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Introduksjon 

Bakgrunnen for denne rapporten er å undersøke hvorvidt det er mulig å gjennomføre de 

forskjellige alternativene/konseptene i forhold til Gjøvikbanen med tanke på berggrunn og 

løsmasser. Flere ganger har prosjekter kommet langt i planleggingsprosessen før man blir klar 

over at grunnforhold, berggrunn eller løsmasser vil gjøre prosjektet umulig eller svært 

utfordrende å gjennomføre. Derfor kan mye tid og penger bli spart om man er klar over 

utfordringene fra starten. Siden det er spesielt under bygging av tunnel at bergkvalitet spiller 

en stor rolle vil rapporten fokusere på utfordringer knyttet til dette til fordel for trasé i dagen.  

Historisk utvikling av geologien i området 

Gjøvikbanen går i et område hvor geologien er en del av Oslofeltet som strekker seg fra 

Langesund til Brumunddal. De kambrosilurske lagene ligger oppå det 

prekambriske grunnfjellet som hovedsakelig består av gneis, granitt, 

gabbro og amfibolitt. 

Bergartene fra Kambrosilur består hovedsakelig av skifere, kalksteiner, 

knollekalk og mot slutten; sandstein. Kambrium er mulig mest kjent for sin 

alunskifer som ble avsatt i grunt, oksygenfattig vann som har skapt mange 

byggetekniske utfordringer i Norge. Norge var en del av et peneplan på 

denne tiden, med lite sedimenttilførsel fra land.  

I Ordovicium blir vannet klarere og mer næringsrikt og kalksteiner blir mer 

fremtredende. Perioden er spesielt kjent for sin ortocerkalk som er svært rik 

på fossiler. 

Samtidig som Laurentiakontinentet (Grønland) beveget seg mot 

Baltikakontinentet (med Norge) i Silur steg landområdene økte 

sedimenttilførselen betraktelig. Dette ga blant annet Ringerikssandsteinen.   

Under den kaledonske fjellkjedefoldningen ble bergartene som dekket 

Norge foldet og skyvedekker ble skjøvet inn over landet. Foldningen nådde 

sitt maksimum i Devon som vil si at bergarter dannet senere enn  Devon 

ikke vil ha noe særlig direkte påvirkning av denne fjellkjedefoldningen.  

Kollisjonen mellom Laurentia og Baltika skjøv og foldet bergartslagene fra Kambrosilur og jo 

lenger nordvest du kommer i Oslofeltet, jo sterkere vil bergartene være påvirket av 

fjellkjededannelsen. Enkelte steder er lagene mye tykkere enn opprinnelig mektighet. For 

eksempel er alunskiferen i Oslo ca. 75 meter tykk imens den på Hamar er skjøvet sammen til 

en total mektighet på rundt 200 meter.   

Oslofeltet er preget av rifting og forkastninger dannet i Perm, blant annet har et område som 

strekker seg fra Langesund til Mjøsa med bredde på 40-70 kilometer sunket inn opptil 3000 

meter. Lagrekkene i Oslofeltet er i høy grad godt bevart på grunn av de omfattende 

innsynkningene i området.   
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Kort innføring i ingeniørgeologi 

En bergart inneholder ofte sprekker som kan ha kommet av ulike typer stress. En eldre bergart 

har gjennomgått flere påkjenninger enn yngre bergarter og kan derfor ofte ha større omfang 

av sprekkdannelse. I tillegg til mengden påkjenninger en bergart har vært utsatt for vil de 

mekaniske egenskapene til bergarten spille en stor rolle i hvor oppsprukket steinen er. 

I veldig gamle bergartskropper pleier det å opptre flere oppsprekkingsmønstre hvor hvert av 

dem stammer fra én geologisk periode. I yngre stein pleier kun ett mønster å være 

representert.  Det er viktig å ta hensyn til antall sprekker, lengden deres, orienteringen og 

andre egenskaper når man skal drive tunnel.  

Sprekker i en stein kan representere svakhetssoner, og i forbindelse med svakhetssoner er det 

viktig å ta hensyn til vannforhold, stabilitetsproblemer, spenninger og egenskapene til 

bergarten. For eksempel vil en ung, porøs sandstein med lav grad av diagnese ofte smuldre 

lett opp.  

Bruddsoner i bergarter stammer hovedsakelig fra enten svakheter i bergarten selv eller fra 

tektonisk aktivitet. I sprekker vil innhold av sleppemateriale
1
 kunne minske skjærfastheten

2
 

og friksjonen. Typisk sleppemateriale som kan skape stabilitetsproblemer er leirmineraler, 

talk, kloritt og grafitt.  

Dagfjellsonen er fjell som ligger over 

nedre grunnvannsspeil. Dette fjellet er 

normalt sett svakere enn den dypere 

berggrunnen på grunn av flere 

sprekker og forvitring fra overflaten. 

Spenningene her er også lavere enn 

dypere ned som gjør tunneldrift 

vanskeligere.  

Stein med høy bergkvalitet tilsvarer 

berg som i liten grad har behov for sikring og som er generelt stabilt. I tillegg til bruddplan 

(sprekker, svakhetssoner etc.) vil mineralforekomster, som for eksempel glimmer og kloritt, 

senke bergkvaliteten da dette er myke/svake mineraler. Knusningssoner med innhold av leire 

er noe av det som oftest lager stabilitetsproblemer i tunneldrift, og har i flere tilfeller laget ras 

ved å blant annet svelle og presse ut steinblokker. 

Sedimentære bergarter og regionalmetamorfe bergarter (f.eks. hornfels) har gjerne en 

svakhetsretning som er spesielt utpreget på grunn av at bergarten har en god 

parallellorientering. 

                                                           
1
  Løsmateriale som ligger i sprekker og svakhetssoner som kan fungere som smøremiddel mellom 

bergartsblokkene. 
2
 Evne til å motstå brudd 

Figur 1 Egenvekt og trykkfasthet for en del norske bergarter 
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Glimmerskifer, grønnskifer og fyllitt ansees som duktile bergarter. En duktil bergart er en 

bergart som klarer å motstå kraft samtidig som den holder ut permanent stress/tøyninger. 

Granitt, kalkstein og kvartsitt er sprø bergarter. Sprø bergarter mister evne til å motstå 

belastning når de blir utsatt for tøyninger. Gabbro blir sett på som en seig bergart. Bergarter 

på fastlands-Norge har generelt lav porøsitet.  

I figur 1 kan man se en oversikt over 

bergarter med deres tetthet (egenvekt) og 

styrke (trykkfasthet).  

I figur 2 kan man se sprøhetstall for noen 

utvalgte bergarter hvor variasjonen i sprøhet 

i forhold til kornstørrelse er spesielt interessant. Sprøhetstallet beskriver hvor mye bergarten 

knuses når man slipper et lodd med bestemt vekt fra en gitt høyde. S<45 er lite, 45<S<65 er 

middels, S>65 er stort. Generelt for sprøhet gjelder det at finkornete bergarter har lavest 

sprøhetstall og er de seigeste.  

Bergarter som har sprøhetstall under 45 er vanskelige å bryte i tunneldrift, og er tallet under 

35 vil det kreve veldig store mengder sprengstoff. Samtidig vil det bli lettere å sprenge jo 

høyere trykket i bergarten er.  

Dersom mengden glimmer i en bergart øker vil det også bli vanskeligere å sprenge løs stein. 

Mengden glimmer vil derimot ha mindre betydning med økende sprøhetstall. Bergarter med 

>30 % glimmer hvor lagene er plane vil være spesielt vanskelige å drive tunnel igjennom.  

Innenfor en bergart kan det være enorme forskjeller i egenskaper (sprekker, styrke, sprøhet 

etc.) noe som gjør det vanskelig å avgjøre hvorvidt en bergart er god eller dårlig å drive tunnel 

gjennom uten omfattende ingeniørgeologiske undersøkelser.  

Samtidig er det visse retningslinjer man kan 

følge uten grundige undersøkelser med relativ 

høy grad av riktighet. For eksempel vil en 

bergart med lavt sprøhetstall og høyt innhold 

av kvarts slite veldig på borene som derfor får 

kort levetid. Et annet eksempel er mengden 

glimmerinnhold og strukturen til lagene.  

Figur 3 er en tabell som viser sammenhengen 

mellom bergkvalitet, Q-verdi og seismiske hastigheter. Q-verdi beskriver hvor stabil 

bergmassen i en tunnel er, hvor lave Q-verdier tilsvarer lav bergkvalitet og omvendt for høye 

Q-verdier. 

En av de største ingeniørgeologiske utfordringene langs Gjøvikbanen er de store områdene 

med alunskifer nord for Gjøvik. Generelt kan alunskifer skape problemer på tre måter; Den 

sveller ved kontakt med luft og vann, den kan være opphav til surt vann (svovelsyre) ved 

kontakt med vann, og den kan avgi radongass som kan være kreftfremkallende. Det sure 

Figur 2 Sprøhetstall for noen bergarter 

Figur 3 http://www.vegvesen.no/_attachment/355194/binary/615671 
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vannet som kan oppstå på grunn av alunskifer vil både være en trussel for dyre- og planteliv 

og kan angripe stål- og betongkonstruksjoner.  

Asfalt er ofte brukt som isolering ved bygging i alunskifer slik at både vann og luft ikke 

kommer i kontakt med alunskiferen. Ved tunnelbygging vil det utenpå asfalten være et tykt 

betonglag. Dette betyr at dersom tunnelen skal bygges i områder med mye alunskifer må den 

utsprengte åpningen gjennom tunnelen være betydelig større enn den ferdige tunnelåpningen, 

som igjen betyr at mengden alunskifermasse som må deponeres, , er mye større enn mengden 

stein som ellers ville blitt sprengt bort. Den største utfordringen med alunskifer er ikke 

byggetekniske utfordringer, men deponering av massene som er sprengt løs eller gravd ut av 

fjellet. Det finnes kun ett godkjent mottak i Norge som ligger på Langøya og dette er egentlig 

fullt.  

Det er stor usikkerhet knyttet til mektigheten til alunskiferen ved Gjøvik da det ikke er gjort 

grunnboringer i området. Tykkelsen kan bli svært avgjørende da det vurderes å bygge tunnel 

over eller under alunskiferen avhengig av tykkelse og dybden den ligger på. Mektigheten på 

laget med alunskifer i Oslo er kjent og er ca. 75 meter.   

Ved byggingen av riksvei 4 ble det funnet mindre alunskifer enn antatt, og alt av alunskifer 

som ble funnet var ikke forurensende. Det er en mulighet at dette også kan være tilfelle nord 

for Gjøvik, og i så fall vil kostnadene til den eventuelt nye traséen synke og 

deponiproblematikken vil ikke lenger være like fremtredende.   

Under prosjektet med riksvei 4 ble deler av alunskiferen som ble sprengt ut brukt som 

fyllmasse under den nye veien i myrområder. Vest for eventuell ny trasé langs Mjøsa er det 

enkelte myrområder hvor deponering av alunskifer kan vurderes. Myr har den fordelen at det 

ikke kommer til frisk luft eller friskt vann, og alunskiferen vil derfor ikke avgi de miljø- og 

helseskadelige stoffene. Det viktigste ved slike deponeringer er å ta målinger som undersøker 

vann og miljø før deponering, og å ha kontrollmålinger jevnlig i etterkant, og det burde ikke 

være drikkevannskilder i nærheten.  

For å minimere kostnader knyttet til deponering av skiferen kan det vurderes hvorvidt det er 

mulig å skille den farlige skiferen fra annen organisk rik skifer som ikke har de samme miljø- 

og helseskadelige effektene. Det er naturlig stor variasjon i forurensningsnivå innad i skiferen 

og dersom det ikke er altfor krevende å skille skiferen fra hverandre kan dette være et 

alternativ.   
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Oslo-Nittedal 

 

Trasé A  

Trasé A går fra Grefsen til Nittedal hvor den går i tunnel helt fra Grefsen til Steinset og går i 

dagen det siste stykket til Nittedal.  

Traséen starter i Hornfels (kontaktmetamorf kambrosilurbergart) og fortsetter inn i et langt 

strekke med syenitt med ulik kornstørrelse, og granitt som begge har høyt innhold av alkalier. 

Dette er relativt gode bergarter å bygge tunnel i, utenom at de kan være litt stive og harde. 

Syenitten kan være oppsprukket og meget permeabel, og det vil være viktig å undersøke om 

syenitten er omdannet enkelte steder. I tillegg bør det undersøkes om det kan være svelleleire 

i området. Raset i Hanekleivtunnelen (mellom Sande og Holmestrand kommune i Vestfold) 

skjedde i delvis frisk, delvis omdannet syenitt med svakhetssoner hvor det kom til svelleleire. 

Deretter går linjen inn i et område med forskjellige rombeporfyrer og basalter ved Sørskogen. 

Basalter er vanligvis en sterk bergart med relativt lavt sprøhetstall.  

Figur 4 Geologisk kart, Oslo-Nittedal med traséforslag 
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Den siste delen av traséen opp mot Nittedal går en lengre periode i løsmasser av leire, sand og 

grus, og her kommer linjen opp i dagen. Norge har lite erfaring med tunnel i løsmasser, men i 

utlandet er det svært vanlig. Eksempel på tunnel i løsmasse i Norge er Eidsvolltunnelen (vei) 

og ved Voss skal en seksjon av veitunnelen bygges i morene. 

Trasé B 

Trasé B går fra Grorud til Nittedal. Den starter i dagen og mellom Grorud og Romsås går den 

inn i tunnel før den kommer opp igjen i dagen ved Steinset.  

Traséen starter med å følge eksisterende trasé nordøstover i ulike typer gneis. Rett før traséen 

går i tunnel starter et omfattende område med syenitt. Det er viktig å være oppmerksom på 

svakhetssoner og svelleleire i denne steinen.  

Nord for syenitten går tunnelen inn i et nesten tilsvarende langt løp i forskjellige 

rombeporfyrer og basalter.  

Resten av traséen til nye Nittedal holdeplass er først et stykke i Hornfels og deretter kommer 

den opp i dagen i løsmasser (leire, sand grus) slik som trasé A. Den vanligste 

fremgangsmetoden for tunnel i løsmasser er å grave en byggegrop og deretter bygge en 

betongkulvert og fylle igjen med løsmasser.  

Trasé C 

Trasé C går fra Grorud-Slattum-Nittedal. Den går inn i tunnel, og kommer opp i dagen de 

samme stedene som trasé B. 

Løpet starter på Grorud slik som trasé B i gneis og følger løpet nordover inn i syenitt. Etter et 

kort strekke med tunnel i syenitten svinger den noe østover. Ved Gjelleråsen er det til dels 

veldig oppsprukket syenitt som ble erfart under byggingen av Hagantunnelen, og det er viktig 

å ta hensyn til dette under bygging av ny tunnel i samme syenittforekomst da det kan bli en 

utfordring.  

Ved nye Slattum stasjon går traséen i hornfels som nord for Slattum blir avbrutt et kort 

strekke av syenitt før det fortsetter en lengre periode med hornfels igjen.  

Det siste strekket går i de samme løsmassene som trasé A og B.   

 Berggrunnen under Nittedal er ulik på de to berggrunnskartene fra NGU som er brukt i 

denne rapporten. N50 viser at Nittedal ligger i et område med alunskifer fra 

Kambrium imens N250 viser at Nittedal ligger i et område med kalkstein, skifer og 

sandstein fra Silur, og et par ulike intrusjonsbergarter. Derfor kan det være lurt å 

undersøke området der traséen skal gå for alunskifer, på tross av at det ikke er tegnet 

inn i N250 kartbladene. 
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Aktsomhetsområder og kvikkleire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 5 vises både kvikkleirerisiko og ulike typer skred som har rammet området. De stripete 

områdene er der det er funnet risiko for kvikkleireskred, og de fargede firkantene 

representerer skred. 

Dersom trasé B eller C blir valgt så vil togene 

mot Gjøvik følge eksisterende spor gjennom 

Alna før den når Grorud stasjon. 

Disse områdene har relativt store forekomster av 

kvikkleire med middels høy risiko som man kan 

se fra figur 6. Her må man derfor vurdere om 

berggrunnen tåler påkjenningen av økt 

togtrafikk.  

Området rundt Alna og Brobekk har hatt flere 

leirskred, og området er kjent for å være følsomt 

ovenfor utfyllinger og byggeaktivitet. Derfor er 

det viktig å ta hensyn til dette ved økt togtrafikk, og ved eventuell utbygging av spor.  

I rapporten for kartlegging av kvikkleirerisiko i Oslo laget av NVE er det ikke utført nye 

grunnundersøkelser, de er kun basert på tidligere funn, og mye av dataene er ikke 

tilgjengelige da de tilhører eksterne firmaer. Siden det kan være områder med risiko for 

Figur 5 Kvikkleirerisiko og skredhendelser Oslo-Nittedal 

Figur 6 Kvikkleirerisiko og skredhendelser Alna 
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kvikkleireskred utenom de nevnt i rapporten fra NVE kan det være nødvendig med mer 

omfattende grunnundersøkelser ved utbygging av jernbanelinjer under marin grense.   

 

Fra Figur 7 kan man se at både trasé A og B starter i hav- og fjordavsetninger. Her kan det 

være lurt å utføre grunnundersøkelser slik at man er sikker på at bakken toget skal gå på er 

stabil. 

I områdene nord for Grorud er det ikke registrert risiko for kvikkleire, men traséen vil i starten 

ligge under den marine grensen og det kan forkomme lommer med kvikkleire som ikke har 

blitt registrert under kartleggingen.  

Nord for Haugerud vil trasé C igjen gå inn i området under marin grense med hav- og 

fjordavsetninger, som man kan se på Figur 7, og følger dette helt til Nittedal. Trasé A og B 

kommer inn under marin grense noe lenger nord.  

Trasé A vil i begynnelsen gå gjennom hav- og fjordavsetninger og marine strandavsetninger. 

Heller ikke her er det registrert risiko for kvikkleire, men siden man er klar over at området 

ligger under marin grense kan det være lurt å utføre grunnundersøkelser for å være sikker på 

at det ikke ligger kvikkleire i områdene toget skal gå. Dette gjelder spesielt også fordi det er 

registrert flere leirskred, steinskred og løsmasseskred i nærheten i nyere tid som man kan se 

fra Figur 5. Dette er indikasjoner på at løsmassene i området ikke er helt stabile og at det er 

mulig at man må ha mer omfattende sikring ved utbygging i området.   

Fra figur 5 kan man se at det er registrert færre skred ved Grorud som kan tyde på at 

løsmassene her er mer stabile enn ved Grefsen. Samtidig vet vi at kvikkleirerisikoen er 

betydelig større i området rundt Grorud, og at det vil være viktig å ta hensyn til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Løsmasser, Oslo-Nittedal 
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Ved Nittedal er det ikke registrert noen risiko for kvikkleire av NVE men man vet at det 

finnes kvikkleire kun noen meter under overflaten. At det er ikke registrert noe risiko kan 

skyldes enten at kartleggingen ikke har vært detaljert nok, at kvikkleiren på Nittedal ikke blir 

sett på som en tilstrekkelig risiko, eller at registreringene kun går i overflaten.  

Nordover fra Nittedal vil traséen gå tidvis over og under marin grense, men det er heller ikke 

her registrert noen risiko for kvikkleireskred. 

I området rundt Nittedal er det i nyere tid registrert både jordskred og leirskred, som man kan 

se fra Figur 5, og dette tyder på at løsmassene i området til tider kan bli ustabile. 

 

Svakhetssoner, Oslo-Nittedal 

I figur 8 er de nye traséforslagene tegnet inn på et 

kart som viser svakhetssoner knyttet til 

dypforvitring. Kartet er et utsnitt av det totale 

kartlagte området på Østlandet. Svakhetssoner 

langs Gjøvikbanen helt opp forbi Gjøvik vil 

antageligvis bli kartlagt i løpet av 2-3 år ifølge 

Odleiv Olesen i NGU.   

Det ser ut til at trasé A vil være den som går 

gjennom mest områder som er påvirket av 

svakhetssoner, noe som kan bli et problem spesielt 

siden nesten hele strekket til Nittedal skal gå i 

tunnel.  

Trasé C vil ut i fra kartet være den traséen som 

unngår svakhetssoner i berggrunnen i størst mulig 

grad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Svakhetssoner Oslo-Nittedal 
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Nittedal-Roa 

Ved Nittedal går traséen et lite stykke i tonalitt før den kommer inn i et enormt område med 

syenitt (alkaliefeltspatsyenitt). Tonalitten inneholder mye kvarts som kan slite på 

tunnelborene. 

Rett før Stryken kommer traséen inn i et område med felsitt/felsittporfyr, før den går videre i 

syenitt, dette er også en bergart som kan slite på 

tunnelborene på grunn av det høye innholdet av 

kvarts.  

I området mellom Harestua og Nye Grua stasjon er 

det ulike typer intrusjonsbergarter. Disse pleier å 

være gode bergarter å bygge tunnel i. 

Rundt nye Grua stasjon endrer geologien seg helt og 

vi følger et område med ulike typer skifer, 

kalksteiner (også knollekalk) og sandsteiner til Roa. 

I nærheten av intrusivbergartene har leirskiferen 

blitt hornfels.  

Som man kan se i figur 9 har det ikke vært 

nevneverdig mange ras langs Gjøvikbanen mellom 

Nittedal og Roa. Det er registrert et par steinskred 

og ett løsmasseskred. Derfor kan man anta at 

grunnen i dette området er relativt stabil.  

Roa-Raufoss 

Fra Roa fortsetter traséen i den samme blandingen 

av skifer, kalksteiner og sandsteiner 

Nord for Gran stasjon går traséen inn i tunnel i en blanding av en gangbergart med basaltisk 

innhold og alunskifer. De to forskjellige bergartskartene fra NGU viser ulikt forhold mellom 

de to bergartene; N250 viser at traséen nesten ikke går i alunskifer, imens N50 viser at 

området med alunskifer er mye større og at traséen går et noe lengre strekke i alunskifer. 

Siden N50 er de nyeste kartbladene vil det være naturlig å vektlegge disse tyngst.  

Rett før Jaren stasjon kommer løpet inn i berg av varierende type. Felles for variasjonene er at 

de har høyt innhold av glimmer; glimmerskifer, biotittgneis, metasansstein etc. Traséen skal i 

disse bergartene ligge i dagen så det høye innholdet av glimmer vil ikke bli en like stor 

utfordring som det kunne blitt ved tunneldrift. Metasandstein pleier generelt å ha middels god 

bergkvalitet, men svakhetssoner og oppsprekking vil i aller størst grad bestemme bergkvalitet. 

Figur 9 Flomsonekart med skredhendelser, Nittedal-Roa 
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Etter Jaren fortsetter løpet i samme type bergart et godt stykke, kun avbrutt av 2 små områder 

med alunskifer, hvorav det første ligger rett før Bleiken stasjon. Toget kommer til å gå i dagen 

over denne alunskiferen så det vil antageligvis ikke bli store utfordringer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellom Bleiken og Eina stasjon går banen inn i et område med Biotittgneis og glimmerskifer, 

og også her går banen i dagen. Ved Eina stasjon starter et strekke med flere ulike skifere, 

sandsteiner og kalksteiner og følger dette nesten helt til Gjøvik.  

Fra figur 10 og 11 kan man se at det heller ikke mellom Roa og Raufoss har vært mange skred 

i nyere tid. Den nye traséen vil, i likhet med den nåværende, gå gjennom Gran innenfor 

flomsonen, og det kan være lurt å undersøke stabilitet i løsmassene i området.  

 

 

 

 

 

Figur 10 Flomsonekart med skredhendelser, 
Roa-Bleiken 

Figur 11 Flomsonekart med skredhendelser, Bleiken-
Raufoss 
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Raufoss-Moelv/Brumunddal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Raufoss til Bråstad (etter Gjøvik sentrum) er det tegnet opp 3 ulike traséer.  

To av traséene er med i samme alternativ, A, ved at det ene løpet er beregnet til godstransport 

og det andre til persontransport. Løpet for godstransport går et stykke vest for Gjøvik 

sentrum, og fordelen med dette alternativet er at man slipper problematikken knyttet til den 

store høydeforskjellen mellom Raufoss og Gjøvik sentrum. Det andre løpet følger i den gamle 

traséen ned til dagens stasjon i Gjøvik sentrum. Deretter fortsetter banen nordover over 

ifylling av bukt. De to løpene møtes nord for Gjøvik sentrum ved Bråstad.  

Begge løpene vil gå i udifferensiert gneis i området rundt Gjøvik sentrum, men godslinjen vil 

gå et noe lengre strekke i denne bergarten. Nord for gneisen kommer begge linjene inn i 

alunskifer hvor banen skal gå i tunnel. Løpet for godstog går et strekke med alunskifer som er 

ca. tre ganger så langt som for persontoget. Ved Bråstadbrua kommer begge løpene inn i 

sandstein, og her går de to løpene etter hvert sammen. Nordover går banen i vekselsvis 

sandstein og alunskifer, med kun et lite område med ordovicisk kalkstein og skifer ved 

Smedmoen. Sandstein kan ha svært varierende ingeniørgeologiske egenskaper ut i fra hvor 

Figur 12 Geologi Gjøvik-Moelv 
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moden den er, som for eksempel styrke og porøsitet. Ved Moelv krysser banen Mjøsa og 

kobles på Dovrebanen.  

En av de mest fremtredende utfordringene ved dette alternativet er at mengden tunnel i 

alunskifer er betydelig høyere enn den ville blitt med kun ett løp. Det er flere utfordringer 

knyttet til alunskifer, hvor deponering av bergmassene antageligvis er det største.  

 

Alternativ B 

Det andre alternativet, B, er én felles trasé for gods og person. Denne vil gå midt imellom de 

to andre traséene, vest for Gjøvik sentrum men ikke så kraftig som den separate godslinjen i 

det første alternativet. Kommunestyret i Gjøvik har vist seg positive til en eventuell flytting av 

togstasjonen vestover, da de ønsker å bruke dagens stasjonsområde til fortetting av byen. 

Dette løpet vil også starte i gneis og deretter gå inn i de kambrosilurske bergartene 

(sandsteiner, skifere og kalksteiner) som den følger helt til Moelv i samme trasé som de to 

andre traséene som er tegnet opp. Dette ser ut til å være den traséen av disse tre som må 

gjennom minst alunskifer.   

Alunskiferen i Mjøsaområdet er kraftig foldet og imbrikert
3
 så tykkelsen kan variere i stor 

grad, og de tektoniske sonene går gjennom skiferen som derfor blir kraftig deformert. Man 

kan for eksempel forvente en tykkelse på rundt 20-40 meter i Redalen, imens den andre steder 

i overflaten kun er noen få meter. Ved utløpet til Bråstadelva, under Osendekket, er 

alunskiferen ca. 50 meter.  

I Hamar vet man at alunskiferen ligger mellom 600-800 meter fra boring i regi av NGU, og 

skiferen er sammenskjøvet til en total tykkelse på rundt 200 meter i området. 

Fallet har også små variasjoner på retning. Grunnfjellet faller generelt 1:15 NNØ (ca. 3,8
o
 

nord/nordøst). Det betyr at hvis man går 15 km nordover fra Bråstadelva så kommer 

grunnfjellet til å ligge på ca. en kilometers dyp, og alunskiferen vil ligge mellom 750-950 

meter. 

I Stange (markert på kartet i figur 13) ligger grunnfjellet 

i dagen og siden fallet er nord/nordøst, vil strøket være 

øst/sørøst. Dvs. at på Gjøviksiden vil antageligvis 

grunnfjellet ligge i dagen noe lenger nord enn på 

østsiden.  

I Moelv er dybden til grunnfjellet sannsynligvis mellom 

1200 og 1600 meter, og på Lillehammer ca. 2000 meter 

ut i fra beregninger av magnetiske anomalier. 

 

                                                           
3
 Lagene er skjøvet opp over hverandre som murstein 

 

Figur 13 Mjøsaområdet 
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Alternativ C 

Et annet alternativ som vurderes, er at jernbanen krysser Mjøsa tidligere og går mot 

Brumunddal. Dette alternativet vil forkorte reiseveien til Hamar betydelig og vil i tillegg være 

et alternativ som gjør at man i mye mindre grad må ta hensyn til alunskiferen. Det er noe 

alunskifer på Neshalvøya, men det kan være mulig å gå over denne slik at man i all hovedsak 

unngår alunskifer ved påkobling til Dovrebanen. 

Bergartene denne traséen vil gå gjennom avhenger av hvor tidlig det er mulig å krysse Mjøsa, 

men mest sannsynlig vil løpet gå gjennom skifere, sandsteiner og kalksteiner. Sidene på 

Mjøsa er veldig bratte og vannet er dypt (rundt 200 m) på midten. Dette kan gjøre det 

vanskelig å ha stabile pilarer til broen, og spennvidden til broen blir for stor for 

konvensjonelle metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra jernbaneverkets kartvisning under aktsomhetsområder, kvikkleire, ser man at 

kvikkleirerisiko ikke er kartlagt langt nok nord til å dekke Gjøvikområdet. Kartleggingen 

stopper ved Bjørgeseter (litt nord for Harestua), det vil si at kun litt over en tredjedel av den 

totale strekningen på Gjøvikbanen er risikovurdert i forhold til kvikkleire.  

Figur 14 Marin grense og løsmasser, Mjøsaområdet 
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Dette betyr at vi ikke har grunnlag for å si om det vil, eller ikke 

vil, være kvikkleire i områdene nord for Bjørgeseter.  

Fra NGU sine kart over marin grense i figur 14 kan man se at 

mye av Gjøvik sentrum ligger under marin grense og at det kan 

være kvikkleire i området på tross av at området er markert med 

lite eller ingen marin påvirkning, og at området hovedsakelig er 

dekket av morenemateriale. Samtidig er det ikke funnet noen 

risiko for kvikkleire i de kartlagte områdene langs Gjøvikbanen 

sør for Bjørgeseter, og kvikkleire ved Gjøvik blir derfor også 

mindre sannsynlig.  

På en annen side, som nevnt tidligere, er det ikke kartlagt 

kvikkleire rundt Nittedal på jernbaneverkets kartvisning for 

aktsomhetsområder, men andre undersøkelser har funnet 

kvikkleire kun noen meter under overflaten. På bakgrunn av 

dette kan man anbefale grunnundersøkelser i tillegg til 

risikokart. 

Dersom det skal vurderes å flytte togstasjonen i Gjøvik kan det 

derfor være lurt med grunnundersøkelser som utelukker 

kvikkleire i området. En slik risikoanalyse ville også være 

fordelaktig ved en eventuell sammenkobling av Gjøvikbanen 

med Dovrebanen siden både Moelv og Brumunddal ligger 

under marin grense. Grunnundersøkelser rundt Gjøvik er spesielt viktig siden området er 

flomutsatt som man kan se fra figur 15.  

Figur 15 Flomsonekart med skredhendelser, Mjøsaområdet 

Figur 16 Aktsomhetsområder, Jord -
og flomskred 
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I figur 16 vises aktsomhetsområdene for jord– og flomskred. I forbindelse med påkobling til 

Dovrebanen kan man se fra bildet at det er spesielt viktig å ta hensyn svakheter i grunnen 

rundt Kolberg og Sander.  

 

Konklusjon 

Den største utfordringen, geoteknisk sett, når det kommer til utbygging av Gjøvikbanen er 

alunskiferen nord for Gjøvik. Store deler av problemet vil bli løst om man finner et godkjent 

sted å deponere den miljøskadelige skiferen 

Det kan være uheldig at det meste av strekket som går i tunnel nord for Gjøvik er i lengst sør 

(se figur 12) siden det er her alunskiferen ligger grunnest.  

For å få bedre oversikt over dybde til alunskiferen og dens mektighet anbefales det å utføre 

resistivitetsmålinger langs den planlagte traséen siden denne metoden har vist seg effektiv på 

å identifisere alunskifer tidligere.  

Andre utfordringer kan være kvikkleirerisikoen ved Alna/Aker og kvikkleire nær overflaten 

ved Nittedal. 
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Figur 17 Geologisk kart med traséforslag, Oslo-Moelv 
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