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Arendal legevakt – Ingeniørgeologisk
vurdering for reguleringsplan

1. Innledning
Rambøll er engasjert i forbindelse med reguleringsplan for ny lege-
vakt ved Sørlandet sykehus Arendal. I forbindelse med oppføring av
det nye bygget er det nødvendig å sprenge bort deler av en kolle
for å få nok plass. Den nye bergskjæringen vil ha en høyde på om-
kring 15-17 m.

Den ingeniørgeologiske vurderingen er basert på skrivebordsstudie
og befaring i felt. Det er gjort vurderinger av grunnforhold, ras-
/skredrisiko og hensyn til nærliggende bygg og underjordsanlegg
med tanke på rystelser/sprengningsvibrasjoner. Det er også utført
en enkel risiko og sårbarhetsanalyse vedrørende forhold omkring
sprengningsarbeider og uttak av ny bergskjæring.

2. Grunnlagsdata
Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i forbindelse med den ing-
eniørgeologiske vurderingen i dette notatet:

- Situasjonsplan fra TRAFO arkitektur, datert 18.12.17
- Helningskart, hentet fra skredkart.ngi.no
- Oversiktskart, fra norgeskart.no
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Figur 1. Utdrag fra situasjonsplan som viser plassering av bygget.

3. Registreringer fra befaring

3.1 Topografi
Det nye bygget er planlagt lagt i skjæring inn i en kolle som strekker seg opp til i underkant
av 70 moh. Den nye skjæringen vil bli ca. 15-17 m høy og skal sprenges inn i en eksiste-
rende bergskjæring/fjellskrent. Topografien i området domineres av denne kollen, men hel-
ningsvinkelen i områdene der det ikke er skjæring når maksimalt omkring 25°.

Figur 2. Helningskart med kollen sentralt i figuren. Helningsvinkelen i områdene uten skjæring når maks
omkring 25°.
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3.2 Grunnforhold

3.2.1 Bergart og bergmassekarakter
Berget i skjæringen/kollen består hovedsakelig av gneis, med en større pegmatitt i nedre
halvdel av den søndre delen av dagens skjæring. Denne pegmatitten ser ut til å ha mindre
innflytelse på den nye skjæringen.

Berget viser en varierende grad av oppsprekking. Spesielt der dagens skjæring peker mot
nord er berget merkbart dårligere enn hva som er tilfelle i den sørlige enden. Lignende for-
hold forventes i den nye skjæringen som skal tas ut. Det er ikke observert områder med
konsentrert vannføring annet enn mindre sig.

En svakhetssone med retning NV/SØ kommer ut omtrent midt i dagens skjæring som er
vendt mot nord. I den nye skjæringen vil denne ligge nær skjæringshjørnet, noe som vil
kunne forringe kvaliteten i dette området. Sonens forløp er tegnet inn på Figur 4 og foto er
vist i Figur 5.

Figur 3. Del av dagens skjæring i området ved overgangen mellom vestvendt og nordvendt del. Bildet er
tatt mot øst.
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3.2.2 Sprekkemålinger
Det ble utført sprekkemålinger på utvalgte steder i og på oversiden av dagens skjæring der
det var mulig å komme til. Det er tre sprekkesett som hovedsakelig gjør seg gjeldende sam-
men med spredte «villsprekker».

S1 er det tydeligste sprekkesettet, har strøkretning NØ-SV og fall 60-75° mot SØ. Sprekke-
avstanden er alt fra 20 cm til 150 cm, og overflaten er plan varierer mellom ru og glatt.

S2 har strøkretning SØ-NV og faller ca. 65-75° mot SV. Sprekkeavstanden er målt til å vari-
ere fra 10 cm til 80 cm. Overflaten er generelt plan og glatt.

S3 har strøkretning N30-45°Ø og faller ca. 75° mot SØ, men også mot NV. Sprekkeavstan-
den er målt til å variere fra 30 cm til 100 cm. Overflaten er generelt plan og ru.

S1 vil sammen med S3 danne blokker med stort potensiale for utglidning i skjæringen mot
nord. Dette håndteres med vanlig bergsikring, men en bør være obs på utfall før sikringen
er utført. I skjæringen mot vest vil S3 kunne avskjære S2 og lage ustabile blokker. Disse
håndteres også med vanlig bergsikring, men en bør være obs på utfall før sikringen er ut-
ført. Med bakgrunn i de foreløpige undersøkelsene vurderes det å ikke være behov for å be-
nytte forbolter ved utsprengning av skjæringene.

Figur 4. De tre hovedsprekkesettene er gjengitt på kartet der nytt bygg også er tegnet inn. Målingene gir
en indikasjon på forventede forhold i den nye bergskjæringen, men det endelige bildet kan avvike noe. En
markert svakhetssone er markert med røde streker.
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Figur 5. Utgående i skjæringen av svakhetssone.

3.2.3 Løsmasser
Det er stort sett bart berg i området. På kollen er det observert tynt torvdekke med oppstik-
kende bergflater over flere steder. Det forventes at dette enkelt kan graves av før boring av
hull for sprengning.

3.2.4 Bergsikring
Avhengig av om det skal tilbakefylles bak det nye bygget eller om det skal være åpent med
svalgang, vil det være nødvendig med bergsikring. Omfanget vil bli klart mindre om det vel-
ges tilbakefylling. Det forventes å være nødvendig med moderate mengder bergsikring. Be-
hovet for sikring med steinsprangnett må vurderes etter at bruken av området mellom bygg
og skjæring er avklart. Med grunnlag i kvaliteten av dagens skjæring og målte sprekkesett
forventes det ikke å være behov for forbolter. Lokale forhold kan imidlertid skape ugunstige
blokker slik at det likevel kan være aktuelt enkelte steder.
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4. Hensyn til nærliggende bygg, konstruksjoner og parkeringsplasser

4.1 Sykehus og omkringliggende bygg
Det er tett bebyggelse i området med stort sett bygninger tilknyttet sykehuset, men også
enkelte privatboliger. For bygg tilknyttet sykehuset må det utredes om det er sensitive in-
stallasjoner som må tas hensyn til i forbindelse med sprengningsarbeidene. For privatboliger
anbefales det å utføre en tilstandsvurdering der boligen ligger innenfor 100 m avstand til
sprengningsstedet. I tillegg må det gjøres tiltak for å unngå steinsprut fra salvene. Krav til
rystelser er omtalt i kapittel 5.

Boring i berg er støvende arbeider. Om det er avdelinger på sykehuset som er ekstra øm-
fintlig for støv, bør det vurderes å benytte støvreduserende tiltak.

4.2 Jernbanetunnel
Barbutunnelen ligger omtrent 60 m horisontalt og 30 m vertikalt fra nærmeste antatte
sprengningspunkt. Det er krav til besiktigelse av underjordsanlegg som tunneler, fjellhaller
og lignende, som ligger mindre enn 50 m unna sprengningsområdet. Ved inspeksjon i tun-
nelen høsten 2016 ble det konkludert med at den er i god stand. Den er godt sikret med
bolter og sprøytebetong, samt spettrensket tidligere samme år. Ved inspeksjonen ble det
ikke oppdaget ustabile partier som krevde ekstra sikring. Det vurderes dithen at spreng-
ningsarbeidene ikke vil ha påvirkning på tunnelstabiliteten. Inspeksjonen ble utført av Ram-
bøll.

4.3 Parkeringsplasser
Det er ingen områder i nærheten som ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for skred.
Stedvis er det mindre skrenter ned fra kollen der det ved sprengningsarbeider kan løsne
stein som ruller ned. Det anbefales derfor å stenge parkeringsplassene langs veien på sør-
øst-siden av kollen (Klinkenberg) og plassene nærmest skråningen på den større parke-
ringsplassen nedenfor, se ca. omriss i Figur 7.

Figur 6. Utsatte parkeringsplasser til høyre i bildet.
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Figur 7.  Parkeringsplasser som bør sperres av under sprengningsarbeidene grunnet fare for nedfall av
mindre blokker. Det tas her ikke hensyn til eventuell sprut fra selve sprengningen.

5. Rystelseskrav
Tillatte rystelser i forbindelse med sprengning i bygge- og anleggsvirksomhet skal settes i
henhold til krav i NS 8141:2001 (Norsk Standard, 2001). I forbindelse med sprengning nært
tunneler og bergrom kan krav i henhold til NS 8141-1:2013 benyttes (Norsk Standard,
2013).

NS 8141:2001 sier dette om forhåndsvurderinger med tanke på rystelser i forbindelse med
sprengningsarbeider:

«Omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes påvirket av grunnarbeidet, skal
besiktiges før og etter arbeidet er utført.

Som grense for det området en besiktigelse skal omfatte, anbefales en avstand på 50 m for byggverk
fundamenter på berg og 100 m for byggverk fundamentert på løsmasser i områder med sammenheng-
ende bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeid skal etter spesiell bedømming besiktigelse utføres
over en større avstand. Ved mindre sprengningsarbeider kan besiktigelse i mindre omfang vurderes.»
(Norsk Standard, 2001)



\\are-s03\OPPDRAG\2017\1350021946 - Regulering, legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp\7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\G-Geo\G-not-01.docx

8/12

Figur 8 viser en radius på 100 m fra antatte ytterpunkter for sprengningsarbeidene. Ut ifra
grunnforholdene i området antas det at de fleste bygg er fundamentert på berg eller på av-
rettingsmasser over berg. Det kan likevel ikke sies med sikkerhet og det anbefales derfor at
man utfører besiktigelse på alle bygg innenfor 100m-grensen.

Bygg det på nåværende tidspunkt forventes må besiktiges er:
· Østlige deler av dagens sykehus
· Dydens vei (10, 12), 14, 16 og 18
· Klinkenberg 4
· Det utredes om det er sykehusbygg med følsomt utstyr og lignende, som krever at det

stilles spesielle krav med tanke på rystelser.

Figur 8. Ringene viser 100 m radius fra forventede ytterområder for sprengningsarbeidet.

6. Risikovurdering

6.1 Risikomomenter
De geologiske risikomomentene i forbindelse med grunnarbeider og plassering av bygget er
utredet i dette kapittelet. På bakgrunn av grunnlagsdata og faglige vurderinger i dette nota-
tet er det bestemt en konsekvens og sannsynlighet for hver hendelse, se Tabell 1 og Tabell
2. Risiko er så definert ut fra en systematisering av kategoriene i en risikomatrise, se Tabell
3.
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Risikomatrisen i Tabell 3 er delt inn i tre faresoner:

Rød sone: Indikerer at utpekt område ikke kan bebygges før det gjøres risikoreduserende
tiltak. Et tiltak kan bestå i enten å redusere sannsynligheten for at hendelsen vil skje, eller
redusere skadeomfanget dersom hendelsen først har skjedd.
Gul sone: Indikerer at en må vurdere tiltak før utbygging kan tillates.
Grønn sone: Indikerer at utpekt område kan utbygges uten risikoreduserende tiltak.

I Tabell 4 er aktuelle risikomomenter for identifisert for to ulike løsninger avhengig av om
det tilbakefylles mellom bygg og skjæring eller ikke.

Alternativ 1: Området mellom skjæring og bygg tilbakefylles.
Alternativ 2: Området mellom skjæring og bygg benyttes som svalgang eller annet.

Tabell 1. Konsekvensklassifisering.

Konsekvensklasse Betegnelse Liv/helse Materiell
K1 Ubetydelig /

ufarlig
Ubetydelige
personskader,

Ubetydelig skade,
økonomisk skade <
500.000 kr, teknisk
infrastruktur påvirkes i
liten grad.

K2 Mindre alvorlig
/en viss fare

Mindre person-
skade

Mindre skader,
økonomisk skade
500.000 - 10 mill. kr,
teknisk infrastruktur
settes ut av drift i noen
timer.

K3 Betydelig/ kritisk Betydelige per-
sonskader,
0 - 10 personer
alvorlig skadd,

Betydelige skader,
økonomisk skade 10 –
100 mill. kr, teknisk
infrastruktur settes ut
av drift i flere døgn.

K4 Alvorlig / farlig Alvorlige ska-
der/noen døde

Alvorlige skader,
økonomisk skade 100–
500 mill. kr, teknisk
infrastruktur settes ut
av drift i flere måneder.
Andre avhengige
systemer rammes mid-
lertidig.

K5 Svært alvorlig/
Katastrofe

Svært alvorlig
personskade, >20
personer alvorlig
skadde,
>10 personer
døde.

Svært alvorlige skader,
økonomisk skade >
500
mill. kr, teknisk
infrastruktur og
avhengige systemer
settes permanent ut av
drift.
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Tabell 2. Sannsynlighetsklassifisering.

Sannsynlighetsklasse Betegnelse
S1 Lite sannsynlig
S2 Mindre sannsynlig
S3 Sannsynlig
S4 Meget sannsynlig
S5 Svært sannsynlig

Tabell 3. Risikomatrise.

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubety-
delig

/
Ufarlig

Mindre
alvorlig/
En viss

fare

Betyde-
lig/

Kritisk

Alvorlig/
Farlig

Svært
alvorlig/

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig
Lite sannsynlig

Tabell 4: Aktuelle risikomomenter for de alternative løsningene angående plassering av bygget.

Risikomoment Nr. Alternativ 1: Området
mellom skjæring og
bygg tilbakefylles.

Alternativ 2: Området mellom
skjæring og bygg benyttes
som svalgang eller annet.

Steinsprut fra sprengning. 1 x x

Nedfall av stein mot parke-
ringsplass.

2 x x

Nedfall av mindre blokker og
stein fra skjæring.

3 x

Nedfall av større blokker fra
skjæring.

4 x

Skader på nærliggende bygg.
Rystelser.

5 x x

Skader på sensitive installa-
sjoner på sykehus. Rystelser.

6 x x
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6.2 Vurdering av risiko
Risikomomentene/hendelsene fra Tabell 4 er vurdert ut fra konsekvens og sannsynlighet, og
plassert i risikomatrise for hvert alternativ i Tabell 5 og Tabell 6.

Tabell 5. Risikovurdering Alternativ 1: Området mellom skjæring og bygg tilbakefylles.

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

/
Ufarlig

Mindre
alvorlig/
En viss

fare

Betydelig/
Kritisk

Alvorlig/
Farlig

Svært
alvorlig/

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig 5,6 1
Mindre
sannsynlig

2 (3) (4)

Lite sannsynlig

Tabell 6: Risikovurdering Alternativ 2: Området mellom skjæring og bygg benyttes som svalgang eller an-
net.

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

/
Ufarlig

Mindre
alvorlig/
En viss

fare

Betydelig/
Kritisk

Alvorlig/
Farlig

Svært
alvorlig/

Katastrofe

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig
Sannsynlig 5,6 1
Mindre
sannsynlig

2 3 4

Lite sannsynlig

6.3 Risikoreduserende tiltak
Dette kapittelet gir en kort utredning angående tiltak som kan være aktuelle for å redusere
risikoen for hendelsene som er vurdert i kapittel 6.2.

Hendelse 1
Hendelse 1 havner i rødt område for begge alternativer. Det må gjennomføres tiltak som reduserer
sannsynligheten for steinsprut og risikoen for å utgjøre skade. Aktuelle tiltak er blant annet:

- Hver salve dekkes ordentlig med skytematter og fangnett.
- Salvestørrelse og ladningsmengde tilpasses.
- Ansvarlige ved sykehuset deltar på SJA og evakueringsplaner og -rutiner innføres.
- Utsatte uteområder og veier sperres nå salven skytes.

Hendelse 2
Hendelse 2 havner i grønt område for begge alternativer. Selv om dette vurderes å havne i grønt om-
råde anbefales det at parkeringsplasser sperres mens sprengningsarbeidene pågår. De aktuelle stedene
er vist i Figur 7.
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Hendelse 3 og 4
Hendelse 3 og 4 er aktuelle for alternativ 2, og kan delvis også være aktuelle for alternativ 1 avhengig
av hvor høyt det tilbakefylles mellom skjæring og bygg. Hendelsene havner i gult område. For å redu-
sere sannsynligheten for nedfall sikres bergskjæringen i samarbeid med geolog.

Hendelse 5
Hendelse 5 havner i gult område for begge alternativer. Så lenge bygninger ikke er besiktiget er denne
usikker.  Om det etter besiktigelse viser seg å være bygg det må tas særlig hensyn til bør det gjennom-
føres rystelsesreduserende tiltak som justering av salvestørrelse og endret sprengningsmetode.

Hendelse 6
Hendelse 6 havner i gult område for begge alternativer. Det må utredes om det er installasjoner på sy-
kehuset som er ømfintlige for rystelser. Om så er tilfelle bør det gjennomføres rystelsesreduserende til-
tak som justering av salvestørrelse og endret sprengningsmetode. Om det er mulig må disse installasjo-
nene eventuelt tas ut av drift under sprengningsarbeidet.

7. Geoteknisk kategori
For hvert prosjekt skal det bestemmes en geoteknisk kategori basert på risiko. Dette kan
være basert på risiko i grunnen og prosjektets vanskelighetsgrad. Som et hjelpemiddel kan
veilederen for bruk av Eurokode 7 fra Norsk Bergmekanikkgruppe benyttes. Her anbefales
det at geoteknisk kategori bestemmes basert på vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse, se
Tabell 7. Geoteknisk kategori er bestemmende for undersøkelser, kontroll og oppfølging.

Basert på beskrivelsen i veilederen for bruk av Eurokode 7 (NBG, 2011) vurderes prosjektet
å ha en pålitelighetsklasse CC/RC 2 og middels vanskelighetsgrad. Dette plasserer prosjek-
tet i geoteknisk kategori 2, se Tabell 7. For pålitelighetsklasse CC/RC 2 skal det utføres nor-
mal kontroll, som innebærer egenkontroll og sidemannskontroll.

Tabell 7. Definisjon av geoteknisk kategori etter NBG: Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering - Veileder

Pålitelighetsklasse
Vanskelighetsgrad

Lav Middels Høy
CC/RC 1 1 1 2
CC/RC 2 1 2 2/3
CC/RC 3 2 2/3 3
CC/RC 4 * * *
*vurderes særskilt

Utførende: Sidemannskontroll:
Jørgen Fjæran Stefan Degelmann

Ingeniørgeolog Geolog
Mobil + 47 99461799 Mobil + 47 92888146
jorgen.fjaran@ramboll.no stefan.degelmann@ramboll.no

Avdeling Tunnel og bergteknikk                                                         Avdeling Tunnel og bergteknikk


