
  Processing time 5 hours 18 minutes

 Software version 1.6.0.9925
Dense Point Cloud

 Points 223,876,935
 Point colors 3 bands, uint16
 Depth maps generation parameters

  Quality High
  Filtering mode Mild
  Processing time 5 hours 34 minutes

 Dense cloud generation parameters
  Processing time 3 hours 15 minutes

 Software version 1.6.0.9925
System

 Software name Agisoft Metashape Professional
 Software version 1.6.0 build 9925
 OS Windows 64 bit
 RAM 127.91 GB
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General
 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 GPU(s) GeForce GTX 980 Ti
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Vedlegg D: Nedbør og temperatur 

 

Værdata 

 

 
Månedsnedbør og månedsnedbør i prosent av normalen for værstasjonene Tjølling og Larvik. 



 

 
Døgnnedbør og timesnedbør for Tjølling. 



 

 
Lufttemperatur for Tjølling og Vestmarka. 

 

 

  



Vedlegg E: Figurer og formler fra Hb 274 og Hb224  

 

Eksempel: sikring med bolter (strekkdimensjonert). Fra Hb 274 (SVV, 2008b). 



 

Beregning av sikring av vegger og skjæringer. Fra Hb V224 (SVV, 2014b). 
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