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1. Innledning
Prosjektet E134 Røldal – Seljestad inngår i en langsiktig utviklingsstrategi for å styrke E134

som en av hovedvegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Sammen med prosjektet
E134 Vågsli – Røldal vil dette korte ned vegstrekningen over Haukelifjell med om lag 11 km.

Prosjektet E134 Røldal – Seljestad omfatter utbygging av ny veg på om lag 17 km. Vegen skal

bygges ut med 9 meter vegbredde og kurvatur for fartsgrense på 90 km/t, dimensjonerende

trafikkmengde er 3700 kjøretøy. Ny veg omfatter bygging av ny tunnel – Røldalstunnel- som

vil erstatte eksisterende Røldalstunnelen og Seljestadtunnelen. Ny Røldalstunnel er planlagt

som ettløps tunnel med tunnelklasse B – T9,5. Løp nr. 2 bygges når årsdøgntrafikken
overstiger 4000 kjøretøy i henhold til tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om

nødutganger (1). Tunnelen vil med nåværende veglinje bli om lag 12,8 km lang. Figur 1.1 viser

kart over planområdet.

På oppdrag fra Planseksjonen i Bergen v/Sindre Egeland har Geo- og skredseksjonen v/Mari
Åmellem Brøto og Tore Hallingstad Medgard i samarbeid med Seksjon for Tunnel og Betong i

Vegdirektoratet v/Edvard Iversen, utarbeidet geologisk rapport til reguleringsplan for E134
Røldal – Seljestad.

Figur 1.1: Oversiktskart over planområdet mellom Røldal og Seljestad. Svart linje viser trase for ny
Røldalstunnel.
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1.1. Grunnlag
Rapporten er basert på feltbefaringer, feltundersøkelser og grunnlagsmateriale. Feltarbeidet

som er utført er tre befaringsdager i september 2016, tilrettelegging og skyting av seismikk i
september/oktober 2016 og grunnboring til geoteknisk rapport. Feltarbeidet omfattet

kartlegging av strukturgeologien i område med spesielt hensyn til svakhetssoner som kan
passere tunneltraseen. Grunnundersøkelser og detaljnivå er ikke fullstendig tilfredsstilt i

henhold til N500. Manglende undersøkelser må utføres i neste planfase. Dette er beskrevet i
kapittel 13. Videre arbeider.

Strukturgeologien er kartlagt ved å utføre strøk/fall målinger av foliasjon, sprekker og

svakhetssoner, samt vurdering av Q-verdier. Lineamenter ble hentet ut fra flyfoto og
sprekkeretninger ble hentet fra de markerte områdene i Figur 1.2. Q-verdiene er fastsatt på

grunnlag av egne observasjoner og NGUs kart og beskrivelser. De baserer seg videre på

erfaring fra forfatterne og beskrivelsen i N500 (2) og NGIs Håndbok (3). Feltarbeidet ble utført

i fire områder langs veglinjen, Seljestad, Seljestadjuvet, Austdalen og Kvernabekken (Figur 1.2)

Figur 1.2: Her vises områdene som be befart i felt der svart strek er omtrentlig plassering av tunnel.
Fra venstre mot høyre er: Seljestad, Seljestadjuvet, Austdalen og Kvernabekken

Grunnlagsmateriale som er brukt i utarbeidelse av rapporten, er:
•
•
•
•
•

N500 Vegtunneler (2)

Aktsomhetskart for skred (4) (5) (6)

Registrerte skredhendelser (7)

Berggrunnsgeologiske kart og undersøkelser (8) (9) (10)

Kommunedelplan (11)
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1.2. Tidligere utførte undersøkelser
Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for området der forslag til tunneltrasé for

denne tunnelen er beskrevet. Denne rapporten ble skrevet i 2007 (11), der det ble utført en
befaring, men ikke utført grunnundersøkelser.

1.3. Erfaringer fra nærliggende tunneler
Det er to eksisterende tunneler i området som er delvis drevet i samme bergarter.
Tunnel
Røldalstunnelen
Seljestadtunnelen

År
1964
1962

Bergart
Gneis
Øyegranitt

Lengde
4657 m
1272 m

Røldalstunnelen ble åpnet i 1964, i Norges tunnelgeologi er det oppgitt at tunnelen er drevet

i gneis. Det ble sikret med 213 m utstøpning og bolter (12). Det er utført sikring med

sprøytebetong og systematisk bolting i enkelte områder i senere tid.

Seljestadtunnelen ble åpnet i 1962, i Norges tunnelgeologi er det oppgitt at tunnelen er drevet
i øyegranitt. Tunnelen ble sikret med 196 meter utstøpning og bolting (12).
Det er ikke innhentet informasjon fra drivingen av tunnelene.

1.4. Geologisk/geoteknisk kategori
Prosjektet skal plasseres i rett geoteknisk kategori. Geoteknisk kategori er en funksjon av
pålitelighetsklasse og vanskelighetsgrad. Valgt kategori legger føringer for minstekrav til
omfang og innhold av undersøkelser, beregninger og kontroll.

Tunnelen det planlegges for i denne rapporten blir over 10 km og går gjennom et område med

komplisert geologi med begrensede muligheter for å nøyaktig bestemme hvilke grunnforhold
tunnelen vil ha. Tunnelen vil krysse flere steder hvor det er forventet svakhetssoner med dårlig

bergmassekvalitet. I henhold til N500 Vegtunneler (2) skal tunnelpåhugg settes i geoteknisk

kategori 3 og beholdes i GK 3 gjennom prosjektering og bygging.

Prosjektet er satt i prosjekteringsklasse 3 på bakgrunn av komplekse geologiske forhold og
behov for supplerende og mer detaljerte undersøkelser i felt.

Tabell 1.1 til Tabell 1.3 viser forklaring til hver enkelt påliteligheitsklasse, vanskelighetsgrad,

samt definisjonen av geoteknisk kategori. Tabell 1.4 viser omfanget av kontroll i byggefasen.
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Tabell 1.1: Definisjon av pålitelighetsklasse (13).

Veiledende eksempler for klassifisering av

Pålitelighetsklasse (CC/RC)

byggverk, konstruksjoner og
konstruksjonsdeler

1

Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall
Grunn- og fundamenteringsarbeider og

undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller 1)
Grunn- og fundamenteringsarbeider og

x

undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige

2

3

4

(x)

x

(x)

x

(x)

grunnforhold 1)

1) Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og

undergrunnsanlegg skal det også tas hensyn til omkringliggende områder og byggverk
Tabell 1.2: Definisjon av vanskelighetsgrad (13).

Vanskelighetsgrad
Lav

Beskrivelse av prosjektet

Oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av
grunnforholdene. Ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å

fastlegge eventuelle nødvendige geotekniske parametere. Tilfredsstillende
erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan
dokumenteres.
Middels

Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er

påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig
grad av nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende
grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres.

Høy

Uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt som er påvirket
av grunnforholdene. Grunnforholdene kan bare delvis fastsettes og
undersøkelser under bygging kan være nødvendig.

Tabell 1.3: Definisjon av påliteligheitsklasse (13).

Pålitelighetsklasse

Vanskelighetsgrad
Lav

Middels

Høy

CC/RC 2

1

2

2/3

CC/RC 4 *

*

*

*

CC/RC 1

1

CC/RC 3

2

* Vurderes særskilt

1

2/3

2
3
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Tabell 1.4: Omfang av kontroll i byggefasen (13).

Geoteknisk

prosjektklasse

Kontroll i byggefasen

1

Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med

2

Kontroll av at forholda på byggeplassen stemmer med prosjekteringa.

prosjekteringa. Enkel rapportering. Egenkontroll

Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av
særlige viktige konstruksjonsdeler eller operasjoner. Regelmessig
rapportering. Kollegakontroll.

3

Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringa.
Kontinuerlig tilsyn under høgt kvalifisert ledelse under viktige faser av
arbeidet, og eventuelt instrumentering og byggeplasslaboratorium.
Supplerende undersøkinger og prøving. Regelmessig rapportering.
Sluttrapportering. Uavhengig kontroll.

1.5. Skredfarevurdering
Statens vegvesen innførte i 2014 akseptkriterier for skred på veg. Alle tiltak på og langs veg

som krever byggeplan/reguleringsplan omfattes av akseptkriteriene. Dette gjelder bygging av
ny veg, ombygging av veg og bygging av sikringstiltak langs eksisterende veg (14).

Risikoakseptkriteriene er basert på forholdet mellom årlig nominell skredsannsynlighet pr.
enhetsstrekning (1km) og trafikkmengde (ÅDT).

Strekningen Liamyrane – Seljestad på ny E134 over Haukeli har en fremskrevet trafikkmengde

på 3700 (år 2050), som tilsvarer konsekvensklasse D i risikomatrisen. Med konsekvensklasse

D skal strekningen ha en maksimal årlig nominell skredsannsynlighet pr. enhetsstrekning på
1 skred pr. 50 år for å være innenfor akseptabel risiko. Risikomatrisen er vedlagt rapporten i
vedlegg 1.

Aktsomhetskarta til NVE viser potensielle utløsnings- og utløpsområder for jord- og
flomskred, snøskred og steinsprang (4) (5) (6). For steinsprang er utløsnings- og

utløpsområder skravert med grå, se Figur 10.1. Aktsomhetskartet for snøskred ser tilsvarende
ut med rød og lys rød skravur. Kartene sier ikke noe om sannsynlighet for snøskred og

steinsprang, og er først og fremst et grunnlag for videre vurdering av skredfare og for

fastsetting av soner hvor man må ta hensyn i arealplaner på kommuneplannivå. Kartene er

utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helling på fjellsida finner terrenget der

utløsning av snøskred og steinsprang er teoretisk mulig. Fra hvert utløsningsområde er

utløpsområdet automatisk utregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeiding av kartene,
og effekten av lokale faktorer som for eksempel skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke
vurdert (15).
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Det er ikke registrert noen skredhendelser i nærheten av noen av påhoggene i Nasjonal
vegdatabase (NVDB) (7), men det er registrert ett nedfall fra skjæring 300 m vest for østre

påhugg, ved Liamyrane.

1.6. Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen
For tunnelen vises det til håndbok R760, Styring av vegprosjekter, kapittel 4.1.13 (16) som
sier:
«Byggherren skal i byggefasen sørge for at prosjektet har tilstrekkelig bemanning, med den

nødvendige kompetanse ut fra forventede geologiske utfordringer. Minst en av disse skal ha
bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse. Vedkommende skal ha overordnet faglig ansvar
for permanentsikringen og sørge for at:
•
•
•
•

Det utarbeides kvalitetssikringssystem for geologisk kartlegging, sikring og
dokumentasjon.
Berget blir kartlagt for å bestemme omfang og metode for permanent sikring.
Registrere og dokumentere geologi og utført sikring iht. gjeldende krav.
Utarbeide
ingeniørgeologisk
sluttrapport
med
angivelse
av
fremtidig
inspeksjonsbehov.

Vedkommende skal også rapportere og begrunne eventuelle avvik i sikringsomfang og
sikringsmetoder i forhold til det som var forutsatt i konkurransegrunnlaget».

Det er derfor viktig at man tidlig lager en plan for dette i samarbeid med entreprenør, geolog

og resten av byggherreorganisasjonen. Prinsippet om «byggherrens halvtime» bør brukes.

Geolog må anvise sikring i påhuggsområdene, og ved passering av soner og i områder med
høye bergspenninger i tunnelen.

For bygging av denne tunnelen anbefales det at prosjektet knytter til seg en ansvarlig
ingeniørgeolog med relevant erfaring fra anleggsoppfølging. I tillegg bør den daglige drivinga
følges opp av kontrollingeniører med nødvendig kompetanse og erfaring.
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Observasjon/faktadel
2. Geologi
2.1. Områdebeskrivelse og topografi
Området ved vestre påhugg ved Seljestad har en markert rygg hvor det er foreslått påhugg
(Figur 2.1) Her stiger terrenget jevnt frem til overdekningen er i overkant av 350 m. Videre er

det kupert terreng frem til østre del av tunneltraseen med største overdekning på omtrent 750
m og med enkelte bekkedaler som skal passeres relativt vinkelrett på. Disse bekkedalene er
beskrevet mer detaljert i kap. 6.2.4. Figur av hele veglinjen og terrenget kan sees i Figur 1.2

og Vedlegg 3.

2.2. Løsmasser
Løsmassene ved påhugget i vestre ende av tunnelen er ifølge NGU sitt løsmassekart (17) i

overgangen mellom «tynn morene», «bart fjell» og «torv og myr». Tynn morene vil etter NGU

sin definisjon si en mektighet normalt <0,5 m, men lokalt kan det være mer. Bart fjell er

områder hvor det stort sett mangler løsmasser, og at mer enn 50 % av arealet er berg i dagen.
Under befaringen av området kunne man se at dette ikke stemmer for påhuggsområdet ved
Seljestad (se kap. 3.1.1)

Figur 2.1: Løsmassekart hentet fra NGU (17). Rød sirkel markerer området hvor påhugget er planlagt.
Kartutsnittet er i målestokk 1:6000

Region vest – Ressursavdelinga – Geo- og skredseksjonen
Side 12 av 69

Geologisk rapport nr.: 30215-GEOL-1

Løsmassene på østre ende av tunnelen er registrert i løsmassekartet til NGU (17) som tynn

morene med et område hvor det er markert tykk morene ved Liamyrane (Figur 2.2). Tykk
morene er definert hos NGU som tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter.

Figur 2.2: Løsmassekart kart hentet fra NGU (17). Rød sirkel markerer området hvor påhugget er
planlagt. Kartutsnittet er i målestokk 1:12000.

Påhuggene ved Seljestad og Liamyrane ligger i områder hvor det i hovedsak er løsmasser med
enkelte bergblotninger. Det er derfor ventet lokale forskjeller i løsmassetykkelsen. Se kapittel
2.4 og 6.3 som omhandler seismikken som er utført i dette prosjektet.

2.3. Beskrivelse av bergartene
Ny Røldalstunnel mellom Seljestad og Røldal skal gå gjennom et komplisert geologisk område
med prekambriske gneiser og overskjøvne enheter. Norges Geologiske Undersøkelse har gitt

ut geologisk kart 1314 1, 1997 (8). Området er også beskrevet i Publikasjon nr. 292 fra 1973

(9). NGU har også gitt ut kartblad Sauda i målestokk 1:250 000 (10). Her er

bergartsbeskrivelsen noe avvikende i forhold til opplysningene på kartblad 1314 1. Dette er
satt i kursiv under beskrivelsen.
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Figur 2.3: Utsnitt fra berggrunnsgeologisk kart i 1:50000 (8). Rød stiplet linje markerer den omtrentlige
plasseringen av tunnelen.

Figur 2.4: Denne figuren er hentet fra det berggrunnsgeologiske kartet til NGU (8). Vestre del av
profilet går i nærheten av planlagt tunnel, men får et større avvik mot østre del. Plasseringen av profilet
kan sees som svart strek som krysser tunneltraseen i vestre del, passerer Kvitenuten (brun flekk i kart)
og fortsetter ned mot Røldalsvatnet nederst i Figur 2.3. Veglinja er derfor heltrukket i vestre del og
stiplet i østre del. Figuren er ment som en illustrasjon av geologien i området, for en detaljert
geologisk profil for tunnelen, se vedlegg 2.

Tunneltraseen vil i stor grad gå i prekambriske gneiser (bunngneis), men vil også gå i de
overliggende lagene. De overliggende lagene til bunngneisen er ramset opp under, nedenfra
og opp mot overflaten:
•

«Glimmerrik kvartsskifer og fyllitt, lokalt med kvartsittsoner» (Holmasjøformasjonen)
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•

«Kvartsitt og amfibolitt/klorittskifer, med soner av glimmerskifer, metaryolitt og uren
marmor» (Dyrskardgruppen)

•

«Gneis, overveiende båndet, med partier av foliert monzonitt og foliert dioritt»
(Kvitenutkomplekset)

•

«Glimmerskifer, lokalt med soner av granat-amfibolitt, granodioritt og kvartsitt»
(Revseggformasjonen)

Mellom skyvedekkene er det skyveforkastninger og ikke vanlige bergartsgrenser.

2.3.1. Bunngneis
I vest vil tunnelen starte på grensen mellom foliert øyegranodioritt med partier av
granodiorittisk gneis. I øst er bergarten en foliert porfyrgranitt.

Bunngneis er prekambriske gneiser eldre enn den kaledonske orogenesen, der alderen på den
er oppgitt til ca. 1200 mill. år. Dette er en metamorfosealder og hoveddelen av bergartene har
sin opprinnelse lenger bak i tid, trolig ca. 1800 mill. år.

Bunngneisen består av en foliert øyegranodioritt med partier av granodiorittisk gneis. Grov

granittisk-granodiorittisk gneis, migmatitt med grunnmasse av granittiske bergarter, ofte
med øyegneis. Denne bergarten ser også ut til å dominere i det østlige området.
Grunnfjellsvinduer nordøst for traseen består av foliert porfyrgranitt. Grensen mellom disse

enhetene er skjult av dekkebergarter slik at nøyaktig fastsettelse av bergartstypen i

tunnelområdet ikke er mulig. Følges hovedstrukturene er det mest sannsynlig at hele tunnelen

i dette området vil gå enheten med øyegranodioritt.

Det kan også komme inn områder med grovkornet granitt som finnes blottlagt i Seljestadjuvet.
Beskrevet som Båndgneis på NGUs kart i målestokk 1: 250.000 (Figur 2.3 og Figur 2.4)

Like nordøst for traseen kommer en inn i en foldet sekvens av Telemarksuitens sedimentære
bergarter. Det kan derfor ikke utelukkes at disse enhetene kan være foldet ned i gneisen også
i tunnelområdet skjult av dekkebergartene.

2.3.2. Basalskifer (stedegen skifer)
Over gneisene ligger det lokalt en stedegen skifer eller fyllitt av kambro- silurisk alder avsatt

på bunngneisen (kap 2.3.1). Ut fra NGUs kart ser det ikke ut til at denne enheten finnes i

tunnelområdet. Det kan likevel ikke utelukkes at denne bergarten lokalt finnes under

skyvedekkene i tunnelområdet. Denne bergarten vil ikke skille seg vesentlig fra de andre
glimmerskiferhorisontene i de overskjøvne bergartsenhetene. Bergartsenheten er relativt tynn
og på grunn av overskyvningen av dekkebergartene er den som oftest kraftig deformert.

2.3.3. Overskjøvne enheter

A. Holmasjøformasjonen
Dette er en glimmerrik kvartsskifer og fyllitt. Lokalt er det utviklet soner med kvartsitt.
Tykkelsen på denne formasjonen er relativt begrenset og ser ikke ut til å overstige noen titalls
Region vest – Ressursavdelinga – Geo- og skredseksjonen
Side 15 av 69

Geologisk rapport nr.: 30215-GEOL-1

meter

i

tunnelområdet.

Lokal

deformasjon

og

imbrikasjon

i

forbindelse

med

overskyvningsprosessen kan både øke og redusere tykkelsen på enheten. Lokalt viser NGUs
kart at denne enheten kan mangle.

B. Dyrskargruppen
Enheten ligger over Holmasjøformasjonen og er av prekambrisk alder. Undergrensen er alltid

markert med en overskyvningssone. Dette er en del av et langtransportert dekke og vil kunne
ha en betydningsfull mylonitt i undergrensen. Enheten ser ut til å ha en tykkelse på 140 – 180
meter. Enheten kan deles i tre hovedgrupper. I øst ut mot forkastningene i Tuftedalen avtar
mektigheten på Dyrskargruppen til ca. 50 meter.

Den nederste enheten består av båndede gneiser av overflatebergarter, trolig en blanding av

vulkansk og sedimentære bergarter. Den fremstår i dag som kvartsitt og båndede

feltspat/kvartsgneiser. Feltspatrike øyegneiser finnes lokalt. En uren karbonatholdig enhet
finnes over store områder selv om tykkelsen bare er 3 – 5 meter tykk.

En midlere enhet består av amfibolitt i veksling med kvartsitt. Hvert bånd varierer i tykkelse
mellom noen få cm til flere meter. Den totale tykkelsen av enheten varierer på grunn av den
kraftige deformasjonen.

Øverste enhet er dominert av kvartsitter og metaarkoser (sandstein) med noen få horisonter
av mørke kvartsrike skifere. Det er også funnet intrusiver av gabbroisk sammensetning.

Dyrskargruppens bergarter er sterkt deformert og er foldet i flere omganger og kan vise et
komplisert foldemønster.

Overgrensen av enheten er alltid definert av en overskyvningssone med myllonitt.

C. Kvitenutkomplekset
Dette er prekambriske gneiser skjøvet over de lavere enhetene. Kontakten er sterkt
mylonittisert og den nederste delen opptrer som mylonittiske gneiser som fremtre sterkt
båndet. Deler av mylonittgneisen har en sedimentær opprinnelse og inneholder mye kvarts.

Over mylonittgneisen domineres bergarten av kvarts – feltspatgneiser og har en granittisk til
diorittisk sammensetning. Migmatittdannelse opptrer i gneis med diorittisk sammensetning.

Der er også partier av sterkt foliert monzonitt og foliert dioritt som i en tidlig fase av

deformasjonen har inntrudert i gneiskomplekset. Disse kan opptre som større og mindre

kropper i gneisen og har mindre bånding og deformasjon enn hovedenheten. Disse variantene
er bare lokalt kartlagt og skilt ut på NGUs kart. De kan derfor være mer utbredt enn det som
vises på kartet.

Tykkelsen på Kvitenutkomplekset er normalt 100 – 150 meter, men kan også være større,

særlig er dette observert nord for tunnelområdet. Ut mot forkastningssonen i Tuftedalen avtar
tykkelsen til ca. 50 meter.
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D. Revseggiformasjonen
Dette er øverste enhet i tunnelområdet og har en sedimentær kontakt til det underliggende
gneisen i Kvitenutkomplekset. I de fleste områder er imidlertid denne kontakten forstyrret av

tektoniske bevegelser og deformasjon. Tykkelsen på enheten er minst 600 meter og
overgrensen er ikke registrert noe sted. I Revseggiformasjonen er det ikke funnet større
intrusiver, men tynne bånd av amfibolittisk materiale er relativt vanlig og kan lokalt utgjøre

opptil 30% av bergarten. Deformasjonen av bergarten er kraftig og utvikling av
øyegneislignende strukturer finnes.

2.4. Seismikk
Det ble utført refraksjonsseismiske undersøkelser for å kartlegge sedimenttykkelser og
bergkvalitet ved utvalgte områder. Det ble skutt to linjer ved områder for vestre påhugg, to

linjer ved området for østre påhugg og to linjer ved Kvernabekken. Seismikklinjene sammen
med veglinje kan sees i vedlegg 8.

GeoPhysix opplyser om nøyaktighet angitt til 2 meter eller 15% for beregning av

løsmassetykkelser. Avvik fra normal angitt nøyaktighet kan forekomme ved ugunstig geologi,
siderefraksjon ved lavhastighetssoner og blindlag i løsmasser (18). Seismikkrapporten kan

sees i vedlegg 5.

2.4.1 Seismikk vestre påhugg, Seljestad
To linjer ble skutt i området for vestre påhugg. Profil SE 1/16 er skutt omtrentlig i senterlinjen

mellom profil 41400 (løpemeter 50 i seismikkprofilet) til profil 41450 (løpemeter 0). Profil SE2/16 er skutt med en liten vinkel mot nordøst i forhold til veglinjen.

Profil SE-1/16 er 49 meter i horisontalmål. Resultatene viser en løsmassetykkelse på 1-5
meter, hvor minste tykkelse ble målt i løpemeter 0. Løsmassetykkelsen stiger fra løpemeter

12 til ca. løpemeter 22, hvor tykkelsen avtar. Største løsmassetykkelse er målt i løpemeter 22
med ca. 5 meter løsmasse.

Hastigheten i berg ble målt til 5000 m/s langs hele profilet.
Profil SE-2/16 er 49 meter i horisontalmål. Resultatene viser en løsmassetykkelse på 1-3
meter, hvor minste tykkelse er målt i løpemeter 0. Løsmassetykkelsen er nokså jevn langs hele
profilet, største mektighet ble målt til ca. 3 meter i løpemeter 3.

Hastigheten i berg ble målt til 5000 m/s fra løpemeter 19 til løpemeter 49. En sone med lavere
hastighet ble registrert mellom løpemeter 0 og løpemeter 19. Hastigheten ble her målt til 4100
m/s. Hastigheten i løsmasselaget ble målt til 1100 m/s.

Seismikklinjene sammen med veglinje kan sees i vedlegg 8.
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2.4.2. Seismikk østre påhugg, Liamyrane
Det ble skutt to langsgående linjer i området for østre påhugg ved Liamyrane. S-1/16 er et

langsgående profil med horisontallengde 50 meter. S-2/16 er det andre langsgående profilet

med horisontallengde 50 meter.

Resultater fra linje S-1/16 viser en løsmassetykkelse på 2 – 5 meter, hvor største mektighet

er registrert i begynnelsen av seismikkprofilet. Hastigheten i løsmasser ble målt til 800 m/s,
hastighet i berg 4800 m/s.

Resultater fra linje S-2/16 viser en løsmassetykkelse på 2 – 4 meter, hvor største

løsmassetykkelse er målt i begynnelsen av seismikkprofilet. Hastigheten i løsmassene ble målt
til 1100 m/s mellom løpemeter 0 og løpemeter 15, og 800 m/s fra ca. løpemeter 15 og ut
profilet. Hastigheten i berg ble målt til 4800 m/s.

Seismikklinjene sammen med veglinje kan sees i vedlegg 8.

2.4.3. Seismikk Kvernabekken
To linjer ble skutt ved Kvernabekken. Profil S-3/16 ble skutt omtrentlig i senterlinje mellom
profil 29050 – 29150 (løpemeter 0 i profil 29150), horisontallengde på seismikkprofilet er ca.

105 meter. Profil S-4/16 er et tversgående profil med horisontallengde på 51 meter.

Resultatene for profil S-3/16 viser en løsmassetykkelse på 2 til 12 meter langs profilet. Største

løsmassetykkelse er målt til 12 meter i lm 0. Fra løpemeter 60 og ut profilet avtar
løsmassetykkelsen, laveste tykkelse er målt i ca. lm 100.

Hastigheten i berg ble målt til 3700 m/s mellom lm 0 og lm 62, fra lm 62 og ut profilet er

hastigheten i berg målt til 5500 m/s. Det ble registrert løsmasser med to ulike hastigheter. Et

topplag med hastighet 800 m/s og et underliggende lag med 1800 m/s. Topplaget ble kun
registrert mellom lm 0 til lm 68.

Resultatene for profil S-4/16 viser løsmassetykkelser på 6-9 meter. Største løsmassetykkelse
ble registret i slutten av profil fra ca. lm 30.

Hastigheten i berg ble registrert til 5500 m/s langs hele profilet. Hastigheten i løsmasser ble

målt til 800 m/s i topplaget og 1800 m/s i underliggende lag. Det underliggende laget ble
kun registrert fra lm 12 og ut profilet.

Seismikklinjene sammen med veglinje kan sees i vedlegg 8.
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3. Stabilitetsforhold og behov for sikring
3.1. Forskjæringer og påhogg
3.1.1 Vestre påhugg, Seljestad
Påhuggsområdet legges i skråningen bak den store parkeringsplassen cirka ved profil 42100

og 42170. Traseen inn mot påhugget ligger på myrområdet og tunnelpåhugget legges i

skråningen med ca. 5 – 7 meter bergoverdekning. Det er ikke bergblotninger i skråningen ved

påhugget, seismikk er omtalt i kap. 2.4 og 6.3.

Bergblotninger over påhugget og sydvest for traseen viser kvartsitt som faller med 10 – 20

grader mot sydøst. Traseen vil gå omtrent vinkelrett på foliasjonen. Foliasjonens strøk er
vanskelig å måle på så flate flater, men har en retning som samsvarer med det regionale bildet;

altså nord 20 – 40 grader og med fall mot sydøst. En må derfor forvente en flat oppsprekking
i hengen i store deler av traseen innover fra påhugget.

Mektigheten på kvartsitten er ca. 200 meter, men dette er noe usikkert. Vi har fulgt en DNT-

sti et stykke oppover nær traseen. Terrenget utenom stien er svært ulendt og bratt og med

knekte trær. Kvartsitten er blottet i brattskrentene, mens alle flater er dekket av løsmasser og
torv/skog.

I Figur 3.1 og Figur 3.2 er veglinja tegnet inn på kart sammen med omtrentlig plassering av

påhugg og portal. Det skal merkes at veglinjen er foreløpig, slik at linjen kan bli flyttet noe og
profilnummer kan endre seg litt fra det som står i figurene.
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Figur 3.1: Veglinje med omtrentlig plassering av påhugg. Utført seismikk kan sees ved nordlig løp, en
parallelt med tunnel og en med cirka 60 grader vinkel på tunnelen. Kart i A3 format kan sees i vedlegg
8

I Figur 3.2 er det et utsnitt av de planlagte tunnelportalene på Seljestadsiden av tunnelen.
Hele plantegningen kan sees i vedlegg 3 og vedlegg 4.
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Figur 3.2: Utsnitt av de planlagte portalene på Seljestadsiden av tunnelen. Hele plantegningen kan sees
i vedlegg 4.
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Figur 3.3: Rød sirkel markerer omtrentlig plassering av påhogg. Omtrent 50 m til høyre i bildet er det
observert en berghammer.

Sprekkerose for påhuggsområdet er hentet fra tidligere utarbeida geologisk rapport til
kommunedelplan (11) og kan sees i Figur 3.4.

Figur 3.4: Sprekkerose for påhoggsområdet ved Seljestad. Figuren er hentet fra kommunedelplan (11).
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3.1.2 Østre påhugg, Liamyrane
Påhugget er lagt i en bratt skråning med en del urmasser (Figur 3.7 og Figur 3.8). Det er noen

blotninger i påhuggsområdet, men disse er ikke detaljundersøkt. Traseen er justert siden
befaringen, dvs. at linja var ikke inne på kartet under befaringen og ble skjønnsmessig vurdert
ut fra kart i målestokk 1:250.000.

Påhugget ser ut til å kunne plasseres ca. i profil 28.700 (Figur 3.5 og Figur 3.6).

Figur 3.5: Veglinje med omtrentlig plassering av påhugg. Utført seismikk kan sees like sør for det
sørligste tunnelløpet. To av seismikklinjene er like ved påhugg og en siste ligger mellom profil 28500
og 28350. Kart i A3 format kan sees i vedlegg 8.
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Figur 3.6: Utsnitt av de planlagte portalene på Røldalsiden av tunnelen. Her vil det kunne bli en nesten
100 m lang forskjæring. Hele plantegningen kan sees i vedlegg 3 og vedlegg 4.

Figur 3.7: Påhuggsområde øst. Tunnelprofil er skissemessig lagt inn

Bergoverdekningen bak påhugget øker jevnt med en overflate som stiger med ca. 45 grader
og har bergblotninger. Traseen fortsetter under Veslehovden med høyde 646 meter.

Traseen fortsetter ned mot elven i Kvernabekken. Dalbunnen er dekket av relativt tykk ur.
Tykkelsen er ukjent. Den totale overdekningen er på ca. 25 meter. Bergkvaliteten i dalbunnen
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som trolig er i en større forkastningssone er ukjent. Siden dette er en forkastningssone må en

regne med dårlig bergkvalitet der det er minst bergoverdekning. I denne sonen er det utført
seismikk som kan sees i kap. 2.4 og 6.3.

Figur 3.8: Svart linje viser omtrentlig veglinje inn mot påhugget som er markert med rød sirkel. Her er
det en skrent på mellom 40-60 grader helling som er omtrent 15 m høy, før den slaker ut i bakkant.
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Figur 3.9: Sprekkediagram fra lineamentsanalyse fra kart og flyfoto. Området mellom påhugg og
Midtnuten (se Figur 2.2), profil 30400.

3.2 Tunnel
I forbindelse med påhugg vil kvaliteten på bergmassen ofte være redusert grunnet

dagfjellsforvitring og dårlig innspenning. Sprenging av tunnelpåhugg og de første
tunnelsalvene må generelt utføres skånsomt, om nødvendig med delte tverrsnitt og reduserte
salvelengder.

Hovedsikring skal utføres med fiberforsterka sprøytebetong og bolter. Tetthet på

boltemønsteret og tykkelse på sprøytebetongen tilpasses bergmassens kvalitet. Det er
forventet dårligere stabilitet og behov for ekstra sikring ved kryssing av svakhetssoner. Normal

sikring ved kryssing av disse sonene er fiberforsterka sprøytebetong med tykkelse 12-25 cm
og tett systematisk bolting. Ved spesielle forhold kan det være behov for sikring i form av

forbolting og armerte sprøytebetongbuer. Reduserte salvelengder må også bli vurdert i
forbindelse med forbolting (2).

Det kan generelt også være fare for nedfall utenom svakhetssonene. Tilfeldig oppsprekking

og ujevne konturer i berget kan danne lokale, ustabile parti. Ved mistanke om større,
potensielt sprekkeavgrensa kiler, må boltesikring dimensjoneres spesielt.
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4

Hensyn til omgivelsene

4.1 Hydrogeologi
I brønndatabasen til NGU (19) er det registrert noen brønner på Seljestadsiden av tunnelen

(Figur 4.1). Disse er i hovedsak plassert ved Korlevoll, men det er også registrert to på ryggen

oppe ved siden av tunneltraséen.

Figur 4.1: Data hentet fra brønndatabasen til NGU (19) som viser Seljestadsiden av tunnelen. Svart linje
viser omtrentlig veglinje. I overkant av veglinja er det to energibrønner og langs med europavegen er det
noen grunnvannsbrønner.

På Røldalsiden av tunnelen er det registrert en brønn (Figur 4.2). Denne ligger ved

Edlandshaugen, like vest for Liamyrane, og er plassert like ved den planlagte veglinja.

De første 3 km av tunnelen fra Røldalsiden vil tunneltraséen passere markante dalfører hvor
det renner vann. Kvernabekken (øverst til venstre i Figur 4.2) er det dalsøkket hvor det er
ventet minst bergoverdekning i dette området.
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Figur 4.2: Data hentet fra brønndatabasen til NGU (19) som viser Røldalsida av tunnelen. Svart linje viser
omtrentlig veglinje.

I terrenget over tunnelen er det flere elver og tjern som drenerer ned fra fjellet til Austdalen i
østre del av Figur 4.3 og mot Løyningsdalen i nordlig del av figuren. De mest markante

vannførende formasjonene som leder vann er Kvernabekken og Austdalen, men med noen
mindre bekker fra Austdalsjuvet og mot Seljestad.
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Figur 4.3: Denne figuren viser omtrentlig tunneltrasée og markerte bekke- og elveløp som renner i
terrenget over.

Strømningsforholdene i berg er komplekse og kan sies å være en funksjon av retningen,

bredden og karakteren til sprekkene i berget. Kort sagt er den hydrauliske konduktiviteten et

mål på hvor godt sprekkene leder vann.

4.2 Krav til tetthet/sonderboring
Krav til tetthet i denne tunnelen vil i hovedsak være definert av anleggstekniske forhold. For å

fange opp områder med store innlekkasjer bør det utføres sonderboring i usikre områder.

Vurderinger av område hvor det bør sonderbores er gitt i kapittel 11.2. For å begrense
innlekkasje i tunnelen kan det utføres injeksjon.
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5. Egenskapene til berget
5.1. Sprengstein til veg og fyllinger
Det stilles krav til de mekaniske egenskaper ved bergmassen dersom den skal anvendes til

vegformål. Kravene er gitt i Håndbok N200. Bergmassens mekaniske egenskaper analyseres i
laboratorium ved Los Angeles metoden og Micro-Deval for bestemmelse av henholdsvis

materialets motstandsevne mot nedknusning og materialets motstandsevne mot slitasje.
Det er ikke foretatt analyser av bergmassens mekaniske egenskaper i denne planfasen.

5.2. Borbarhet/sprengbarhet
Ulike geologiske forhold fører til ulike egenskaper når det gjelder borbarhet og sprengbarhet
i bergmassen.

De viktigste parameterne som bestemmer bergmassens borbarhet er:
•
•

Mekaniske egenskaper: Trykkfasthet, sprøhet etc.

Innholdet av harde mineraler med stor slitasjeevne på borstål: Hovedsakelig andel
kvarts mineral i bergmassen.

Borbarhet kan undersøkes i laboratorium ved tester av DRI-indeksen og BWI-indeksen, tester
utviklet

av

NTNU

(20).

Testene

måler

bergmassens

borsynk

(Sievers

J-verdi),

bergartsmaterialets sprøhet (motstand mot nedknusning) og bergartsmineralets sliasjeevne
på borstål (abrasjonsverdi).

Bergmassens sprengbarhet bestemmes i hovedsak av parameterne:
•
•
•
•

Mekanisk styrke

Oppsprekkingsgrad

Tetthet (spesifikk vekt)

Anisotropi

Bergarter med lavt sprøhetstall under 45 vil bryte dårlig i små tunnelprofiler, sprøhetstall

under 35 vil også gi problemer med sprengning i store tunnelprofiler. Bergarter med svært

høyt sprøhetstall, over 70, vil være tungsprengt (21). Oppsprekkingen i bergmassen påvirker

også sprengbarheten. Oppsprekking med liten utstrekning og liten sprekkeåpning med
usystematisk orientering, gir bedre sprengbarhet. Kraftige gjennomsettende sprekker med
stor åpning og systematisk orientering gir dårligere sprengbarhet (22).

Det er ikke utført undersøkelser for å kartlegge borbarhet og sprengbarhet i denne planfasen.

5.3. Bergspenninger
Bergspenninger påvirker stabiliteten i tunneler i større eller mindre grad. Moderate spenninger

er gunstigst for stabiliteten. Bergtrykksproblem forekommer både ved for lave spenninger og
ved for høye spenninger. For lave spenninger vil kunne medføre lav innspenning, som igjen
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kan gi åpne sprekker med vannlekkasje og blokkutfall. For høye spenningsnivå oppstår

dersom spenningene overskrider bergartsstyrken. Det kan føre til dannelse av bomberg,
avskalling og videre til dannelse av sprakeberg. Ved svært høyt spenningsnivå, kan steinflak

kastes ut med stor kraft og sterke smell, slike tilfeller betegnes som bergslag.

Topografi, overdekkingsforhold og bergartsegenskaper er viktige faktorer med hensyn til
bergspenninger. Ofte er bergspenningene topografisk betinget. Typisk er dalsidespenninger

hvor største hovedspenning er parallell med dalsiden og minste hovedspenning normalt på
dalsiden. Slike forhold kan skape sterkt anisotropt spenningsforhold, og kan føre til

bergtrykksproblemer i tunneler. Bergtrykksproblemene vil da oppstå i tunnelhengen i siden
som vender mot dalsiden, og i vegg/såle på motsatt side av tunnelprofilet. Normalt er største

hovedspenning vertikal og minste hovedspenning horisontal. Ved stor overdekning, kan det

føre til stor forskjell mellom største og minste hovedspenning, og bergtrykksproblemer kan
oppstå i tunnelens vegger. Største hovedspenning kan også være den horisontale

spenningskomponenten, disse kommer fra de tektoniske spenningene som er i bergmassen

fra tiden under fjellkjededannelsen, slike spenningsforhold forekommer ofte i prekambriske
grunnfjellsgneiser på Vestlandet (12).

Bergspenningenes størrelse sammenlignet med bergartstyrken er avgjørende for stabiliteten.

I bergarter med lav bergartsstyrke vil relativt lave spenninger kunne føre til deformasjoner, i

svake bergarter kan det oppstå langsom deformasjon i form av skvise-effekt. I bergarter med
stor

bergartsstyrke,

må

spenningsnivået

være

høyere

for

at

det

skal

oppstå

bergtrykksproblemer. I sterke bergarter kan imidlertid virkningen av spenningene komme
plutselig (12). Erfaringer fra Norske tunnelprosjekter viser at dersom største hovedspenning

nærmer seg 1/5 av bergartens trykkfasthet, kan det bergslag forekomme (3). Dersom
bergmassen rundt tunnelen har et anisotropt spenningsfelt, får man forhøyde tangentielle
spenninger. Dersom disse overskrider bergartens trykkfasthet kan det oppstå skvising (3).
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Tolkingsdel
6. Geologi
6.1. Tektonisk utvikling
De eldre bunngneisene er kraftig tektonisert og metamorfisert i prekambrisk tid med minst to

episoder for 1800 mill. år siden og ca. 1100 mill. år siden. Området ble så i sent prekambrisk

tid nederodert til et flatt landskap. Her ble det avsatt sedimenter som nå kan finnes igjen som

skiferbergarter i store deler av området ved Hardangervidda. I forbindelse med den kaledonske

fjellkjedefoldingen ble en rekke bergartsenheter skjøvet over grunnfjellet. De tynne
sedimentene ble ofte bevart under skyvesonene, eller de kan ha virket som «smøremidler»
mellom bunngneisen og dekkebergartene.

Dekkebergartene ved Hardangervidda består i hovedsak av høyt metamorfiserte gneiser og
sedimenter fra den kaledonske fjellkjededanningen og eldre. Som det fremgår av profilene og
de geologiske kartene ligger disse lagene i dag som relativt flate «bløtkakelag» over gneisen.
Disse bergartene er skjøvet inn fra nordvest. Mellom enhetene er det dannet skyvesoner der
bergartene i varierende grad er utviklet som mylonitter.

Bergartene er i postkaledonsk tid utsatt for flere forkastningsepisoder der bergartene lokalt
er mer eller mindre nedknust i forkastningsprosessen.

Spesielt her er det store forkastningskomplekset som er eksponert i Seljestadjuvet. Her er

bergartene nordvest for forkastningen forkastet ned og i denne regionale prosessen er
bergartene sydøst for forkastningen dratt med ned i prosessen, se lengdeprofil i vedlegg 2 og

Figur 6.8 - Figur 6.10.

Andre forkastninger følger i hovedprinsipp samme retningen, men tilsvarende «neddragning»
av sideberget er sjelden utviklet. En nesten tilsvarende utvikling er imidlertid kartlagt i/ved
Tuftedalen/Kvitskardtjønna og tunnelen vil også gå gjennom dette forkastningskomplekset.

Det må presiseres at disse forkastningskompleksene er mer komplisert utviklet enn det som
framgår av det geologiske profilet fra NGU, Figur 2.4.

Tilsvarende forkastninger, men uten at bergartsenheter er dradd ned i forkastningssonene er

markert 5 steder som vil krysse tunnelen. Forkastningssprangene varierer og det kan se ut
som de varierer mellom ca. 30 og 100 meter. Fire av forkastningene har fall på ca. 45 grader

mot nordvest, mens forkastningen som går over fjellet Kviten har fall på 45 grader mot sydøst.
Sene foldinger
I følge Naterstads kart (9) og beskrivelse er det to åpne folderetninger i bergartskomplekset

med foldeakser i hovedretning NØ – SV og SV – NØ (Figur 6.1). Retningen er tilnærmet parallell

de store regionale forkastningene. I antiklinalene kommer bunngneisen opp i overflaten, mens
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det i synklinalene domineres av de øvre bergartsenhetene. Kombinasjonen av de to
folderetningene danner skålformer der de to synformene krysser hverandre.

Disse foldene vil ha innflytelse på det tilnærmet horisontale lagpakkene slik at foliasjon lokalt
vil få forskjellig fall i tunnelnivået (med eller mot driveretningen).

Synklinal

Antiklinal

Kart med sene foldestrukturer
Figur 6.1: Kart med sene antiklinaler og synklinaler. (Symbol med tynn strek i nordøst: Eldre strukturer
som kun er registrert i bunngneisen)

6.2. Deformasjoner
6.2.1. Foliasjon Bunngneis sydøst; Grandioritt
Gneisen er karakterisert med en distinkt foliasjon som avspeiler seg i sprekkesoner og
terrengformer. Gjennom hele området er det denne retningen, ca. N140 grader, som

dominerer strukturene. Området er undersøkt i fjellknausen Veslehovden (646 moh.). Toppen

av denne har «svaberg» med få sprekker (figur 1 og figur 2 i vedlegg 7). Blotningsgraden her

er imidlertid lav. Traseen går så under Kvernabekken der bergoverdekningen kan bli minimal,
se detaljert lengdeprofil i vedlegg 2 og vedlegg 3. I fjellsiden opp mot Midtnuten er der mye

blotninger i bratt terreng. Området ser veldig oppsprukket ut på avstand.

Oppe på fjellplatået sydøst om selve Midtnuten er bergarten blottlagt i en rekke

bergblotninger. Her er det tydelig at deformasjonen og oppsprekkingen er knyttet til
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foliasjonen. De markerte sprekkesonene som kommer godt fram på det nye kartet har sin
årsak i kraftigere foliasjonsdannelse i søkkene. Bergknausene mellom søkkene har som oftest

svakere utviklet foliasjon. Se figur 4 i vedlegg 7. Disse søkkene strekker seg ut i brattkanten

der de vises som markerte sprekkesoner som avgir mye blokker til urdannelsen. Den samme

utviklingen kan sees i brattskrenten opp mot Midtnuten, over søkket med vannet ved Skarstøl,
se figur 5 i vedlegg 7.

6.2.2. Foliasjon i overskjøvne bergarter
De overskjøvne bergartsenhetene viser alle en kraftig utviklet foliasjon. I mange områder,

særlig nær overskyvningsplanene er denne foliasjonen utviklet som en mylonitt. Foliasjonen

er så langt vi har kartlagt tilnærmet parallell bergartsgrenser og overskyvningsplan. Det betyr
et foliasjonen i de overskjøvne enhetene i mange områder vil ligge tilnærmet horisontalt. Dette
har betydning for sprengningsopplegg og sikringsstrategi.

6.2.3. Regionale sprekkesystemer
Et svært markert sprekkesystem med retning NV – SØ går over Kvitenuten og er særlig utviklet

i nordvest (øst for Seljestadjuvet). I noen av sprekkene er det utviklet steile forkastninger som
kommer fram på NGUs kart. Avstanden mellom de store regionale sprekkene varierer med 100
– 300 meter. Mindre parallelle sprekker er utviklet mellom hovedsprekkene. Sprekken lager til

dels dype markerte dalsøkk. Særlig ut mot brattkanter ved Seljestadjuvet er det utviklet dype
og store raviner i dette sprekkesystemet. Enkeltsprekker kan følges på kart og flyfoto over
strekninger på 3 – 9 km (Figur 6.2). Sprekkene er steile, men kan ha et svakt fall mot sydvest.

Dette store sprekkesystemet er mest utviklet i dekkebergartene, men de går også ned i
bunngneisen. Dette sees spesielt godt i Seljestadjuvet der bunngneisen er kraftig deformert i
dette systemet.

Et annet godt utviklet sprekkesystem har hovedretning NØ – SV (Figur 6.3). Dette systemet har

mindre utstrekning, men opptrer tettere. Avstanden målt på flybilder er på 5 – 10 meter. En

del større soner kan finnes også. Disse går over mange hundre meters lengde og er også
synlig som lineamenter på kartet.
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Figur 6.2: Regionale sprekker kommer godt fram på flyfoto (fra Finn.no). Omtrentlig trase er stiplet.

Figur 6.3: Mer detaljert flyfoto av oppsprekkingen. Her kommer også de markerte NØ-SV sprekkene
bedre fram (fra Finn.no)

6.2.4. Forkastninger
For å forenkle beskrivelsen, er disse store forkastningene nummerert på kart og profiler i
vedlegg 2.

A. Forkastningssonen i Kvernabekken
I NGU publikasjon 292 (9) beskriver Naterstad et. Al en forkastning som går gjennom
Kvernabekk-dalen. Denne er ikke med på NGUs kart fra 1977. Det er overveiende sannsynlig
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at det også i denne dalen går en forkastning. Flybilder og ikke minst kartbilde styrker denne

tolkningen. Forkastningen har samme retning som de andre store forkastningene i området,
hovedretning NØ – SV. Fallet er ca. 60 grader mot øst. Med den lave bergoverdekningen det
er for tunnelen i dette området er det viktig å bedre fastsette bergartskvaliteten i forbindelse
med denne forkastningen. Dette er et område det skal sonderbores gjennom.

Denne sonen er skjult av mye urdannelse og løsmasser generelt (Figur 6.4). For mer

informasjon om bergmassen og løsmassetykkelsen se kap. 2.4.3 og kap. 6.3.3.

Figur 6.4: Fjellsiden nordvest for Kvernedalen er sterkt oppsprukket i foliasjonsretningen. Det er en
utstrakt urdannelse i denne sydøstvendte fjellsiden.

B. Forkastning langs Skarstøl
Et markert søkk (Figur 6.5 og Figur 6.6, og figur 3, 4, 5 og 6 i vedlegg 7) med hovedretning N

30 grader er ikke avmerket på NGUs kart. Dette søkket har samme retning som søkket i

Kvernadalen og i Tuftaelva. Strukturen langs Tuftaelva er markert som en større forkastning

på NGUs kart. Eventuelt forkastningssprang gjennom Skarstøldalen er trolig begrenset. De

fleste strukturer på sydøstsiden av Midtnuten kan følges over i strukturene over toppen av
høyde 992 på østsiden av Skarstøldalen. Disse er imidlertid relativt steile slik at et mindre

forkastningssprang kan være visuelt skjult på grunn av orienteringen. Nordvestgrensen av
svakhetssonen er skjult av urdannelse. I selve sonen er der flere søkk som representerer trolig

nedknuste bergarter. Innimellom er det knauser med mer svabergkarakter (eksempelvis figur
6 i vedlegg 7). Sonen vil trolig variere i mektighet, men varierer mellom 50 og vel 100 meter.
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Figur 6.5: Sonen i dalen ved Skarstøl fortsetter sydvestover ned mot Røldal. Området har flere søkk med
mer massive mellompartier. Ut fra bergblotningene til høyre for (nordøst) for søkket er det blotninger
med sprekker langs dalen med fall på ca. 50 – 60 grader mot sydøst. Selve forløpet av sonen i terrenget
tyder på at sonen er steil eller faller med steilt fall mot nordvest,

Svabergene med tilsynelatende godt berg kan noen steder slås i stykker med hammer figur 2

i vedlegg 7. Da kommer det frem at lokalt ut mot sonen er en rekke «usystematiske» sprekker
med mørkt belegg. Bergartsbitene kan slåes i stykker til stadig mindre biter og nye sprekker

med belegg kommer fram. Dette tyder på at det i forbindelse med disse NØ – SV gående
sprekker kan være dårlig berg.
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Figur 6.6: Området Skarstøl fra flyfoto. Det samme bilde som kommer fram på kartet, kommer også fram
på flyfotoet (fra Finn.no). De dype sprekkene/foliasjonsplanene, markert med svak rød strek, ser ut til å
ha et noe mer uryddig forløp på fotoet enn på kartbildet. Den markerte og kompliserte forkastningssonen
gjennom Skarstøl er merket med svak gul strek.
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Figur 6.7: Bilde fra brattskrenten ut mot Kvernabekken og Veslehovden. E 134 kan sees i bakgrunnen til
venstre. Tunneltraseen skal ta av fra dagens vei omtrent i dette området og går inn i den skogkledde
knausen. Linja går ca. under blotningene på toppen av knausen.

C. Forkastningen gjennom Austdalen
En markert forkastning gjennom Austdalen har orientering med strøk NØ – SV. Ut fra det
geologiske bildet ser den ut til å være tilnærmet loddrett, men profilet på NGUs kart har
forkastningen et fall mot nordvest på ca. 50 grader. Den nordvestlige blokken er forkastet ned

med oppimot 100 meter etter NGUs profil. Selve forkastningssonen er ikke funnet blottlagt,

men det antas at den har et relativt komplisert forløp med flere adskilte soner innenfor et
begrenset område. Det kan være mulig å finne selve sonen nede i elveravinen, men en slik
undersøkelse krever svært liten vannføring i elven.

Sydøstsiden er bøyd ned på en måte som ligner den store forkastningen i Seljestadjuvet.
Sekvensen med Nedbøyde og skråstilte lag finnes som spredte blotninger i bekkefaret mellom

Kviteskardtjønna og Austdalen. Bergartene i sydøstskråningen nordvest for bekken har

tilnærmet horisontale lagstilling høyt oppe bergskrenten (se vedlegg 2).

Bergoverdekningen i dalsøkket er på cirka 180 m ut fra lengdeprofil. Det tyder på at tunnelen
skal drives gjennom disse skråstilte lagene.

På nordvestsiden av forkastningen ligger de overskjøvne enhetene med tilnærmet horisontal
lagstilling.
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D. Forkastninger i Grøndalen
I området mellom Tufteelva og Seljestadjuvet er det markert 2 regionale forkastninger på NGUs

kart. Forkastningen nærmest Tufteelva har samme orientering som forkastningen i Tufteelva.
Forkastningsspranget er etter NGUs profil på mellom 100 og 150 meter. Det er ikke registrert
tilsvarende nedbøyning her som i forkastningene i Seljestadjuvet og Tufteelva.

E. Forkastning over Kvitenuten
Denne forkastningen har samme strøk som de andre hovedforkastningene, men faller med
ca. 40 grader mot sydøst. Forkastningsspranget er i størrelsesorden 50 – 100 meter.

F. Forkastning i retning NØ-SV gjennom Seljestadjuvet
Denne forkastningen er den største i området. Forkastningsspranget er usikkert og
beregningene varierer langs strøket av forkastningen. Sannsynlig forkastningssprang gjennom
Seljestadjuvet er på mellom 1500 og 2000 meter. Den nordvestlige blokken er også her
forkastet ned. Bergartene på sydøstsiden av forkastningen er dradd ned i en bredde på ca.

500 – 1000 meter. Forkastningen har et mye mer komplisert forløp enn det kart og profiler på

NGUs kart viser. Forkastningen er kartlagt på NGUs kart over en utgående strekning på over
25 km. Før den forsvinner ut av kartbladet i nord.

Bergartene i nordøst er kuttet relativt tvert av i forkastningen. Forkastningsprosessen har
dradd med seg bergartene i sydøst ned i en bred forkastningssone med sterkt nedknuste

bergarter og større linseformede bergartsbruddstykker mellom bevegelsessonene. Disse
bergartslinsene er stilt sterkt på skrå. Se Figur 6.8, Figur 6.9 og Figur 6.10.
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Forkastning 6

Revseggi skifer

Kvartsitt og Kvitenut
gneiskompleks

Figur 6.8: Området sydvest for/i Seljestadjuvet. Forkastningssonen er skarpt avkuttet mot de horisontale
bergartene nordvest for forkastningen. Hovedbevegelsen har foregått i et skarpt og tynt plan. Parallelle
lineamenter finnes inne i sideberget uten at bevegelsen der er stor. Til venstre for forkastningen er
bergartslinsene stilt på skrå. Selve forkastningene har også bevegelser helt til venstre i bildet.
Forkastning 6
Revseggi skifer

Bunngneis, granitt
Kvartsitt og Kvitenut
gneiskompleks

Mørk skifer

Figur 6.9: Dronebilde av området syd for Seljestadjuvet. Forkastningssonen fra forrige bildet til høyre.
Den store NV-SØ gående forkastnings- og knusningssonen sees i elveløpet til venstre. Bunngneisen
kommer opp i en større antiklinal med skifer og kvartsitt liggende over.

Region vest – Ressursavdelinga – Geo- og skredseksjonen
Side 41 av 71

Geologisk rapport nr.: 30215-GEOL-1

Forkastningssone 6

Revseggi skifer

Mørk skifer
Bunngneis granitt
Kvitenut gneiskompleks

Figur 6.10: Fra drone. Forkastningen på nordøstsiden av Seljestadjuvet. Selve forkastningsgrensen mot
sideberget (til venstre) er også her relativt skarpt. Vi kan se en mer oppknust bergart inn i
sidebergarten med en tykkelse på 20 – 30 meter (markert med rød stipling). Selve forkastningen her er
definert av 3 soner med mindre deformerte bergarter imellom hovedbevegelsessonen. Bergartene i
disse linsene er stilt på skrå. Bergartene i nedbøyningssonene består av sekvensen med gneis og skifer
samt overskyvningsbergartene.

G. Forkastningssoner mellom Seljestadjuvet og Seljestad
Disse to forkastningene er tegnet inn på NGUs kart og profiler. Ut fra kartbildet og flyfoto ser

det ut til at de har en begrenset bredde og har dermed en skarp og veldefinert utvikling.

Likevel må det regnes med at bergartene er deformert/oppknust i en bredde på 10 - 20 meter

ut fra forkastningsplanet. For begge forkastningene gjelder det at den nordvestlige blokken

har falt ned. Forkastningsspranget ser ut til å være oppimot og kanskje over 200 meter for
sone 7 og 50 – 80 meter for sone 8.

H. Forkastning i retning NV-SØ
Den mest markerte sonen i denne retningen går gjennom Seljestadjuvet. I vegskjæringene og
langs dyprennen er der blottlagt sterkt nedknuste bergarter. Bergartene kan være nedknust i

opptil 100 meter fra selve dyprennen som markerer senteret i forkastningssystemet (Figur
6.11 og Figur 6.12). Siden denne spesielle forkastningen ikke kommer i direkte berøring med

tunneltraseen vil forkastninger i samme retning som går gjennom traseen sannsynligvis ha en
annen utvikling. Disse må undersøkes spesielt for de største forkastningene.
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Figur 6.11: Bunnen av Seljestadjuvet ved tunnelinngangen for Røldalstunnelen sett mot sydøst.
Bergartsfoliasjonen er lokalt kraftig utviklet og faller mot nordøst.

Figur 6.12: Seljestadjuvet. Kraftig steil oppsprekking i bergartene i Revseggi glimmergneis.
Sprekkeretningen er tilnærmet parallell retningen på forkastningen i Seljestadjuvet (og de regionale
sprekkene i området). Sprekkene ligger i bergarten nordøst for forkastningen. Tilsvarende
oppsprekkingen kan skimtes i de skråstilte linsene inne i forkastningssonen, men her er de mindre
utbredt og trolig «overkjørt» av deformasjonen i forbindelse med nedforkastningen. Grense mellom
sideberg og deformasjonssone er markert med oransje strek.
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6.3. Tolkning av seismikk
Utsnitt av seismikkrapporten er gitt i vedlegg 5. For hele seismikkrapporten vises det til
mimenr:

16/105806-11

(Refralsjonsseismiske

undersøkelser

Seismikklinjene sammen med veglinje kan sees i vedlegg 8.

–

E134

Haukelifjell).

6.3.1. Seismikk vestre påhugg, Seljestad
Seismikklinjene SE-1/16 og SE-2/16 er skutt i området for vestre påhugg (Figur 6.13 og Figur

3.1.

Vestre påhugg er i ca. profil 42200. Profiltegningen viser en overdekning på ca. 4 meter ved
påhuggsflaten. Seismikkresultatet viser at det er her ca. 1 meter med løsmasser. Det vil gi en

overdekning i berg på rundt 3 meter ved påhuggsflaten. Terrenget øker med 25 høydemeter
på 50 meter i horisontalmål, dette gir en overdekning i fast berg på rundt 24 meter 50 meter

inne i tunnelen. Største løsmassetykkelse ble målt i løpemeter 22, overdekningen i fast berg
antas å være rundt 10 meter i fast berg basert på B005- tegning og seismikklinjene.

Hastigheten i berg ble målt til 5000 m/s langs hele profilet SE-1/16, langs profil SE-2/16 ble

det målt hastighet på 4100 m/s fra løpemeter 0 til løpemeter 18. En hastighet på 5000 m/s
er vanlig hastighet i bergartene gneis, granitt og kvartsitt.
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Figur 6.13: Resultatene fra seismiske undersøkelser på Seljestad. De endelige veglinjene var ikke satt
ved ferdigstilling av denne rapporten og er derfor ikke med i figuren. Utsnitt av rapporten kan sees i
vedlegg 5.

6.3.2. Seismikk østre påhugg, Liamyrane
Seismikklinjene S-1/16 og S-2/16 ble skutt i området for østre påhugg (Figur 6.14 og Figur

3.5).

Østre påhugg er i ca. profil 28.700 . Profiltegningen viser en overdekning på ca.19 meter ved
påhuggsflaten. Seismikkresultatene viser at det er her ca. 2 meter med løsmasser. Det vil gi
en overdekning i berg på rundt 17 meter ved påhuggsflaten.

Hastigheten i berg ble målt til 4800 m/s langs begge profilene. En hastighet på 4800 m/s er
vanlig hastighet i bergartene kvartsitt, gneis og granitt.
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Figur 6.14: Resultatene fra seismiske undersøkelser ved Liamyrane. De endelige veglinjene var ikke satt
ved ferdigstilling av denne rapporten og er derfor ikke med i figuren. Utsnitt av rapporten kan sees i
vedlegg 5.

6.3.3. Seismikk Kvernabekken
Seismikklinjene S-3/16 og S-4/16 er skutt i området ved Kvernabekken (Figur 6.15 og vedlegg
8).

Resultatene fra de seismiske undersøkelsene viser at løsmassetykkelsen ligger mellom 2 og
12 meter langs profilet. Største løsmassetykkelse er 12 meter i løpemeter 0. Dette tilsvarer ca.

profil 29050. Minste overdekning er mellom 35-40 meter, med en løsmassetykkelse på 12

meter, gir dette en minste overdekning i fast berg på 23-28 meter.

De seismiske hastighetene ble målt til 5500 m/s som tilsvarer hastigheter i bergarter som

gneis, granitt, gabbro. Det ble registrert en lavhastighetssone mellom løpemeter 0 og
løpemeter 62, hvor hastigheten ble målt til 3700 m/s. Disse resultatene tilsier at det kan være
en svakhetssone med tett oppsprukket berg i dette området.

Det er antatt av Kvernabekken representerer en forkastningssone. Ut fra de seismiske

resultatene kan det forventes at tunnelen vil krysse denne antatte forkastningssonen i en
lengde på rundt 60 meter.
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Figur 6.15: Resultatene fra seismiske undersøkelser i Kvernabekken. De endelige veglinjene var ikke
satt ved ferdigstilling av denne rapporten og er derfor ikke med i figuren. Utsnitt av rapporten kan sees
i vedlegg 5.
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7. Geologisk beskrivelse langs tunneltraseen

Figur 7.1 Utsnitt av geologisk kart 1314 I Røldal med inntegnet trase. Markert med firkanter: Områder
som må undersøkes spesielt godt i neste planfase.

Figur 7.2: Lengdeprofil viser omtrentlig plassering av tunnelen i NGU profilet. Profilet ligger nær tunnelen
i vest, mens avstanden øker i øst. Her vil traseen stort sett gå i bunngneis, bortsett fra et mindre parti
som vil gå gjennom det nedfoldede dekkebergartene til høyre i profilet. Detaljprofiler er tegnet ut
vedlegg 2.

Under beskrives delstrekningene med stigende profilnummerering.

7.1

Delstrekning 1: Påhugg øst til Midtnuten (profil 28.700 – 30.600)

Tunnelen vil gå i bergarten granittisk gneis (bunngneis). Denne bergarten er karakterisert av

en varierende utviklet foliasjon. Dette gjenspeiler seg i terrengformene over traseen. En

markert retning er utviklet tilnærmet parallell med deler av traseen. I forbindelse med disse er
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det utviklet et betydelig skredaktivitet i de sydøstvendte fjellsidene. Skredene er generert ut
fra de sterkest folierte partiene som også danner søkk i terrenget og dermed kommer godt til

syne på flyfoto og de detaljerte kotekartene. Det er imidlertid uklart hvordan disse sonene er
utviklet i tunnelnivået. Generelt er slik gneisfoliasjon av mindre betydning ved tunneldriving.

Traseen krysser to markerte soner Kvernabekken og Skarstølsøkket. I Kvernabekken er det
ikke bergblotninger (se kap. 2.4 og 6.3), bredden på sonen er antatt til 60 meter. Her må det

sonderbores under drivingen for å kartlegge sonen mer i detalj. Sonen gjennom Skarstøl har
en bredde på ca. 50 – 100 meter og er oppdelt i flere soner. Det bør også her sonderbores

under driving for å kartlegge sonen mer detaljert. Se for øvrig kap. 6.2.4.
Q- verdier for området er satt opp i vedlegg 6.

7.2

Delstrekning 2: Kvitingskard – Tuftaelva. (Profil ca. 30.600 –

31.250)

I dette området går traseen inn i en nedfoldet del med bergarter fra de overskjøvne dekkene.
Denne bergartssekvensen bøyer av mot nordvest mot dypet, men det er vanskelig å si hvordan

denne er utformet i detalj. Tunnelen går etter hvert inn i denne bergartssekvensen, men på
grunn av usikkerhet i tolkningen er det også usikkert med mengden/lengden av de forskjellige
bergartene som tunnelen vil gå gjennom. Siden det er betydelig forskjell mellom bergartene

er det også stor forskjell i de drivetekniske egenskapene og lengden på de enkelte enhetene
tunnelen vil drives gjennom.

Sekvensen flater etter hvert ut og siden det også er stor usikkerhet med mektigheten på de
enkelte lagene mot dypet så øker usikkerheten.

7.3

Delstrekning 3: Tuftaelva (Profil 31.250 – 31.400)

I området der traseen krysser denne forkastningssonen er det utviklet et komplisert
forkastningsbilde. Forkastningen deler seg opp i flere deler med forskjellig retning. Imellom

disse er det trolig utviklet mindre kraftig deformerte linser og områder. Det er den sydøstlige
delen som er forkastet ned og blotninger i elven viser fall mot sydøst for deler av disse
bergartsbitene. Se Figur 11 og 12 i vedlegg 7.

7.4

Delstrekning 4: Tuftaelva – fjellet. (Profil 31.400 – 33.600)

På denne strekningen danner bergartene en trauformet struktur mellom en antiklinal med

retning NV – SØ og en synklinal med retning NØ – SV, Se vedlegg 2. Det er uklart hvor dypt

denne strukturen går. I den sydøstlige delen at strekningen vil tunnelen gå i bunngneis. Hvor
en eventuell overgang til dekkebergartene går er foreløpig ukjent. Siden det er stor forskjell

å drive tunnel i kvartsitt mot bunngneis kan de drivetekniske forholdene variere mye over til
dels store avstander. En ytterligere kompliserende faktor er at den overskjøvne

bergartssekvensen her varierer i tykkelse og med økning mot nordvest langs traseen. Mens
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hele mektigheten på kvartsitt og Kvitenutgneis har en tykkelse på ca. 70 meter i sydøst er

tykkelsen lenger nordvest på ca. 400 – 500 meter. Blotningsgraden i dette området er slik at
det ikke er mulig å hente ut mer detaljert informasjon om dette uten lange kjerneboringer.
Dette er trolig ikke nødvendig.

Traseen passerer markerte sprekkesoner ved pel 33.700. Dette kan også være mindre og steile

forkastninger.

Traseen passerer en markert forkastningssone ved pr. 33.750 – 33.800 (i overflaten)

Forkastningen faller med ca. 45 grader mot nordvest og forkastningsspranget lang sonen kan

være i størrelsesorden 200 meter. Den nordvestlige delen er forkastet ned. Selve
forkastningssonen treffer traseen ca. ved pr. 34.260. I overflaten fremstår sonen som mer

kompleks enn det som er antydet på NGUs kart. En må derfor forvente at sonen har en tykkelse
på opptil 50 – 60 meter der det vil veksle mellom kraftig deformerte soner og linser av bedre
berg imellom bevegelsessonene.

7.5

Delstrekning 5: (Profil 35.700 – 35.980)

I dette området ser det ut til at flere forkastningssoner møtes i tunnelnivået, sone 4 og 5.

Siden det er usikkerhet både med fall og karakter på hver enkelt sone vil vurderingene for

dette området være usikkert. I tillegg kommer to steile soner med retning NØ – SV inn i samme
område. Selv om forkastningssprangene for disse sonene er beskjedne vil de likevel øke
kompleksiteten for tolkningen og usikkerheten i driveproblemene.

Ved passering av forkastningssone 4 vil en trolig gå fra granittisk bunngneis og inn i kvartsitt.
(med drift fra øst). Ut fra terrengformer og flyfoto ser det ut som om sonen er delt i flere

enkeltsoner over en bredde som kan variere mellom 10 – 50 meter. I hele dette området vil
det derfor med stor sannsynlighet være en rekke knusningssoner med dårligere bergforhold

og med fare for større vannlekkasjer. I tillegg passeres trolig skyvesoner med kraftig
forskifring av bergartene.

7.6

Delstrekning 6: (Profil 35.980 – 38.500)

I dette området vil tunnelen trolig gå i bunngneis. Foliasjonen i dette området vil trolig være

dominert av den gamle gneisfoliasjonen i retning NV – SØ. Opp mot eventuelle
overskyvningsplan vil foliasjonen være tilnærmet parallell overskyvningsplanet. Fram mot

fleksursonen vil orienteringen/foliasjonen av bergarten gradvis bli steil og med fall mot
nordvest.

7.7

Delstrekning 7: (Profil 38.500 – 38.900)

I dette området vil tunnelen gå gjennom fleksursonen som er blottlagt i Seljestadjuvet.
Observasjonene i Seljestadjuvet ligger relativt langt fra traseen slik at forholdene i

tunnelområdet kan variere betydelig fra de kjente områdene i Seljestadjuvet. Hovedutviklingen

med nedbøyde bergartssekvenser og med flere forkastningssoner vil være det samme.
Sekvensen med de nedbøyde bergartene vil ha en tykkelse på 200 – 300 meter.
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7.8

Delstrekning 8: (Profil 38.900 – 40.500)

Tunnelen vil trolig gå inn i gneis fra Kvitenutkomplekset i øst i dette området. Tunnelen vil

etter hvert gå inn i den lavere enheten Dyrskardgruppens kvartsitter. Hele denne

bergartssekvensen vil i dette området ligget tilnærmet flatt med et fall på 10 grader mot
sydøst.

7.9

Delstrekning 9: (Profil 40.500 – 42.100)

Traseen passerer forkastningssone 7 ca. ved pr. 40.520. Det vil trolig være kvartsitt på begge

sider i tunnelnivået, men det kan ikke utelukkes at en også kommer inn i gneis fra

Kvitenutkomplekset. I så fall vil en også passere mylonitten på grensen mellom disse to
enhetene. Traseen vil også passere forkastningssone 8 ca. ved pr. 41.380. Videre fram til
påhugget vil bergarten gå i kvartsitt.

Tabell 7.1: Tabellen viser bergartsdekkene og mektigheten man kan møte på for hvert dekke.

Bergartsenhet

Bergarstype

Tykkelse/mektighet

Revseggiformasjonen

Glimmergneis

600 m

Dyrskargruppen

Kvarsittdominert gneis

50 – 200 m

Kvitenutkomplekset

Holmasjøformasjonen
Stedegen bergarter

Bunngneis (nordvest)
Bunngneis (øst)

Båndet gneis

Glimmergneis, kvartsitt og fyllitt
Karbonførende fyllitt
Foliert porfyrgranitt

Foliert øyegranodioritt

50 – 200 m
10 – 30 m
10 – 20 m

Mektig/massiv
Mektig/massiv

8 Egenskaper til berget
8.1

Sprengstein til veg og fyllinger

Ny Røldalstunnel er forventet å bli drevet i ulike bergarter. Gneisbergartene er normalt godt
egnet til bruk i vegoppbygging. Fyllitt er ofte egnet til bruk i fyllinger, men ikke godt egnet til
vegoppbygging.

Det må foretas undersøkelser for vurdering av bergmassens anvendighet til vegformål. Lokale
variasjoner i bergmassen og variasjoner i bergartene kan påvirke egenskapene, det vil si at
prøvene som tas kun er representative for det område de er hentet fra.

8.2

Borbarhet/sprengbarhet

God bordbarhet indikerer at det oppnås høy borsynk og lav borslitasje.
Ny Røldalstunnel vil gå i ulike bergarter, som vil føre til at borbarheten og sprengbarheten vil

variere langs traseen. Glimmergneis er en mykere bergart med høyt glimmerinnhold. I områder
hvor glimmergneis dominerer kan det forventes god borbarhet, men boravvik kan forekomme
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dersom borehullene har ugunstig retning i forhold til foliasjonen. Sprengbarheten forventes å

være dårlig til middels. Kvartsitt er en hard bergart med høyt kvartsinnhold som vil gi høy

borslitasje, borbarheten vil være dårligere i disse områdene av tunnelen. Sprengbarheten i
kvartsitt er normalt god. Fyllitt har normalt middels til god borbarhet, sprengbarheten
forventes å være lav til middels.

Bore- og ladevansker kan generelt forekomme i forbindelse med slepper og svakhetssoner,
samt i forbindelse med dagfjellforvitret berg.

8.3

Bergspenninger

Bergspenninger er ofte topografisk betinget. Erfaringer tilsier at en kan forvente problemer
med spenninger og sprakeberg der nivåforskjellen mellom tunnelen og fjellpartiet er over ca.

500 meter. Ny Røldalstunnel vil få stedvis stor bergoverdekning, opp mot 800 meter. Det må
derfor forventes at spenningsproblemer og sprakeberg kan oppstå i disse partiene.

Store deler av tunnelen skal drives i prekambriske grunnfjellsgneiser. I grunnfjellsgneisen kan

største hovedspenning være horisontal, noe som kan føre til spenningsproblemer i områder
med lavere overdekning.

Tunnelen vil krysse flere forkastningssoner og bergartsgrenser mellom harde/massive
bergarter til mykere/oppsprukket berg. Ofte vil spenninger i hardt/massivt berg bli overført

til de mykere/tettere oppsprukne berg. I disse områdene kan det forventes at det oppstår
forandringer i spenningsbildet.

9. Stabilitetsforhold og sikringsbehov
9.1. Forskjæringer og påhugg
Hovedsprekkeretningene kan i enkelte tilfeller avgrense kiler med utgående fall i skjæring,

men ustabile parti kan også oppstå grunnet tilfeldig oppsprekking. Det må utføres forsvarlig

rensk av den utsprengte flata, og det må påregnes sikring i skjæringene. Større,
sprekkeavgrensa blokker som ikke lar seg renske ned må sikres med bolt.

Det kan bli aktuelt å utføre forbolting langs topp av skjæringer og i område for påhugg. Denne

typen bolting skal eventuelt bli beskrevet av byggherren sin geolog på stedet. Det kan også

bli behov for sikring med steinsprangnett og/eller sprøytebetong både som midlertidig og
permanent sikring i forbindelse med skjæringen eller påhugg.
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9.1.1. Forskjæring Seljestad (vest)
Tunneltraséen har trolig nok overdekning ved pr. 42100 og pr. 42170 til å gå inn med påhugg

(Figur 9.1).

Påhuggsområdet ligger på grensen mellom gneisen i grunnfjellet og de overskjøvne
bergartssekvensene. Ut fra NGUs kart og terrengformen antas det at det er en tynn sone med
glimmerskifer/gneis over grunnfjellet. Tykkelsen på denne sonen antas å være i
størrelsesorden

20

meter.

Det

ser

ut

til

at

denne

bergarten

vil

ligge

i

påhuggsområdet/forskjæringen til tunnelen. Tunnelhengen vil trolig ligge i den overskjøvne

kvartsitten med glimmergneis i bunnen av påhuggsflaten. Uten blotninger er det selvsagt
usikkerhet med nøyaktig plassering av bergartsgrensene.

Som nevnt i kap. 3.1.1 er det relativt flat oppsprekking på 20-40 grader med fall mot sydøst,
og en kan vente seg en flat oppsprekking i store deler av tunneltraséen. En skal merke seg at
dette kan føre til borehullsavvik.

Det er planlagt portal som strekker seg ut forbi forskjæringen (Figur 9.2). Det forventes mindre
behov for permanentsikring med hensyn til veg. Forskjæringen må likevel sikres slik at det
ivaretar totalstabiliteten og arbeidssikres. Nøyaktig plassering av påhugg og lengde på portal
er foreløpig ikke fastlåst. Dersom portalen blir kortere, eller veglinjen endres, slik at det blir

forskjæring inntil veg, må det forventes økt sikringsmengde med hensyn til permanentsikring.
Det må foretas vurdering av sikringsmengder i forbindelse med forskjæringer i neste planfase,
men i slikt berg kan man vente seg en boltemengde på omtrent 1 bolt per 8 m2.
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Figur 9.1: Veglinje med omtrentlig plassering av påhugg. Utført seismikk kan sees ved nordlig løp, en
parallelt med tunnel og en med cirka 60 grader vinkel på tunnelen. Kart i A3 format kan sees i vedlegg
8
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Figur 9.2: Utsnitt av de planlagte portalene på Seljestadsiden av tunnelen. Hele plantegningen kan sees
i vedlegg 3.

9.1.2. Forskjæring Røldal (øst)
Traseen er lagt nordøst for området med bergblotninger inn i et område med myr og tett

kratt. Her er det ikke bergblotninger. Den lokale bergkvaliteten er ikke kjent, men er antatt
dårligere enn berget i selve Veslehovden.

Avhengig av eksakt plassering av påhoggsflaten vil det kunne bli en del løsmasser som må
håndteres i form av løsmasseskjæring og fyllinger. Resultatene fra seismikken kan sees i kap.
6.3.2

En alternativ påhuggsplassering er ca. 40 m til venstre der svabergene kommer ned mot ura.

I dette området er bergarten mer oppsprukket, noe som kan være uheldig for etablering av

påhugget. Problemet ved å flytte påhugget dit er at overdekningen ved Kvernabekken blir
mindre, eventuelt at veglinjen får en kortere svingradius.

Som arbeidssikring må det settes opp et fanggjerde som sikrer det området hvor det blir

jobbet. Anbefalt lengde er omtrent 30 m, men dette kan variere ut fra hvordan terrenget
ovenfor påhugget ser ut. Nøyaktig lengde, høyde, kapasitet og plassering vurderes i

byggefasen. I utgangspunktet er det vurdert at tilstrekkelig kapasitet er 1000 kJ med 3 m
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høyde. Før det blir satt opp fanggjerde bør det terrenget bli rensket med et renskelag for å få

ned det verste.

Det er planlagt at portalene vil strekke seg forbi forskjæringen. Det vil bli behov for å sikre

forskjæringene med hensyn til total stabilitet og for å ivareta arbeidssikkerheten. Dersom
portalene blir kortere enn planlagt, må det forventes økt sikringsbehov i forskjæringene.

Sikringsmengder må vurderes når veglinjen og portallengde er fastlås. Dette gjøres i neste

planfase, men i slikt berg kan man vente seg en boltemengde på omtrent 1 bolt per 8 m2.

Figur 9.3 og Figur 9.4 viser nåværende veglinje og den foreløpige tegningen av portalene. Hele

veglinjen og portalene kan sees i vedlegg 3 og vedlegg 4.

Figur 9.3: Veglinje med omtrentlig plassering av påhugg. Utført seismikk kan sees like sør for det
sørligste tunnelløpet. To av seismikklinjene er like ved påhugg og en siste ligger mellom profil 28500
og 28350. Kart i A3 format kan sees i vedlegg 8.
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Figur 9.4: Utsnitt av de planlagte portalene på Røldalsiden av tunnelen. Hele plantegningen kan sees i
vedlegg 3 og vedlegg 4.
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9.2. Tunnel
I tabellene under (Tabell 9.1 og Tabell 9.2) er det satt opp anslått sikring i tunnelen.
Prosentfordelingen er basert på usikre beregninger og må ansees som et anslag.

Tabell 9.1: Oppsummert %-vis fordeling av sikringsklasser langs tunneltraséen.

Bergmasseklasse

A/B

Godt

svært godt

-

Q=10-1000

Sikrings
-klasse

Middels

I

II

Q=4-10

i tunnelen

- Spredt bolting, bolteavstand. 2,3-2,5 m.

- Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm,

4110 m  32 %

(ned til 2 m over såle)

- Systematisk bolting (c/c 2 m).
C

Antatt fordeling

Sikringsmetode og antatt omfang

Gyste som

hovedregel eller endeforankrete, forspente.

5920 m  47 %

- Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm,
sprøytes ned til såle

- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 100 mm
D

eller mer

Dårlig

III

Q=1-4

- Systematisk bolting (c/c 1,75 m). Gyste som

2450 m  19 %

hovedregel, endeforankrete, endeforankrete
som gyses i ettertid

- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm

- Systematisk bolting, c/c 1,5 m. Gyste som
hovedregel.

- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm

Svært dårlig
E

Q=1 – 0,2

- Systematisk bolting, c/c 1,5 m. Gyste som
IV

__________

Q= 0,2-0,1

hovedregel.

150 m  1 %

- Armerte sprøytebetongbuer.

Buedimensjon E30/6 ø20 mm, c/c buer

2 – 3 m,

Buene boltes systematisk c/c 1,5 m, lengde
3–4m

- Sålestøp vurderes
- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150
250 mm

–

- Systematisk bolting, c/c 1,0 – 1,5 m, gyste
F

- Armerte sprøytebetongbuer, buedimensjon

Ekstremt
dårlig

Q=0,1-0,01

V

D60/6+4, ø20 mm, c/c 1,5 – 2 m,

Buene

boltes systematisk c/c 1,0 m, lengde 3 – 6 m.
Doble buer kan erstattes med gitterbuer.
- Armert sålestøp, pilhøyde min. 10 % av
Tunnelbredden.
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Tabell 9.2: Anslått mengde sikring av de ulike sikringstypene. Mengden er summert opp for hele
tunnellengden.

Type sikring

Anslått

3m-bolt [stk]

46 000

mengde

4m-bolt [stk]

11 500

Sprøytebetong E700 [m3]
Sprøytebetong E1000

[m3]

22 000
8 500

Spiling ø25 [stk]

2 000

Spiling Ø32 [stk]

300

Buer [stk]

100
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10. Skredfarevurdering
10.1. Påhugg Seljestad
Steinsprang
Ved vestre påhugget, Seljestad, er det en rygg som tunnelen går inn i (Figur 10.1), her er det

et lite parti rett ved påhugget hvor det er markert steinsprangfare i NGU sine aktsomhetskart

(5). Under befaring av området ble det funnet en bergskrent som ut fra veglinja kommer nesten
10 m fra vegbana og hadde ikke noen synlig skredur eller tegn til stor skredaktivitet. Høyden

på bergskrenten var >10 m. Der veglinja ligger er det ikke vurdert å være fare for steinsprang.

Figur 10.1: Aktsomhetskart for steinsprang (5). Mørk grå er løsneområder og lys grå er utløpsområder.
Rød linje markerer omtrentlig vegtrase.

Snøskred
Området hvor det er planlagt påhugg for tunnel på Seljestad-sida ligger innenfor det som er
registrert som aktsomhetsområde for snøskred (Figur 10.2) (6). I området rundt

påhuggsområdet er det ingen spor i terrenget etter snøskred og vegetasjonen ser ut til å være
av omtrent samme alder, noe som kan indikere lite snøskredaktivitet i området. Siden

påhugget går inn i enden av en ryggformasjon vil også eventuelle snøskred som kommer fra
lengre opp i fjellsiden generelt sett bli ledet vekk fra påhugget.10.2.
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Figur 10.2: Aktsomhetskart for snøskred (6). Mørk rød er løsneområder og lys rød er utløpsområder.
Rød linje markerer omtrentlig vegtrase.

Jord- og flomskred
Påhuggsområdet ligger ikke innenfor det som er registrert som aktsomhetsområde for jord-

og flomskred (4), og har heller ingen spor i terrenget etter tidligere jord- og
flomskredhendinger. Det er derfor vurdert til å være lite sannsynlig med slike skredhendelser

ved påhugget. Det skal merkes at når man fjerner løsmasser fra et område, kan man redusere
støtten til overliggende løsmasser, noe som kan føre til at løsmassene ovenfor i terrenget blir

ustabile. I så fall må det gjøres tiltak for å stabilisere løsmassene. Dette kan gjøres med
støttemur eller nett som hindrer erosjon.
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10.3. Påhogg Røldal
Steinsprang
Området hvor det planlagte påhogget på Røldal-sida av tunnelen ligger er ikke registrert som

et aktsomhetsområde for steinsprang (Figur 10.3) (5). Det skal merkes at det er ei skredur i

området og påhugget ligger rett NØ for dette området. Steinsprang er med andre ord noe som
det må tas hensyn til for dette påhugget og det må settes opp sikringstiltak for dette under

anleggsperioden. I tillegg må det bygges en portal som går tilstrekkelig langt ut til å komme
klar fra skredhendelser.

Figur 10.3: Aktsomhetskart for steinsprang (5). Mørk grå er løsneområder og lys grå er utløpsområder.
Rød linje markerer omtrentlig vegtrase inn mot påhugget.

Snøskred
Det planlagte påhuggsområdet på Røldal-sida av tunnelen ligger akkurat innenfor det som er

registrert som aktsomhetsområde for snøskred (6). I området som er markert med rødt i Figur

10.4 har enkelte parti med sva, og har potensiale for at det kan komme snøskred fra disse

områdene. NØ for påhogget er terrenget slakere og med mer vegetasjon, og har dermed

mindre sannsynlighet for snøskred. Det trengs sannsynligvis ikke å gjøres noen fysiske
inngrep mot snøskred, men det bør settes restriksjoner til arbeid i området ved stor skredfare.
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Figur 10.4: Aktsomhetskart for snøskred (6). Mørk rød er løsneområder og lys rød er utløpsområder.
Rød linje markerer omtrentlig vegtrase inn mot påhogget.

Jord- og flomskred
Påhuggsområdet ligger ikke innenfor det som er registrert som aktsomhetsområde for jord-

og flomskred (4). Det er derfor vurdert til å være lite sannsynlig med slike skredhendinger ved

påhogget. Det skal merkes at når man fjerner løsmasser fra et område, kan man redusere
støtten til overliggende løsmasser, noe som kan føre til at løsmassene ovenfor i terrenget blir

ustabile. I så fall må det gjøres tiltak for å stabilisere løsmasser. Dette kan gjøres med

støttemur eller nett som hindrer erosjon.
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11. Hensyn til omgivelsene
11.1. Hydrogeologi
På Seljestadsiden er det markert to brønner langs med ryggen hvor tunneltraséen skal gå
(Figur 4.1). Disse er registrert som energibrønner. I neste planfase bør det kartlegges mer
eksakt hvor disse befinner seg og om det kan bli et problem med tanke på hvor nærme de vil
komme inntil tunnelen. De resterende brønnene i området er vannforsyning, men ser ut til å

være boret lavere enn det tunnelen er plassert og det er derfor ikke ventet noen problemer

med senkning av grunnvannsspeil. På Røldalssiden er det en brønn for vannforsyning like vest
for Liamyrane. Denne brønnen ligger i et område hvor veglinja går i dagen og det er derfor
ikke ventet senkning av grunnvannsspeil for denne brønnen grunnet driving av tunnelen.

Som vist i Figur 4.3 er det flere bekker, tjern og elver som ligger i området over tunnelen, men

store deler av tunnelen fra Seljestad mot Austdalen vil det være 500 – 750 m overdekning. Ut

fra størrelsen på disse bekkene og overdekningen er det ikke ventet noen vesentlige
innlekkasjer derfra.

Ved drivingen av tunnelen forbi Kvernabekken vil overdekningen være begrenset (se kap. 6.3)
og det vil derfor kunne være aktuelt å injisere rundt profilet for å begrense lekkasje fra

Kvernabekken. Dette gjelder i overkant av 60 m inn fra profil 29000 i vedlegg 2. Injisering kan

også bli et tema forbi Austdalsjuvet profil 31900, men her er overdekningen omtrent 150 m.

11.2. Krav til tetthet/sonderboring
Her er det ikke andre krav til tetthet enn anleggstekniske forhold og da kan det i mange tilfeller

drives en tunnel uten injeksjon. Det skal likevel ikke utelukkes at soner med større lekkasje
kan forekomme, og injeksjon må utføres. Store innlekkasjer kan gi praktiske problem i
anleggsdrifta og problem med vedlikehold senere.

Forbi mulige svakhetssoner (kap. 6.2.4) bør det utføres sonderboring og det kan bli behov for

injeksjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvernabekken, profil 29050 - 29150

Skarstøl, profil ~ 30400

Tuftaelva, profil ~ 31950 – 31400

Forkastningssone 4, profil ~ 34200 – 34300

Forkastningssone 5, profil ~ 35700 – 35800 og 35950 – 36050

Forkastningssone 6, profil ~ 38500 – 38650 og ~ 38700 – 38770

Forkastningssone 7, profil ~ 40500 – 40600

Forkastningssone 8, profil ~ 41350 - 41450

Dette er i hovedsak knyttet til overdekning og stabilitet, men det er også behov for vurdering
av innlekkasje for de sonene med liten overdekning og markert søkk i terrenget. Sonderboring

kan også bli aktuelt utenom de gitte profilnumrene. Omtrentlig anslag av strekning det kan
bli behov for injeksjon blir da 900 m.
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12. Vann- og frostsikring
I de fleste tunneler er det vannsig og drypplekkasjer i større eller mindre grad. Disse

lekkasjene skal ledes ut til grøfter i sidene for å få en tørr vegbane, og for å hindre dannelse
av is. Vann- og frostsikring skal bli dimensjonert etter krav i N500 «Vegtunneler» (2).

12.1. Frostinntrenging
Frostmengder
Frostmengder for anlegget er basert på erfaringsdata frå TEK 2301 (23).
Anslått frostmengde for påhogget ved Seljestad er F 10 = 11 000 h°C og Røldal er F 10 = 21 000

h°C (24). F 10 er den frostmengden som statistisk overskrides en gang i tiårsperioden (23) og

blir regna i timegrader.

Frostinntrengning
Dette er en tilnærmet horisontal tunnel med høybrekk. På vinteren vil det derfor danne seg en

varmepropp i området for høybrekket. Dette kan gjøre det vanskelig for kald luft å trenge

langt inn i tunnelen om vinteren. Tunnelen vil ligge med 750 meters bergoverdekning over
store strekninger. Her vil bergtemperaturen være på ca. 10 – 15 grader også gjennom vinteren.

Et moment som en må ta hensyn til er at det i framtiden kan bli bygd to løp med enveistrafikk

i hvert løp. Da vil stempeleffekten fra særlig store biler føre til at kald luft trenger langt inn i
tunnelrommet i trafikkretningen.

Ut fra dette er det satt opp et frostinntrengningsdiagram som viser frostinntrengningen i en
toveistunnel og i en tunnel med enveis trafikk.
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Frostinntrengning i horisontal tunnel
25 000

Frostmengde i tunnel (Timegrader)

100 m inn i tunnel
300 m inn i tunnel

20 000

500 m inn i tunnel
1000 m inn i tunnel

15 000

10 000

5 000

0
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10 000

15 000
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35 000

Frostmengde ute (Timegrader)

Figur 12.1: Frostmengde i horisontal tunnel

Frostinntrengning i trafikkretningen i høgtrafikktunneler
Frostmengde i tunnel (Timegrader)

30 000
28 000

100 m inn i tunnel

26 000

300 m inn i tunnel

24 000

500 m inn i tunnel

22 000

1000 m inn i tunnel

20 000

2000 m inn i tunnel

18 000

3 km inn i tunnel

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Figur 12.2: Frostmengden innover i tunnelen i høytrafikktunnel med trafikk i en retning i et løp
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Frostmengde i Røldalstunnelen (et løp med toveis
trafikk)

35 000

Frostmengde i tunnel

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
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-

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Avstand fra påhugg innover i tunnel
Figur 12.3: Frostinntrengning i Seljestadtunnelen når det er et løp og trafikk i begge retninger

Frostinntrengning i nye Røldalstunnel med
enveistrafikk (2 løp)

30 000

Frostmengde

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Avstand fra påhugg og innover i tunnell
Figur 12.4: Frostinntrengning i nye Røldalstunnel med 2 løp og enveistrafikk

Kommentar til frostinntrengningsdiagrammene
Ved enveis trafikk vil stempeleffekten fra trafikken føre til større frostinntrengning i

trafikkretningen. Ofte vil ventilasjonen bli styrt i trafikkretningen, noe som øker
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frostinntrengningen. Datagrunnlaget baserer seg på målinger i eksisterende tunneler og viser
generelt et ensartet bilde for de forskjellige tunneltypene. Erfaringene stammer fra tunneler
med lengde opptil 4 km. Den nye Røldalstunnelen vil bli lenger, over 10 km, og

varmluftproppen ved høybrekket vil endre frostinntrengningsbildet noe. Trafikkmengden i
denne tunnelen vil også bli mindre enn i de høytrafikktunneler som er målt. Dette vil redusere

frostinntrengningen basert på stempeleffekten. På den annen side vil en større prosentandel
av trafikken her være storbiler som har større stempeleffekt. Frostmengdene som er målt og

som ligger til grunn for diagrammene er betydelig lavere (opptil 22.000 timegrader). Det er
derfor en betydelig usikkerhet for beregning av frostmengdene innover i tunnelen for denne
spesielle tunnelen.

Frostinntrengningen på utløpssiden av enveiskjørte tunneler avtar raskt innover i tunnelen.
Her vil frostmengden nærme seg 0 timegrader allerede 500 meter inn fra åpningen.

13. Videre arbeider
Grunnlagsmaterialet fra NGU har gjort det mulig å utarbeide en nokså detaljert geologisk

beskrivelse av tunnelprosjektet selv med en begrenset feltkartlegging. En del områder peker
seg ut der det er nødvendig med mer detaljert kartlegging for en bedre forståelse av geologien
i tunnelområdet (Figur 7.1).

Område 1: I dette området er det usikkerhet med hensyn på hvor langt ned de overskjøvne

bergartene kommer ned i tunnelområdet. Siden det er betydelige driveforskjeller i kvartsitt

mot de andre bergartene er det viktig å få en bedre forståelse av overskyvningsstrukturene og
foldestrukturene øst for forkastningssone 3. Selve forkastningen her deler seg i flere soner og
det er viktig å få avklart forkastningstektonikken i dette området.

Område 2: Dette omfatter den nedfoldede skålstrukturen i området ved Grøndalen. Her blir

det relativt flattliggende strukturer og flattliggende bergarter. Siden det er store
driveforskjeller mellom kvartsitt og gneis vil det være viktig å få avklart nivået på skyvesonene
og dermed bergartene som tunellen skal drives i. Det må påpekes at dette kan bli vanskelig
og at en her må akseptere en relativt stor usikkerhet i tolkningene.

Område 3: Dette omfatter fleksursonen øst om Seljestadjuvet. Disse omfattende forkastnings

og knusningssonene bør undersøkes i mer detalj over tunneltraséen. Blotningsgraden her er
god og det er mulig å komme fram til et mer sikkert resultat enn det utgangspunktet en har i
dag.

Andre viktige problemområder som bør ha større sikkerhet er karakteren og bredden på de
mange forkastningssonene som krysser traseen. Disse er for en stor del godt eksponert i
høyfjellsområdene over traseen.

I eksisterende Røldalstunnelen og Seljestadtunnelen bør det vurderes utført en fysisk

inspeksjon for å se på hvordan forholdene er i disse tunnelen og om det kan komme lignende
problemer i nye Røldalstunnelen
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Andre punkt som må utføres er:
•
•

Det skal tas bergartsprøver av de bergartene som skal drives gjennom.

Siden veglinjen/tunnelpåhuggene ikke var låst når under befaringen for denne

rapporten ble det ikke gjort noen detaljkartlegging av påhuggsområdet. I neste

planfase bør påhuggsområdene befares for å kontrollere vurderingene som er gjort i
denne rapporten.

•

Hydrogeologien må kartlegges mer i detalj, da spesielt i forkastningssonene i kap.
6.2.4 A-C
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Vedlegg 1 - Risikomatrise

Figur. Risikomatrise for skred på en vegstrekning. Strekningen Liamyrane - Seljestad, E134, har
fremskrevet trafikkmengde på 3700 (konsekvensklasse D). Det vil si at strekningen må være i
sannsynlighetssklasse V for å ha en akseptabel strekningsrisiko.
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Vedlegg 2 - Geologiske tverrprofil, ny Røldalstunnel
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Vedlegg 5 - Refraksjonsseismiske undersøkelser E134 Haukelifjell
Utklipp av Rapport "Refraksjonsseismiske undersøkelser E134 Haukelifjell" utarbeidet
av GeoPhysix

Region vest – Ressursavdelinga – Geo- og skredseksjonen

Rapport 16313
Refraksjonsseismiske undersøkelser
E134 Haukelifjell

8.

Side 6 av 18

RESULTAT

Alle lengdemål (lm) i teksten refererer til horisontalmål.

PROFIL SE-1/16 og SE-2/16:

Profilene er vist i plan på tegning -300:1 og i profil på tegning -301.
Null i profilen ligger i nordvest/sørvest.
Profilene er ca. 55 meter lange langs terrenget, og ca 49 meter i horisontalmål.
Terrengprofil
Terrenget stiger bratt langs begge profilene, fra ca kote 666 til ca kote 690.
Sedimenter
Det ble registrert ca 1-5m løsmasser på SE-1 og ca 1 til 3m på SE 2.
Størst løsmassetykkelse er i ca lm 22 på SE-1. Hastigheten ble målt til 1100 m/s.
Fjell
Hastigheten i fjellgrunnen ble registrert med en basishastighet på ca. 5000 m/s.
Det ble registrert et område med lavere hastighet, 4100 m/s, mellom lm 0 og 19 på SE-2.
Fjelloverflaten på SE-1 stiger fra kote 665 til kote 686. På SE-2 stiger fjelloverflaten fra
kote 664 til 688. Begge profilene har lavest fjellnivå i lm 0.

GeoPhysix AS
Org. nr.: 951 934 429
www.geophysix.no
epost@geohysix.no

Asker:
Vabråten 116
Postboks 56
1381 Vettre
Tlf: 66 90 01 66
Fax: 66 90 10 01

Sauland:
Nesle
Saulandsvegen 515
Postboks 18
3665 Sauland
Tlf: 91 33 53 63

Rapport 16313
Refraksjonsseismiske undersøkelser
E134 Haukelifjell

Side 7 av 18

PROFIL S-3/16:

Profilen er vist i plan på tegning -300:2 og i profil på tegning -302.
Null i profilen ligger i nordvest.
Profilen er ca. 115 meter lang langs terrenget, og ca 105 meter i horisontalmål.
Terrengprofil
Terrenget synker bratt fra lm 0 til ca lm 31, fra kote 600 til ca kote 590 Deretter stiger det
kontinuerlig til slutten av profilen, til ca kote 613.
Sedimenter
Det ble registrert ca. 2 til 12 meter løsmasser langs profilen. Største løsmassemektighet er
ca 12m i ca lm 0. Langs deler av profilen ble det registrert løsmasser med 2 ulike
hastigheter. Et topplag med hastighet 800 m/s og et underliggende lag med 1800 m/s.
Topplaget er kun registrert fra lm 0 til ca lm 68.
Fjell
Hastigheten i fjellgrunnen ble registrert med en basishastighet på ca. 5500 m/s. Det er
registrert en lavhastighetssone fra lm 0 til ca lm 62, med hastighet 3700 m/s.
Fjelloverflaten faller av fra kote 588 i lm 0, til kote 581 i lm 30, deretter stiger den ujevnt
til kote 611 i slutten av profilen. Laveste fjellnivå er kote 581 i lm 30.
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PROFIL S-4/16:

Profilen er vist i plan på tegning -300:2 og i profil på tegning -302.
Null i profilen ligger i sørvest.
Profilen er ca. 55 meter lang langs terrenget, og ca 51 meter i horisontalmål.
Terrengprofil
Terrenget stiger langs hele profilen, fra ca kote 586 til ca kote 602.
Sedimenter
Det ble registrert ca. 6 til 9 meter løsmasser langs profilen, størst mektighet på slutten.
Langs mesteparten av profilen ble det registrert løsmasser med 2 ulike hastigheter. Et
topplag med hastighet 800 m/s og et underliggende lag med 1800 m/s. Underliggende lag
er registrert fra ca lm 12 og ut profilen.
Fjell
Hastigheten i fjellgrunnen ble registrert med en basishastighet på ca. 5500 m/s.
Fjelloverflaten stiger fra kote 579 i lm 0, til kote 593 i slutten av profilen. Laveste fjellnivå
er kote 579 i lm 0.
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PROFIL S-1/16 og S-2/16:

Profilene er vist i plan på tegning -300:2 og i profil på tegning -303.
Null i profilene ligger i nordvest.
Profilene er ca. 55 meter lange langs terrenget, og ca 49 meter i horisontalmål.
Terrengprofil
Terrenget faller bratt langs begge profilene. Fra kote 566m til kote 547 på S-1. Fra kote
566 til kote 545 på S-2.
Sedimenter
Det ble registrert ca. 2 til 5 meter løsmasser langs S-1, og ca 2-4 meter langs S-2. Det er
størst mektighet i begynnelsen av profilene. Hastigheten på løsmassene ble målt til
1100/800 m/s.
Fjell
Hastigheten i fjellgrunnen ble registrert med en basishastighet på ca. 4800 m/s.
Fjelloverflaten på S-1 faller av fra kote 561 i lm 0, til kote 546 i slutten av profilen. Fjellet
på S-2 faller av fra kote 562 i lm 0, til kote 542 i slutten av profilen. Laveste fjellnivå er i
slutten av begge profilene.
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Vedlegg 6 - Q-verdier

Region vest – Ressursavdelinga – Geo- og skredseksjonen

Q-verdier for tunnel Seljestad - Røldal
Q-verdiene som er satt i denne tabellen er omtrentlige verdier for å få et estimat på
hvilken fordelig man vil ha av de ulike bergmasseklassene gjennom tunnelen. Dette er
verdier som må justeres etter hvert som man får detaljkartlagt ulike soner og får et mer
korrekt bilde av bergmassen. Verdiene må sees på som omtrentlige og bergmassens
kvalitet og svakhetssonenes plassering må ventes å variere.

Q-verdiene er fastsatt på grunnlag av egne observasjoner og NGUs kart og beskrivelser.
De baserer seg videre på erfaring fra forfatterne og beskrivelsen i N500 (2) og NGIs
Håndbok (3).

Tegnforklaring
Revseggiformasjonen (Glimmergneis)
Kvitenutkomplekset (Båndet gneis)
Dyrskargruppen (Kvartsitt og amfibolitt)
Holmasjøformasjonen (Glimmerrik kvartsskifer og fylitt)
Foliert porfyrgranitt
Foliert øyegranodioritt
Tykk strek: Overskyvningsgrense
Pel
Bergart

Pel fra
28 700
28 720
28 750
28 990
29 000
29 040
30 210
30 340
30 400
30 420
30 440
30 450
30 490
30 510
30 600
30 720
31 360
31 530
31 560
31 590
31 630
31 790
31 830
31 890
31 910
31 930
31 940

Meter

Pel til
28 720
28 750
28 990
29 000
29 040
30 210
30 340
30 400
30 420
30 440
30 450
30 490
30 510
30 600
30 720
31 360
31 530
31 560
31 590
31 630
31 790
31 830
31 890
31 910
31 930
31 940
32 100

20
30
240
10
40
470
130
60
20
20
10
40
20
90
120
640
170
30
30
40
160
40
60
20
20
10
160

Bergmasse- Kommentar
klasse
E
D
C
D
E
C
A/B
C
D
E
D
C
D
C
D
A/B
D
C
A/B
D
A/B
C
D
E
D
C
A/B

Påhugg Røldal

Forkastningssone 1
Forkastningssone 1
kjedebrudd (m 29300)

Forkastningssone 2
Forkastningssone 2

Forkastningssone 3
Forkastningssone 3
Forkastningssone 3

32 100
32 150
32 360
32 420
32 660
32 690
32 710
32 790
32 800
32 850
33 090
33 150
33 470
33 490
33 500
33 540
33 550
33 570
33 670
33 730
33 780
34 000
34 040
34 190
34 220
34 240
34 270
34 430
34 470
34 630
34 690
34 720
34 800
35 000
35 240
35 300
35 640
35 700
35 800
35 920
35 940
35 950
35 970
35 990
36 070
36 330
36 370
36 730
36 760
36 780
36 810
37 240
37 320
37 350
37 370

32 150
32 360
32 420
32 660
32 690
32 710
32 790
32 800
32 850
33 090
33 150
33 470
33 490
33 500
33 540
33 550
33 570
33 670
33 730
33 780
34 000
34 040
34 190
34 220
34 240
34 270
34 430
34 470
34 630
34 690
34 720
34 800
35 000
35 240
35 300
35 640
35 700
35 800
35 920
35 940
35 950
35 970
35 990
36 070
36 330
36 370
36 730
36 760
36 780
36 810
37 240
37 320
37 350
37 370
37 570

50
210
60
240
30
20
80
10
50
240
60
320
20
10
40
10
20
100
60
50
220
40
150
30
20
30
160
40
160
60
30
80
200
240
60
340
60
100
120
20
10
20
20
80
260
40
360
30
20
30
430
80
30
20
200

D
A/B
D
C
D
D
C
D
D
C
D
C
D
D
C
D
D
C
D
D
A/B
D
A/B
C
D
D
C
D
C
D
D
D
C
A/B
D
A/B
D
D
C
D
E
D
C
D
C
D
C
D
E
D
C
D
D
D
C

Overskyvningssone
Overskyvningssone
Overskyvningssone
Overskyvningssone

Overskyvningssone

Forkastning/spekk

Forkastningssone 4
Forkastningssone 4

Overskyvningssone
Overskyvningssone
Overskyvningssone

Forkastningssone 5
Forkastningssone 5
Overskyvningssone
Forkastning
Overskyvningssone

Steil forkastning

Steil forkastning

37 570
37 710
37 730
37 810
37 830
38 040
38 090
38 420
38 490
38 510
38 590
38 600
38 680
38 700
38 720
38 740
39 010
39 070
39 090
39 260
39 300
39 330
39 360
39 460
39 470
39 550
39 590
39 730
39 770
39 910
40 040
40 080
40 200
40 390
40 430
40 510
40 530
40 550
40 570
40 810
40 890
41 130
41 210
41 360
41 390
42 090

37 710
37 730
37 810
37 830
38 040
38 090
38 420
38 490
38 510
38 590
38 600
38 680
38 700
38 720
38 740
39 010
39 070
39 090
39 260
39 300
39 330
39 360
39 460
39 470
39 550
39 590
39 730
39 770
39 910
40 040
40 080
40 200
40 390
40 430
40 510
40 530
40 550
40 570
40 810
40 890
41 130
41 210
41 360
41 390
42 090
42 100

140
20
80
20
210
50
330
70
20
80
10
80
20
20
20
270
60
20
170
40
30
30
100
10
80
40
140
40
140
130
40
120
190
40
80
20
20
20
240
80
240
80
150
30
700
10

A/B
C
D
D
A/B
D
A/B
D
C
D
E
D
E
D
C
A/B
D
D
A/B
D
A/B
C
A/B
D
A/B
D
C
D
C
A/B
D
A/B
C
D
A/B
D
D
D
C
D
C
D
C
D
C
D

Steil forkastning
Steil forkastning
Steil forkastning

Forkastningssone 6 Fleksursone
Forkastningssone 6 Fleksursone
Forkastningssone 6 Fleksursone
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Vedlegg 7- Bilder
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Figur 1. Forskifret øyegrandioritt observert ved Veslehovden.
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Figur 2. Berg ved forkastningen langs Skarstøl. Tilsynelatende solid berg i "svaberg" kan
bankes i stykker med hammer. Sprekkeflaten er dekket av mørkt mineral og stykkene kan
deles i stadig mindre deler etter disse relativt usystematiske sprekkene med mørkt
mineralbelegg.
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Figur 3. Forkastningssonen langs Skarstøl
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Figur 4. Bilde mot toppen av Midtnuten nordvest for vannet ved Skarstøl. Steile sprekker knyttet
til foliasjonen danner søkk og sprekkesoner i den sydøstvendte fjellsiden. Knausene som stikker
opp har mindre utviklet foliasjon og det er mindre rasutvikling fra disse områdene.
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Figur 5. Sydvestsiden av Midtnuten sett fra knausen sydøst for Skarstøl. Bergarten viser samme
oppsprekking på sydøstsiden som fjellet vest for Kvernabekken. Det er også den samme utviklingen med
urdannelse som kan sees i flere sydøstvendte bergsider.
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Figur 6. Fra fjellet 992 m.o.h. sydøst for Skarstøl med utsikt mot E 134 og Veslehovden.
Blotningene oppe på fjellplatået viser "svaberg" med lite sprekker. Brattkanten ut mot dalen viser
tilsynelatende sterk oppsprekking som i hovedsak følger foliasjonen som er hovedsprekkeretningen
i bergarten.
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Figur 7. Utsikt mot Austdalen fra vestsiden av Austdalsjuvet.
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Figur 8. Blotninger av kvartsitt ved Austdalsseteren. Bergarten har fallretning mot nordvest
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Figur 9. Glimmerskifer er blottlagt i bekken mellom Kvieskardtjørna og Austdalssetra. Bergarten er
kraftig deformert og faller mot nordvest.
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Figur 10. Fjellskrenten nordvest for bekken i utløpet av Kviteskardtjørna. Kvartsitten i toppen av
skrenten ligger nesten horisontalt,men med et svakt fall mot nordvest.
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Figur 11. Tufteelva sett fra sydøst for forkastningen gjennom Austdalen. Bergarten er blottlagt
i elveløpet, glimmergneis tilhørende Revseggiformasjonen, ligger med fall mot sydøst.
Hovedforkastningen ligger trolig i søkket til høyre for blotningen.
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Figur 12. Glimmergneis like vest for forkastningen, forkastningssone 3. Bergarten ligger med
markert fall mot sydøst. Det er antatt at denne blotningen ligger inne i det forkastningssystemet
gjennom Austdalen. Forkastningssytemet i dette området er delt i flere forkastningsgrener. s
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Figur 13. I brattskrenten på nordvestsiden av Tuftelvaligger bergartssekvensen tilnærmet
horisontalt, dog med et svakt fall mot nordvest på mellom 5-10 grader. Både glimmergneisen,
kvartsitten og Kvitenut gneiskomplekset er blokklagt i bekkefar ned mot dalen.
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Figur 14. I blotninger ved Tufteelva er det foliert gneis med fall 50 - 60 grader fall mot nordøst.
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Figur 15. Grense mellom underliggende skifer og kvartsitt, observert ved forkastningen
i Seljestadjuvet.
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Figur 16. Mørk skifer i skiferenheten som ligger over gneisen.
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Figur 17. På grensen mellom skifer og kvartsitt er bergartene sterkt mylonittisert. Skiferen har
mørkt mineralbelegg på sprekkene. Observert ved Seljestadjuvet.
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Figur 18. Kvartsitten er sterkt forskifret og mylonittisert ned mot undergrensen i Seljestadjuvet.
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Figur 19. Gneisen inne i forkastningssone 6 er sterkt deformert med begynnende øyegneisdannelse
og tette isoklinale folder.
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Figur 20. Granittisk gneis i Seljestadjuvet. En omfattende forkastningssone/knusningssone går
gjennom dalen i NV-SØ retning. Bergarten er sterkt oppsprukket i store deler av juvet og er til dels
langt ut fra dyppunktet i dalen. Forkastningen er en av de mest markerte sonene i denne
hovedretningen.
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