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1 INNLEDNING
1.1

Generelt

Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere
ny veg og jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og

Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det skal utarbeides en felles statlig reguleringsplan
for veg og bane med tilhørende konsekvensutredning for den cirka 30 km lange

strekningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet.
Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og
nasjonalt med stor trafikk, samtidig som at strekningen er svært utsatt for ras og
har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfredsstiller heller ikke EU sine

tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og redusert
reisetid. For illustrasjon av prosjektet, se Figur 1.

Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på cirka 8-9 km samt to nye

stasjoner; Vaksdal og Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon og
nord for Stanghelle skal ny bane koples på dagens jernbanetrase. På hele
strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.
Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på cirka 9-10 km med korte dagsoner
på Trengereid, Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges
med to tunnelløp. Tunnelen mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle

skal bygges med ett tunnelløp med tovegstrafikk. Kryssløsninger i fjell benyttes for
avgreining til Vaksdal og Trengereid.

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover.
Mellom Arna og Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrase.
Denne rapporten omfatter vurderinger i forbindelse med dimensjonering av
underbygning med hensyn på frost, og vurderinger av banelegeme med sideareal,
traubunn og drenering.

Denne rapporten danner sammen med andre fagrapporter et grunnlag for

utarbeidelse av forprosjektrapport, detaljplan for bane samt planbeskrivelse.
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2 UNDERBYGNING DIMENSJONERING

Figur 2 Prinsippskisse for oppbygging av jernbanefylling (Kilde: TRV, 520-6.2)

Ny underbygning bygges i henhold til krav i Bane NORs tekniske regelverk 520 [1].
Figur 2 viser prinsipp for hvordan jernbanefyllingen bygges. Nedenfor er gitt

forutsetninger for dimensjonering av underbygning for spor i dagsoner Arna,
Trengereid, Vaksdal og Stanghelle. Disse stedene er lokalisert i kommunene Bergen
og Vaksdal.

2.1 Forsterkningslag
TRV, 520-6.2.3: Forsterkningslag

Forsterkningslaget skal ha minimum tykkelse 700mm. [2]
TRV, 520-6.2.3.3.1: Sprengstein

Forsterkningslag av sprengstein skal ha maksimal steinstørrelse 300 mm, men ikke
større enn halve lagtykkelsen som legges ut. [3]

2.2 Frostsikringslag
Det er i det nedenstående ikke vurdert oppbygging med andre masser i
frostsikringslaget, enn sprengstein eller grus.
TRV, 520-9.4.1

Hovedspor med kvalitetsklasse K0-K1 dimensjoneres for frostmengde Fd = F100,
Tabell 5. [4]
Oppgitte frostmengder ( h°C ) i Statens vegvesen håndbok N200 Vedlegg 1 -

Årsmiddeltemperatur og frostmengder, V1.2 Kommunetabell, for Vaksdal kommune
er F100 = 15000 med maks korreksjonsfaktor 2,21. Dette gir frostmengde 33150.
[7]
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Av frostsonekartet gitt i samme vedlegg, kan avleses verdier i Vaksdal kommune på
opptil 31100. Disse høye verdiene er i høyere innlandsstrøk, utenfor der hvor spor
Arna-Stanghelle skal etableres i dagsoner. [8]

Som grunnlag for frostdimensjonering i prosjektering av underbygning spor, bør det
benyttes lokale temperaturforhold i de kystnære områdene som dagsonene ligger i.

Det legges derfor til grunn at det benyttes avleste frostmengder i kystnære strøk fra
frostsonekart, Statens Vegvesen håndbok N200 Vedlegg 1 - Årsmiddeltemperatur
og frostmengder. [8]
Det legges inn en korreksjonsfaktor på 1,1, som sikkerhetsmargin i forhold til
avleste frostmengder.
Den aktuelle jernbanestrekningen med dagsoner er angitt i Figur 1. Dagsoner er
lokalisert der Arna, Trengereid, Vaksdal og Stanghelle er merket på kartet.
Dimensjonerende frostmengder:
·

Frostmengde dagsone Arna er for hovedspor og Sidespor:

·

F100 = Fd = 4794 * 1,1 = 5273 ≈ 5300 h°C.

·

Frostmengde dagsone Trengereid er for hovedspor og Sidespor:

·

F100 = Fd = 7539 * 1,1 = 8292 ≈ 8300 h°C.

·

Frostmengde dagsone Vaksdal er for hovedspor og Sidespor:

·

F100 = Fd = 9339 * 1,1 = 10272 ≈ 10300 h°C.

·
·

Frostmengde dagsone Stanghelle er for hovedspor og Sidespor:
F100 = Fd = 9246 * 1,1 = 10170 ≈ 10200 h°C.

Frostmengdene er ulike i dagsonene, og avhengig av hvilket materiale man benytter
i underbygningen, kan dette gi ulik tykkelse på frostsikringslag for de ulike

dagsonene. Avhengig av om det benyttes sprengstein eller grus eller kombinasjon
av dette for hvert lag, vil krav til total lagtykkelse variere.
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2.2.1 Dimensjonering med frostsikringslag og forsterkningslag av grus

TRV, 520-9.4.5: Dimensjonering av frostsikringslag av grus figur 2, se figur 3 [9]

Figur 3 Dimensjoneringskurver for total tykkelse, z, av forsterknings- og frostsikringslag av grus

For hovedspor gjelder følgende:

Med bare grus for både forsterkningslag og frostsikringslag vil krav F100 være 0,7
m total tykkelse, som indikerer at det kun legges forsterkningslag av grus og ikke
frostsikringslag. Dette gjelder for alle dagsonene, Arna, Trengereid, Vaksdal og
Stanghelle.
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2.2.2 Dimensjonering med frostsikringslag av grus og forsterkningslag av sprengstein

TRV, 520-9.4.5: Dimensjonering av frostsikringslag av grus figur 3, se figur 4. [9]

Figur 4 Dimensjoneringskurver for frostsikring av grus, i tillegg til 700 mm forsterkningslag med
sprengstein

Med forsterkningslag av sprengstein og frostsikringslag av grus vil krav F100
innebære følgende total tykkelser:
·

0,7 m total tykkelse for dagsone Arna, som innebærer forsterkningslag 0,7 m
med sprengstein og uten frostsikringslag.

·

0,75 m total tykkelse for dagsone Trengereid, som innebærer

forsterkningslag 0,7 m med sprengstein og 0,05 m med gruslag.
·

0,8 m total tykkelse for dagsonene Vaksdal og Stanghelle, som innebærer
forsterkningslag 0,7 m med sprengstein og 0,1 m med gruslag.
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Tykkelse på gruslag må imidlertid tilpasses øvre fraksjon på grusmasser som
benyttes, og Dmax = 2/3 av lagtykkelse frostsikringslag.

2.2.3 Dimensjonering med frostsikringslag og forsterkningslag av sprengstein

Teknisk regelverk, 520-9.4.6: Dimensjonering av frostsikringslag av sprengstein
figur 4, se Figur 5. [10]

Figur 5 Dimensjoneringskurve for total tykkelse av forsterknings- og frostsikringslag av sprengstein

For hovedspor gjelder følgende:

Med bare sprengstein for både forsterkningslag og frostsikringslag vil krav F100
være 1,3 m total tykkelse for alle dagsonene (Arna, Trengereid, Vaksdal og
Stanghelle), idet ingen steder overskrider frostmengde 15000.
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Frostmengde 15000 indikerer at man har en korreksjonsfaktor på opptil 1,6 for
dagsone Vaksdal, dersom man benytter sprengstein i både forsterkningslag og

frostsikringslag. Høyere korreksjonsfaktor kan benyttes for de andre dagsonene.
I prosjektet er det hensiktsmessig å benytte sprengstein i både forsterkningslag og
frostsikringslag, idet det er stort overskudd av sprengstein fra etablering av
tunneler. Bruk av sprengstein betinger at kvaliteten på sprengstein er

tilfredsstillende til bruk i underbygningen. Selv om prøveresultatene av

bergmassekvaliteten gir som resultat at sprengsteinen er av tilfredsstillende kvalitet
for underbygningen, må det tas prøver under driving for å verifisere kvaliteten.

Lokale tilpasninger med bruk av knuste grusmaterialer kan benyttes der dette er å
foretrekke.
For normalprofil og lengdeprofil med geotekniske vurderinger henvises til tegninger
til detaljplan, UAS-03-F-00001 til UAS-03-F-00005 og UAS-03-F-00007 til UAS03-F-00012 og UAS-03-F-01020 til UAS-03-F-01024 og UAS-03-V-01001 til
UAS-03-V-01002. Disse er tegninger iht trasevalg B1.

Tilsvarende eller kompletterende tegninger for trasevalg B2 er UAS-03-F-02001 til
UAS-03-F-02009 og UAS-03-F-02020 til UAS-03-F-02024 og UAS-03-V-02001 til
UAS-03-V-02002. [18]

Det henvises til geotekniske vurderingsrapporter for de ulike delstrekninger, for

opparbeidelse av bane i dagsone og krav til utforming av sideterreng eller tiltak i
grunn, UAS-03-A-00026, UAS-01-A-00022, UAS-01-A-00036 og UAS-01-A00023. [16]
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3 BANELEGEME MED SIDEAREAL OG TRAUBUNN
3.1 Fjellskjæring
Fjellskjæringer etableres normalt med helning 10:1. Der fjellskjæringen er høyere
enn 10 meter vurderes om skjæringen bør etableres tilnærmet vertikalt.

Det etableres avsatser der skjæringene er høyere enn 10 meter. I hvert enkelt tilfelle
med forskjæringer til tunnel, vurderes høyden på fjellskjæringene før avsats legges
inn i skjæringen, samt bredden på avsatsene. Det etableres fanggrøft der fjellskjæringen er over 5 m høy.

Fanggrøfter dimensjoneres i henhold til TRV, 520-6.6.1 tabell 4, se Tabell 1. [11]
2. Unntak: Ved omfattende permanent sikring (med bolter, nett osv.) kan bredde og
dybde av grøft reduseres i forhold til veiledende verdier i tabell 4.

Tabell 1 Veiledende dimensjoner for fanggrøfter. [1]

Det er i prosjektet forutsatt mer omfattende sikringstiltak for fjellskjæringer med
høyde > 10 m, for enkelte fjellskjæringspartier. Med forutsatte sikringstiltak er
bredde og dybde på fanggrøft redusert i forhold til verdier angitt i tabell 1.
Bredden på fanggrøften mot fjellskjæring vurderes opp mot behovet for snøopplag
på de aktuelle stedene. Behovet for snøopplag kan medføre at bredden på

fanggrøften blir større enn reglene i teknisk regelverk tilsier, TRV, 520-14.3.3.1.2
figur 7, se figur 6. [12]
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Figur 6 Nødvendig arealbredde ved siden av to eller tre parallelle spor

Det er gjennom teknisk avklaring med Bane NOR avklart at det i prosjektet er et
redusert behov for snøopplagring langs spor i forhold til det som står anført som

krav i teknisk regelverk. Fravik i forhold til TRV er registrert i fraviksloggen og det er
søkt om fravik formelt, ref løpenummer E16VB-Bane-004.
I og med redusert behov for snødeponi langs spor så kan støyskjerm settes opp i

avstand i henhold til krav gitt i TRV 520 kap 12 pkt. 4.2, som gir krav til avstand fra
spormidt til innerkant skjerm på 4 m, for hastighet <= 200 km/h. Hvis skjermen
skrår innover, skal topp skjerm ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt. [13]
Imidlertid må det hensyntas at støyskjermer og kabelkanaler har tilstrekkelig areal
slik at de står og ligger stødig.

For dagsone og i forskjæring til tunneler dypsprenges det til frostsikker dybde hvis
fjellkvaliteten er god. Tverrfall på traubunn skal være minimum 5 %.
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Vaksdal/Stanghelle: Bergartene er ulike varianter av gneis. Det må gjøres tester av
finstoffinnhold, før det kan konkluderes med at det er forsvarlig med

dypsprengning. Inntil videre kan det regnes med at massene kan betegnes som
kvalitetsmasser til bruk i kvalitetsfyllinger eller i underbygning spor. Det

prosjekteres med forutsetning av at frostsikring kan gjøres med dypsprengning.
Dersom massene senere viser seg å være uegnet i underbygning spor, utføres

grunnsprengning i stedet. Ved grunnsprengning lastes sprengt fjell ut og sålen

finrenskes. Frostsikringslag av egnet sprengstein eller grusmaterialer legges på
sålen/rensket fjelloverflate. I portalområder med fjellskjæring lastes tilstrekkelig
fjell ut for etablering av fundament for portal.

Trengereid: I utgangspunktet prosjekteres det med dypsprengning også her, før
ytterligere tester er foretatt.

3.2 Jordskjæring og fylling
Jordskjæring og fyllinger utformes i henhold til geotekniske vurderingsrapporter for
de ulike delstrekninger. Med mindre annet er beskrevet i geotekniske

vurderingsrapporter utformes jordskjæring og fyllingsskråning med helning 1:2. I
dagsone Trengereid etableres fylling mot lokalveg Trengereidsvingane med maks

helning 1:1,5. Dette for å unngå inngrep i eksisterende lokalveg / minimere høyde
på eventuelt mur mot lokalveg Trengereidsvingane.

I jordskjæring og på sprengsteinsfylling etableres et forsterkningslag av sprengstein
over et frostsikringslag av sprengstein, gitt god nok bergkvalitet fra tunneldrift.

3.3 Traubunn
Traubunnens tverrfall skal være minimum 3 % i jordskjæring. Det etableres fiberduk
på traubunn av jord. Filterlaget kan også bestå av sand og grus.
For vurdering av behov for grunnforsterkningstiltak for etablering av underbygning
Bane, henvises til geotekniske vurderingsrapporter, UAS-03-A-00026, UAS-01-A00022, UAS-01-A-00036 og UAS-01-A-00023. [16]
Frostsikringslag utkiles i banens lengderetning, i overgang mellom fjellskjæring og
jordskjæring. Teknisk regelverk, 520-9.5.1 figur 5, se figur 7. [14]
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Figur 7 Utkiling av frostsikringslag ved overgang til fjell (Kilde: TRV, 520-9.5.1 figur 5)

Det utføres en utkiling med ikke telefarlige materialer over en viss lengde nærmest
fjellskjæringen, som vist i Figur 7. Dybden settes til 0,5 · Z, hvor Z er tykkelsen av
forsterkningslag og frostsikringslag. Utkilingens lengde settes normalt lik 10 · Z.
Zmaks = 1,3 m. Utkilingen blir 0,65 m dypere enn bunn frostsikringslag og 13 m
lang.

For overgang bane mot jernbanebru, etableres en felles overgangsplate for begge

sporene. Underbygning utkiles i lengderetning mot brukar. Vurdering av helning av
traubunn mot brukarfundament og ved telefarlige masser, foretas. Se også fag-

rapport konstruksjoner UAS-01-A-00039 og avsnitt for Dalevågen jernbanebru. [6]
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4 DAGSONER
4.1

Stanghelle

Sammendrag: Nytt dobbeltspor skal tilsluttes eksisterende spor på andre siden av
Dalevågen sett fra ny stasjon Stanghelle. Det etableres fjellskjæring mot bebyggelse
i nordvest, for fremtidig videreføring av dobbeltsporet. I anleggsfasen må det

etableres interrimspor. Fra nord etableres bru over Dalevågen til Stanghelle siden
hvor nytt stasjonsområde etableres før sporet går videre med kryssing av E16 i
tunnelportal og inn i fjelltunnel.

Brua pelefundamenteres med borede utstøpte stålrørspeler, unntatt for landkar i
nord som fundamenteres på berg. Fundamentering av landkar i nord vurderes videre
i byggeplan.

På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på
svillematter. Inn mot bru i syd etableres en overgangsplate fra spor.

Sporet går direkte fra bru over til stasjonsområdet. Her er det grunnforhold som gir
behov for grunnforsterkning med pelefundamentering med betongpeler til berg
gjennom fylling/skjæring km 434,610 – 434,695 og med betongplate over

betongpeler. Se tegning UAS-03-F-01020 og tegning UAS-03-V-01001 [18].
På strekning km 434,695-434,796 blir det utgravning til bergnivå. Ingen grunnforsterkningstiltak. Se tegning UAS-03-F-00002 og tegning UAS-03-V-01001 [18].
Grunnforholdene i portalområdet ved stasjon varierer stort med tanke på fasthet og
dybde til berg. For fundamentering av bane og stasjonsbygg i stasjonsområdet
anbefales utgraving inntil 3,5 m dybde til faste masser. Dette er for å etablere
grunnforsterkningslag og frostfri oppbygging.

For stasjonsområdet og portalområdet anbefales baneoppbygging med utlegging av
fiberduk mot undergrunn og geonett over og under filterlag 300 mm mot stedlige
masser i hele byggegropens bredde- og lengderetning. Over dette etableres

tunnelstein uten subbus. Dette gjennomføres på strekning fra der det graves ut
løsmasser til berg og videre mot fjellskjæring før tunnelpåhugg, km 434,782434,993. Se tegning UAS-03-F-01021 og tegning UAS-03-V-01001 [18].

Den vestlige støttekonstruksjonen fra portalområdet videreføres med rørvegg som
bores gjennom massene på strekning ca. km 434,776-434,896. Se tegning UAS03-F-01021 og tegning UAS-03-V-01001 [18].
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Den østlige støttekonstruksjonen dimensjoneres med rammede U- eller Z-spunt på
strekning km 434,755-434,855, før konvensjonell spunt installeres til ønsket
dybde. Det forventes utgraving omtrent 3,5 meter under grunnvannsnivå på

delstrekning i tunnelportalområde. Det er sannsynlig at massene vil bli tatt ut fra
Dalevågen i nord og mot sør for å redusere utfordringer med grunnvann og

overvann i byggegropen. Ved en slik angrepsmåte vil byggegropen i hovedsak være
selvdrenerende.
Siden portal/kulvert er lang og grunnforholdene varierer, vil den fundamenteres på
to ulike grunnforhold, direktefundamentering på sprengt bergoverflate og på faste
løsmasser.

Merknader vedr. grunnforhold og grunnforsterkningstiltak gitt på F- og V-tegninger
til detaljplan er basert på geoteknisk rapport for prosjektet, UAS-03-A-00026 [16].
Kilometrering gitt i geoteknisk rapport er ulik kilometrering gitt for spor i alternativ
B1. Differansen er ca. pluss 26 meter. Differansen fra geoteknisk rapport til spor i
alternativ B2 er pluss 42 meter.

I rapporten er det i beskrivelsen for kilometrering på Stanghelle benyttet
kilometrering for alternativ B1.

Det henvises også generelt til jernbanetekniske faseplaner for Stanghelle stasjon
UAS-03-Y-00001 [19], Notat – jernbanetekniske faseplaner UAS-01-A-00035 [26]
og fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032 [20], for utførelse av
anlegget.
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Dagsone nord, Stanghelle, km 434,026-434,385

Påkobling til eksisterende spor på Stanghelle skjer i område med grunnforhold
vesentlig bestående av berg i dagen. Spor forutsettes etablert med dypsprengning
for å ivareta frostfri underbygning for spor. Sprengstein skal testes for å sikre

tilfredsstillende bruk i underbygning, også under driving. Dersom stein ikke er

egnet i underbygningen, skal det grunnsprenges, fjell lastes ut og erstattes med
sprengstein uten subbus eller kult Fk 22-125 mm.
Skjæring opparbeides med pallsprengning mot vest. Det påses at det i fjellskjæring
dypsprenges tilstrekkelig under forsterkningslag til frostfri dybde for spor, 2,1 m
under SOK, og at traubunn etableres med tverrfall til drenering. Det etableres
langsgående drensgrøfter ved skjæringsfot.
Ved tilkobling til eksisterende spor i nord tilpasses formasjonsplanbredde og

sidegrøfter til eksisterende forhold. Ved utvidelse av sporkonstruksjon i forhold til
eksisterende spor er det antatt behov for etablering av mur mot Dalevågen.

Figur 8 Normalprofil Stanghelle km 434,260. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00001

Ref. fraviksloggen, løpenummer E16VB-Bane-004.

Det er lagt til grunn redusert bredde på grøft i forhold til krav gitt i TRV for

breddebehov for snøopplagring, ref. TRV 520 kap 14 pkt. 3.3.1.1 og 3.3.1.2 [12].
Ved tilkobling til eksisterende spor ligger fjellskjæringen tett inntil eksisterende
spor. Areal til siden for spor for snødeponi er ikke ivaretatt for eksisterende spor.
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Fjellskjæring vest for tilkoblingsspor 1:

I fjellskjæring km 434,058-434,116 vil ikke bredde på grøft ivareta tilstrekkelig

areal for snødeponi, hverken på strekning hvor det ikke etableres fanggrøft eller der
det etableres fanggrøft.
Fjellskjæring øst for tilkoblingsspor 2:

I fjellskjæring km 0,028-0,156, som tilsvarer ca km 434,182- 434,310 vil ikke
bredde på grøft ivareta tilstrekkelig areal for snødeponi. Bredde fra senter spor til
fjellskjæring er prosjektert til 6,5 m.
Fjellskjæring vest for interimsspor:

I fjellskjæring km 431,340-431,510 vil ikke bredde på grøft ivareta tilstrekkelig
areal for snødeponi.

Bredde fra senter spor til fjellskjæring er prosjektert til 6,5 m.
Fjellskjæring vest for fremtidig spor Voss-Stanghelle:

I fjellskjæring km 0,056-0,183, som tilsvarer ca km 434,185- 434,312 vil ikke
bredde på grøft ivareta tilstrekkelig areal for snødeponi. Bredde fra senter spor til
fjellskjæring er prosjektert til 7,47 m.

Fjellskjæring øst for fremtidig spor Voss-Stanghelle:
I fjellskjæring km 0,172-0,183, som tilsvarer ca km 434,301- 434,312 vil bredde på
grøft ivareta tilstrekkelig areal for snødeponi.

Ref. fraviksloggen, løpenummer E16VB-Bane-004.
I og med redusert behov for areal til snødeponi langs spor så kan støyskjerm settes
opp i avstand i henhold til krav gitt i TRV 520 kap 12 pkt. 4.2.[13]

Det er forutsatt omfattende sikringstiltak i noen fjellskjæringer for å ivareta krav gitt
i TRV, 520-6.6.1 og anvendelse av 2 Unntak [11]
Disse fjellskjæringspartiene er:
-

Øst for tilkoblingsspor 2 og vest for interimsspor, der høyde på fjellskjæring
er > 10 m.

-

Vest for fremtidig spor Voss-Stanghelle. Høyde på fjellskjæringen er > 10 m.

I fjellskjæringene vest for tilkoblingsspor 1 og øst for fremtidig spor VossStanghelle er det ikke forutsatt omfattende sikringstiltak. Det forutsettes da at
fanggrøfter etableres i henhold til TRV, 520-6.6.1 tabell 4, se Tabell 1. [11]
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Bru, km 434,385-434,609

Grunnen består av leirige masser over morenemateriale. Alle fundamenter
pelefundamenteres med borede utstøpte stålrørspeler, unntatt for landkar i nord
som fundamenteres på berg.

På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på
svillematter.

Figur 9 Normalprofil Stanghelle km 434,450. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00003
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Dagsone sør Stanghelle, km 434,609-434,695

Fra stasjonsområde inn mot bru etableres det en overgangsplate fra spor. [15]
Det benyttes knust fjell / kult Fk 22-125 mm mot konstruksjon.

Figur 10 Lengdesnitt Stanghelle ved bru i sør, km 443,607-443,627. Utklipp fra tegning UAS-03-V01001

Fra bru km 434,609 til km 434,695, så består grunnforholdene av et tykt lag med
løst lagret sandige siltige masser som gir dårlige grunnforhold og behov for
grunnforsterkning.

Der sporet går på fylling fra bru og inn på stasjonsområde, km 434,610 – 434,675,
etableres fylling med strengsteinsmasser til underkant underbygning.

Der sporet går i skjæring, ca km 434,675-434,695, så graves det ut til planum for
nytt spor.
Pelefundamentering med betongpeler til berg gjennom fylling/skjæring km 434,610
– 434,695. Over betongpeler etableres betongplate, tykkelse 300 mm.
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Det anbefales at permanent dreneringssystem i form av drensrør blir etablert i

anleggsfasen for å ta ut vann fra byggegropen. Systemet etableres med fall mot
Dalevågen, som vil gi avrenning til robust resipient. Fra ca. km 434,745 faller
terrenget mot nord, i lengderetningen mot Dalevågen.

Figur 11 Lengdesnitt Stanghelle km 434,600-434,825. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01001

Figur 12 Normalprofil Stanghelle km 434,650. Utklipp fra tegning UAS-03-F-01020
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Dagsone sør Stanghelle, km 434,695-434,796

På strekning km 434,695-434,796 blir det utgravning til bergnivå. Ingen
grunnforsterkningstiltak.

Der det påtreffes berg i halvskjæring, så dypsprenges det til nivå for etablering av
full tykkelse forsterkningslag og frostsikringslag, som er 2,1 m under SOK. I tillegg

skal det utkiles i tverrprofilet for overgang mellom steinfylling og bergskjæring, ref
Statens Vegvesen HB N200 kap 2, p. 257.5. [7]

Figur 13 Normalprofil Stanghelle km 434,720. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00002

Dagsone sør og nordre portal Stanghelle, km 434,796-434,993

Grunnforholdene i portalområdet ved stasjon varierer stort med tanke på fasthet og
dybde til berg. Generelt har en middels fast lagret siltig sandige masser og noe
innslag av meget faste masser i topp.

For fundamentering av bane og stasjonsbygg i stasjonsområdet anbefales utgraving
minst 2,1 meter under prosjektert SOK. Unntaket er i søndre ende av

stasjonsområde ved portalmunning, km 434,796-434,884, hvor det forventes

utgraving til et noe dypere nivå, antatt 3-3,5 m dybde til faste masser. Dette er for å
etablere grunnforsterkningslag og frostfri oppbygging. I tillegg kommer etablering
av drenssystem for sporet som og må etableres i frostfri dybde. Drensrør legges
langs fundamenter og konstruksjoner, for å sikre disse mot frostsprengning.
Overgang med utkiling 1:10 km 434,782-434,796. Det fylles med
sprengsteinsmasser til erstatning for utgravde masser.
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Figur 14 Lengdesnitt Stanghelle km 434,780-434,800. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01001

For stasjonsområdet anbefales en videreføring av baneoppbygningen som er

beskrevet for portalområdet, med utlegging av fiberduk mot undergrunn og geonett
over og under filterlag 300 mm mot stedlige masser i hele byggegropens bredde-

og lengderetning. Over dette etableres tunnelstein uten subbus. Dette gjennomføres
på strekning fra der det graves ut løsmasser til berg og videre mot fjellskjæring før
tunnelpåhugg, km 434,782-434,993.
Den vestlige støttekonstruksjonen fra portalområdet videreføres med rørvegg som
bores gjennom massene. Det anbefales å erosjonssikre med sprøytebetong og
armeringsnett. Støttekonstruksjonen etableres på strekning ca. km 434,776434,896.

Den østlige støttekonstruksjonen etableres til ca. km 434,855, men videreføres ikke
mot nord. Her kan grovere masser utgraves i topplaget før konvensjonell spunt

installeres til ønsket dybde. Det dimensjoneres med rammede U- eller Z-spunt på
strekning km 434,755-434,855. Det må forventes avstivning av
støttekonstruksjoner i form av lange stag forankret i berg.

Tilbakefylling med kult Fk 22-125 mm inntil støttemur og spunt.
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Figur 15 Normalprofil Stanghelle km 434,820. Utklipp fra tegning UAS-03-F-01021

Figur 16 Lengdesnitt Stanghelle km 434,825-435,050. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01001
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Figur 17 Lengdesnitt Stanghelle km 434,880-434,900. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01001

Portal og påhugg Stanghelle; km 434,993-435,030

For utfyllende beskrivelse av grunnforsterkningstiltak henvises til geoteknisk
vurderingsrapport UAS-03-A-00026. [16]

Det etableres drenering for fundament portalvegger slik tegning UAS-03-F-00005
viser. Drenssystemet skal håndtere grunnvann på stedet, som blir drenert ut i
lengderetning mot Dalevågen.

Det etableres hoveddrenering med drensgrøft i senter av tunnelportal, som en

videreføring av drenering fra tunnel i fjell. Drenering etableres under underbygning
for sporet. Videre mot nord har underbygning takfall og det etableres tosidig
drenering mot Dalevågen.
I portalområde viser målingene at grunnvannsnivå i området rundt E16 ligger på ca.
kote +10. Utgraving forutsettes omtrent til kote +6,5 inkludert ca. 2,1 meter

masseutskifting til frostfri dybde. Det forventes altså utgraving omtrent 3,5 meter
under grunnvannsnivå på delstrekning.

Ved overgang mellom jord og fjell er det aktuelt med utkiling i lengderetning ca. km
434,975 – 434,993, dersom det påtreffes mindre faste masser. Utkiling som
foreskrevet i TRV. [14]
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Der banen etableres på berg, km 434,993-435,030, dypsprenges det til nivå 2,1 m
under SOK.
Siden portal/kulvert er lang og grunnforholdene varierer, vil den fundamenteres på
to ulike grunnforhold, direktefundamentering på sprengt bergoverflate og på faste
løsmasser. Km 434,884 – 434,993: For fundamentering av portal anbefales det

direktefundamentering på en sprengsteinspute over stedlige masser. To lag geonett
og filterlag for å fordele belastning under portal- og banefundament og for å unngå
differensialsetning fra direkte fundamentering på berg til løsmasser og

masseutskiftet grunn. Km 434.993 - 435.030: Direkte fundamentering på sprengt
bergoverflate. Dypsprengning til frostfri dybde.
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Figur 18 Lengdesnitt Stanghelle km 434,975-434,995. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01001

Figur 19 Normalprofil Stanghelle km 434,990. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00005
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Vaksdal B1

Sammendrag: Over tunnelportal i nord er det løsmasser som enten må fjernes eller

sikres. Den nordlige portalen skal direktefundamenteres på berg. I halvskjæring
direktefundamenteres portalen på løsmasser uten tiltak i grunn.

I tunnelportalområde og forskjæring utføres utsprengning av fjell som beskrevet av
geolog, km 442,834-442,898. Forskjæring opparbeides med pallsprengning. Se
tegning UAS-03-F-01022 og tegning UAS-03-V-01002 [18].

Fjerning av løsmasseavsetning frem til bru km 442,898-442,949.

Utgraving for veg og bane anbefales utført samtidig slik at en får en lettere
utførelse. Mulig direktefundamentering på stedlige masser, men aktuelt med
grunnforsterkende tiltak for fundamentering av jernbane og veg.

Forbelastning av fylling nord for elven som setningsreduserende tiltak.
For fundamentering begge brulandkar anbefales det å benytte borede peler til berg,
for å få en sikrere etablering av peler.

På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på
svillematter.

Inn mot bru i nord og syd etableres en overgangsplate fra spor.
I Dagsone i sør km 442,998-443,099, etableres sporet med lagvis komprimering av
frostsikringslag og forsterkningslag opp til formasjonsplan spor, før forbelastning
med fylling av sprengstein med fyllingshøyde 3,5 m, på strekning km 442,998-

443,050, fra landkar bru i sør til der terrenget stiger mot sør. Se tegning UAS-03-F01023 og tegning UAS-03-V-01002 [18].

For underbygning bane etableres underbygning til frostfri dybde på utgravde
eksisterende masser.
Den sørlige portalen fundamenteres på peler, alternativt med masseutskifting og
oppbygging med komprimert sprengsteinspute.
I tunnelportalområde og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut til nivå som
beskrevet av geolog, km 443,035-443,153.

Det henvises også generelt til fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032
[20], for utførelse av anlegget.
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Nordlige portaler og forskjæring; km 442,834-442,898

Over tunnelportal er det løsmasser med tykkelse mellom 5 og 6 meter, som enten
må fjernes eller sikres. Ved sikring av massene kan en enten benytte rørvegg eller
sprøytebetong og stag.

Den nordlige portalen skal direktefundamenteres på berg.
Utgraving av løsmasser øverst enten med en stabil graveskråning eller med

sikringstiltak, for eksempel, stagforankring og sprøytebetong. I halvskjæring
direktefundamenteres portalen på løsmasser uten tiltak i grunn.

I tunnelportalområde og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut til nivå som
beskrevet av geolog, km 442,834-442,898. Forskjæring opparbeides med

pallsprengning. Det påses at det i fjellskjæring dypsprenges tilstrekkelig under
forsterkningslag til frostfri dybde for spor, 2,1 m under SOK, og at traubunn

etableres med tverrfall til drenering. Sporet vil ligge i halvskjæring ca. km 442,873442,888. Det utkiles i tverrprofilet for overgang mellom steinfylling og

bergskjæring, ref. Statens Vegvesen håndbok N200 kap 2 punkt 257.5.
Bortleding av overvann for støttemurer for banetrasé ved plattform for spor,

ivaretas. Det etableres drensgrøft langs støttemur på venstre side av sporet på
strekning km 442,885-442,940, der planum ligger med tosidig fall fra senter spor.

Figur 20 Normalprofil Vaksdal B1 km 442,880. Utklipp fra tegning UAS-03-F-01022
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Dagsone nord; km 442,898-442,949

Mot nord går sporet inn i en inntil 15 m høy løsmasseavsetning. Grunnen består av
et meget fast lagret topplag over sandig silt. Mektighet av det sandige siltlaget er
11,5 m under banelinje.

Massene består av ensgradert sandig siltig materiale.

For etablering av jernbanespor må hele denne avsetningen fjernes.
Utgraving for veg og bane anbefales utført samtidig slik at en får en lettere
utførelse. Det anbefales en seksjonsvis utgraving der graveskråninger blir

erosjonssikret med duk og et lag med pukk. Ved ustabile forhold kan det vurderes å
bruke betongblokk i skråningsfot.

For spor etableres traubunn med ensidig fall inn mot fjellskjæring vest for spor frem
til ca. km 442,880. Herfra etableres traubunn med takfall frem til tunnel i sør.
Overvann vil dreneres ut i masser under underbygning spor der sporet går i
løsmasseskjæring. Videre vil overvann ledes ut til elv.

Sporet kan direktefundamenteres på stedlige masser, dersom ensgraderte masser
ikke mister sin skjærfasthet ved avlasting og i kontakt med vann. Det må derfor

gjøres vurderinger i anleggsfasen om det er behov for grunnforsterkende tiltak for
fundamentering av jernbane og veg.

Det er ikke målt grunnvann i løsmasseavsetningen og det er antatt at
grunnvannstanden i området ligger i nivå med elv.

Grunnet antatt høyt siltinnhold i massene, kan en forvente telefarlige masser, som
innebærer frostsikring av bane.

Nord for elven vil sporet ligge på ca. 4 meter høy fylling inkludert ballast.

Det anbefales å forbelaste fyllingen med en overhøyde på 3,5 meter, som
setningsreduserende tiltak. Det vurderes gunstig å bygge brulandkar først, deretter
etableres fylling bak landkaret med lagvis komprimering opp til formasjonsplan

spor. Over dette nivå legges forbelasting. De nordlige landkarene dimensjoneres for
å ta jordtrykk fra 3,5 m forbelastning. Setningsutviklingen i fyllingen overvåkes og
innmåles i henhold til prinsipp gitt i håndbok V221. [17]

Dersom landkarene etableres etter oppfylling legges fyllingen mot elven og sideveis
med en helning på 1:1,5.

Inn mot bru i nord og syd etableres en overgangsplate fra spor. Det benyttes knust
fjell / kult Fk 22-125 mm mot konstruksjon. Se detalj for overgangsplate under
punkt 4.1.
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Figur 21 Lengdesnitt Vaksdal B1 km 442,810-443,000. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01002

Bru; km 442,949-442,998

Grunnen mot nord består av meget fast lagret topplag over sandig silt.
Grunnen i sør består av et meget fast topplag som varierer i tykkelse fra 5 – 7

meter. Under dette laget er det et lag med middels fast til fast lagrede masser.
Prøver tatt i området viser at det middels faste laget består av sandig silt med en
varierende mektighet på 4-8,2 m. Dette laget er vurdert som setningsgivende.

For fundamentering av begge brulandkar anbefales det å benytte borede peler til
berg, for å få en sikrere etablering av peler.

På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på
svillematter.
Dagsone sør; km 442,998-443,099

Massene i grunn består av sandig siltig materiale. Sporet etableres med lagvis

komprimering av frostsikringslag og forsterkningslag opp til formasjonsplan spor.
Setningsmålebolter plasseres på ferdig komprimert lag før forbelastning med fylling
av sprengstein med fyllingshøyde 3,5 m legges ut til kote 45,5. Setninger

forutsettes pågående i 6 måneder, og påregnes i inntil 1 år etter utlagt fylling.
Fjerning av forbelastning og etablering av underballast kompletteres i

undergrunnsentreprisen. Forbelastning utføres på strekning km 442,998-443,050,
fra landkar bru i sør til der terrenget stiger mot sør.
Utgraving for veg og bane anbefales utført samtidig slik at en får en lettere

utførelse. Sprengstein skal testes for å sikre tilfredsstillende bruk i underbygning,
også under driving.
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Figur 22 Lengdesnitt Vaksdal B1 km 443,000-443,160. Utklipp fra tegning UAS-03-V-01002

Figur 23 Normalprofil Vaksdal B1 km 443,020. Utklipp fra tegning UAS-03-F-01023
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Påhugg og portal sør km 443,099-443,155

Berg ligger mellom 8,1 og 12 meter under terreng. Massene i området består av
middels fast lagret topplag over meget faste masser. Det middels faste lagrede

sandig siltlaget varierer i tykkelse fra 2,5 – 5,0 og øker mot nord. Dette er å betrakte
som T3-masser. Masser som ikke er i kategori T1 eller T2 masser må skiftes ut til
frostfri dybde. For underbygning bane graves det ut til frostfri dybde og etableres

frostsikringslag og forsterkningslag over eksisterende masser. Eksisterende masser
er ikke setningsgivende. Frostfri dybde for bane er dimensjonert til 1,3 m under
formasjonsplan dersom det benyttes sprengstein i underbygning for
forsterkningslag og frostsikringslag, totalt 2,1 m under SOK.

Den sørlige portalen fundamenteres på peler, alternativt med masseutskifting og
oppbygging med komprimert sprengsteinspute.
I tunnelportalområde og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut til nivå som
beskrevet av geolog, km 443,035-443,153. Det påses at det i fjellskjæring

dypsprenges tilstrekkelig under forsterkningslag til frostfri dybde for spor, 2,1 m
under SOK, og at traubunn etableres med tverrfall til drenering. Sporet vil ligge i
halvskjæring ca. km 443,125-443,137. Overvann ledes ut til elv.

Det utkiles i tverrprofilet for overgang mellom steinfylling og bergskjæring, ref.
Statens Vegvesen HB N200 kap 2, p. 257.5. [14]
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Vaksdal B2

Sammendrag: Nordlig portal vil hovedsakelig bli fundamentert på berg. Det

anbefales masseutskiftning ned til berg og oppbygging av lagvis komprimert

sprengsteinspute under deler av portal. Alternativt kan en forlenge betongplate og
peler til å gjelde også under den del av portal som kommer på løsmasser, et tiltak
som også reduserer terrenginngrep i anleggsfasen.

I tunnelportalområde og forskjæring utlastes bergmasser til nivå som beskrevet av
geolog, km 442,666-442,696. Se tegning UAS-03-F-02022 og tegning UAS-03-V02002 [18].

Det er behov for grunnforsterkningstiltak for fundamentering av spor på fylling frem
til bru i km 442,788, med pelefundamentering med betongpeler til berg gjennom

fylling/skjæring og med betongplate over betongpeler. Se tegning UAS-03-F-02023
og tegning UAS-03-V-02002 [18]. Inn mot bru i nord og syd etableres en
overgangsplate fra spor.
Det anbefales å fundamentere hele brukonstruksjonen på peler, dette grunnet
problematikk vedr. differensialsetninger på konstruksjonen. Konstruksjonstegninger
viser direktefundamentering på berg for sørlig brulandkar, men dette vil vurderes
videre i byggeplan.
På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på

svillematter. Se tegning UAS-03-F-00009 og tegning UAS-03-V-02002 [18].
I tunnelportalområde og forskjæring er det forutsatt at masser lastes ut til nivå som
beskrevet av geolog, km 442,980-443,025.

Det henvises også generelt til fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032
[20], for utførelse av anlegget.
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Nordlig portal og forskjæring km 442,666-442,696

Nordlig portal vil hovedsakelig bli fundamentert på berg. Det er ikke gjort

grunnundersøkelser eksakt for portal, men en kan ikke utelukke at deler av portal er
plassert på løsmasser.
Ut fra nærliggende grunnundersøkelser er det antatt løsmasser med sandig silt. Ut
fra modell er det ikke forventet store dybder til berg. Det anbefales

masseutskiftning ned til berg og oppbygging av lagvis komprimert sprengsteinspute
under deler av portal. Alternativt kan en forlenge betongplate og peler til å gjelde
også under den del av portal som kommer på løsmasser, et tiltak som også
reduserer terrenginngrep i anleggsfasen.
Det utkiles i tverrprofilet for overgang mellom steinfylling og bergskjæring, ref.
Statens Vegvesen HB N200 kap 2, p. 257.5. [14]

I tunnelportalområde og forskjæring er det forutsatt grunnsprengning med utlasting
av bergmasser til nivå som beskrevet av geolog, km 442,666-442,696. Forskjæring
opparbeides med pallsprengning. Der det ev. ikke grunnsprenges påses at det

i fjellskjæring dypsprenges tilstrekkelig under forsterkningslag til frostfri dybde for
spor, 2,1 m under SOK, og at traubunn etableres med tverrfall til drenering.
Sporet vil ligge i halvskjæring ca. km 442,680-442,690.
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Figur 24 Normalprofil Vaksdal B2 km 442,690. Utklipp fra tegning UAS-03-F-02022
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Dagsone nord km 442,696-442,788

På nordsiden av elv er det større løsmassetykkelser og et relativt tykt lag av
middels fast sandig silt. Dette gir behov for grunnforsterkningstiltak for
fundamentering av spor.
Sporet går i en kort løsmasseskjæring etter portal, km 442,696-442,700 før sporet
etableres på fylling frem til bru i km 442,788. Fyllingen etableres med

sprengsteinsmasser til underkant underbygning. Pelefundamentering med

betongpeler til berg gjennom fylling/skjæring fra landkar til påhugg, km 442,666442,788. Det etableres betongplate, tykkelse 300 mm, over betongpeler.

For spor etableres traubunn med ensidig fall inn mot fjellskjæring vest for spor frem
til ca. km 442,690. Herfra etableres traubunn med takfall frem til tunnel i sør.

Overvann ledes ut til elv. Inn mot bru i nord og syd etableres en overgangsplate fra
spor. Det benyttes knust fjell / kult Fk 22-125 mm mot konstruksjon. Se detalj for
overgangsplate under punkt 4.1.

Sprengstein skal testes for å sikre tilfredsstillende bruk i underbygning, også under
driving.
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Figur 25 Lengdesnitt Vaksdal B2 km 442,660-442,850. Utklipp fra tegning UAS-03-V-02002

Figur 26 Normalprofil Vaksdal B2 km 442,760. Utklipp fra tegning UAS-03-F-02023
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Bru km 442,788-442,980

På nordsiden av elv består grunnen av løsmassetykkelser som varierer fra 4,8– 18

meter. Løsmassene i dette området viser en generell trend med et meget fast lagret
topplag over middels fast sandig silt.
På sørsiden av elv består grunnen av meget fast lagrede masser over berg.
Løsmassetykkelsen varierer fra 3,9 – 8,0 meter.

Det anbefales å fundamentere hele brukonstruksjonen på peler, dette grunnet
problematikk vedr. differensialsetninger på konstruksjonen.

På bru etableres overbygning for spor som ballastspor med brusviller på
svillematter.

Figur 27 Normalprofil Vaksdal B2 km 442,800. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00009
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Dagsone sør km 442,980-443,008

På sørsiden av eksisterende elv består masser i grunn hovedsakelig av faste
masser over berg.

Sporet vil ligge i halvskjæring ca. km 442,980-442,990, og videre inn i fjellskjæring
frem til portal i sør.

Portal sør km 443,008-443,029

Sørlig portal direktefundamenteres på berg. I tunnelportalområde og forskjæring er
det forutsatt at masser lastes ut til nivå som beskrevet av geolog, km 442,980443,025.

Sporet fundamenteres direkte på sprengt bergoverflate.

Det påses at det i fjellskjæring dypsprenges tilstrekkelig under forsterkningslag til
frostfri dybde for spor, 2,1 m under SOK, og at traubunn etableres med tverrfall til
drenering. Overvann ledes ut til elv.

Figur 28 Lengdesnitt Vaksdal B2 km 442,850-443,025. Utklipp fra tegning UAS-03-V-02002
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Trengereid

Sammendrag: I østenden til ca. km 452,780 etableres sporet med natursteinsmur

mot fylling fra veganlegg mot sør og med fylling mot lokalveg Trengereidsvingane i
nord. Se tegning UAS-03-F-01024 [18].

Utlasting av bergmasser til nivå som beskrevet av geolog. Mot fjellskjæring er det
behov for fanggrøft. Utvidelse av fylling utenfor spor på nordsiden av spor gir behov
for mur ut mot lokalveg. Støyskjerm er i fylling plassert i samme avstand fra senter
spor som ved teknisk bygg km 452,800. Det etableres en tørrmur på sydsiden av

spor 2 m innenfor topp fjellskjæring fra sporet for etablering av fylling fra rasteplass
og veg ned mot jernbanespor.

Under planlagt fylling etableres rør eller kulvert for gjennomføring av vann for å
opprettholde eksisterende bekkeløp og for overvann fra spor og veganlegg. OVrør/kulvert føres ned til og tilpasses eksisterende bekkeløp på nordsiden av

Trengereidsvingane. For utløp må det erosjonssikres og etableres energidreper.
Overvannshåndteringen planlegges på en slik måte at eksisterende vannveger
opprettholdes.

Fra ca. km 452,780 etableres sporet i fjellskjæring mot sør og nord. Se tegning
UAS-03-F-00010. [18] Åpen byggegrop uten støttekonstruksjon er valgt.
For å krysse under eksisterende E16 og lokalveg uten behov for langvarig omlegging
av E16 eller stenging av begge veier er det vurdert en variant med løsmassetunnel
fram til påhugg i berg.

Utlasting av bergmasser til nivå som beskrevet av geolog. Skjæring opparbeides
med pallsprengning.
Det henvises også generelt til fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032
[20], for utførelse av anlegget.
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Portal og dagsone i øst, km 452,708-452,780

Grunnen består av meget faste masser over berg og en løsmassetykkelse som
varierer fra 1,4 – 4,9 meter. Gjelder hele dagsonen.
I østenden til ca. km 452,780 etableres sporet med natursteinsmur mot fylling fra
veganlegg mot sør og med fylling mot lokalveg Trengereidsvingane i nord.

Utlasting av bergmasser til nivå som beskrevet av geolog. Mot fjellskjæring er det
behov for fanggrøft og bredde på denne tilpasses krav i TRV. Fanggrøfter mot

portaler tilpasses nødvendig bredde på grøft til siden for portaler for opparbeidelse
av portaler. Dette gir enklere anleggsdrift og gir en estetisk god føring på
fjellskjæringene mot portalene.
Høyde på støyskjerm skal være 2,5 m over topp skinne.
Ref. fraviksloggen, løpenummer E16VB-Bane-004.

I og med redusert behov for areal til snødeponi langs spor så kan støyskjerm settes
opp i avstand i henhold til krav gitt i TRV 520 kap 12 pkt. 4.2.[13]
Med utvidelse av fylling ut fra formasjonsplan vil dette gi større fylling og behov for

høyere mur ut mot lokalveg. For å unngå at fyllingsfot slår ut i eksisterende lokalvei
kan det være aktuelt å etablere mur for å støtte opp for jernbanefylling.
Fra overliggende terreng er det planlagt en stor fylling fra rasteplass og veg ned mot
nytt jernbanespor. For å unngå at fyllingen kommer helt ned til sporet etableres en
tørrmur i bunn av fylling og 2 m innenfor topp fjellskjæring fra sporet, parallelt og
på sydsiden av sporet.
Under planlagt fylling og mur etableres rør eller kulvert for gjennomføring av vann
for å opprettholde eksisterende bekkeløp og for overvann fra spor og veganlegg.
OV-rør/kulvert føres ned til og tilpasses eksisterende bekkeløp på nordsiden av
Trengereidsvingane. For utløp må det erosjonssikres.
Fylling for sporet etableres med sprengstein fra anlegget. Sprengstein skal testes for
å sikre tilfredsstillende bruk i underbygning, også under driving. Opparbeides med
maks helning på 1:1,5.
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Figur 29 Normalprofil Trengereid km 452,750. Utklipp fra tegning UAS-03-F-01024
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Portal og dagsone i vest, km 452,780-452,944

Fra ca. km 452,780 etableres sporet i fjellskjæring mot sør og nord.
Åpen byggegrop uten støttekonstruksjon er valgt.
For å krysse under eksisterende E16 og lokalveg uten behov for langvarig omlegging
av E16 eller stenging av begge veier er det vurdert en variant med løsmassetunnel
fram til påhugg i berg. Løsningen ble forlatt på grunn av stor usikkerhet ved slik
tunnel i til dels grov steinfylling og dermed usikkerhet med tanke på kostnader.
Ref. geoteknisk vurderingsrapport UAS-01-A-00036 [16].
Utlasting av bergmasser til nivå som beskrevet av geolog. Skjæring opparbeides

med pallsprengning. Det påses at det i fjellskjæring dypsprenges tilstrekkelig under
forsterkningslag til frostfri dybde for spor, 2,1 m under SOK, og at traubunn
etableres med tverrfall til drenering.

Sporet får full frostfri overbygning i halvskjæring, men det er ikke behov for utkiling
i lengderetning idet det er gode masser også i løsmasseskjæring. Utkiling i

tverrprofilet for overgang mellom steinfylling og bergskjæring, ref. Statens vegvesen
HB N200 kap 2, p. 257.5. [14]

Bredde på kabelkanal skal ivareta behov for bredde på gangbane inn i
tunnelportalen. Det skal ikke etableres kjøreadkomst til portalene.

Teknisk hus opparbeides i dagsone inntil jernbanetrasé, mellom portalene.

Det opparbeides kjøreadkomst til teknisk hus via lokalveg Trengereidsvingane.
Grøft fra spor mot areal for teknisk rom utformes med minimumskrav til bredder på
grøft, idet spor og areal for teknisk rom vil ligge i samme høyde, og fjellkolle der
teknisk hus skal etableres vil fjernes.

Minste avstand jernbane – vei ivaretas ved nærføring spor til lokalveg, km 452,860.
Vegen ligger ca 1 m høyere enn sporet på aktuelt avsnitt.
Ref. fraviksloggen, løpenummer E16VB-Bane-004.
I og med redusert behov for areal til snødeponi langs spor så kan støyskjerm settes
opp i avstand i henhold til krav gitt i TRV 520 kap 12 pkt. 4.2.[13]
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Figur 30 Normalprofil Trengereid km 452,850. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00010
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Arna

Geotekniske undersøkelser er hovedsakelig utført for å bestemme tunnelpåhugg
med tilstrekkelig bergoverdekning. Boringene viser generelt en fast lagret

løsmassetykkelse over berg. Løsmassetykkelsen varierer fra 0,8 – 5,0 meter.
Bergoverflaten følger terrenget og faller mot vest.
I forbindelse med etablering av det venstre hovedsporet, vil det på deler av

strekningen være påkrevet med masseutskifting og lagvis komprimering av masser
ved etablering av banefundament, jmf. geoteknisk vurderingsrapport for Arnadalen,
utarbeidet for prosjektet. Se UAS-01-A-00023 [16]:

«Lengre vest for portalen anbefales å fjerne løsmassene maks. 2 meter og
masseutskiftes for å etablere fast underlag for banefundament. Videre forutsettes
massene fast lagret over berg. Unntaket er borpunkt 20 der det er funnet ca. 5 m

løsmasser. Blant disse massene er det funnet et dårlig lag over berg. Dette betyr at

massene lokalt må utskiftes til berg dersom det finnes et dårlig lag over bergflaten.
Graveskråning anbefales på 1:1,5, og massene utskiftes seksjonsvis og

komprimeres lagvis». «Det er antatt 2 meter til berg i områder hvor det ikke er
utført grunnundersøkelser og observert nærliggende berg i dagen»

Tunnelportal skal direktefundamenteres på sprengt berg, som anses å ha god
kvalitet for fundamentering.
Eksisterende enkeltsportunnel for spor 1 strosses ut, og opparbeides til standard for
nye baner. I tunnelene etableres sporoverbygning med ballastmatter, der

overdekning til overliggende boliger er < 90 m. Se støyrapport UAS-01-A-00009
[5].
Det henvises også generelt til jernbanetekniske faseplaner for Arna stasjon UAS-03Y-00004 [25], Notat – jernbanetekniske faseplaner UAS-01-A-00035 [26] og

fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032 [20], for utførelse av anlegget.
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Figur 31 Normalprofil Arna km 461,300. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00011
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5 TUNNEL
I detaljplan er det lagt til grunn forsterkningslag for spor med tykkelse 700 mm.

Dette er også vist på tegninger. Dette blir sannsynligvis gjeldende for tunnel nær
dagsonene. Inne i tunnelene kan det være aktuelt å redusere tykkelsen på

forsterkningslaget, men at frostmessig dimensjonering for spor blir ivaretatt.
Avstand fra spor i dagen og inn i tunnel til der evt. reduksjon av tykkelse på

forsterkningslag vil bli gjeldende er ikke vurdert i detaljplan. Tunnelene skal vannog frostsikres. Endelig løsning for dette avklares i byggeplan.

Det henvises også generelt til fagrapport anleggsgjennomføring UAS-01-A-00032
[20], for utførelse av anlegget.
Nedenfor er gitt typisk normalprofil for dobbeltspor i tunnel og normalprofil med
midtstilt ventespor.

Figur 32 Normalprofil tunnel km 435,800 – 436,800. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00007
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Figur 33 Normalprofil tunnel km 448,000. Utklipp fra tegning UAS-03-F-00004
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6 DRENERING
Det er under planarbeidet ikke avdekket utfordringer med drenering og hydrologi

som krever særskilte tiltak. I prosjektet ligger bane i hovedsak i tunnel, med korte
dagsoner. Dagsonene er typisk vestlandske dalfører med bratte vassdrag i bunn,

som krysses på tvers av spor med kulvert eller bru. Flomnivåer er beregnet i rapport
UAS-01-A-00016 Flomberegning. [21]

6.1

Stanghelle

Prosjektet starter i km 434,250, nord for Dalevågen, ved boligområdet Vågslia.
Trasèen går her i en høy skjæring før bro over Dalevågen. For å ivareta dreneringen
langs skjæringen er det foreslått sandfangsluk til samleledning og utløp til

Dalevågen. For å redusere overvann som føres ned til sporet, bør det etableres
avskjærende terrenggrøft / stengsel på topp skjæring. Avskjæringen bør være

langsgående i hele Vågslia, slik at den leder overvann til sjø vest for eksisterende
banebro. På denne måten reduseres behovet for nisjer for overvann i skjæringen,
samt tverrgrøfter under spor og til utslipp.

Figur 34 Utklipp Stanghelle km 431,250. Utklipp fra tegning UAS-01-A-01002

Brokonstruksjon over Dalevågen til Stanghelle stasjon dreneres med sluk i

broelementet og nedløp direkte til sjø. Sluk bør plasseres med maksimalt 10 meters
intervall, grunnet minimalt lengdefall (0,38%). Vannet føres i ledninger på

undersiden av bro til landkar. På grunn av lite lengdefall kan det bli aktuelt å pumpe
vannet til nedløp ved landkar. Anslagsvis vil det være behov for minimum to

pumper. Alternativt kan det etableres falledninger med fall 0,6-0,7 %. Disse
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ledningene vil da få varierende avstand fra underkant brokonstruksjonen. Ved behov
for rensing av overvannet fra broen, må det etableres renseanlegg i nærheten av

landkar. Renseanlegg ved begge landkar kan være aktuelt, men av hensyn til drift og
vedlikehold vil et renseanlegg ved søndre landkar være å foretrekke.

Stanghelle stasjon og parkeringsplasser dreneres med sluk til samleledninger med
utslipp til sjø. Samleledningene legges i felles grøft med kommunale ledninger, som
blir etablert i nye trasèer av prosjektet.

Figur 35 Utklipp Stanghelle stasjon. Utklipp fra tegning UAS-01-A-01001

Tunneldreneringen og portalkonstruksjonen kobles med selvfall til samleledningene
og føres til sjø sammen med øvrige drens- og overvannsledninger.

6.2

Vaksdal

Vaksdal B1 og B2 er korte dagsoner gjennom sentrumsområdet, i praksis bare
stasjon og tunnelportaler. Begge alternativer krysser Vaksdalselva i brokonstruksjon
og det er beregnet flomnivåer som er dokumentert i rapport UAS-01-A-00017

Vannlinjeberegning Vaksdalselva. [22]

Alternativ B1 ligger tettest på vassdraget, med klaring på 0,9m til underkant

brokonstruksjon ved dimensjonerende flom. Kravet i TRV (2019) er minst 0,5m og
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dermed tilfredsstilt. For alternativ B2 er avstanden fra underkant brokonstruksjon til
vassdraget 3,2m.
Begge broløsningene dreneres med sluk i broelement med nedføring langs søyler til
elv. Ved behov for rensing og sedimentering føres overvannet til renseanlegg før det
overføres til elven.

Figur 36 Utklipp Vaksdal stasjon B1. Utklipp fra tegning UAS-01-A-01004

Stasjonsområdet for begge løsninger dreneres ellers med sluk og samleledninger til
elv. Portaler og banetrase dreneres også til elv.
Det kan det bli behov for å ta imot drensvann fra Skulstadtunnelen og føre dette til
elv. Dette vil være gjennomførbart for både alternativ B1 og B2.

Gjeldende linjeføring i reguleringsplanen fører ut drensvann fra lavbrekk ved km
444,250 i borhull til sjø, felles med drenering fra E16.

6.3

Trengereid

Trengereid er en kort dagsone på ca. 150 meter. Terrenget her er svært sidebratt,
og krysningen foregår lavt i dalføret og noe lavere enn E16. Det er to vassdrag på
Trengereid, henholdsvis Manndalselva og Skredbekken.
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Begge vassdragene legges i nye kulverter som følge av vegprosjektet. Begge
kulvertene er dimensjonert til minimum Ø1600mm i rapport UAS-01-A-00018

Vannlinjeberegninger Trengereid. [23] Dimensjoner avhenger av lengdefall til kulvert
og utforming.

Figur 37 Trengereid km 452,750. Utklipp fra tegning UAS-01-H-01005

Kulvertene etableres med inntak ovenfor E16, med innløpskonstruksjoner i bunn av
vegfyllinger. Kulverter er plassert i bunn vegfylling for å kunne dra nytte av økt
innløpshøyde i flomsituasjoner. Fra bunn vegfylling føres kulvertene under

veganlegget, og videre under banekonstruksjonen. Vannmengdene i kulvertene vil
ha svært stor hastighet ved utløpene og utløp må utformes med energidrepende

basseng eller fysiske innretninger ved utløp, som reduserer energien betraktelig.
Det omliggende terrenget må sikres mot erosjon med f.eks. plastring med
naturstein.
Trengereid er høyeste punkt på banetrasèen i prosjektet. Uavhengig av dette, er det
i reguleringsplanens linjeføring lagt inn lavbrekk ca. 500 meter inn i

Skulstadtunnelen på kote +107. Fra dette lavbrekket er det foreslått at drensvann
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pumpes til Trengereid, med utløp til Manndalselva. En alternativ utførelse er borhull
til området Trengereidsvingane med utløp på ca kote +100.
Portaler og banetrase i dagen på Trengereid dreneres til Manndalselva og
Skredbekken.

6.4 Arna stasjon
Stasjonsområdet dreneres med sandfangsluk og kobles til etablert infrastruktur i

området. Området er i hovedsak ivaretatt av tidligere entrepriser Arna – Fløen / Arna
- Ulriken.
For dreneringen fra tunnel er det foreslått to løsninger i planmateriellet, en for
gravitasjonsledning og en for trykkledning. Forslagene er vist som punkt 1 og 2 i

figur under. Dette er valgt da det er usikkert hvor store mengder drensvann som vil
oppstå, og om eksisterende ledninger har tilstrekkelig kapasitet.

Figur 38 Arna Stasjon. Utklipp fra tegning UAS-01-H-01008

Det er ønskelig at Arnatunnelene dreneres ved selvfall. Det bør under

detaljprosjektering og utførelse søkes en løsning som gjør at drensvann føres ut på
kotehøyde tilsvarende eksisterende anlegg. Om tilstrekkelig høyde oppnås, benyttes
eksisterende kum mellom Arnatunnelen og Arnanipatunnelen. Denne fører

drensvannet under dagens spor til samleledning mot Ådnavegen og utslipp til sjø i
Arnavågen.
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Alternativt kan drenering fra tunnelen pumpes til eksisterende ledningsanlegg på

sørsiden av stasjonen. Dette ledningsanlegget er forholdsvis nytt, og krysser under
stasjonsområdet parallelt med Arnaelva og går til utløp i Arnavågen.

6.5

Tunneler

I tunnelene er det generelt lagt til grunn midtstilt drensgrøft mellom spor med
overgang til ensidig eller tosidig drenering ut mot dagsoner. Ved 3 spor i tunnelen

etableres ekstra langsgående drensrør. Ved lavbrekk i tunneler, føres drensvann ut
til resipient gjennom borhull i fjell. I lavbrekk ca 500 m nord for Trengereid er det
foreslått å pumpe drensvannet tilbake til Trengereid, se kapittel 6.4. Her vil det i

tilfelle bli lagt pumpeledning parallelt med drensledning. For oversikt over borehull
og pumpestasjoner vises til tegning UAS-01-H-01012 til UAS-01-H-01014 for

alternativ B1 og til tegning UAS-01-H-02010 til UAS-01-H-02012 for alternativ B2
[24]. Mengden drensvann og dimensjon for ledningen i tunnel og til utløp

bestemmes etter tunneldriving, da dette avhenger av mengden innlekkasje og

omfang injisering av tunnelhvelv. Spyle- og stakekummer plasseres på normerte
intervaller, for å sikre god tilgjengelighet for drift og vedlikehold. Normalavstand er
i dette prosjektet satt til 80 m. Drensvann fra tunneler er rent, og det er ikke
planlagt rensetiltak for dette vannet.
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