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INNLEDNING
Bakgrunn
Statens vegvesen er i reguleringsplanfase for ny trase E 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 lengste tunnelen Ryggtunnelen. Vegtunneler [1] er gjeldene for denne rapporten.
Det er blitt utført geologiske undersøkelser til reguleringsplanen for planlagt tunnel sommer
og høst 2020. Figur 1 er et oversiktskart til planområdet.

Rapportens innhold
Denne rapporten omhandler Ryggtunnelen med påhuggs- og forskjæringsområder samt om
skredfare og skredtiltak. Rapporten er delt opp i en fakta- og tolkningsdel. Denne rapporten
gir en beskrivelse av geologiske forhold, geologiske og ingeniørgeologiske vurderinger og
anbefalinger. Rapporten er utarbeidet av Finn Sverre Karlsen.

Trasevalg, linjeføring og tunneltverrsnitt
Ryggtunnelen er en fjelltunnel planlagt å gå fra øst til vest der østre påhugg er planlagt i ca.
profil 21750 – og vestre påhugg i ca. profil 22857. Tunnelen blir ca. 1107 meter lang med et
fall på -1,09 % fra østre påhugg. Framskreden ÅDT 20 år er på ca. 2300 kjøretøy/døgn.
Ryggtunnelens tverrsnitt er opprinnelig planlagt etter HB N100, [20], dvs T9,5-tversnitt.
Statens vegvesen velger imidlertid å planlegge inn T10,5. Tunnelen er i klasse B.
I forskjæringene før begge påhuggene er det planlagt bygget betongportaler. Traseen regnes
som bestemt men kan bli justert med noen få meter på seinere planstadium.
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Figur 1abc: Øverst er et oversiktskart for planområdet, tunneltrase stipla i svart. Midtre og undre er
geologiske kart over hhvis østre og vestre del av Ryggtunnelen der rødt er berggrunnsblotninger og
grått er svakhetssoner. De to underste er utsnitt av V001a. Målestokk 1:1000.
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Geoteknisk kategori
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 lite
bergoverdekning i tillegg til at den kommer til 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.
Geoteknisk kategori 3 medfører uavhengig prosjekteringskontroll (U), dvs at kontrollen
utføres av et annet foretak enn den prosjekterende. Skjema for valg av geoteknisk
kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og kontrollform er vist på side 2 i rapporten.

UTFØRTE UNDERSØKELSER
Tidligere undersøkelser
Det er fra før gjort undersøkelser i området på temaet skred og skredfarevurdering [21].

Undersøkelser i denne planfase
2.2.1

Seismikk

Det ble skutt seismikk i 2019 etterfulgt av rapport [3]. Uttrykk 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 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. Seismikklinjene er vist på V001ab.

2.2.2

Geoteknikk

I 2020 ble det utført geotekniske undersøkelser. De boringene som ble utførte befinner seg
alle utenfor planområdet på V001ab i denne rapporten. Uansett viser de 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 store vansker med å fastslå hvor dypt det er til fast berg.

2.2.3

Geologisk kartlegging og tolkning i denne planfase

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 egne dronefilmer og -bilder fra området. NGUs berggrunns- og løsmassekart [4,
5] er også benyttet.
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FAKTADEL - GRUNNFORHOLD
Topografi og markslag
Det undersøkte området befinner seg i indre deler av Møre & Romsdal. Denne delen av
Romsdalen befinner seg i noe av det mest spektakulære av landskaper i Norge. Planområdet
ligger 85 – 90 moh og er omgitt av 1400 - 1700 meter høye fjell på sør- og nordsia av
Romsdalen. Ryggtunnelen går inn i sidebratt terreng og kommer ut lengre nordvest i en
berghammer.
I og ved østre forskjærings- og påhuggsområde er boniteten uproduktiv lauvskog i
blokkmark mens det i vestre tilsvarende område er blanding av uproduktiv lauvskog og
barskog av særs høy skogsbonitet [23].

Figur 2: Skråfoto av planlagte Ryggtunnelen, sett 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 også 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. Det er usikkerhet om
dette er fast berg eller deler av blokker. Undersøkelsene viser humusholdige elveavsetninger
av sand og silt, breelvavsetning og ur/blokker. Videre ligger det partier med myr og dyrka
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er det store mektigheter av skredmateriale. Planområdet for Ryggtunnelen ligger 102 – 89
moh og er under marin grense (MG), som i dette området er ca. 120 moh, se figur 3.

Figur 3: Løsmasse- og maringrensekart fra NGU [4] med planområdet for Ryggtunnelen i rektangel.
Skredmateriale dominerer i dalsidene og elv- breelvavsetninger dominerer dalbunnen.

Berggrunnsgeologi
Egen kartlegging viser at berggrunnen i planområdet består av en granittisk båndgneis,
stedvis 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. NGU-kartet for berggrunn [5] er grovt men samsvarer
med berggrunn og strukturgeologi i området.

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

Borbarhet, sprengbarhet og bruk av tunnelmassene
Borbarheten er ikke analysert for bergartene, men generelt sett forventes det middels
borbarhet. Sprengbarhet tilsier hvor mye sprengstoff som trenges for å fragmentere
bergmassen. Sprengbarheten er ikke analysert, men forventes å være god til middels.
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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. Det er ikke tatt materialprøver og
gjort labanalyser av bergmassen langs planlagt trase.
På sikt er det ønskelig å differensiere sprengtsteinmassene slik at utnyttelsesgraden er
optimal og at dette belaster miljø og natur minst mulig.

Naturressurser som løsmasser og berggrunn
Den planlagte Ryggtunnelens vestre forskjæring vil kunne komme i konflikt med potensielt
drivverdige forekomster av grus [7].

Bergspenninger
Det undersøkte området er et landskap med høgt relieff og 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 antas det anisotropiske bergspenninger med mulige driveproblemer
knytta til skjev innspenning og sprakeberg gjennom deler av tunnelen. Det er ikke foretatt
bergspenningsmålinger.

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, lagdeling og lignende som opptrer i berggrunnen.
S1 er den tektoniske foliasjonen og eldste struktur. I tillegg er det andre strukturgeologiske
elementer er å finne i hele området, på knauser, åser og i bergskjæringer langs vegen.
Strukturene varierer i grad og omfang av utholdenhet og gjennomsetning. I tillegg er det
sporadiske strukturer. Strukturene vises også som store, regionale formelement i
Romsdalen, se figurer 1, 2, 3.
Det er foretatt strukturmålinger i og ved begge påhuggs- og forskjæringsområder. Disse er
presenterte på figur 5ab og 6ab, samt tegning V001.
Strukturer, sprekketetthet og sprekkeorientering er beskrevet under. Videre er analysene av
disse beskrevet i kapitlet om svakhetssoner.

3.8.1

Østre del av Ryggtunnelen, profil 21500 - 22200

S1 er en dominerende regional struktur. Den er duktilt deformert og har snitt orientering på
100º/45º. Den har en del variasjon i strøk og fall pga folding. Sprekkeavstanden er ca 0,01 –
0,03 meter. Bergflatene er stort sett grove og bølgete. Det er ikke påvist mineralisering i S1.
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-----------------------------------------------------------------------------S2 er også en regional struktur som preger landskapet og konjugerer med S4. Den er sprøtt
deformert riftstruktur med orientering på 325º/80º. Bergflatene er glatte, sprekkeavstanden
varierer fra 1 – 10 meter.
S3 er som S2 og S4 en regional struktur med preg på landskapet. Den er som S2 en sprøtt
deformert riftstruktur med orientering på 225º/80º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden
er om lag 10 meter.
S4 er en regional sprø struktur. Den konjugerer med S2 og er på samme vis sprøtt deformert
fra rifting og med en snitt orientering på 155º/80º. Bergflatene er glatte, sprekkeavstanden
varierer fra 10 - 20 meter.
S5 er også en regional struktur men preger landskapet mindre enn de øvrige strukturer.
Trolig konjugerer S5 både med S2 og S4. Den er sprøtt deformert struktur med orientering
på 355º/85º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden varierer fra 20 - 50 meter.

S2:325º/80º

S5:355º/85º

S1:100º/45º

S4:155º/80º
S3:225º/80º

Figur 5a: Sprekkerose med de viktigste strukturer til Ryggtunnelens østre del. Strukturene er
sammenstilte med tunnelens orientering i dette området, her vist i blått.
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Figur 5b: Kontur- og storsirkelplott med de viktigste strukturer i Ryggtunnelens østre del. Strukturene
er sammenstilte med tunnelens orientering i dette området, her vist i blått.

3.8.2 Vestre del av Ryggtunnelen, profil 22200 – 22900
S1 er en dominerende regional struktur. Den er duktilt deformert og har snitt orientering på
110º/75º. Den har en del variasjon i strøk og fall pga folding. Sprekkeavstanden er ca 0,01 –
0,03 meter. Bergflatene er stort sett grove og bølgete. Det er ikke påvist mineralisering i S1.
S3, samme som østre del, er en regional struktur med preg på landskapet. Den er en sprøtt
deformert riftstruktur med orientering på 205º/60º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden
er om lag 10 meter.
S4 er en regional sprø struktur med en snitt orientering på 170º/75º. Bergflatene er glatte,
sprekkeavstanden varierer fra 10 - 20 meter.
S5 er også en regional struktur men preger landskapet mindre enn de øvrige strukturer. Den
ser ut til å konjugere med S3 og S4. Den er sprøtt deformert struktur med orientering på
10º/80º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden varierer fra 20 - 50 meter.
S6 er en regional sprø struktur med en snitt orientering på 295º/85º. Bergflatene er ru,
sprekkeavstanden varierer fra 10 - 20 meter. S6 konjugerer med S1.
S7 er også en regional sprø struktur men preger landskapet mindre enn de øvrige strukturer.
Den ser ut til å konjugere med S3 og S5. Den er sprøtt deformert struktur med orientering
på 35º/85º. Bergflatene er ru og sprekkeavstanden varierer fra 20 - 50 meter.
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S6:295º/85º

S7:35º/85º

S1:110º/75º

S4:170º/75º
S3:205º/60º

Figur 6a: Sprekkerose med de viktigste strukturer til Ryggtunnelens vestre del. Strukturene er
sammenstilte med tunnelens orientering i dette området, her vist i blått.

Figur 6b: Kontur- og storsirkelplott med de viktigste strukturer i Ryggtunnelens østre del. Strukturene
er sammenstilte med tunnelens orientering i dette området, her vist i blått.
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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
vann og senking av grunnvannsnivå kan ha negativ innvirkning på miljøet. Innsjøer og/eller
myrområder er ikke registrert over tunneltraseen, det er kun elver og bekker som renner i
svakhetssoner. Elva Kvernagrova krysser planlagt østre forskjæringsområde og må håndteres
både under anlegg og permanent. Det er ikke påvist brønner verken i berg eller løsmasser i
eller ved planlagt trase [8].

Naturfare
Ifølge NVEs aktsomhetskart er det følgende naturfarer i planområdet [24]:
Snøskred: I begge forskjærings- og påhuggsområde er en innenfor aktsomhetsområde for
snøskred mens det i vestre forskjærings- og påhuggsområde er innenfor utløsningsområde
for snøskred.
Flom: I østre forskjærings- og påhuggsområde er en innenfor aktsomhetsområde for flom.
Jord- og flomskred: Både østre og vestre forskjærings- og påhuggsområder er innenfor
aktsomhetsområde for jord- og flomskred.
Steinsprang: Begge forskjærings- og påhuggsområder er innenfor aktsomhetsområde for
steinsprang.

INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER - TOLKNINGSDEL
Svakhetssoner
Fra feltbefaringer, kart, dronefotos og seismikkdata tilknyttet reguleringsplanen er det
registrert seks svakhetssoner i planområdet. Generelt består svakhetssoner av bergmasse
med dårlig kvalitet og opptrer som regel skifrig og rik på glimmer/amfibol gjerne fuktig
og/eller vannførende. Svakhetssonene er registrerte i dagen, men tolka i dypet som
beskrevet under og vist på V001. Redusert ganghastighet fra seismikken antyder dårligere
bergmassekvalitet, høyere grad av skifrighet og mulig vannføring. De seks sonene vil trolig
krysse tunnelrommet slik at de får konsekvens for drivingen av Ryggtunnelen.

Svakhetssonene ses som lineamenter på kart og opptrer som markerte innhakk og små daler
i terrenget. De er klart definerte av lineament og strukturer som S1 og S2. Svakhetssonene
antas å opptre på følgende måte:
Sone 1: Mellom profil 21800 - 21810 er det i dagen en svakhetssone som antas å krysse
traseen med en ca. 90° vinkel. Sonen er ca. 3 meter bred i dagen og sammensatt av flere
struktursett. Den domineres av S3-strukturene og antas å ha et bratt forløp ned i grunnen.
Trolig påtreffes Sone 1 ca. profil 21800 - 21805. Fra dronefotos antas det 0,5 - 2 meter
løsmasser i terrenget over Sone 1, noe som betyr en bergoverdekning på ca. 25 meter.
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-----------------------------------------------------------------------------Sone 2: Mellom ca. profil 21825 – 21835 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med 70° - 90° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt men domineres
av S1- og S3-strukturene. Den antas å ha et noenlunde bratt forløp ned i grunnen og vil
påtreffes antatt mellom profil 21820 – 21835. Fra nærmeste seismikkprofil nr 9, som ligger
85 meter vest for traseen, er tolket dyp til løsmasse/ur på ca 30 meter. Våre antakelser for
Sone 2 er en bergoverdekning på ca. 15 meter.
Sone 3: Mellom profil 21838 – 21845 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med ca. 70° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og domineres av
S1- og S3-strukturene. Den antas å ha et noenlunde bratt forløp ned i grunnen og vil
påtreffes antatt mellom profil 21835 – 21843. Fra nærmeste seismikkprofil nr 9, som ligger
85 meter vest for traseen, er tolket dyp til løsmasse/ur på ca 30 meter. Våre antakelser for
Sone 3 er en bergoverdekning på ca. 15 meter.
Sone 4: Mellom profil 21890 – 21900 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med ca. 45° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og ser ut til å
domineres av S1-strukturene. Den antas å ha et noenlunde bratt forløp ned i grunnen og vil
påtreffes antatt mellom profil 21880 – 21890. Fra nærmeste seismikkprofil nr 8, som ligger
60 meter vest for traseen, er tolket dyp til løsmasse/ur på ca 20 meter. Våre antakelser for
Sone 4 er en bergoverdekning på ca. 6 meter.
Sone 5: Mellom profil 21930 – 21960 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med 30° - 50° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og ser ut til å
domineres av S2-S4, S1- og S5-strukturene. Den antas å ha et noenlunde bratt forløp ned i
grunnen og vil påtreffes antatt mellom profil 21930 – 21960. Fra nærmeste seismikkprofil nr
8, som ligger ca. 25 meter vest for traseen, er tolket dyp til løsmasse/ur på 25 – 30 meter.
Basert på feltobservasjoner, seismikk og dronefotos blir våre antakelser for Sone 5 en
bergoverdekning på 10 – 15 meter.
Sone 6: Mellom profil 22030 – 22050 er det en sammensatt svakhetssone som i overflata
krysser traseen med 30° - 40° vinkel. Sona er strukturgeologisk sammensatt og ser ut til å
domineres av S2- og S4-strukturene. Den antas å ha et bratt forløp ned i grunnen og vil
påtreffes antatt mellom profil 22035 – 22045. Fra nærmeste seismikkprofil nr 7, som ligger
ca. 13 meter vest for traseen, er tolket dyp til løsmasse/ur på 25 – 30 meter. Basert på
feltobservasjoner, seismikk og dronefotos er det antatt en bergoverdekning på 44 meter for
Sone 6. I dagen krysser en bekk over traseen; en må påregne fukt- og vanninntrengning
under tunneldrivingen.

Bergoverdekning
Bergoverdekningen beskrevet under er anslått ut fra dels observert og dels antatt bergflate
og vertikal avstand ned til tunnelheng. Seismikklinjene dekker bare deler av planområdet.
Bergoverdekningen i østre påhugg ca. i profil 21755 er om lag 8 meter og i det vestre
påhugg i ca. profil 22855 er det om lag 8 meter. Fra østre påhuggsflate og inn til en
passerer profil 21900 er det stedvis avtakende bergoverdekning, på det minste nede i ca. 6
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-----------------------------------------------------------------------------meter; ca. profil 21885 i Sone 4. Tunnelen er planlagt å gå relativt nært dalsiden over større
deler. På det meste er det ca. 150 meter overdekning i profil 22400. Dronebilder o.a. viser
store urmasser i dette området, så trolig er selve bergoverdekningen i dette området 120 –
130 meter. Mesteparten av tunnelen har en bergoverdekning på 80 – 100 meter.

Bergmassekvalitet
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.
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 Ryggtunnelen i tabell 1 og figur 7.
Tabell 1: Antatte bergklasser for Ryggtunnelen, ca. 1107 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

31
45
16
4
4

God
Middels
Dårlig
Svært dårlig
Ekstremt dårlig

Figur 7: Antatte bergklasser med farger som i tabell 3. Klassifiseringa er geologisk tolkning i dagen. NB
vertikal overdrivelse. Fargene er de samme som i tabell 3.

Forskjæringer, påhuggsområder og tunnel
4.4.1

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
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-----------------------------------------------------------------------------vanlige vegger jfr N200, med helling 10:1, [11]. Selv om det er tegnet inn permanent hylle på
tverrprofil frarådes dette pga det veldig bratte terrenget. Dette blir gjort i et senere
planstadium.

For å hindre steinsprang og arbeidssikring av de to forskjærings- og påhuggsområde
anbefales det rasfanggjerder før selve arbeidet med tunnelen tar til. For det østre området vil
det trenges 70 meters lengde over selve påhuggsflata og 80 meter fra forskjæringens høyre
hjørne langs høyre side av forskjæringen til det er overlapp med skredvollen, en total lengde
på om lag 150 meter. For det vestre området vil det trenges 50 meters lengde over selve
påhuggsflata. Rasfanggjerdet dimensjoneres 3000 kJ lastekapasitet og 5 meters høyde.
Mellom hver stolpe er det 8 meter, dvs 21 – 22 stolper. Se [21] og V001.
I denne planfasen er det 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, noe som tilsvarer høyden på tunnelhengen slik den vil se ut i lengdeprofil.
Normal metode er å etablere påhuggsflate 90º på senterlinja, men i dette tilfellet med så
bratt terreng, landskapsvern 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. Plassering av påhugg er gjort så detaljert som mulig på
dette plannivå, men blir endelig bestemt i byggefasen.

4.4.2

Østre forskjærings- og påhuggsområde

Østre forskjæring skjærer inn i berg i dagen fra sørvest ca. i profil 21710 og fortsetter derfra
som tosidig forskjæring med ur og løsmasser til påhuggsflate i ca. profil 21750. Traseen har
en vinkel ca. 70° på terrenget, se V001.
Over forskjæringens høyre side og påhugget heller terrenget bratt opp mot nordøst. Høgre
hjørne mellom forskjæring og påhuggsflate blir ca. 24 meter på det høgste, hvor 1 – 2 meter
utgjør blokker, ur og andre typer løsmasser. På venstre side er hjørnet 6 meter. Det
anbefales å følge kotene for etablering av påhuggsflate, dvs skrå påhuggsflate, se V001.
Dette for å unngå så stor høgde som mulig. Den tosidige østre forskjæringen blir ca. 38
meter lang på høgre side og ca. 25 meter lang på venstre side. Det planlegges et
rasfanggjerde på 150 meter i området. I tillegg er det planlagt skredvoll og en portal på ca.
85 meter i påhuggsområdet, [21]. Rasfanggjerde til dette påhugget er midlertidig og skal tas
ned etter anlegg.

4.4.3

Vestre forskjærings- og påhuggsområde

Vestre forskjæring skjærer inn i berg i dagen fra vest ca. i profil 22870 og fortsetter derfra
som tosidig forskjæring med løsmasser til påhuggsflate i ca. profil 22857. Traseen vinkler
med om lag 60° på terrenget. Overdekningen i profil 22857 i vestre påhuggsflate er på om
lag 8 meter – av dette antatt 1 – 2 meter løsmasser, dvs en bergoverdekning på 6 – 7 meter.
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-----------------------------------------------------------------------------Over påhugget heller terrenget slakt opp mot nordøst. Hjørnene mellom forskjæring og
påhuggsflate blir ca. 16 meter på det høgste, hvor1 – 2 meter utgjør løsmasser. Den tosidige
vestre forskjæringen blir ca. 23 meter lang på høgre side og ca. 13 meter lang på venstre
side. Det planlegges et rasfanggjerde på 50 meter i området. I tillegg er det planlagt
skredvoll og en portal på ca. 35 meter i påhuggsområdet, [21]. Rasfanggjerde til dette
påhugget er midlertidig og skal tas ned etter anlegg.
Tabell 2: Anslåtte typer og mengder sikring til østre og vestre forskjæringer med påhugg.
SIKRINGSTYPE

ANTALL

ENHET

3 meters bolter - fullt innstøpte

75

Stk.

4 meters bolter - fullt innstøpte

75

Stk.

5 meters bolter - fullt innstøpte

70

Stk.

3 meters bolter - endeforankra

70

Stk.

Bånd

40

Stk. (á 3 meter)

Nett

250

M²

Sprøytebetong

120

M³

Tørrmur

100

Lm

Forbolter

124

Stk.

Portaler

120

Lm

Rasfanggjerde over østre og vestre forskjæring/påhuggsflate

150

Lm

Sikringsomfang Ryggtunnelen
N500 [1] knytter hver bergklasse til sikringsklasser med sikringsmetoder tilpasset geologien.
Sikring, metode og omfang er basert på N500, Q-systemet og helhetsvurdering. I områder
med bergklasser E-F(G) vil det være aktuelt med både redusert salvelengde og delte salver.
Tabell 3: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser for Ryggtunnelen, ca. 1105 meter lang.
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

D

E*

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

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

% av tunnel

Meter i tunnel

30,8

340

45,2

500

14,5

160

4,7

52

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
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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
Ekstremt dårlig
bergmasse.

F*

Q = 0,1 - 0,01

Eksepsjonelt dårlig
bergmasse, stort sett
løsmasse, Q<0,01

G

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
Sikringsklasse VI
- Driving og permanent sikring
dimensjoneres spesielt

4,8

53

0

0

*Bergklasse E og F er hovedsakelig i påhuggsområdene og der det er svakhetssoner med lite bergoverdekning.

Det bemerkes at nisjer og tekniske rom ikke er tatt med i tabellene 3 – 7. Teoretisk
tunnelspenn for Ryggtunnelen er 10,5 meter. Erfaringsmessig legger entreprenør utenfor
dette profilet, og kan bli opptil 12 meter. Ifølge beregningsmetoder skal boltelengden i heng
være om lag 4 meter. 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 Ryggtunnelen forventes det strekninger
med slik skjev innspenning. For bolting på stuff der øyeblikkelig sikring er avgjørende,
brukes i dag kombinasjonsbolter som endeforankres med ekspansjonshylse og siden
ettergyses.
Total lengde langs forskjærings- og påhuggskanter for begge områdene til tunnelen er på
ca. 185 meter. Antall forbolter er 1 forbolt/1,5 meter langs total lengde forskjæring- og
påhuggskant, som tilsvarer ca. 124 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.
2202 m² og anbefales sikra med en tetthet på 1 sikringsbolt/10 m², om lag likt fordelt på
boltelengde. Dette gir til sammen 220 bolt. Det tas med for sikkerhets skyld 70 stk
endeforankra sikringsbolter. En beregning basert på ovennevnte klassifisering gir følgende
sikringsbehov for tunnelen:
•

4715 stk. radielle bergbolter (4,27 bolter/lm)

•

1662 stk. forbolter (1,50 bolter/lm)

•

3028 m3 sprøytebetong (2,74 m3/lm)

•

44 stk. sprøytebetongbuer (0,04 bue/lm)
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Sikringsbolter i tunnelen
Sikringsbolter som radielle bolter i 4- og 5-meters lengde settes inn systematisk ift
sikringsklasse og helhetsvurdering.
Tabell 4: Anslåtte mengder radiell boltesikring, 4715 stk.
BOLTELENGDE

FORDELING

ANTALL

MERKNAD

4 meters bolter

ca. 60 %

2812

Heng, vegger opp til 4,5 meter over såle

5 meters bolter

ca. 40 %

1874

Heng i breddeutvidelser og ellers i områder med lavt innspenn

4.6.1

Forbolter

Forboltene settes med avstand beroende på sikringsklasse. De settes 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 mye oppsprukket kan
det være vanskelig å bore tilnærmet horisontalt og få inn boltestål etterpå – følgelig er
selvborende stag tatt med.
Tabell 5: Anslåtte mengder forbolter 1662 stk.
FORBOLTER

FORDELING

ANTALL

MERKNAD

6 meter

ca. 60%

1000

Ø 32 mm

8 meter

ca. 27%

450

Ø 32 mm

6 meter – selvborende stag

ca. 13%

215

Bånd

ca. 20% av forboltene

333

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

4.6.2

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.
Tabell 6: Anslåtte mengder sprøytebetong, 3028 m3.
SPRØYTEBETONG

FORDELING

MENGDE m³

MERKNAD

E700

63 %

1895

Sikringsklasse A/B og C (I og II)

E1000

33 %

990

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

Uten fiber

4%

120

Buer

4.6.3

Buer

Sprøytebetongbuer brukes som tung sikring framfor full utstøping. Det er svært viktig at
sprøytebetongbuene blir fundamentert sikkert og godt, noe som regel gjøres med god
radiell forankring. Sprøytebetongen i buene er uten fiber. Følgende forhold skal vektlegges

spesielt ved montering av buer:
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Alle boltene i buen skal stå på nøyaktig profilnummer, helt radielt og ha korrekt
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 trykkbelastningen fra berget er tilnærmet jevnt fordelt,
og sideberget i veggene gir god støtte. Dobbeltarmerte buer har større kapasitet til å oppta
bade trykkpåkjenninger og bøyemomenter, som resultat av konsentrerte eller svært ujevnt
fordelte laster, begrenset sidestøtte og geometriavvik. Se V520 for videre detaljer.
Tabell 7: Anslåtte mengder buer, 44 stk.
BUER

FORDELING

ANTALL MENGDE ARMERING (KG)

MERKNAD

Enkeltarmerte 6-jerns buer på
og bak stuff

ca. 40%

18

6300

Buelengde 22 m,
armeringsvekt per bue 350 kg

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

26

29580

Buelengde 22 m,
armeringsvekt per bue 580 kg

Forankringsbolt Ø25, 4 m

90

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

Klimaendringer
I planlegging skal det tas hensyn og høyde for klimaendringer. Eksempel på grunnlag for
geologiske- og skredfaglige klimatilpasninger er i «Klima i Norge 2100» [22]. Dokumentet
gir fylkesvise klimaprofiler for hvordan vi lokalt bør ta høyde for dette. 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.

Naturfarevurderinger
De vurderinger gjort i dette kapittel bygger på observasjoner gjort i felt og ut fra NVE [23]. I
dette kap kommer vurderingene som er gjort. Det er fra før av gjort skredfarevurderinger i
området [21]. Planområdet ligger i meget bratt terreng og har gjennomgått flere snø- og
steinskred og steinsprang. I grunnen er dette årsaken til prosjektet. Samla sett ligger
området utsatt til flomfare fra elva Rauma og snøskred, steinsprang og steinskred i og ved
begge dagsonene til tunnelen. Likeså jordskred. Tiltak for å redusere naturfarene er
rasfanggjerder og portaler.
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HYDROLOGI OG MILJØHENSYN - TOLKNING
Miljøgeologi og håndtering av sprengtsteinmasser
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 alunskifer [17].
Planområdet har ifølge NGU [18] moderat til lav aktsomhetsgrad. Videre undersøkelser med
XRF bør utføres for å avdekke om sprengsteinsmassene utgjør en miljørisiko, og følgelig må
deponeres som spesialavfall.

Grunnvann, innlekkasje og konsekvenser for ytre miljø
Kartlegging viser at planlagt tunnel vil komme til å gå gjennom berggrunn gjennomsatt av
svakhetssoner og generelt lite bergoverdekning. Dette sannsynliggjør muligheter for fukt,
vann og vanninntrengning. Feltbefaringer og andre studier har ikke avdekket ømfintlige
landskapstyper tilknyttet tunneldriving.
Vannlekkasjer i tunnelen forventes som sonelekkasjer tilknytta påhuggsområdene, der det er
lite bergoverdekning, oppsprukket berg og i samband med kryssing av svakhetssoner.
Det renner ei elv langs Sone 6 ca. mellom profil 22030 - 22050. Dette er et område hvor det
er potensiale for innlekkasje.
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 og injeksjon
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:
•

21755 – 22255; 500 meter. Innbefatter bla Sone 4.

•

22700 – 22860; 160 meter.

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 ca. 5 meter.
I alt 1680 bormeter totalt.
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Injeksjon
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.

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 der det påvises drypp og lekkasje.
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].

ANBEFALINGER, KRAV OG FORSLAG TIL MER UNDERSØKELSER
Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141
Veiledende grenseverdi for vibrasjoner fastsettes fra NS8141:2001 [12]. Denne standarden
omhandler grenseverdier for vibrasjoner i objekt som boliger pga grunnarbeider slik som
sprengning og pigging. De 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.
I planområdet er det lokalisert 2 objekt som høgspentlinjer innenfor 100- metersradiusen.
Det er derfor gjort foreløpige beregninger for fastsettelse av grenseverdier til vibrasjoner for
pigging og sprenging tilknytta forskjæringene og Ryggtunnelen. Tabell 8 viser foreløpige
grenseverdier jfr NS-8141, 2001-utgaven for sprengning og for pigging.
Det skal utføres vibrasjonsmålinger under anlegget til Ryggtunnelen. Innunder dette faller
sprengnings- og piggingsarbeider i samband med forskjæringene og tunnelen. Målingene
gjennomføres iht. NS8141, 2001-utgaven.
Tabell 8: Beregninger av veiledende grenseverdier for sprengnings- og piggingsarbeider.
Lokasjon
Profil Grunnforhold v 0 =20 mm/s F g
Fb
F b F d d m F k Beregnet grenseverdi* Komm
Høgspent ved østre påhugg
Høgspent ved østre påhugg
Høgspent ved vestre påhugg
Høgspent ved østre påhugg

21725
21725
22870
22870

Usikker grunn
Usikker grunn
Usikker grunn
Usikker grunn

20
20
20
20

1,80
1,80
1,80
1,80

kb

km

1,00
1,00
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20

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

1,00
1,00
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20

1,00
1,00
1,00
1,00

17,00
17,00
30,00
30,00

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

43,20
34,56
43,20
34,56

Sprengning
Pigging
Sprengning
Pigging
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6.1.1

Objektbesiktigelse

Før sprengnings- og anleggsarbeider igangsettes skal det utføres en tilstandsvurdering av
berørte objekter jfr NS8141, 2001-utgaven. I denne inngår en kartlegging og vurdering av
tilstanden til høgspentlinja som vil kunne påvirkes av vibrasjonene. 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.

Tetthetskrav
Konsekvensen og sårbarheten ved en eventuell drenering av terrenget over tunneltrase anses
som relativt liten. Der hvor innlekkasje på stuff overstiger innlekkasjekrav, bør det påregnes
injeksjon. 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.

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. I noen tilfeller utfører entreprenørs geologer tilsvarende. 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.
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Prøvetaking av leirmaterialer fra svakhetssoner, sprekker og slepper for videre
analyser i laboratorium.

•

Deformasjonsmålinger i større svakhetssoner, særlig ved påvisning av (svelle)leire.

Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det lages ingeniørgeologisk sluttrapport for tunnelen.

Anleggstekniske forhold
Tunnelen går på stigning fra vest mot øst. Det anbefales driving fra vest.

Supplerende undersøkelser
Det kreves å få undersøkt følgende videre :
1. Flere totalsonderinger for å kartlegge forhold mellom berg og løsmasser.

2. Uttak av bergprøver for vegteknologiske formål

3. Gjennomføre miljøgeologisk kartlegging av berggrunnen med XRF langs traseen.

4. Kjerneboring fra østre påhugget og forbi Sone 4 i ca. profil 21955, i alt 200 meter.

Usikkerheter eller spesielle risikoer.
Byggingen av Ryggtunnelen med forskjærings- og påhuggsområder innebærer noen
usikkerheter. Det er usikkert hva eksakt dybde til berg er i og ved forskjæringene og/eller
hvor stabile blokkene i ura ved østre forskjærings- og påhuggsområde er. Steinsprang og
steinskred er typiske naturfarerisiki i Romsdalen. Det er en hyppig frekvens av disse. Høsten
2020 gikk det for eksempel et stort steinskred ved Mongefossen like ved planområdet.

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 arbeids- og
permanentsikres før anleggsarbeidene tar til.
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