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INNLEDNING
Bakgrunn
Statens vegvesen er i reguleringsplanfase for ny trase ev.136 på strekninga Flatmark –
Monge – Marstein i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. I planen inngår skredsikring
og to vegtunneler som deler av prosjektet. Denne rapporten tar for seg den korte tunnelen Mongehammartunnelen. Håndbok N500 [1] er brukt som hovedhåndbok i planleggingen.
Det er blitt utført geologiske undersøkelser til reguleringsplanen for planlagt tunnel sommer
og høst 2020. Figur 1 er et oversiktskart til planområdet.

Rapportens innhold
Med utgangspunkt i planområdet gir denne rapporten en beskrivelse av geologiske forhold,
ingeniørgeologiske vurderinger og anbefalinger. Denne ingeniørgeologiske rapporten til
reguleringsplanen er utarbeidet av Finn Sverre Karlsen.

Trasevalg, linjeføring og tunneltverrsnitt
ÅDT pr 2017 var på ca. 1830 kjøretøy/døgn. Planlagt tunnel er en fjelltunnel planlagt å gå
fra øst til vest. Det østre påhugg er planlagt i ca. profil 24264 – og det vestre påhugg i ca.
profil 24664. Tunnelen blir da ca. 400 meter lang med stigning på -1,00 % fra østre påhugg.
Mongehammartunnelens tverrsnitt er opprinnelig planlagt etter HB N100, [20], dvs T9,5tverrsnitt. Statens vegvesen velger imidlertid å planlegge inn T10,5 som gir ca. 14000 m³
faste masser ekstra både for Rygg- og for Mongehammartunnelen. Det er også tatt høyde
for 0,65 meter siktutvidelse i 750-kurven, dersom det skulle bli aktuelt å skilte for 90 km/t,
noe som måtte eventuelt bli en fravikssak i prosjekteringsfasen. Kartfesting av havarinisjer
og siktutvidelser i tunnelrommet må plasseres fornuftig i forhold til svakhetssoner. I
forskjæringene før begge påhuggene er det planlagt bygget betongportaler.

Figur 1: Oversiktskart for planlagte Mongehammartunnelen - i blått stipla. Målestokk 1:15000.
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Geoteknisk prosjektkategori
Arbeidet klassifiseres etter Eurocode 07, [2]. Geoteknisk prosjektkategori (GPK) fastsettes ut
fra vanskelighetsgrad og pålitelighets- og konsekvensklasse. I utgangspunktet skal alle
tunneler settes i GPK 3, men en kan vurdere å splitte opp i kategoriene.
Tunneltraseen er planlagt i bratt, skredutsatt terreng. Stedvis har tunnelen relativt mindre
bergoverdekning. Den antas i tillegg å krysse svakhetssoner med mindre bra bergkvalitet.
Alt i alt vil dette si at forskjæringer, påhuggsflater og deler av tunnelen settes til GPK 3,
mens de øvrige settes til GPK 2.

UTFØRTE UNDERSØKELSER
Seismikk
Det ble skutt seismikk i 2019 etterfulgt av rapport [3]. Fraseringer som «usikker innmåling»,
«antatt og ubestemmelig lydhastighet», og «svært usikker tolkning» går igjen for mange av
seismikkprofilene; i alt ga seismikken mindre informasjon enn man hadde håpet på. Fra
seismikkprofilene ser vi en tilsynelatende løsmassedybde på gjennomgående 10 – 40 meter.
Terrenget i planområdet domineres av enorme urer i dalsidene og svære enkeltblokker og
store steiner nede i selve dalbunnen. På dette viset kan seismikksignalene bli «forvrengte»,
slik at blokker og steiner som ligger mot hverandre, og avleses og tolkes feilaktig som fast
berg. Dette gjør det vanskelig å si hvor dypt det er til fast berg. Det er profil 14 og 15 (vestre
og austre forskjæring) som gjelder for denne tunnelen.

Geoteknikk
I 2020 ble det utført geotekniske undersøkelser. De viser generelt store dyp til berg, i de
tilfeller hvor berg ble påtruffet, [6]. Da boringene ofte stopper etter kun 3 meter i berg,
medfører det, som med seismikk, store vansker med å fastslå hvor dypt det er til fast berg.

Geologisk kartlegging
I denne planfase er det gjort geologisk kartlegging sommer og høst 2020. Østre og vestre
påhuggs- og forskjæringsområder ble geologisk kartlagt, supplert med flere av Statens
vegvesens dronefilmer og -bilder fra området. NGUs berggrunns- og løsmassekart [4,5] er
også benyttet.

FAKTADEL - GRUNNFORHOLD
Topografi
Det undersøkte området befinner seg i indre deler av Møre & Romsdal. Denne delen av
Romsdalen befinner seg i noe av det mest spektakulære av norsk landskap. Planområdet
ligger 70 – 75 moh og er omgitt av 1400 - 1700 meter høye fjell på sør- og nordsia av
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Marstein i Romsdalen, se figur 1, 2.

Figur 2: Skråfoto av planlagte Mongehammartunnelen mot nordvest i stipla gult. Kilde: Norge i 3D, [9].

Blotningsgrad
Ved, i og rundt forskjærings- og påhuggsområdene er det få bergblotninger. Dette skyldes
de store og mektige skred- og urmassene. Det er mye vegetasjon.

Løsmasser - kvartærgeologi
Løsmassene langs planlagt trase består av tykke og tynne morenemasser. Området er prega
av en del dyrka mark og mye ur og blokker, til dels lagt ut fra dalsiden. De geotekniske og
seismiske undersøkelsene som er gjort, viser begge store dyp til berg, humusholdige elveavsetninger, sand, silt, breelvavsetning og ur/blokker. Det er usikkerhet om hva som er fast
berg eller ikke og flere steder er det boret uten å påvise fast berg. På oversida av østre
forskjæring er det store mektigheter med skredmateriale. Planområdet for tunnelen ligger
70 – 75 moh og er under marin grense (MG), som er ca. 120 moh, se figur 3.
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Figur 3: Løsmassekart fra NGU [4] med Mongehammartunnelen i stiplet blått. Det er skredmateriale
som dominerer i dalsidene og elv- breelvavsetninger som dominerer dalbunnen.

Berggrunnsgeologi
Kartlegging viser berggrunn som består av granittisk båndgneis som stedvis er amfibolittisk.
Gneisen er isoklinalt folda i hele planområdet. Stedvis er de lyse og mørke båndene tydelig
atskilte og andre steder ikke, se figur 4. Det er observert liten eller ingen forvitringsgrad i
berggrunnen. Se også NGU berggrunnskart, [5].

Figur 4: Nærbilder av granittisk – amfibolittisk båndgneis, hhvis til venstre og til høyre.

Naturressurser som løsmasser og berggrunn
Den planlagte Mongehammartunnelen med forskjæringer kommer ikke i konflikt med
potensielt drivverdige forekomster av grus [7].

Vannforhold – hydrologi/hydrogeologi
Grunnvannsnivå i berg kan senkes ved innlekkasje av grunnvann i samband med driving av
tunnelen. I berg beveger grunnvannet seg i åpne sprekker og svakhetssoner. Drenering av
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innsjøer og/eller myrområder over tunneltraseen.
Det er ikke påvist brønner verken i berg eller løsmasser i eller ved planlagt trase [8].

Strukturgeologi
Tilknyttet strukturgeologien er høyrehåndsregelen benyttet, som betyr at når man ser i
strøkretningen, skal fallet være ned mot høyre. Strukturer betyr her elementer som foliasjon,
sprekker, svakhetssoner, folder og lignende som opptrer i berggrunnen.
S1 er den tektoniske foliasjonen og eldste struktur. I tillegg er det andre strukturgeologiske
elementer i området, spesielt i bergskjæringer langs vegen. Strukturene varierer i grad og
omfang av utholdenhet og gjennomsetning. Strukturene vises også som store, regionale
formelement i Romsdalen, se figurer 1, 2.
Det er foretatt strukturmålinger i og ved begge påhuggs- og forskjæringsområder. Disse er
presenterte på figur 5ab og 6ab, samt tegning V001.

3.7.1

Mongehammartunnelen, profil 24200 - 24700

S1 er en dominerende regional hovedfoliasjon, duktilt deformert med en snitt orientering på
95º/80º. Den har en del variasjon i strøk og fall pga folding. Sprekkene er tette sprekker
med sprekkeavstand på ca 0,01 – 0,03 meter. Bergflatene er stort sett grove og bølgete. Det
er ikke påvist mineralisering i S1.
S2 er en viktig regional struktur som preger landskapet - gjerne i form av dype kløfter i
dalsidene. I felt ser en ingen tegn på forkastninger. S2 er sprø passiv postkaledonsk
riftstruktur og har en snitt orientering på 205º/80º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden
er om lag 10 meter. S2 og S6 ser ut til å konjugere.
S3 er også en dominerende regional struktur som preger landskapet. I felt ser en ingen tegn
på forkastninger. S3 er sprøtt deformert passiv postkaledonsk riftstruktur med orientering
på 65º/80º. Bergflatene er glatte, sprekkeavstanden varierer fra 1 – 10 meter.
S4 er et regionalt sprekkesett og opptrer som åpne sprekker med mindre preg på landskapet
enn for eksempel S2 og S6. Den har en snitt orientering på 120º/30º. Bergflatene er rue og
sprekkeavstanden varierer fra 10 - 20 meter. S4 ligger med en vinkel på ca. 30° til S5 og er
et konjugert sett.
S5 er et regionalt sprekkesett og opptrer som åpne sprekker og preger landskapet i mindre
grad enn de øvrige strukturer. Den ser ut til å konjugere med S4. Den har en snitt
orientering på 150º/85º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden varierer fra 20 - 50 meter.
S6 er en regional viktig struktur som preger landskapet - gjerne i form av dype kløfter i
dalsidene som S2. Den har en snitt orientering på 180º/85º. Sprekkeavstanden varierer fra
10 - 20 meter og den har ru bergflater. S6 ligger med en vinkel på ca. 25° til S2 og er et
konjugert sett.
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S3:65º/80º

S1:95º/80º

S4:120º/30º

S5:150º/85º

S2:205º/85

S6:180º/85º

Figur 5a: Sprekkerose med viktigste strukturer til Mongehammartunnelen. Strukturene er sammenstilte
med tunnelens orientering i denne delen av tunnelen, her vist i blått.

Figur 5b: Kontur- og storsirkelplott med viktigste strukturer til Mongehammartunnelen. Strukturene er
sammenstilte med tunnelens orientering i dette området, her vist i blått.

Side 10 av 28

Ev. 136 Flatmark – Marstein; Mongehammartunnelen. Geologisk rapport til reguleringsplan nr. 50934-GEOL-40

------------------------------------------------------------------------------

Svakhetssoner
Fra feltbefaringer, kart og dronefotos er det registrert fire, 4, svakhetssoner i planområdet.
Generelt består svakhetssoner av bergmasse med dårlig kvalitet og opptrer som mer og
mindre skifrig og rik på glimmer/amfibol – gjerne mer fuktig og/eller vannførende enn
andre steder i berget. Svakhetssonene er registrerte i dagen, men tolka i dypet slik beskrevet
under og presenterte på V001b. De fire sonene antas å stikke ned i og krysse tunnelrommet
og ha variabel konsekvens for drivingen av Mongehammartunnelen. For detaljer, se V001.
Sonene er antatt å opptre på følgende måte:
Sone 1: Mellom profil 23273 - 23280 er det i dagen en svakhetssone som antas å krysse
traseen med 40° - 60° vinkel. Sonen er ca. 7 meter bred i dagen og sammensatt av flere
struktursett. Den domineres av S1- og S2-strukturene og antas å ha et bratt forløp ned i
grunnen. Trolig påtreffes Sone 1 ca. profil 24275 - 24280. Det er ca. 13 meter vertikal
avstand mellom dagen og tunnelhengen der Sone 1 antas å krysse tunnelrommet.
Sone 2: Mellom ca. profil 24285 – 24305 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med 50° - 60° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og domineres
av S1-, S2- og S3-strukturene. Den er 3 – 6 meter brei i dagen og antas å ha et noenlunde
bratt forløp ned i grunnen. Den antas å påtreffes mellom profil 23285 - 23305. Det er ca. 26
meter vertikal avstand mellom dagen og tunnelheng der Sone 1 antas krysse tunnelrommet.
Sone 3: Mellom profil 24373 – 24377 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med ca. 65° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og domineres av
S1-, S2- og S3-strukturene. Den er 2 – 5 meter brei i dagen og antas å ha et noenlunde
bratt forløp ned i grunnen- Sone 3 antas å påtreffes mellom profil 24370 - 24380. Sone 3
har en bergoverdekning på ca. 46 meter.
Sone 4: Mellom profil 24645 – 24650 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med ca. 80° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og ser ut til å
domineres av S2- og S6-strukturene. Den antas å ha et bratt forløp ned i grunnen og vil
påtreffes antatt mellom profil 24644 – 24652. Sone 4 antas å ha en bergoverdekning på ca.
17 meter.
Mellom ca. profil 24500 – 24630 ser en i terrenget et lineament som er langsgående og
parallelt med traseen. Dette lineamentet er vurdert som svakhetssone men ikke definert som
en da det er 50 – 65 meter med vertikal avstand mellom dagen og tunnelhengen.
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INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER - TOLKNINGSDEL
Bergspenninger
Det undersøkte området er et landskap med høgt relieff. Planområdet er omgitt av fjell på
oppmot 1600 – 1700 meter, se figur 1. Planlagt tunnel ligger i bunnene av Romsdalen med
veldig høge og mektige fjellmassiv på begge dalsider. Tunnelen har også hele sin lengde
nært dalsiden. Følgelig er det forventa anisotropiske bergspenninger som kan gi mulige
driveproblemer knyttet til skjev innspenning og sprakeberg gjennom deler av tunnelen.
Det er ikke foretatt bergspenningsmålinger.

Bergoverdekning
Bergoverdekningen i østre påhugg ca. i profil 24264 er om lag 8 meter over og om lag 5
meter til venstre. I det vestre påhugg i ca. profil 24664 er den om lag 5 meter. Fra østre til
vestre påhuggsflate stiger terrenget bratt opp og en har god bergoverdekning langs hele
tunnelens lengde. På det meste er bergoverdekninga ca. 65 meter i profil 24575.

Bergmassekvalitet
4.3.1

Bergartenes innvirkning på tunneldriving

Den granittiske båndgneisen viser variabel bergmassekvalitet, fra lyse band eller soner med
kompetent feltspat og kvarts mot mørkere band av glimmer- og amfibol, se figur 4. Det er
ikke observert forvitringsgrad i berggrunnen. Alt i alt ser bergarten ut til å være gunstig mhp
driving og sikring.

4.3.2

Bergklassifisering etter Q-metoden

Ved bergklassifisering etter Q-metoden benyttes seks ulike parametere som beskriver
oppsprekking, sprekkekarakter, vannforhold og spenningsforhold til å beregne en Q-verdi
som en tallfesting av bergmassens kvalitet [10]. Formelen for Q-verdien ser slik ut:

Q = RQD/Jn ⋆ Jr/Ja ⋆ Jw/SRF
1. RQD = tall for oppsprekking av bergmasse
2. Jn = tall for antall sprekkesett
3. Jr = tall for sprekkeruhet
4. Ja = tall for sprekkeomvandling
5. Jw = tall for sprekkevannstrykk
6. SRF = spenningsreduksjonsfaktor

Klassifisering etter Q-metoden egner seg best for kartlegging under tunneldriving, men kan
også anvendes ute i felt. I soner med tettest oppsprekking vil blokkstørrelsen (RQD/Jn) være
minst, og der hvor dette har sammenfall med leirfylte slepper, vil også skjærfastheten på

Side 12 av 28

Ev. 136 Flatmark – Marstein; Mongehammartunnelen. Geologisk rapport til reguleringsplan nr. 50934-GEOL-40

-----------------------------------------------------------------------------sprekkeplanene (Jr/Ja) bli liten. Selv med en relativt gunstig bergspenning (Jw/SRF), antas det
at Q-verdier kan bli så lave som 0,01-1 i de dårligste sonene, tilsvarende «ekstremt dårlig»
til «svært dårlig», dvs. klasse E-F i henhold til Q-systemet.
Håndbok N500 fra Statens vegvesen gir føringer på hvordan man klassifiserer bergmassene
under driving av vegtunneler. Inndelingen er basert på klassifiseringen fra Q-systemet. Fra
geologisk kartlegging, ingeniørgeologisk vurdering jfr. Q-metoden og ei helhetsvurdering,
er det laget ei oversikt på fordeling av bergklasser for Mongehammartunnelen i tabell 1.
Tabell 1: Antatte bergklasser for Mongehammartunnelen, ca. 400 meter lang.
Bergklasse

Q-verdier

Antatt % fordeling langs tunnelarmene

A/B
C
D
E
F

10-40
4-10
1-4
0,1-1
0,01-0,1

52,0
33,0
2,5
6,3
6,3

God
Middels
Dårlig
Svært dårlig
Ekstremt dårlig

Det er viktig å merke seg at klassifiseringa over er ei geologisk tolkning i dagen. Kartlegging
under tunneldrivingen er detaljert og nødvendig for å dokumentere hvordan de geologiske
og ingeniørgeologiske forholdene i tunnelen virkelig er. Det endelige sikringsomfanget
fastsettes følgelig som et resultat av kartlegging på stuff under driving av tunnelen.

Anvendelse av sprengtsteinmassene
Det er ikke tatt materialprøver og gjort labanalyser av bergmassen langs planlagt trase. Det
bør gjøres innen 2022, for så å analysere Los Angeles- (LA) og Micro Devalverdier (MD).

Forskjæringer, påhuggsområder og tunnel
4.5.1

Generelt

Løsmasser må fjernes minimum to meter fra begge forskjæringskantene og over selve
påhuggflata, for deretter å stabiliseres i vinkel 1:2. Løse blokker må sikres/fjernes før
arbeidet med selve tunnelen tar til. Bergskjæringsveggene i forskjæringene skal bygges som
vanlige vegger jfr N200, med helling 10:1, [11]. Permanente hyller frarådes pga det veldig
bratte terrenget.
For å arbeids- og steinsprangsikre begge forskjærings- og påhuggsområder anbefales det
fangvoller og tunnelportaler. I det østre området rasfanggjerde. Rasfanggjerdet bør etableres
før selve arbeidet med tunnelen tar til. Det vil trenges om lag 45 meters lengde over selve
påhuggsflata og 45 meter fra forskjæringens høyre hjørne langs høyre side av forskjæringen
til det er overlapp med skredvollen [21], en total lengde på om lag 90 meter. Rasfanggjerdet
dimensjoneres 3000 kJ lastekapasitet og 5 meters høyde. Mellom hver stolpe er det 8 meter,
dvs 11 – 12 stolper. Se også V001.
Det er lagt til grunn minimum 5 meter som bergoverdekning der den endelige påhuggsflaten
etableres. På vedlegg V001 er det lagt på ca. 8 meter fra sålen og opp, tilsvarende høyden på
tunnelhengen slik den vil se ut i lengdeprofil.
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-----------------------------------------------------------------------------Under uttak og sprengning er det viktig med pallvis uttak av selve forskjæringen mens den
sikres fortløpende, og mens høyden gjør det mulig. For minst mulig skade på gjenværende
berg, og for å beholde kontur, så anbefales små salver og en hullavstand på kontur lik 0,7
meter kombinert med sømboring i begge områdene. Påhuggsområdet detaljeres når berget
er avdekket.
Forskjæringen sikres med forbolter, sikringsbolter, sprøytebetong og evt nett. Sikringen må
tilpasses de geologiske forhold. Påhuggsflatene bør sikres i form av 1,5 - 2 bolteraster
bestående av sikringsbolter, sprøytebetong og armeringsjern, se detaljer om sikring og
sikringsomfang i kapittel 4.6 og figurer 7, 8, 9. Normal metode er å etablere påhuggsflate
90º på senterlinja, men i dette tilfellet med så bratt terreng og kompliserte anleggsforhold,
bør påhuggsflatens høyde være lavest mulig, se V001 for detaljer. Derfor anbefaler vi å
krysse færrest mulig koter i høyden langs påhuggsskjæringskanten. Det blir da en vinkel på
ca. 60° mellom påhuggsflata i forhold til senterlinja.
Det er viktig å renske løsmassene tilstrekkelig inn på skjæringskanten og samtidig ivareta
stabiliteten. Før tunneldriving anbefales det å både sikre og stabilisere berg og løsmasser
over selve påhugget og særlig forskjæringens høyre side. Slik sikring skjermer og ivaretar
sikkerheten under anlegg ved mulig fare for steinsprang o.a.
Plassering av påhugg er gjort så detaljert som mulig på dette plannivå, men blir endelig
bestemt i byggefasen. Sikring av selve påhuggsflatene antas å høre med i tunnelarbeidene.
I tilknytning til bygninger, høyspenttraseer, jernbane og andre objekter som er 100 meter
eller mindre fra anlegget, skal alle sprengnings- og piggingsarbeider i prosjektet tilpasses
slik at vibrasjonene kommer innenfor kravene for rystelser som blir satt i ifht NS 8141,
versjon 2001, [12]. Mer om dette i kapittel 6.1.

4.5.2

Østre forskjærings- og påhuggsområde

Den ensidige østre forskjæringen blir ca. 60 meter lang på øvre side og skjærer inn i berg i
dagen fra øst- sørøst ca. i profil 24204 og fortsetter derfra som ensidig forskjæring med ur
og blokker oppå fram til påhuggsflate i ca. profil 24264. Over forskjæringens høyre side og
påhugget heller terrenget bratt opp mot nordøst.
Høgre hjørne mellom forskjæring og påhuggsflate blir ca. 25 meter på det høgste mens det
på venstresida sprenges flatt ut. Dette gir et bergflateareal på ca. 1830 m². Påhuggsflata og
arealet over blir ca. 400 m2 - slik at samla areal for østre forskjærings- og påhuggsområde
blir på om lag 2230 m².
Ved å etablere en skrå, terrengtilpasset påhuggsflate som beskrevet over, går trase og
senterlinje med en vinkel ca. 60° inn i påhuggsflata her. Den går så videre mot vest –
nordvest og beint fram til den kommer ut i vestre påhugg i ca. profil 24664, totalt ca. 400
meter lang, se V001.
Berget opptrer som stedvis sprukket dagberg som medfører sikring med forbolter, bolter,
steinsprang- og isnett, sprøytebetong og buer. Det anbefales å følge kotene for etablering
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-----------------------------------------------------------------------------av påhuggsflate, dvs skrå påhuggsflate. NB dette er ikke tegna inn på V001. Årsaken til at vi
anbefaler skrå påhuggsflate er for å unngå så stor høgde som mulig. Ur, blokker og annen
type løsmasser må sikres i samme område.
Det planlegges et rasfanggjerde på 90 meter i området. I tillegg er det planlagt en ca. 30
meter lang skredvoll og en portal på ca. 85 meter i påhuggsområdet, [21]. Rasfanggjerdet
blir midlertidig og skal tas ned etter anlegg.

4.5.3

Vestre forskjærings- og påhuggsområde

Vestre forskjæring skjærer inn i berg i dagen fra vest ca. i profil 24680 og fortsetter derfra
som tosidig forskjæring med løsmasser til påhuggsflate i ca. profil 24664. Traseen har en
horisontal vinkel på om lag 80° til terrenget. Over påhugget heller terrenget bratt opp mot
øst - sørøst. Høgre og venstre hjørner mellom forskjæring og påhuggsflate blir på hhvis ca.
22 og 14 meters høgde.
Berget i dette området fremstår som oppsprukket dagberg med behov for sikring som
forbolter, bolter, steinsprang- og isnett, sprøytebetong og buer.
Den tosidige vestre forskjæringen blir ca. 16 meter lang på høgre side og ca. 8 meter lang
på venstre side. Dette gir et bergflateareal på om lag hhvis 185 m² og 60 m². Påhuggsflata
med arealet over blir ca. 435 m². Samla areal for vestre forskjærings- og påhuggsområde
blir ca. 680 m². I tillegg må ur, blokker og løsmasser sikres i samme område.
Berget opptrer som stedvis sprukket dagberg som medfører sikring med forbolter, bolter,
steinsprang- og isnett, sprøytebetong og buer.
Det er planlagt en ca. 90 meter lang skredvoll og portal på 35 meter i dette området, [21].

Sikringsomfang Mongehammartunnelen
4.6.1

Sikring av påhuggsflatene

Hele påhuggsflaten renskes for løs stein. Låseblokker og fotstein sikres med bolter. Det skal
settes opp ei indre eller nedre spilingrast hvor en benytter 8 meters bolter av typen kam 32
mm. Spileboltene skal ha ei stikning oppover på 15º - 20º. Avstanden mellom spileboltene
er ca. 50 cm og det skal settes en øvre spilerast over den nedre, slik at et saksemønster
dannes mellom rast 1 og rast 2. Avstand mellom rast 1 og 2 skal være ca. 60 cm slik at de
danner to buer ilag, se figur 7, 8 og 9. Til sammen utgjør de to buer. Konturen må ha en
perfekt bue for å bære maksimal last. Nedre og øvre spilerast av forbolt skal sammenbindes
med fjellband eller stigeband slik vist på figur 8. Det kan enten settes opp band mellom
rastene og boltene, eller så kan buen forsterkes ved at det legges armeringsjern som flettes
mellom boltene og bindes opp på spilingboltene. Dette kan redusere behovet for oppheng
med bånd. Deretter skal de to enkeltbuene sprutes inn med sprøytebetong, se figur 9.
Byggherre og entreprenør må vurdere om dette er ugunstig å gjøre hvis det er frost og ising,
eller om dette må utsettes til forholdene tillater det. Endelig kan en starte med forsiktig
sprenging av påhugget med reduserte salvelengder.
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Figur 7: Illustrasjon av påhuggsflate med nedre og øvre spilingrast i gult og rødt. Spileboltene skal ha
ei stikning opp på 15° - 20°. Avstand mellom radene er 60 cm og mellom spileboltene 50 cm.

Det kan bli aktuelt å bruke ekstra bolter for opphenging av fjellbånd over spilingradene.
Fjellbånd festes til spilingsbolter med jernbindertråd. Påhuggsflata avrettes med sprutbetong
før montering av fjellbånd. Det sprenges salvelengder på 2,5 – 3 meter - full salve når en har
2x tunnelprofil – her fom 20 meter inn i tunnelen. Salvelengde tre meter eller mindre hvis
bergoverdekning mindre enn fem meter. Først sprenges pilotsalve, deretter for tunnelheng.
Det må lades ekstra forsiktig i heng og boring må være svært nøyaktig, avvik tolereres ikke.
Hver salve spiles inntil krav for bergoverdekning, bedre innspenn og god bergmassekvalitet
er innfridd. Hver spilingsrunde i tunnelen sikres med armerte buer som beskrevet i N500.

Figur 8: Illustrasjon som viser del av påhugg sikra med forbolter (spilingsbolter) i blått, krysslagte bånd
i rødt og kombinasjonsbolter i oransje, omkring tunnelprofilet.
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4.6.2

Sikring gjennom tunnelen

Bergmassekvaliteten beskrives med Q-verdier og berget sikres etter helhetsvurdering og
tabell 6.1 i N500. Ut ifra helhetsvurdering og Q-verdier skal det beregnes sikringsomfang
med hensyn på bolter, sprøytebetong og annen sikring.
De utregnede Q-verdiene på stuff er med på å illustrere bergmassekvaliteten og følgelig de
sikringsklassene som er behov for i tunnelen. Det blir om lag 65 cm siktutvidelse langs hele
Mongehammartunnelen (ca. T10). For å beregne sikringsmengder til havarinisjer og siktutvidelser må disse delene av tunnelrommet kartfestes. Med slike store tunnelspenn er det
viktig at de plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med dårlig bergmasse, svakhetssoner
osv. Sikringsmengdene for havarinisjene skal tilsvare sikringsmengden i en T-12 tunnel.
Borerigg må være utstyrt med MWD (BPT – Borehullsparametertolkning). Både salveboring og
sonderboring gir et godt 3D-bilde av lokal geologi. Beskrivelse av håndtering av vann og
forurensing til omgivelsene er detaljert i V520, [13].

Figur 9: Påhuggsflate der begge rastene er monterte. I tillegg er det lagt armeringsjern innflettet
mellom boltene og bundet opp spilingboltene. Til slutt påføres sprøytebetong, som vist på bildet.

Hensyn til omgivelsene
Tunneldriving påvirker omgivelsene og kan senke grunnvannsnivået over tunnelen. Stort sett
vil grunnvannssenking ikke ha virkning på naturmiljøet, med unntak av områdene tilknyttet
svakhetssonene, se V001. I de fire svakhetssoner kan vannsiget reduseres vhja injeksjon.
Sprengning og sikring av tunnelen fører til støy, støv og vibrasjoner som er ubehagelige for
omgivelsene og kan skade bygninger, installasjoner, høyspent og andre objekt. Tunnelen er
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eksisterende ev. 136.

Sikring og bygging av forskjæringer, påhugg og tunnel
Bygging av forskjæringer, påhugg og tunnel vil foregå i granittisk – amfibolittisk båndgneis.
Under driving vil en trolig påtreffe og krysse fire svakhetssoner. Tunnelen er planlagt bygd
med kort avstand til dalsiden hvor vi må forvente lave innspenninger.
Tung sikring som buer og forbolter vil bli nødvendig spesielt i påhuggsområdene, der det er
lite overdekning og der en krysser svakhetssonene. N500 knytter hver bergklasse til en
sikringsklasse med sikringsmetoder tilpasset geologien, se tabell 3 [1]. Sikring, metode og
omfang er basert på N500, Q-systemet og helhetsvurdering.
Tabell 2: Anslag sikring til Mongehammartunnelens østre og vestre forskjæringer med påhugg.
SIKRINGSTYPE
3 meters bolter - fullt innstøpte
4 meters bolter - fullt innstøpte
5 meters bolter - fullt innstøpte
3 meters bolter - endeforankra

ANTALL
71
70
70
70

ENHET
Stk.
Stk.
Stk.
Stk.

Bånd
Nett
Sprøytebetong
Tørrmur
Forbolter
Rasfanggjerde over østre forskjæring/påhuggsflate

30
220
110
90
85
90

Stk. (á 3 meter)
M²
M³
Lm
Stk.
Lm

Total lengde langs forskjærings- og påhuggskanter for begge områdene til tunnelen er på
ca. 125 meter. Antall forbolter er 1 forbolt/1,5 meter langs total lengde forskjæring- og
påhuggskant, som tilsvarer ca. 85 forbolter. Forboltene settes ned slik som vist på figur 2.4 i
Boltehandbok nr 11 [14].
Begge forskjærings- og påhuggsflater har et totalt areal på ca. 2110 m² og anbefales sikra
med en tetthet på 1 sikringsbolt/10 m², om lag likt fordelt på boltelengde. Dette gir til
sammen 211 bolt. Det tas med for sikkerhets skyld 70 stk endeforankra sikringsbolter.
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Bergmasseklasse

Bergforhold Q-verdi

Sikringsklasse - permanentsikring

A/B

Lite oppsprukket
bergmasse
Midlere sprekkeavstand >
1m.
Q = 100 – 10
Moderat oppsprukket
bergmasse.
Midlere sprekkeavstand
0,3 – 1 m

Sikringsklasse I

Q = 10 – 4

Systematisk bolting c/c 2 m

C

Tett oppsprukket
bergmasse eller lagdelt
skifrig bergmasse
Midlere sprekkeavstand <
0,3 m.
Q=4-1
Svært dårlig bergmasse

D

E

Q = 1 - 0,2
Q = 0,2 - 0,1

Ekstremt dårlig
bergmasse.

F

Q = 0,1 - 0,01

% av tunnel

Meter i tunnel

52,0

208

33,0

132

2,5

10

6,3

25

6,3

25

Spredt bolting
Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm
Sikringsklasse II
Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm

Sikringsklasse III
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 100
mm
Systematisk bolting c/c 1,75 m
Sikringsklasse IV
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150
mm
Systematisk bolting, c/c 1,5 m
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150
mm
Systematisk bolting, c/c 1,5 m
Armerte sprøytebetongbuer. Buedimensjon
E30/6 ø20 mm, c/c buer 2–3 m. Buene
boltes systematisk, c/c bolt = 1,5 m,
boltelengde 3–4 m
Sålestøp vurderes
Sikringsklasse V
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150–
250 mm
Systematisk bolting, c/c 1,0 – 1,5 m
Armerte sprøytebetongbuer
Buedimensjon D60/6+4, ø20 mm, c/c buer
1,5– 2 m Buene boltes systematisk, c/c 1,0
m, boltelengde 3–6 m Doble buer kan
erstattes med gitterbuer.
Armert sålestøp, pilhøyde min. 10 % av
tunnelbredden

Kommentarer til tabell 3:
•

Sikringsangivelse i tabellen gjelder utsprengt tunneltverrsnitt for T8,5 – T12,5.
Bergsikring i andre tverrsnitt skal dimensjoneres spesielt.

•

Salvelengde på 2,5 – 3,0 meter skal reduseres minimum fom sikringsklasse E/IV.

•

Det skal ved driving inn mot svakhetssoner og andre kritiske partier etableres en
sikringssone foran sonen. Avstanden til sonen fra stuﬀ bestemmes på grunnlag av
tilgjengelig informasjon og grad av usikkerhet, minimum 8 meter.

•

I sikringsklasse AB/I kan behovet for systematisk bruk av sprøytebetong vurderes.
Sprøytebetong skal sprøytes ned til minimum kjørebanenivå.

•

For beskrivelse av stabilitetssikring, se håndbok V520.
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-----------------------------------------------------------------------------En beregning basert på ovennevnte klassifisering gir følgende sikringsbehov for tunnelen:
•

1558 stk. radielle bergbolter (3,89 bolter/lm)

•

788 stk. forbolter/spilingsbolter (1,97 bolter/lm)

•

1153 m3 sprøytebetong (2,88 m3/lm)

•

21 stk. sprøytebetongbuer (0,05 bue/lm)

En mer detaljert fordeling på boltetype og -lengde, samt type sprøytebetong og sikringsbuer
er presentert i tabellene 4 - 7. her er det gjort et forsøk på å gjenspeile det mest sannsynlige
behov, og samtidig ta høyde for uforutsette behov for alle aktuelle sikringsmidler.

4.8.1

Sikringsbolter i tunnelen

Teoretisk tunnelspenn for dette tunnelprofil er 10,5 meter. I praksis ser man at entreprenør
legger seg utenfor dette profilet, og kan bli opptil 12 meter. Ifølge beregningsmetoder skal
boltelengden i heng være om lag 4 meter. Bolter som brukes til radiell bolting angis i N500
og V520 [1, 13]. Alle bolter til permanent bergsikring er iht. handbok R761 Prosesskode 1
[15] dobbelt korrosjonsbeskyttet (varmforsinket og pulverlakkerte) og fullt innstøpte.
Ved påtreff av høye eller skjeve bergspenninger (anisotropiske spenninger) der det er viktig
med større bruddforlengelse, anbefales det å benytte bolter som er endeforankra med lim
og/eller polyester. For denne tunnelen forventes det strekninger med slik skjev innspenning.
Det anbefales derfor å ta med 50% endeforankete bolter av totalen i konkurransegrunnlaget.
Det anbefales å sette 100 % av boltene på stuff. Alle boltene skal inngå i den permanente
sikringen.
For bolting på stuff der øyeblikkelig sikring er avgjørende, brukes i dag kombinasjonsbolter
som endeforankres med ekspansjonshylse og siden ettergyses.
Forbolter eller «spiling» og annen bolting som monteres på skrå opp foran stuff og som
benyttes som ren arbeidssikring, behøver ingen korrosjonsbeskyttelse. Se tabell 3 for
detaljer.
Tabell 4: Anslåtte mengder radiell boltesikring, 1558 stk.
BOLTELENGDE

FORDELING

ANTALL

MERKNAD

4 meters bolter

ca. 60 %

935

Heng, vegger opp til 4,5 meter over såle samt i nisje for tekniske rom

5 meters bolter

ca. 40 %

623

Heng i breddeutvidelser og ellers i områder med lavt innspenn

4.8.2

Forbolter

Forbolter brukes for å beholde profilet der det er risiko for tap av dette. De brukes oftest i
påhugg, der det er svakhetssoner og der det er mye oppsprukket berg. I utgangspunktet er
kamstål Ø 32 mm planlagt brukt med 6 - 8 meters lengde. Majoriteten legges til 6-meters
forbolter pga reduserte salvelengder (på 2,5 meter). Forboltene settes med ca. avstand c/c
25 cm i vifteform rundt profilet og vinkles ut/opp 7°. Det tas med fjellbånd i forbindelse med
forboltene, da det ofte er praktisk å henge opp forboltene med bånd. Der berget stedvis er
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etterpå – følgelig er selvborende stag tatt med. Se også tabell 3 for mer detaljer.
Tabell 5: Anslåtte mengder forbolter 788 stk.
FORBOLTER

FORDELING

ANTALL

MERKNAD

6 meter

ca. 60%

473

Ø 32 mm

8 meter

ca. 27%

212

Ø 32 mm

6 meter – selvborende stag

ca. 13%

103

Bånd

ca. 20% av forboltene

158

Spesifikasjon
Á 3 meter, til påhugg og evt.
opphenging av bolter før buer.

4.8.3

Sprøytebetong

Sprøytebetongen skal ha stålfiber. Energiabsorbsjonsklassen varierer mellom sikringsklasse
E700 og E1000. Sprøytebetong uten fiber brukes i forbindelse med sprøytebetongbuer og
portal. I portal skal det tettes med membran. Se tabell 3 for mer detaljer.
Tabell 6: Anslåtte mengder sprøytebetong, 1153 m3.
SPRØYTEBETONG

FORDELING

MENGDE m³

MERKNAD

E700

63 %

726

Sikringsklasse A/B og C (I og II)

E1000

33 %

381

Sikringsklasse D, E, F og G (III, IV, V og VI)

Uten fiber

4%

47

Buer

4.8.4

Buer

Sprøytebetongbuer brukes som tung sikring i stedet for full utstøping. Buene skal monteres
med jam, positiv krumning og en geometri i vertikalplanet lik teoretisk tunnelprofil - som er
parallellforskjøvet ut fra tunnelaksen. Det er svært viktig at buene blir fundamentert sikkert,
stødig og godt, noe som regel gjøres med god radiell forankring. Sprøytebetongen i buene
er uten fiber. Se også tabell 3 for mer detaljer.
Følgende forhold skal vektlegges spesielt ved montering av buer:
•

Alle boltene i buen skal stå på nøyaktig profilnummer, «stråle» helt radielt med
eksakt utstikk fra tunnelprofilet, innmålt med laser fra totalstasjon eller borerigg.

•

Ekstra forankring i buefot.

•

Det skal sprøytes tilstrekkelig avjevning før armeringen legges.

•

Buen skal etableres nede på rensket såle/hylle, og ned i grøft om nødvendig.

•

Buer ved stuff skal monteres innunder spilingen.

Enkeltarmerte buer er velegnet der trykkbelastninga fra berget er tilnærmet jevnt fordelt, og
sideberg i veggene gir god støtte. Armeringa gir i begrensa grad kapasitet for bøyemoment
men om armeringen legges på strekksiden av buen, dvs. nærmest kjørerommet, kan buen ta
noe skjevbelastning. Dobbeltarmerte buer har større kapasitet til å oppta trykkpåkjenninger
og bøyemomenter som resultat av konsentrerte eller svært ujevnt fordelte laster, begrenset
sidestøtte og geometriavvik. Se V520 for videre detaljer.
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-----------------------------------------------------------------------------Tabell 7: Anslåtte mengder buer, 21 stk.
BUER

FORDELING

ANTALL MENGDE ARMERING (KG)

MERKNAD

Enkeltarmerte 6-jerns buer på
og bak stuff

ca. 40%

8

2800

Buelengde 22 m,
armeringsvekt per bue 350 kg

Dobbeltarmerte 10-jerns buer på
og bak stuff
ca. 60%

13

7540

Buelengde 22 m,
armeringsvekt per bue 580 kg

Forankringsbolt Ø25, 4 m

45

Settes radielt som nedre bolt i
buen, 2 stk pr bue

Borbarhet, sprengbarhet og bruk av tunnelmassene
Borbarheten er ikke analysert for bergartene, men erfaringsmessig kan vi anta en middels
borbarhet. Sprengbarhet tilsier mengde sprengstoff som trenges for fragmentering av
bergmassen. Den er heller ikke analysert, men forventes å være god til middels.
Hvis det blir aktuelt å bruke bergmassene til bære- eller forsterkningslag, så må styrke- og
slitasjeegenskapene undersøkes nærmere ved hjelp av laboratorieanalyser. I første omgang
må det analyseres Los Angeles- (LA) og MicroDevalverdier (MD). Hvis materialet tilfredsstiller
parameterkravene må det utføres produksjonskontroll iht. N200. Vegteknolog bør kontaktes
før en prøvetar og vurderer resultater fra labanalysene.
På sikt er det ønskelig å fraksjonere sprengtsteinmassene slik at de minst mulig belaster
miljø og natur.

Klimaendringer
4.10.1 Klimapåvirkning
Det skal tas hensyn og høyde for klimaendringer i samband med planlegging av framtidige
prosjekt ift skredhendelser og sikringstiltak. I rapporten «Klima i Norge 2100» er det vist
eksempler på geologiske og skredfaglige klimatilpasninger [22]. Dokumentet gir fylkesvise
klimaprofiler til vegledning for hvordan vi lokalt bør ta høyde for klimaendringer.
Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte
problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og
flomstørrelser og skred. Ved utredning og kartlegging av skredfare i forbindelse med
arealplanlegging og utbygging er det derfor viktig at alle typer skred vurderes nøye.
Oppsummert er det en større sannsynlighet for bla jord-, flom- og sørpeskred i framtida.

4.10.2 Klimaregnskap
I dagens samfunn planlegges det og bygges det i store og små prosjekt og anlegg. Samtidig
med at dette skjer, tenkes det og ønskes det å gjennomføre slike med et så svakt som mulig
klimaavtrykk. Innunder klimaavtrykk kommer stikkord som elektrifisering av maskinparken,
kortreist stein og raffinering av bergmasser til anvendelse i anlegget. Dette for å nevne noen.
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Naturfarevurderinger
Ved hjelp av NVEs aktsomhetskart [23] er det påvist en skredhendelse innenfor planområdet
i 2009. Det østre forskjærings- og påhuggsområde er innenfor aktsomhetsområdet for flom
og begge områdene er innenfor aktsomhetsområdet for steinsprang, jord/flomskred og
snøskred.
Det er fra før av gjort skredfarevurderinger i området [21].

HYDROLOGI OG MILJØHENSYN - TOLKNING
Grunnvann, innlekkasje og konsekvenser for ytre miljø
Kartlegging viser at planlagt tunnel vil komme til å gå gjennom berggrunn gjennomsatt av
svakhetssoner og stedvis lite bergoverdekning. Dette sannsynliggjør muligheter for fukt,
vann og vanninntrengning. Feltbefaringer og andre studier har ikke avdekket ømfintlige
landskapstyper tilknyttet tunneldriving.
Utslipp av anleggsvann i samband med byggingen av tunnelen kan medføre problemer for
flora og fauna. For å skåne disse mot kommende naturinngrep må anleggsvannet håndteres
på en miljømessig god måte ift krav.
Ved planlegging av tunnelen skal det tas hensyn til hvilke forutsetninger som vil bli lagt til
grunn når det gjelder renhold som del av drift og vedlikehold. Som en hovedregel skal det
legges opp til en vaskefrekvens som sikrer at det ikke kreves spesielle tiltak for å samle opp
vaskevannet utenfor tunnelen.

Vannforhold i tunnel og miljøhensyn
Vannlekkasjer i tunnelen forventes som sonelekkasjer tilknytta påhuggsområdene, der det er
lite bergoverdekning, oppsprukket berg og i samband med kryssing av svakhetssoner.
Utslipp av anleggsvann i forbindelse med byggingen av tunnelen kan medføre problemer for
flora og fauna. Utslipp av anleggsvannet må håndteres på en miljømessig tilfredsstillende og
god måte. Avrenning fra tunnelen, både i anleggsfasen og senere, behandles i samsvar med
utslippstillatelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Sonderboring
Sonderboring foran stuff gjøres for å avdekke mulige store vannlekkasjer, for å undersøke
generell geologi, samt geometrien og vannforhold i svakhetssoner. Følgelig anbefales det at
tunnelen undersøkes systematisk med sonderboringer foran stuff mellom følgende profil:
•

24264 - 24395; 131 meter.

•

24630 - 24664; 34 meter.

Side 23 av 28

Ev. 136 Flatmark – Marstein; Mongehammartunnelen. Geologisk rapport til reguleringsplan nr. 50934-GEOL-40

-----------------------------------------------------------------------------Sonderboringene gjøres vanligvis med 24 meters lengde, minimum 2 hull pr. omgang, for å
få et godt bilde av geologien og lekkasjeførende sprekker. Overlappet skal være minimum 5
meter. I alt 400 bormeter totalt.

Tetthetskrav
Av hensyn til natur, miljø og tunneldriving samt stabilitet og vedlikehold av tunnelen, blir det
fastsatt generelle krav til innlekkasje. Det skal derfor etableres beredskap for injeksjon som
tettemetode og som bergartsforsterkning til for eksempel svakhetssoner og for å håndtere
store vannlekkasjer og utrasning på stuff.
Konsekvensen og sårbarheten ved en eventuell drenering av terrenget over tunneltrase anses
som relativt liten. Det antas behov for systematisk injeksjon når svakhetssoner skal krysses.
Det settes et krav om maksimal innlekkasje i tunnelen på 30 l/minutt/100 meter for hele
tunnelen. Dette for å hindre innlekkasje i tunnelen men óg for å hindre drenering og mulig
setning av bakken. Måling av innlekkasje gjøres med terskelmålinger og målinger på stuff
ved påtreff av vann.

Injeksjon
Med svakhetssoner beskrevet over og forventa høgt vanntrykk tilsier dette en beredskap for
injeksjon. Injeksjon forsterker berget og forbedrer stabilitetsproblemer der hvor en har vann
på stuff, oppsprukket berg og der svakhetssoner skal krysses. Basert på geologikartlegging,
erfaringer og foreliggende info, antas det behov for injeksjon av Mongehammartunnelen
tilsvarende ca. 145 meters lengde, eller ca. 10 stk injeksjonsskjermer med netto 15 meter
for hver. Normalt bygges en skjerm i 24 meters lengde med 15 meters avstand, dvs 9 meter
overlapp.
Normale forhold tilsier mengde mørtel pr. hull på 500 – 1500 liter, der stoppmengde mørtel
pr. hull er på 1500 liter. Hvis vi antar 30 hull pr skjerm tilsvarer dette mellom 15 m³ - 45 m³
injeksjonsmasse pr skjerm avhengig av hvor lett det går å injisere. Endelig kan vi regne med
147 – 440 m³ til sammen, altså 10 skjermer.

Vann- og frostsikring
Tunnelen er planlagt å gå gjennom områder med lite bergoverdekning og svakhetssoner slik
at vanndrypp og vannlekkasjer må kunne påregnes. Det anbefales vann- og frostsikring som
PE-skum av hele tunnelens lengde, i alt ca. 400 meter.
Frostisolasjon dimensjoneres for frostmengden på stedet. Ved fastsettelse av kriterier for
dimensjonering legges oftest frostmengden F10 (h°C) til grunn. F10 betyr at frostmengden
overskrides 1 gang i en 10-års periode. For Rauma kommune er F10 lik 4000.
Frostutsatte deler av tunnelen må ha en frostsikker vannavskjerming. Når det gjelder vannog frostsikring, blir dette detaljert og fastsatt på grunnlag av dimensjonerende frostmengder
utfra Statens vegvesen håndbøker N500 og N200, [1, 11].
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ANBEFALINGER, KRAV OG FORSLAG TIL MER UNDERSØKELSER
Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141
Veiledende grenseverdi for vibrasjoner fastsettes ut fra NS8141:2001 [12]. Standarden
omhandler grenseverdier for vibrasjoner i objekt som boliger pga grunnarbeider slik som
sprengning og pigging. Dette gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament. Grenseverdien
beregnes ut fra bl.a. grunnforholdsfaktor, byggverksfaktor, avstandsfaktor og kildefaktor og
gjelder for objekt som er 100 meter eller nærmere piggings- og sprengningssteder gitt at
objektet står på løsmasse. Står det på berg er det radius 50 meter som gjelder.
I planområdet er det lokalisert høgspentlinjer med stolper, jernbane og boliger innenfor
100-metersradiusen. Det er så gjort foreløpige beregninger for fastsettelse av grenseverdier
til vibrasjoner for pigging og sprenging tilknytta forskjæringene og Mongehammartunnelen.
Tabell 8 viser foreløpige grenseverdier jfr NS-8141, 2001-utgaven for sprengning og for
pigging.
Merk at beregna grenseverdier for sprengning er i blått og pigging er i rødt. Beregningene er
gjort fra et konservativt perspektiv. Trolig kan reelle grenseverdier settes til 15 mm/sek.
Det skal utføres vibrasjonsmålinger under anlegget til Mongehammartunnelen. Innunder
dette faller sprengnings- og piggingsarbeider i samband med forskjæringene og tunnelen.
Målingene skal gjennomføres iht. NS8141, 2001-utgaven.
Tabell 8: Beregninger av veiledende grenseverdier for sprengnings- og piggingsarbeider.
Lokasjon kilde for rystelser
Høgspent ved østre forskjæring
Høgspent ved østre forskjæring
Jernbanelinja
Jernbanelinja
Bolig 8368
Bolig 8368

Profil Grunnforhold
24255
24255
24270
24270
24670
24670

v 0 =20 mm/s

Usikker grunn
Usikker grunn
Løsmasser/pukk
Løsmasser/pukk
Sand/grus
Sand/grus

20
20
20
20
20
20

Fg
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

Fb
kb

km

0,65
0,65
1,00
1,00
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20
1,00
1,00

Fb

Fd

d m F k Beregnet grenseverdi*

0,80
0,80
1,00
1,00
0,60
0,60

7,00
7,00
46,00
46,00
68,00
68,00

sprengning/pigging

kf kb*km*kf

0,70
0,70
0,75
0,75
0,80
0,80

0,55
0,55
0,90
0,90
0,80
0,80

1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8

15,72
12,58
32,40
25,92
17,28
13,82

*Beregnet grenseverdi hvor benevnelse er mm/s målt i vertikal svingehastighet

6.1.1

Objektbesiktigelse

Før sprengnings- og anleggsarbeider igangsettes skal det utføres en tilstandsvurdering av
berørte objekter jfr NS8141, 2001-utgaven. I en slik inngår det kartlegging og vurdering av
tilstand til de objekter som er innenfor 100-metersradiusen (tabell 8) som vil kunne påvirkes
av vibrasjoner fra anlegget. For sprengningsarbeider gjelder dette også for lufttrykkstøt. Det
er vanlig at tredjepart utfører denne oppgaven.
Før anlegget tar til skal det monteres måleinstrumenter som registrerer vertikale svingninger
på fundament til de respektive objekter. Under planlagte anleggsarbeider skal det utføres
vibrasjonsmålinger hele perioden der sprengnings- og piggingsarbeider berøres av NS 8141.
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Miljøgeologi
Med miljøgeologi menes her problemstillinger knyttet til radioaktivitet og syredannende
bergarter som kan gi sur avrenning. Bergarter kan ha et syredannende potensial som følge
av sulfidforvitring, som videre kan medføre sur avrenning fra deponerte masser ut i bekker,
elver og grunnvann. Påtreffes bergarter med syredannende mineraler og tungmetaller, må
sprengtsteinmassene håndteres og/eller deponeres som spesialavfall jfr forurensningsloven,
se veileder om deponering av syredannende bergarter [17].
Radongass genereres fra nedbryting av radioaktive U/Th/K-kjerner og kan sammen med
gammastråling utgjøre ei utfordring knyttet til HMS og/eller deponering. Radioaktive kjerner
har vanligvis utspring fra granitter, men kan via geologiske prosesser som metamorfose og
forvitring anrikes til høye konsentrasjoner i andre bergarter og andre steder enn opprinnelig.
I planområdet er det ifølge NGU [18] moderat til lav aktsomhetsgrad. Det er uansett ønskelig
og det anbefales måling med XRF av berggrunnen før anlegget starter opp.

Geologisk og ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen
Geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging skal utføres i henhold til N500 [1]. Hver salve
skal kartlegges før det bestemmes sikring i form av bolt, sprøytebetong osv. Personell som
utfører geologisk kartlegging må ha geologisk og ingeniørgeologisk kompetanse, herunder:
•

Kjennskap til de utførte grunnundersøkelsene.

•

Kjennskap til innholdet i denne rapporten.

•

Erfaring med kartlegging etter Q-metoden.

•

Erfaring med å beslutte omfang og metoder for permanentsikring av tunneler.

•

Kjennskap til sårbarhetsanalysen for prosjektet.

•

Kjennskap til innholdet i N500 og V520.

Da det er et tidkrevende og omfattende arbeid er ei gunstig ordning at kartleggingen utføres
av et lag bestående av kontrollingeniører og/eller geologer - ingeniørgeologer i samarbeid
med erfaren geolog/ingeniørgeolog som har det overordnede ansvaret. Kontrollingeniørene
og/eller ingeniørgeologen har ansvaret for å legge det innsamlete geologimateriale inn i
Novapoint Tunnel. Her må følgende inngå i dokumenteringen av de geologiske forholdene:
•

Tegning/skissering av geologiske forhold og geologiske data under driving av tunnel.

•

Foto av hver salve; et oversiktsfoto med hele stuffen, heng og vegger, så et foto av
venstre og høyre side. Er det spesielle og/eller avvikende forhold må disse også
fotodokumenteres. Dette gjøres etter vask av bergflater og før betongsprøyting.

•

Innlegging av geologiske data i programvaren Novapoint Tunnel, med sammenstilling
og kontroll mot utført sikring.

•

MWD-avlesninger, –vurderinger og -tolkninger.

•

Prøvetaking av leirmaterialer fra svakhetssoner, sprekker og slepper for videre
analyser i laboratorium.

•

Deformasjonsmålinger i større svakhetssoner, særlig ved påvisning av (svelle)leire.
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-----------------------------------------------------------------------------Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for
tunnelen.

Dokumentasjon av utført sikring
Utført sikring må dokumenteres i hht til krav gitt i prosesskode for tunneler, hovedprosess 3
i Håndbok R761 Prosesser [19]. Dette gjelder omfang av utført sikring, prøvetrekking og
prøvetaking. En løsningsorientert, fornuftig og god dialog mellom byggherre og entreprenør
er ønskelig. Prøvetaking og prøvetrekking utføres på de mest kritiske områdene av tunnelen.

Anleggstekniske forhold
Av hensyn til drivevann og eventuell innlekkasje anbefales det driving fra én retning, dvs fra
vest. Tunnelen går på stigning fra vest mot øst.

Forslag til videre undersøkelser
1. Det er ønskelig med ytterligere totalsonderinger for å kartlegge forhold mellom berg
og løsmasser.
2. Det bør tas bergprøver for vegteknologiske formål
3. Det bør utføres kartlegging av berggrunnen med XRF langs traseen før anlegg.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
Det er ikke påvist spesielle forhold som påvirker drivingen av tunnelen. Nedenfor følger en
del forhold som kommenteres. Listen er ikke uttømmende:
•

I og ved begge tunnelpåhuggene må løsmassene og eventuelle løse blokker arbeidsog permanentsikres før anleggsarbeidene tar til.
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