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1 INNLEDNING
Rambøll-Sweco er engasjert av Statens vegvesen og Bane Nor for å utarbeide reguleringsplan for ny
E16 fra Arna til Helle og Vossebanen fra Arna til Stanghelle. Det er utarbeidet vurderingsrapporter for
hver enkelt dagsone. Denne rapport gjelder traséen for ny bane på Stanghelle og videre kryssing av
Dalevågen og påkobling med eksisterende Vossebanen.

Det er foretatt vurderinger av fundamenteringsløsning for planlagt vossabanen på Stanghelle og
brukryssing av Dalevågen. Det er utført vurdering for tunnelportal i sør, kryssing av eksisterende E16,
stasjonsområde på Stanghelle, fylling og brufundamentering i Dalevågen. Det er også gjort vurdering
for lokalveier på Stanghelle. Det presiseres at all henvisning til planer og profilangivelser er basert på
gjeldende linje B1 for bane pr. 06.02.2020.

Figur 1: Oversiktskart fra 3D-modellen (Kilde: A_SM_E16VB_Stanghelle)
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2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING

2.1 Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:

ü Norsk Standard: NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [2]

ü Norsk Standard: NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7) [3]

ü Norsk Standard: NS-EN 1993-5:2007 + NA:2010 (Eurokode 3) [19]

ü Norsk Standard: NS-EN 1998-5:2004 + NA:2014 (Eurokode 8) [20]

ü TEK 17 [1]

ü SAK 10 [4]

I tillegg benyttes følgende veiledninger og håndbøker der de er relevante:

· Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging [9]

· Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200, Vegbygging [10]

· Bane NOR, Teknisk regelverk [11]

· Peleveiledningen 2019[18]

2.2 TEK 17 §7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger
I henhold til TEK 17 §7 skal byggverk plasseres, prosjekters og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred).

I området ved planlagt påhugg i sør skal det vurderes skredsikringstiltak. Det er påvist kvikkleire i
Dalevågen ved boringer på større dyp. Dette medfører at en må velge metode for fundamentering av
brusøyler som medfører minimalt med poretrykksoppbygging og omrøring av masser.

2.3 TEK 17 §10, Konstruksjonssikkerhet
I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder).

TEK 17 §10.2 angir at:

«Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold
og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av konstruksjoner
etter NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende
standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.»

Veiledningen til TEK 17 angir videre at:

«Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt
bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er
akseptert av myndighetene.»

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i punkt 1 vil TEK
17 §10 være ivaretatt.
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2.4 Geoteknisk kategori
Geoteknisk kategori velges i henhold til Eurokode 7-del 1 [3] som stiller krav til prosjektering ut fra tre
ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til
prosjektering».

Det vil for de valgte løsningene være behov for omfattende geotekniske tiltak ved utførelse og
gjennomføring av de utvalgte tiltak.

Basert på dette er prosjektet klassifisert som følger:

ü Byggegrop, utgraving av løsmasser à Geoteknisk kategori 2

ü Bygegrop ved påhugg og kryssing av E16 à Geoteknisk kategori 2

ü Direktefundamentering på løsmasser à Geoteknisk kategori 2

ü Pelefundamentering for lang bru over Dalevågen à Geoteknisk kategori 3

ü Støttekonstruksjon for å sikre byggegrop à Geoteknisk kategori 2

ü Grunnforsterkning for bane à Geoteknisk kategori 2

ü Utgraving av urmasser à Geoteknisk kategori 2

Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at
de grunnleggende kravene blir oppfylt.

2.5 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 [2] definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse
(CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens
veiledende eksempler på klassifisering er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA. A1 (901).

I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:

ü Kompliserte tilfeller

ü Enkle og oversiktlige grunnforhold

For geoteknisk prosjektering er det valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasser:

ü Byggegrop unntatt påhugg, utgraving av løsmasser à CC/RC 2

ü Byggegrop ved påhugg og kryssing av E16 à CC/RC 3

ü Fundamenteringsarbeider for bru over Dalevågen à  CC/RC 3

ü Grunnforsterkning for banen à CC/RC 2

ü Støttekonstruksjoner à CC/RC 2

ü Utgraving av urmasser à CC/RC 2

2.6 Kvalitetssystem
Eurokode 0 [2] krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et
kvalitetssystem være tilgjengelig. Dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for
konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Swecos kvalitetssystem tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er
derfor ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2 og 3.
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2.7 Tiltaksklasse i henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling
I veiledningen om byggesak kap. 9 [4] er det i tabell 2 og 3 gitt kriterier for tiltaksklasseplassering for
prosjektering og utførelse. I tabell 2 i veiledningen oppgis det at fundamentering for anlegg og
konstruksjoner, som etter Eurokode 0 er plassert i pålitelighetsklasse 2, havner i tiltaksklasse 2 for
prosjektering. Tilsvarende havner prosjektering for pålitelighetsklasse 3 i tiltaksklasse 3. På bakgrunn
av dette vurderes geoteknisk prosjektering som følger:

Geoteknisk prosjektering:

ü Byggegrop utgraving av løsmasser:    Tiltaksklasse 2

ü Bygegrop ved påhugg og kryssing av E16 Tiltaksklasse 3

ü Direktefundamentering:       Tiltaksklasse 2

ü Pelefundamentering:        Tiltaksklasse 3

ü Støttekonstruksjon:        Tiltaksklasse 2

ü Grunnforsterkning        Tiltaksklasse 2

ü Utgraving av urmasser       Tiltaksklasse 2

2.8 Prosjekteringskontroll
Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [2] gir videre føringer for krav til omfang av
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold
til tabell NA. A1 (902) at det for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes en
prosjekteringskontrollklasse PKK1 for byggegroparbeidene, og PKK2 og PKK3 for
fundamenteringsarbeidene der det er aktuelt.

Krav til prosjektering av fundamentering er at det utføres egenkontroll (DSL 1), intern systematisk
kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3). I henhold til standarden kan utvidet kontroll for
prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket. Mens for PKK3 skal det
utføres utvidet kontroll av annet foretak enn det som har utført prosjekteringen. Den prosjekterende
bør forvisse seg om at den utvidede kontrollen er gjennomført, tilbakemelding er mottatt og eventuelle
beregninger er avklart. Den utvidede kontrollen skal utføres i byggherrens regi enten av byggherrens
egen organisasjon eller et annet foretak som er uavhengig av foretaket som utførte
prosjekteringsarbeidene.
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2.9 Utførelseskontroll
For utførelsen i pålitelighetsklasse 2 skal det utføres egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL
2) og i tillegg utvidet kontroll (IL 3) i henhold til NA. A1 (903). For utførelseskontrollklasse UKK3 må
det bekreftes at egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll er gjennomført og
dokumentert av det utførende tiltaket.

Egen kontroll skal utføres og dokumenteres av den eller de som utførte arbeidet. Intern systematisk
kontroll er en intern, systematisk og regelmessig kvalitetskontroll av utført arbeid med faste rutiner i
foretaket. Kontrollen utføres og dokumenteres parallelt med utførelsen der dette er hensiktsmessig.
Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK2 skal bekrefte at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført av det utførende foretaket.

Utvidet kontroll i utførelseskontrollklasse UKK3 innebærer en kontroll som bekrefter at egenkontroll og
intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket.  Det utførte
arbeidet skal i tillegg kontrolleres tilstrekkelig til å gi tillitt til at arbeidet er tilfredsstillende. Utvidet
kontroll kan være basert på stikkprøver. Spesielt viktige og kritiske områder av betydning for
byggverkets sikkerhet skal kontrolleres. Den utvidede kontrollen skal utføres parallelt med utførelsen
der dette er hensiktsmessig, og det skal legges til rette for gjennomføringen.

2.10 Oppsummering
Geoteknisk kategori, konsekvens-/pålitelighetsklasse, prosjekterings- og utførelseskontroll er vurdert
for fundamentering av banen, portal og bru over Dalevågen og fastsatt som vist i tabellen under.

Tabell 1: Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger oppsummert
Geoteknisk

kategori
CC/RC Tiltaksklasse PKK UKK

Pelefundamentering 3 3 3 3 3

Byggegrop utenom påhugg,
utgraving av masser

2 2 2 2 2

Byggegrop ved påhugg og kryssing
av E16

3 3 3 3 3

Støttekonstruksjoner 2 2 2 2 2

Grunnforsterkning 2 2 2 2 2

Utgraving av urmasser 2 2 2 2 2
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3 GRUNNLAG FOR VURDERING
Vurdering av grunnforhold, evt. grunnforsterkningstiltak og fundamentering av tunnelportal,
stasjonsområde, fylling og brukonstruksjon er basert på geotekniske rapporter som følgende:

· Multiconsult AS 10200628-RIG-RAP-001 K5 Arna Stanghelle, datarapport – Geotekniske
grunnundersøkelser [12]

· Geoteknisk datarapport 2010177495-43 E16 Stanghelle aust.[15]

· Multiconsult AS 10200628-RIG-NOT-001 Stanghelle geotekniske vurderinger[13]

· Geoteknisk datarapport: UAS-03-A-00025 Dalevågen VB supplerende undersøkelser[14]

· Plantegninger for området

· Skissetegninger bru
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4 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

4.1 Topografi
Stanghelle ligger i utløpet av Daleelva til Sørfjorden. Ny banetunnel fra Vaksdal er planlagt å komme
ut på sørsiden av eksisterende E16, for så å krysse mot nord og ned til Dalevågen. Ny planlagt
jernbanestasjon er planlagt å ligge mellom dagligvarebutikk og bedehus. Stanghelle har en relativt
bratt topografi, men med noen flatere områder før en kommer ned til Dalevågen. Berget i sør faller
sterkt. Ved foten av fjellsiden er det store mengder skredmateriale mellom berg og eksisterende E16.
E16 ligger på ca. Kote +20,5. Mellom eksisterende vei og fjord er det en relativt stor flate som ligger
på ca. Kote + 14,5 før terrenget igjen faller ned mot fjorden.

Figur 2: Terrengprofil over Stanghelle [1]

4.2 Berggrunn og løsmasser
I henhold til NGU sine kart er dominerende bergart i området diorittisk til granittisk gneis [6]. For
løsmasser viser kart at området er dominert av et tynt løsmassedekke/ bart berg og glasifluviale
avsetninger [7]

4.3 Grunnforhold
Det er foretatt omfattende grunnundersøkelser i området fra eksisterende E16 og ned til Dalevågen.
Boringene ble utført av Multiconsult AS, på oppdrag fra Statens vegvesen, i oktober/november 2017
og presentert i notat 10200628-RIG-RAP-001 [12]. Det ble også utarbeidet et vurderingsnotat for
planlagte tiltak av Multiconsult AS [13].

Figur 3: Oversikt over boringer tatt på land [12]

Sør Nord
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Grunnundersøkelsene viser store løsmassetykkelser og en meget kupert bergoverflate. De største
løsmassetykkelsene på land finner man lengst sør og i området ved eksisterende E16. Det er her
boret over 30 meter for å påvise berg. Massene i dette området er meget faste og det er benyttet både
økt rotasjon, spyling og slag for å trenge gjennom massene.

På flaten ved bedehuset og dagligvarebutikken er løsmassetykkelsen mindre, og har en noe mindre
fasthet i massene. Prøver viser at massene hovedsakelig består av sandig siltige masser.
Bergoverflaten er i dette området noe kupert. Det kommer en bergrygg opp i vestlig del av
banetraséen. I området ned mot Dalevågen er massene løst lagret. Det finnes også her store
variasjoner på bergoverflaten.

Det ble utført supplerende grunnundersøkelser i Dalevågen i juni 2019. grunnundersøkelsene ble
utført av Rambøll/Sweco og er beskrevet i rapport UAS-02-A-00025 [14].

Figur 4: Oversikt over deler av boringer foretatt i Dalevågen [14].

Boringene utført fra flåte i Dalevågen viser store løsmassetykkelser. Boringene viser hovedsakelig løst
lagrede bløte masser over faste masser. Tykkelsen på det bløte laget øker mot nordøst. Berg er på
det dypeste påtruffet på kote -35 i dette området.

Det ble i forbindelse med etablering av undergang på Stanghelle utført grunnundersøkelser i 2012
[15].  Disse boringene er tatt med i vurderinger der de er relevante.

4.4 Refraksjonsseismikk
Sør for eksisterende E16 er det utført refraksjonsseismiske undersøkelser i tre profiler ved antatt
påhugg, se Figur 5. Seismisk profil P35-36/17 er relevant for banetraséen og lagt til grunn for tolkning
av løsmassemektighet og dybde til berg. Øverst ligger ur med antatt mektighet på 5-6 m. Seismikken
viser at bergoverflaten ligger mellom kote +10 og +20, men det er de første 50 meterne av profilet som
er mest aktuelle for banetrase. Her forventes berg påtruffet mellom kote +16 til +18.

Nord Sør
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Figur 5: Refraksjonsseismiske undersøkelser. Tykk stiplet linje indikerer bergoverflate [21]

4.5 Grunnvann
Det ble satt ned to hydrauliske piezometer i forbindelse med grunnundersøkelsene utført av
Multiconsult [12]. I borpunkt S16 ble det satt ned til kote +11,2. Denne ble ikke satt dypt nok til å
registrere grunnvann. I borpunkt S75 er det registrert grunnvann i kote +2,5.

I forbindelse med Statens vegvesen sin rapport [15] ble det installert to hydrauliske piezometer, ett på
hver side av E16. Målingene viser et grunnvannsnivå i området rundt E16 som ligger på ca. kote +10.
Utgraving forutsettes omtrent til kote +6,5 inkludert ca. 2 meter masseutskifting til frostfri dybde. Det
forventes altså utgraving omtrent 3,5 meter under grunnvannsnivå på delstrekning.
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5 JERNBANE STANGHELLE

5.1 Sørlig portal (K100)
Jernbanen skal i dette området komme ut under eksisterende E16 og krysse mot nord. Eksisterende
E16 ligger på kote +20,5 og ny planlagt jernbaneskinne er planlagt på kote +8,6. Mot påhugg i sør
stiger terreng bratt og løsmassene ligger med rasvinkel fra berg i dagen og ned mot eksisterende E16.
Løsmassene mellom E16 og berg er ur i topp og antatt morene under uren. Påhugget er antatt i profil
435.000. Ved påhugget ligger terreng på ca. kote +37,0 og det antas omtrent 10 m mektighet av
løsmasser. Resten sprenges ned til traubunn på kote +6,5. Portallengden er estimert å være 150
meter. Banen kommer ut i dagen omtrent ved dagens parkeringsplass. Den lange portalen bygges
under eksisterende E16 og lokalvei, se utklipp av 3D-modellen i Figur 6.

Figur 6: Bilde av plassering av sørlig portal, planen hentet fra Navisworks

Ved påhugget er det ikke utført grunnboring pga. vanskelig tilkomst og bratt terreng. Vurdert ut fra
seismisk profil P35-36/17 er terrenget dekket av 5-6 meter ur. Figur 5. Bergoverflate er antatt å være
på kote +16 til +18 der banetraséen er planlagt.

Det henvises til gjeldende tegninger V001 – V022 som grunnlag for geotekniske vurderinger.

5.1.1 Støttekonstruksjon
Grunnet jernbanesporets plassering i forhold til eksisterende terreng vil det for etablering av
kulvert/portal benyttes metoden” cut and cover”, der en først fjerner stedlige masser, så etablerer
kulvert/portal og videre tilbakefyller med nye masser rundt og over kulvert/portal og opp til
eksisterende terrengnivå.

For etablering av påhugg og en lang tunnelportal/kulvert vil det være nødvendig med en åpen
byggegrop med en dybde på ca. 14 meter under eksisterende E16. Videre mot påhugget vil
utgravingen øke i høyde pga. stigende terreng. Det legges til grunn en utgraving på omtrent 2 meter
under planlagt banenivå for å få et godt fundament for banen. Bredden på byggegropen er estimert til
å være rundt 20 meter i traubunn med en forutsetning om at konstruksjonen ved fundament har en
bredde på 18 meter og med 1,0 meter arbeidsrom på hver side. Med en så dyp og bred utgraving vil
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det bli store terrenginngrep ved å benytte stabile graveskråninger. Det anbefales derfor å benytte
støttekonstruksjoner for å stive av skråningene, og å minimalisere terrenginngrepet.

Boringene i området viser at massene ikke er rammbare, noe som medfører at det må benyttes
borede støttekonstruksjoner i form av rørvegg. Grunnet støttekonstruksjonenes størrelse vil det være
behov for vesentlige avstivninger i form av stag og/eller indre avstivning. Massene i området er grove
og fast lagret. Det anbefales derfor å benytte rørvegg i støttekonstruksjonen. Det er ikke tatt prøver av
materialet, men det forventes noe finstoff i massene. Det er også påtruffet lag bestående av sandige
siltige masser der det er boret. Massene er vurdert til å ha relativ høy attraksjon og dermed vurdert
stabile i tørr tilstand. Ved utgraving under grunnvannstand vil massene være ustabile. Det anbefales
derfor at rørveggen blir dekket med sprøytebetong og armeringsnett for å sikre massene mellom
rørene. Sprøytebetong vil også hjelpe med i å forhindre vanninnsig inn fra sidene i byggegropen.
Rørvegg og avstivning må detaljprosjektertes/dimensjoneres i byggeplanfasen. Det er viktig å
hensynta at stag fra spunt ikke kommer i konflikt med boliger eller andre installasjoner i grunnen. Det
gjelder spesielt bolig på nedsiden av E16 som ligger på et lavere nivå.

Under anlegget må det å lages tilkomstvei for å ta ned ur fra påhuggsområde. Ura er forutsatt med 6-7
meter mektighet ved antatt påhugg. Med tanke på nærhet til vei er det viktig å utarbeide en detaljert
graveplan før arbeidet starter. Det anbefales at E16 trekkes vekk fra utgravningsområdet, for å
forhindre at blokker faller ned på trafikkert vei. Det er vurdert behov for etablering av sikringstiltak, i
form av fanggjerde, som må installeres før ura blir tatt ned.

Figur 7: Bilde av ur på sørsiden av eksisterende E16 (Kilde: Øystein Strand Lohne)

Alle urmasse i anleggsområdet skal graves med bratt graveskråning 3:1 i østlig og vestlig retning og
stabiliseres med jordnagling og sprøytebetong. Prinsippskisse for etablering av byggegrop ved antatt
påhugg er skissert i Figur 8.  I front skal ura graves helt ned til berg som faller ned mot E16. På begge
sider av byggegrop skal morene under ura støttes opp av rørvegg. Utgraving forsettes i løsmasser og
stag installeres suksessivt med dybden og det benyttes stagforankring i berg. Der det skal sprenges
ned til traubunn, sikres berg i form av forboring og bolting som ikke er påvist i skissen. Det anbefales å
ha en ca. 3 m hylle mellom rørfot og sømboring som skal bores med en helning på 10:1. Bergsikring i
byggegrop vurderes underveis av ingeniørgeolog. Utsprengningen av berg er relativt høy og det kan
være behov å sprenge ut i flere høyder. Dette kan medføre behov for ekstra areal i horisontalplanet
som igjen krever mere areal i topp.Tiltakene detaljprosjektertes i byggefasen. Der berg i dagen er
observert i banetrasèn, ligger terreng omtrent i kote +40.
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Figur 8: Prinsippskisse for etablering av byggegrop ved påhugg, sprengningsprofil er skissert med 10:1 helning og
nødvendig horisontalavstand ca. 38 m på terreng. Sømboring må planlegges for å sikre berg i rørfoten.

Figur 9: Støttekonstruksjon i form av rørvegg der det er faste morene i bunn og ikke ur på terreng

Valgt portal i området er buet kulvert type S1, som gir en total konstruksjonsbredde i fundament på 18
meter. Dette betyr at byggegrop vil få en bredde på 20 meter inkludert forskalling for
fundamentkonstruksjon. Innvendig bredde av kulvert er 13 meter for denne type kulvert.
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Figur 10: Tunneltverrsnitt for dobbelt spor.

Rørvegg som støttekonstruksjon er vurdert fra påhugg til portalmunning på begge sider av byggegrop.
Omfanget er estimert ca. 280 meter i lengden.

5.1.2 Fundamentering av portal (K100)
I portalområdet er det meget store mengder løsmasser og berg er påvist på kote -2,2 i borpunkt S1.
Dette punktet ligger i vegskulderen for E16. Dybde til berg på øvrige områder er ukjent. Massene i
området er meget faste og både økt rotasjon, spyling og slag er benyttet vekselsvis for å trenge
gjennom massene. Det forekommer også lommer med faste masser der det ikke er benyttet spyling
og slag. Ut ifra sonderingsmotstand og prøver tatt andre steder i området er disse massene, der
spyling og slag ikke er benyttet, tolket til å bestå av fast lagret sandig siltig materiale. Hovedvekten av
løsmassene er tolket til å bestå av morenemateriale og skredmateriale. En kan ikke utelukke innslag
av store stein/blokk i massene.
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Figur 11: Grunnboringer tatt i området der jernbanen krysser eksisterende E16 og kommer ut i portal/kulvert

For fundamentering av portal anbefales det direktefundamentering på en sprengsteinspute over
stedlige masser. Siden portal/kulvert er lang og grunnforholdene varierer, vil den fundamenteres på to
ulike grunnforhold som vist i tabell 2:

Tabell 2: Fundamenteringsforhold for lang portal. Profilnr. er hentet fra linje B1 pr. 06.02.2020
Profil Lengde [m] Grunnforhold Tiltak

434.965 - 435.000 35 Berg Direkte fundamentering på sprengt
bergoverflate.

434.850 - 434.965 115 Faste masser To lag geonett for å fordele belastning
under portal- og banefundament.

Massene er stort sett tolket å ha høy fasthet i den andre delstrekningen. Det forventes ikke
avgjørende setnings eller bæreevne problem knyttet til fundamentering av portalen og banen. Selv om
boringene i den andre delstrekningen viser faste masser, kan det være lokal variasjon i fastheten på
massene. Dette kan skape skeivsetning både i tverr- og lengderetning. For å unngå differensialsetning
fra direkte fundamentering på berg til løsmasser og masseutskiftet grunn anbefales det dobbelt lag
geonett som legges i forsterkningslag. Den første delen av portalen skal fundamenteres på sprengt
berg. Den andre delstrekningen fundamenteres på løsmasser, og er skissert med
grunnforsterkningstiltak som vist i prinsipp Figur 12.

Vest Øst
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Figur 12: Prinsipp for oppbygging av forsterkningslag under portal- og banefundament. Dette må
detaljprosjektertes i byggefase. Drensrør som er skissert utenfor fundament settes innenfor. Det anbefales to
parallell drensrør innenfor fundamentene for å drenere grunnvann og ha tørrtilstand for portal- og banefundament.

Området får en stor terrengavlastning grunnet utgraving av masser, utregnet til ca. 120 kPa på det
laveste og 250 kPa det høyeste. Grunnvannet ligger sannsynligvis rundt kote + 10 i området og topp
av skinne er planlagt på kote + 8,6. Det anbefales å etablere drensrør i forsterkningslag på begge
sider for å håndtere grunnvann. Det forutsettes at portalen blir fundamentert med senket grunnvann
som blir drenert gjennom filterlag og de perforerte drensrørene som skal legges med nok fall i
lengderetning på byggegropen. Som en permanent løsning må drenering under fundament
prosjekteres i samarbeid med hydrogeologi.

Det forventes en del tilsig av overflatevann inn i byggegropen. Grunnet antatt finstoff i massene og
tilsig av overflatevann anbefales det å legge ut fiberduk på stedlige masser og på topp av filterlag.

5.2 Stasjonsområdet

5.2.1 Støttekonstruksjon
Stasjonsområdet er planlagt ca. 30 m etter at jernbane kommer ut av kulvert/portal på nordsiden av
eksisterende parkeringsplass. Området er i starten relativt flatt og ligger på ca. kote +14,7. Fundament
til stasjonsområdet ligger på kote +8,6. Også her anbefales en utgraving på ca. 2 meter under planlagt
banenivå, for plassering av drensrør og oppbygging av frostsikrings- og forsterkningslag. Dette
medfører over 8 m utgraving fra terreng.
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Figur 13: Utsnitt fra modell for stasjonsområdet, hentet fra Navisworks

For å minimalisere arealbruken ved en så stor byggegrop anbefales det å videreføre
støttekonstruksjonene fra området der portal/kulvert skal avsluttes. Grunnforholdene i dette området
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. Det er en tendens til at de faste massene
forekommer der videreføringen av den vestlige støttekonstruksjonen er tenkt plassert. Det anbefales
derfor at videreføringen av den vestlige støttekonstruksjonen fortsetter med rørvegg som bores
gjennom massene. Siden massene i området kan være lett eroderbare fra åpninger mellom rørene
anbefales det å erosjonssikre med sprøytebetong og armeringsnett. Ut fra boringene stiger
bergoverflaten mot nord langs vestsiden av stasjonsområdet og støttekonstruksjonen kan da avsluttes
rett sør for bedehuset. Rørvegg er vurdert pga. fast lagret masser mellom portalmunning og start av
stasjon og vestside av stasjonsområde til bedehuset. I denne strekning vil det være vanskelig å
ramme konvensjonell spunt pga. grovere masser. Samlet lengden for vestlig rørvegg er estimert til
120 meter.

Der den østlige støttekonstruksjonen er tenkt videreført, er massene løsere lagret og det er liten
forekomst av grove masser. I enkelte borhull er det imidlertid påvist grove masser i topp. Disse
massene kan forgraves før konvensjonell spunt installeres til ønsket dybde. Det anbefales derfor å
dimensjonere rammede U- eller Z-spunt omtrent fra begynnelse av stasjon, til terrenget faller ned mot
Dalevågen i nord. Det må forventes avstivning av støttekonstruksjoner i form av lange stag forankret i
berg. Det vurderes konvensjonell spunt for en ca. 100 meter strekning fra profil 434.730 - 830.
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Figur 14: Snitt av grunnboringer tatt på flaten der stasjonsområdet er tiltenkt.

5.2.2 Fundamentering av bane og stasjonsbygg
Det er planlagt 250 m lang stasjon mellom profil 434.570 - 820. I hele stasjonsområdet varierer
grunnen fra grunt til berg til flere meter med dårlig masser. Det er påvist middels til løst lagret sand og
silt, T4 masser, under jernbanenivå. Dette er masser som i utgangspunktet er potensielt
setningsgivende. For fundamentering av bane og stasjonsbygg anbefales derfor utgraving minst 2
meter under prosjektert banenivå. Unntaket er i starten av stasjonsområde ved portalmunning, hvor
det forventes utgraving til et noe dypere nivå, antatt 3 -3,5 m dybde til faste masser.  Dette er for å
etablere grunnforsterkningslag, drensrør og frostfri oppbygging.  Også for stasjonsområdet anbefaler
vi en videreføring av baneoppbygningen som er beskrevet for portalområdet, med utlegging av duk
mot stedlige masser og utlegging av tunnelstein uten subus eller kult 20-120, to lag geonett i hele
byggegropens bredde- og lengderetning.

Fra ca. profil 434.720 faller terrenget mot nord, altså i lengderetningen på banen. Dette medfører at
banen i dette området vil ligge over terreng og det vil være behov for oppfylling for etablering av
stasjon. I dette området går det en forsenkning i terrenget der det i dag renner en bekk. Det er ikke
foretatt grunnundersøkelser i denne forsenkningen. Det er synlig berg mot øst og boringene tatt på
vestsiden av forsenkningen viser liten løsmassemektighet. Ut fra tidligere boringer antas det å være
en del løsmasser i forsenkningen i terrenget.

Boringene tatt i slutten av stasjonsområdet viser store variasjoner i løsmassetykkelse, men området er
dominert av et tykt lag med løst lagret sandige siltige masser. For fundamentering av bane og
stasjonsområde anbefales det å bygge opp fylling til underkant underbygning og deretter å installere
peler gjennom fylling og ned til berg. Det kan her prosjekteres rammede betongpeler med bergspiss.
Det vil si at de siste 100 meterne av stasjonsområdet skal være pelefundamentert.

Det er anbefalt å starte utgravingen av løsmasser omtrent i midten av stasjonsområdet ca. profil
434.720. Utgravingen fortsettes mot portalområdet (profil 435.000). På denne måten vil det potensielt
setningsgivende laget bli utsatt for kontinuerlig komprimering i anleggsfasen, ved uttransportering av
masser fra portalområdet. Området vil også få en terrengavlastning i form av at terrenget senkes med
opptil 6 meter, noe som er utregnet til omtrent 120 kPa. Det anbefales at permanent dreneringssystem
i form av drensrør blir etablert i anleggsfasen for å ta ut vann fra byggegropen. Hvis utgraving ikke
starter fra nordside må en forvente at grunnvann og overflatevann må pumpes fra byggegropen. Dette
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vil også medføre en mer utfordrende utgraving av masser. Grunnvannet i området er estimert til å
ligge på rundt kote +10. Med nok fall mot Dalevågen vil vannet fra byggegrop renne ut gjennom
drensrør med fall. I området rundt eksisterende bedehus stiger berget opp og det vil bli behov for
sprengning av bergterskel for å komme ned til planlagt fundamenteringsnivå.
Tabell 3: Fundamentering av stasjonsområde og strekning mellom stasjon og portal. Profilnr. er hentet fra
banelinje B1 pr. 06.02.2020

Profil Lengde [m] Grunnforhold Tiltak

434.820 - 850 30 Variert mektighet av dårlige
masser

Masseutskifting ca. 3-3,5 m og
utlegging av to lag geonett

434.770 - 820 50 Kupert berg og variert mektighet
av dårlige masser

Masseutskifting ca. 3-3,5 m og
utlegging av to lag geonett

434.670 - 770 100 Bergskjæring og/eller utgraving til
bergnivå

Behøver ikke noe tiltak

434.570 - 670 100 Svake grunnforhold Betongpeler til berg gjennom
fylling anbefales

434.570 Sørlig
landkar

Ved landkar er det 6-7 m dårlig
grunn.

Det anbefales å fundamentere
landkaret på stålrør peler.

5.3 Lokalveiesystem
For lokalveisystem er det valgt å etablere hovedkobling mellom eksisterende E16 ned mot Dalevågen
på vestsiden av stasjonsområdet. Den vil passere på vestsiden av eksisterende bedehus før den
kobles til stasjonsområdet. I området er det hovedsakelig sandig siltige T3/T4 masser. Lokalvei vil
ligge i terreng og det det forventes ikke geotekniske utfordringer knyttet til etablering av denne. Det
anbefales å legge ut fiberduk mellom stedlige masser og overbygning for veg. Massene må utskiftes til
frostfri dybde.

På østsiden av stasjonsområdet, nede ved Dalevågen, vil det for lokalvei (71810) være behov for mur
i retning mot eksisterende barnehage. Muren vil bli opptil 5 meter høy. I området er det en veksling
mellom berg og sandig siltige masser. Murkonstruksjon må dimensjoneres i byggeplansfasen.

Lokalvei som skal krysse under brua, nord for det sørlige landkaret, må etableres med
grunnforsterkningstiltak, masseutskifting og geonett. Her er det setningsømfintlige masser og det vil
derfor være behov for masseutskiftning til frostfri dybde og utlegging av geonett.

5.4 Heis og overgangsbru
I forbindelse med stasjonsbygg er det planlagt tilkomst til plattform med heis på begge sider og en
overgangsbru over stasjonsområdet. Heisen og brufundament vil gi en konsentrert last på terrenget.
Det anbefales at disse skal fundamenteres på stålkjernepeler. Avhengig av plassering kan det
vurderes direktefundamentering på berg på vestsiden av stasjonsområdet da berget stiger i retning
ved bedehuset. Det anbefales å velge spissbærende stålkjernepeler til dette.

5.5 Brukonstruksjon (K104)
Det skal etableres en stor og lang brukonstruksjon for kryssing av Dalevågen og påkobling til
eksisterende jernbanespor i nord. Sørlig landkar plasseres i enden av stasjonsområdet like før
Dalevågen. Dette landkaret blir fundamentert på stålrørpeler. Videre fundamenteres brua på syv
søylepar i Dalevågen. Søylene blir også fundamentert på stålrørpeler. Nordlig landkar anbefales
plassert på land like før dagens banetrasè. Her er det ikke utført grunnundersøkelser pga. vanskelig
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tilkomst. Det er knyttet usikkerhet til fundamenteringsforholdene for dette landkaret. Foreløpig antas
det at landkaret blir direkte fundamentert på berg i profil 434.360. Dette må avklares i senere
planfaser. Dersom landkaret kan trekkes mot eksisterende banetrasèn bør det vurderes
direktefundamentering på sprengt berg fra tidligere banekonstruksjon.

Figur 15: Utsnitt av brukonstruksjon. Hentet fra navisworks, spenn mellom søylene er satt til 30 m og brulengde
blir ca. 220 m inkludert landkar i nord.

5.5.1 Sørlig landkar
Det sørlige landkaret er planlagt plassert rett etter stasjonsområdet, og vil ligge rundt profil 434.570.
Det er i dette området utført grunnundersøkelser som viser løst lagret sandig siltig materiale med en
tykkelse som varierer fra 7 – 15 meter under terreng. Løsmassetykkelsen øker mot øst. Dette er
masser som gir uakseptable setninger på landkar. Det anbefales derfor at landkaret fundamenteres på
peler.

5.5.2 Brusøyler på land
Brukonstruksjon vil få 1 søyleplassering på land. Boringene i området viser hovedsakelig et tykt lag
med løst lagrede masser over berg. Løsmassetykkelsen varierer fra 5,7 – 18,5 meter. Det er tatt opp
prøver i området som viser hovedsakelig sandige siltige masser. Grunnvann er målt i borpunkt S75 og
er registrert i kote +2,5. Grunnet stor dybde til berg og massenes lagringsfasthet anbefales det at
samtlige brusøyler fundamenteres på stålrørpeler. Det anbefales å ta en ny vurdering av peletype i
senere planfaser.

Figur 16: snitt av boringer tatt på land ved Dalevågen[12]
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5.5.3 Brusøyler i Dalevågen
Det ble i juni 2019 utført grunnundersøkelser i Dalevågen[14] for kartlegging av grunnforhold. Totalt
ble det utført 36 totalsonderinger og tatt opp 11 stk. 54 mm prøver i området. Generelt viser boringene
et meget løst lagret topplag over middels faste masser. Under det middels faste laget er det registrert
meget faste masser over berg. Det er relativt store løsmassetykkelser i Dalevågen og det er på det
dypeste boret 36 meter før berg er påtruffet.

Prøver fra området viser at det løst lagrede laget hovedsakelig består av siltig leirige masser. Det er
påvist kvikkleire i to borpunkt S-333 og S-328 på henholdsvis 10 og 12 meters dybde. Det nærmeste
punktet til banelinje er pkt. S-328 som ligger ca. 40 meter lengre øst enn der banebruen skal
fundamenteres. Det er ikke påvist kvikkleire i området der nye brusøyler er plassert. Nærmeste prøve
til brukonstruksjon er tatt fra hull 319 som viser et leirlag med en sensitivitet (St) på 16, som
klassifiseres som en middels sensitiv leire. Prøven viser en skjærstyrke på ca. 15 kPa. Det er en
generell trend at det løst lagrede laget øker i tykkelse mot nord. I sør og på hoveddelen av strekningen
er tykkelsen på det bløte laget 5-7 meter. Mot nord og ved påkoblingen til eksisterende jernbane øker
tykkelsen på dette laget og er på det tykkeste ca. 14 meter.

Figur 17: Utsnitt av grunnboringer utført i Dalevågen [14].

Selve Dalevågen er relativt grunn. Bunnkotekartlegging viser at vanndybden varierer fra 1 – 4 meter.
Det er dypest mot midten av vågen, og så stiger det gradvis mot land i begge retninger. Eksisterende
jernbanebru ligger relativt lavt og har en lav seglingshøyde og spennvidde på 30 m.

Boringene utført i Dalevågen nærmest eksisterende jernbane viser at berget i området faller meget
bratt. Rett ved fyllingsutslag for eksisterende jernbane er det i noen boringer registrert løst lagrede
masser ned til 25 meter under bunn. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på land ved eksisterende
jernbane. Det er skjæring på innsiden av eksisterende jernbane, og noe bergblotning i skråning ned
mot vannet. Drift og vedlikehold hos Bane Nor kan rapportere om at det er lite/ingen kjent
problematikk med setning på dette strekket. Det antas derfor at jernbanen hovedsakelig er
fundamentert på utsprengt berg.

Det anbefales at alle søylefundamenter i Dalevågen fundamenteres på stålrørpeler. Grunnet den store
belastningen fra jernbanebru anbefales det å benytte borede stålrørspeler til berg. Massene i området
er middels sensitiv bløt leire med liten styrke og det frarådes derfor å legge ut midlertidig fyllinger for
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etablering av peler. Dette medfører at alle peler må etableres fra flåte. Flåte kan ikke transporteres inn
fra fjorden pga. begrenset seilingshøyde under eksisterende jernbanebru. Mindre flåter må
transporteres inn med lastebil i og monteres sammen til en større flåte på plassen.

Det anbefales å benytte reversibel senkeboring (RC) som metode for etablering av peler. Ved RC
boring er borerøret dobbeltvegget og hammeren er åpen i senter. Dette gjør at borkaks suges inn mot
senter av borkronen og opp gjennom borerøret. Prinsippet av RC boring er vist i Figur 18. Dette
medfører at luft/vann og borkaks ikke går ut i formasjonene rundt pelen. Dette medfører en liten
massefortrengning og oppbygging av poretrykk i de sensitive massene. I tillegg frarådes det å slippe
borkaks og slam i Dalevågen pga. store miljøkonsekvenser.  Det bør stilles krav til erfaring fra
tilsvarende arbeider for de som skal stå for utførelsen.

Figur 18: Prinsipp for RC boring av pel. (Hentet fra peleveiledningen 2012[18])

En utfordring for pelearbeider fra flåte er liten vanndybden i Dalevågen. For at flåten lett skal kunne
bevege seg, trenger den en minimums vanndybde på 1,5 meter. Dette avhenger noe av dimensjon på
peler. I Dalevågen ligger vanndybden mellom 1 – 4 meter. Det vil derfor være nødvendig med mudring
i de områder hvor det er for liten vanndybde. Flåte med peleriggen må monteres og klargjøres i
forkant av pelearbeidet. I Figur 19 viser bunnforholdene i Dalevågen og områder markert med rødt er
aktuelle områder som må mudres for tilkomst til pelerigg. Det anbefales at det mudres i en bred sone
rundt peleplasseringen slik at det blir nok vanndybde der flåten skal beveges seg. Det må forventes
tilsig av masser inn mot utgravd området.  Massene suges i lukket lastebil og deponeres på et
godkjent sted.

For den sørlige strandsonen viser grunnforholdene hovedsakelig sandig siltige masser og det kan
vurderes å etablere en arbeidsplattform for pelerigg i dette området. Duk og geonett legges på
eksisterende terreng og det kan etableres en arbeidsplattform med tunnelmasser.
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Figur 19: Oversiktskart over deler av de utførte grunnundersøkelsene, bunnkoter og områder som må mudres for
tilkomst av flåte[14].

5.5.4 Nordlig landkar
Plassering av landkaret i skråningen mot eksisterende jernbane har en usikkerhet knyttet til
grunnforhold. Vi anbefaler å plassere landkaret inn mot land og så nær bane som mulig. Dette
medfører utfordringer med hensyn til trafikk på eksisterende bane. Fundamentering av landkar
forutsettes foreløpig til ca. profil 434.357, direktefundamentert på avdekket bergoverflate etter at en
del løsmasser blir fjernet. Siden det ikke er utført grunnboringer på dette område pga. vanskelig
tilkomst, anbefales det at fundamenteringsforhold blir verifisert i senere planfaser. Boringer i
Dalevågen viser at berget faller meget bratt i dette området.
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6 VIDERE ARBEID
For videre arbeid anbefales det å utføre supplerende grunnundersøkelser i noen områder for å få en
bedre oversikt og sikkerhet rundt løsninger. De anbefalte områdene er listet opp under.

· For sørlig påhuggsområde anbefales det supplerende undersøkelser for å kartlegge
bergoverflaten under urmasser mellom eksisterende veg og bergterskel.

· For nordlig landkar anbefales det å kartlegge bergoverflaten i området fra vann og opp til
eksisterende jernbanespor.

· Det anbefales grunnundersøkelser for samtlige brusøyler og fundamenter.
· Det anbefales å vurdere ytterlige behov for supplerende undersøkelser for lokalveisystem og

påkoblinger til eksisterende E16.
· Det anbefales å sette ned grunnvannsbrønner i området rundt stasjon.
· Setningsvurdering, grunnet grunnvannssenking, gir en estimert setning på 10 mm. Det

anbefales derfor å utføre tilstandsvurdering av nærliggende infrastrukturer for utgraving for
stasjonsområdet.
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