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Emne: Vurdering overordnede forhold 

ifm. berguttak 

Prosjekt: Elgtråkket, Blystadlia 

1 Innledning 

På eiendom 103/415 skal det tas ut tomt for boligblokk og uteområdet skal arronderes. 

Likeledes skal krysset mot Blystadringen bygges om. Det er lite løsmasser i området, slik at 

det blir en god del bergsprengning.  

 

Dette notatet omhandler overordnede forhold ifm. berguttak, dvs. 

 Vurdering av besiktigelsesomfang før sprengning 

 Vurdering av rystelsesgrenser på naboeiendommer 

 Forslag til plassering av rystelsesmålere 

 Vurdering av sprengning og bergsikring 
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2 Besiktigelsesomfang 

Det anbefales at eiendommer og konstruksjoner innenfor ca 50 m totalbesiktiges, med 

bakgrunn i NS 8141 av 2001. Anbefalt besiktigelsesomfang er vist på kartutsnitt nedenfor, 

se kartutsnitt 1. 

 

Kartutsnitt 1 
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3 Rystelsesgrenser på omkringliggende bebyggelse 

Med bakgrunn i NS 8141 av 2001 er foreløpig generell rystelsesgrense fastsatt til 35 mm/s, 

jfr. beregningsgrunnlag figur 1.   

 

Figur 1 

Grenser er fastsatt med bakgrunn i flyfoto og street view og er kun veiledende, da det kan 

bli behov for korreksjon av grenser etter utført besiktigelse. Spesielt kan dette være aktuelt 

dersom det avdekkes rystelsesømfintlig utstyr eller ømtålige bygninger, bygningsdetaljer e.l. 

  



 

Side 4 av 7 

Seniorconsult Terje Hagen 

4 Forslag til plassering av rystelsesmålere 

Målere plasseres på representative eiendommer rundt sprengningsområdet. På eiendom 

Rådyrvegen 2 bør det monteres 3 stk målepunkt pga nærhet til sprengningsområdet. 

Forslag til plassering av rystelsesmålere er vist på kartutsnitt nedenfor, se kartutsnitt 2. 

 

Kartutsnitt 2 
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5 Vurdering av sprengning og bergsikring 

Mot hjørne Rådyrvegen 2 blir det ikke mer enn ca 4,3 m fra sprengningslinje, samt at total 

masseuttakshøyde blir ca 8 m hvor hoveddelen er berg, jfr. snitt vist i figur 2.  

 

Figur 2 (Utsnitt fra tegning LA-Snitt B av 27.02.2017) 

Mot hjørne Rådyrvegen 2 må det presikres før sprengning, samt at berget må tas ut i flere 

paller, med små ladningsmengder pr. tennerintervall. Overordnet forslag til fremgangsmåte 

er vist på plan for garasjekjeller, se figur 3 nedenfor, samt se figur 4 og 5. 

 

Figur 3 (Utsnitt fra plan 2. underetasje parkering) 

Ca 8 m til sprengningsplanum 

Innenfor dette området må berget presikres 

før sprengning, da det ikke blir mer enn ca 4,3 

m fra sprengningslinje til hushjørne 

Rådyrvegen 2, jfr. figur 4 og 5. 

I området avgrenset med røde piler må det 

bores dobbelt søm og innenfor 10 m må det 

ikke sprenges paller på mer enn 2 m. For hver 

pall må berget renskes óg eventuelt sikres 

med bolter. Boltelengder må tilpasses 

lagdeling og slepper, også med tanke på total 

pallhøyde (ca 8 m). 

 

Sprengnings-/ 

konturlinje 

1 m fra veggliv 

Bores vertikalt 



 

Side 6 av 7 

Seniorconsult Terje Hagen 

 

Figur 4 (Skisse presikring mot Rådyrvegen 2) 

 

Figur 5 (Prinsippskisse presikring av eksisterende mur) 

Rådyrvegen 2 

Skråbolter 

Boltelengde 5 m 

Vertikale bolter 

Boltelengde 6 m 

Dobbel søm 

Vertikale og skråbolter forbindes 

med hverandre i sikringsmur, 

slik som vist på figur 5. 

Paller á 2 m 

Etter at pall 2 er sprengt og 

lastet ut, vurderes behov for 

horisontale bolter i stuff. 
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Kontur i resterende tomt må sprenges og arbeidssikres på en slik måte at det blir trygt å 

arbeide. Rensk og arbeidssikring må inngå i sprengningspris. All sikring må godkjennes av 

tredjepart. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Terje Hagen 

Rådgivende Ingeniør 
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