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1 INNLEDNING
Rambøll-Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å utarbeide reguleringsplan
for ny E16 fra Arna til Helle og ny Vossebane fra Arna til Stanghelle. I denne forbindelse er denne
geotekniske vurderingsrapporten utarbeidet hvor det er foretatt vurderinger av fundamenteringsforhold
for planlagt nye konstruksjoner, og andre geotekniske forutsetninger som blir grunnlag for videre
prosjektering.
Det er i dette notat gjort vurderinger for jernbanetrase, tunellportaler, E16 samt lokalveisystem.
Vurderinger er basert på bakgrunn av tilgjengelig grunnlagsdata i form av grunnundersøkelser som ble
utført av SVV og supplert av Rambøll-Sweco ANS, samt konstruksjonstegninger som grunnlag for
vurdering av grunnforhold ved plassering av konstruksjoner.

N

Figur 1: Oversiktskart over Trengereid.[14]
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2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING
Regelverk
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen. For geoteknisk prosjektering gjelder dermed:
Ø NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [1]
Ø NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7) [2]
Ø TEK 17 [4]
Ø SAK 10 [6]
I tillegg benyttes følgende veiledninger og håndbøker dersom relevant:
•

Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging [8]

•

Statens vegvesen (SVV), Håndbok N200, Vegbygging [7]

•

Bane NOR, Teknisk regelverk [15]

TEK 17 §7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger
I henhold til TEK 17 §7 [4] skal byggverk plasseres, prosjekters og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred). Sikkerhetsklassen for veg bestemmes ut fra ÅDT og omkjøringsmuligheter.
Ny E16 og jernbane Arna - Stanghelle er vurdert til å ha tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller
vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Skredfare til eventuell omkjøringsveg vurderes og utføres
skredsikringstiltak.

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 vil TEK 17
§10 være ivaretatt.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

GEOTEKNISK
VURDERINGSRAPPORT:
TRENGEREID E16/VB

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

7 av 22
UAS-01-A-00036
02B
01.10.2020

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 [2] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori
gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering».
Det er i området meget faste masser og berg. Jernbanen og de fleste konstruksjonene kan
direktefundamenteres på berg og på stedlige faste masser. For jernbane vil det være behov for en stor
byggegrop over berg samt massetransport. Mot nord vil det være behov for en stor fylling for lokalveg
og etablering av betongkulvert over Manndalselva som renner øst for Helle Bakeriet.
Basert på dette er prosjektet klassifisert som følger:
ü Byggegrop, utgraving av løsmasser à Geoteknisk kategori 2
ü Direktefundamentering à Geoteknisk kategori 2
ü Fylling à Geoteknisk kategori 2
ü Løsmassetunnel à Geoteknisk kategori 3
Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at
de grunnleggende kravene blir oppfylt.

Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 [1] 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
Grunnforholdene vurderes som relativt oversiktlige og enkle. I Statens vegvesen sin håndbok V220 [8]
tabell 0-1 står det beskrevet at prosjekter på vei med ÅDT over 8000 og fundamenteringsarbeider med
stor bruddkonsekvens havner i CC3. For geoteknisk prosjektering er det, ut fra begrunnelsen ovenfor,
valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasser:
ü Byggegrop, utgraving av løsmasser

àCC/RC 3

ü Direktefundamentering

àCC/RC 2

ü Fylling

àCC/RC 2

ü Tunneldriving i løsmasser

àCC/RC 3

Kvalitetssystem
Eurokode 0 [1] 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.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

GEOTEKNISK
VURDERINGSRAPPORT:
TRENGEREID E16/VB

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

8 av 22
UAS-01-A-00036
02B
01.10.2020

Tiltaksklasse i henhold til Lov om planlegging og
byggesaksbehandling
I veiledningen om byggesak kap. 9 [5] 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 1 i tiltaksklasse 1. På bakgrunn
av dette vurderes geoteknisk prosjektering som følger:
Geoteknisk prosjektering:
ü Byggegrop utgraving av løsmasser:

Tiltaksklasse 2

ü Direktefundamentering:

Tiltaksklasse 2

ü Fylling:

Tiltaksklasse 2

ü Evt. tunneldriving i løsmasser for jernbanen

Tiltaksklasse 3

Prosjekterings- og utførelseskontroll
Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [1] 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 aktuelle.

Krav for prosjektering av fundamenteringen 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 forvise 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.
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

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

GEOTEKNISK
VURDERINGSRAPPORT:
TRENGEREID E16/VB

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 22
UAS-01-A-00036
02B
01.10.2020

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
kontrolleren 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.
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Oppsummering
Geoteknisk kategori, konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC), prosjekterings- og utførelseskontroll er
vurdert for direktefundamentering på fast underlag, og byggegrop for ny E16 og Vossebanen på
Trengereid. Rambøll-Sweco ANS vurderinger er oppsummert i følgende tabell:
Konstruksjoner

Geoteknisk kategori

CC/RC

Tiltaksklasse

PKK

UKK

Portaler skal være direkte
fundamentert på berg og
tilførte steinmasser

2

2

2

2

2

Fylling

2

2

2

2

2

Byggegrop, utgraving av
masser for jernbane

2

3

3

3

3

Evt. tunneldriving i løsmasser
for jernbanen

3

3

3

3

3

3 GRUNNLAG FOR VURDERINGER
Vurdering av grunnforhold og anbefalinger for fundamentering av kulverter, ny jernbanetrase og ny
E16 er basert på tilgjengelige rapporter som følgende:
•

Geoteknisk datarapport K5 Arna – Stanghelle, Trengereid [11]

•

Geoteknisk datarapport: Trengereid VB, supplerende undersøkelser [10]

•

Trengereid – BT1 Påhugg. Refrektionsseismiska grunnundersøkningar [12]

•

Ny E16 og jernbane Arna – Stanghelle, Refrasjonsseismiske undersøkelser [13]

•

Plantegninger for bruer og befaringer utført av geotekniker.

4 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD
Topografi
Trengereid ligger i et sidebratt terreng, der eksisterende E16 ligger på en flate som er antatt utfylte
masser. I sør og mot øst er det bratte bergparti. Terrenget faller fra sør mot nord og ender i
Sørfjorden. Området er dominert av skogkledd bergoverflater og bart berg. Eksisterende E16 ligger fra
ca. kote + 137 i vest og stiger til kote + 140 forbi rundkjøring.

Berggrunn og løsmasser
I henhold til NGU sine berggrunns- og løsmassekart [9] er den dominerende bergarten på Trengereid
Gabbro og metagråvakke. Det er en klar berggrunngrense som krysser Trengereid mellom de to
bergartene. Den dominerende løsmassen i området er skredmateriale. Det er mye bart berg i
området. Trengereid ligger over marin grense.

E16 og Vossebanen

E16 og Vossebanen, Arna Stanghelle

GEOTEKNISK
VURDERINGSRAPPORT:
TRENGEREID E16/VB

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 22
UAS-01-A-00036
02B
01.10.2020

Grunnforhold
På Trengereid er det utført grunnundersøkelser ved to anledninger i forbindelse med prosjektet.
Statens vegvesen utførte i september 2017 grunnundersøkelser i området. Det henvises til rapport
30322-GEOT-2 [11]. Rambøll/Sweco utførte i 2019 supplerende undersøkelser på utvalgte steder
særlig i eksisterende E16 og lokalveg til Trengereid. Formålet med supplerende boringer var å avklare
bergoverflate og type løsmasser på område der jernbane er planlagt. Det henvises til rapport UAS-03A-00024 [10] for detalj beskrivelse av grunnforholdene.
Grunnboringene viser til dels store løsmassetykkelser i området. Massene er hovedsakelig meget fast
lagrede og det er ikke påtruffet store forekomster av løst lagrede masser. Det er på flate ved E16
boret over 20 meter før berg er påtruffet. Det er benyttet både økt rotasjon, spyling og slag vekselsvis
for å trenge gjennom massene. Dette indikerer at det er mye faste masser antatt tunnelmasser utfylt
ifm. vegbygging. En regner med at massene overtid er komprimert og har fått økt fasthet.
Bergoverflaten faller med terrenget.

5 NY E16
Ny planlagt E16 er plassert sør for eksisterende rundkjøring og skal krysse dalen fra vest mot øst. Det
er planlagt to rundkjøringer nord for ny planlagt E16 for å håndtere lokalveisystem. Dette medfører en
stor utfylling i det sidebratte terrenget mot nord.

N

Figur 2: Oversiktsbilde over ny planlagt veisystem på Trengereid
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Vestlig portal E16 (K307-K308)
Vestlig portal kommer ut sør for eksisterende rundkjøring og krysser dagens fv.49 Hardangervegen.
Portalen vil ligge rund kote + 135. Det er i skråningen skutt flere seismiske linjer. Seismikken viser opp
til 5 meter med løsmasser i skråningen. Det er i området for fundamentering av tunnelportal tatt tre
totalsonderinger i gangvei. Boringene viser meget faste masser, der både slag og spyling er benyttet
for å trenge gjennom massene, helt til berg. Berg er påtruffet fra 4,9 til 10,1 meter under terreng.
Massene fremstår så faste at det anbefales direktefundamentering av portal på stedlige masser. For
etablering av tunnelportalen må massene i skråningen graves vekk. Ved store løsmasseskråninger
over portal anbefales det sikring av disse med rørvegg eller stag og sprøytebetong som midlertidig
støttekonstruksjon.

Nord

Sør

Figur 3: Snitt av boringer tatt i området ved fundamentering av portal [11]

Figur 4: Utklipp fra 3D-modell som viser vestlig rundkjøring, portaler i vest og nytt vegsystem
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Fundamentering E16
E16 skal delvis krysse løsmasser og delvis områder med berg. Grunnboringene i området viser meget
fast lagrede masser over berg. Mot øst skal vegen krysse en forsenkning i terrenget. Det er ikke utført
grunnundersøkelser i dette området, men det forventes ikke store løsmassetykkelser. En kan forvente
at det forekommer et humusholdig tynt topplag i dette området. Humusholdige masser må fjernes før
etablering av forstrekningslag for ny E16. Det forutsettes at vegen etableres etter krav beskrevet i
håndbok N200 [7].

Østlig portal E16 (K306)
Østlig portal skal etableres rett sør for eksisterende E16 tunnelportal. Det er skutt en linje med
seismikk i området [13]. Seismikklinjen viser kort avstand fra terreng til berg. Det forventes å finne
vegetasjonsdekke i topp som skal fjernes før etablering av fylling. Portal vil delvis etableres på berg og
delvis på komprimerte fyllmasser. Fylling skal etableres lagvis og komprimeres i henhold til krav satt i
N200 kap.25 [7].

Vest

Øst

Figur 5: snitt av seismikk skutt for østlig tunnelportal [13]

Vestlige portaler lokalveisystem (K302-K303)
Det er planlagt en ny rundkjøring rett vest for eksisterende rundkjøring, Mot vest går armene fra
rundkjøring rett inn i to tunnelportaler til på- og avkjøringsramper i retning mot Bergen. Det er ikke
utført grunnundersøkelser i skråningen. Det er observert berg i dagen og det forventes ikke store
løsmassetykkelser i dette området. Det er utført to totalsonderinger i nedenforliggende gang og
sykkelvei som viser meget faste masser over berg. Dybden til berg i boringene varierer fra 4-5 meter.
Portalene vil hovedsakelig ligge på berg og det forventes ikke geotekniske utfordringer ved
fundamentering av disse. Av- og påkjøringsarmene ved portalene ligger på ca. kote +142 som er 7 m
høyere enn eksisterende veg

Østlig portaler lokalveisystem (K304-K305)
På østsiden av dalen er det planlagt to tunnelløp for av- og påkjøringsramper fra og til E16 mot
Vaksdal. Portalene vil ligge høyt opp i forhold til dagens terreng og det forventes ikke store
løsmassetykkelser. Det er utført grunnboringer og seismikk i bunn av gjelet som går bunn av terrenget
rett nedenfor plassering for portaler. Det er ikke påtruffet store løsmassetykkelser i
grunnundersøkelsene. Det forventes ikke geotekniske utfordringer knyttet til etablering av
tunnelportaler da de hovedsakelig fundamenteres på berg.
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Figur 6: Utklipp fra 3D-modell som viser østlig rundkjøring, portaler i øst og vegfylling

Utfylling (lokalvei C_24400)
På østsiden av Hjelle bakeri er det planlagt en rundkjøring med lokalvei som går på nordsiden av
bygget. I dette området er terrenget meget sidebratt noe som medfører en betydelig fylling mot nord
(se grønt området i Figur 6). Boringer tatt i området viser hovedsakelig faste masser over berg. Det
forventes trær og et tynt lag av vegetasjonsdekke som må fjernes før fyllingen etableres.

Figur 7: Snitt av boringer tatt i gjel der det skal etableres fyllingen i sidebratt terreng [11]

Fyllingen vil medføre en igjenfylling av gjel som går øst i området. Fyllingen bygges opp fra bunn etter
krav satt i håndbok N200 [7]. Det er viktig med lagvis oppbygning og komprimering etter håndbok
V200 kap. 25 [7]. Helning på fylling skal ikke overstige 1:1,5. For utfylling av masser til ny lokalvei, vil
det være behov for en sikring av masser i form av mur i bunn over ny planlagt skjæring til jernbane,
samt i bunn av fylling ned mot jernbanespor. Ved skrått berg må det sprenges ut en berghylle for
etablering av mur.
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6 JERNBANE
For Vossabanen er alternativ C2 valgt for Trengereid. Jernbane skal der krysse i dagen på nordsiden
av ny planlagt E16. Ny planlagt jernbanetrase ligger i bunn av den bratte utfyllingen og er planlagt å
komme ut i kote +112,6. Den vil i vest komme ut under dagens E16, før den går i en kort dagsone, og
videre inn i en ny tunnelportal i øst. For vestre tunnelpåhugg vil det bli lagt frem tre ulike
løsningsforslag, den ene er åpen byggegrop uten støttekonstruksjon, den andre er begrenset åpen
byggegrop med støttekonstruksjon og den tredje er løsmassetunnel med injisering av sement fra
terreng og delt utgraving med tungsikring i tunneltak og sidene.

Grunnforhold
Det var tidligere i prosjektet utført grunnundersøkelser av Statens Vegvesen/BaneNor [11]. Disse er
lokalisert i gangvei på innsiden av E16 og på innsiden av lokalvei ned mot Trengereid. Etter det kom
opp et alternativ med bane i dagen. Her ble det i regi av Rambøll/Sweco utført en rekke supplerende
grunnboringer for å kartlegge grunnforholdene omkring nytt antatt påhugg [10]. Det er totalt utført 34
boringer i området ved det vestre påhugget for banelinje C2 ved Trengereid.

Figur 8: Oversikt over utførte boringer for vestre tunnelpåhugg [10]

Grunnforhold er vurdert å bestå av steinmasser over bergoverflate. Totalsonderingene viser en stor
løsmassetykkelse bestående av meget fast lagrede masser. Disse massene er antatt å stamme fra
tunnelsprengning/eller dagsoneskjæring i forbindelse men etablering av eksisterende veg. Dette
støttes av studier av historiske flyfoto fra området.
Ut fra totalsonderinger, der det blant annet er benyttet økt rotasjon, spyling og slag gjennom hele
sonderingen, vurderes massene å bestå av ulike fraksjoner fra subus til store stein: Vi antar at
massene kan ha høy permeabilitet. Det er ikke tatt prøver av materialet.
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Figur 9: Snitt av utførte grunnundersøkelser langs innerkant av lokalvei.

I det en kommer ut av eksisterende fylling vil jernbanen ha en dagsone. Det er tatt totalsonderinger i
området som viser faste masser over berg. Ved eksisterende trafostasjon er det sondert 8 meter før
berg er påtruffet, mens lengre øst er det boret opp til 5 meter før registrering av berg.
Jernbanelinjen vil også krysse en bergknaus og går videre over Mandalselva før østlig tunnelportal.

Vestre jernbaneportal (K300)
For vestre tunnelportal er det planlagt benyttet standard hvelvportal type S1. Dette gir en bredde på
ca. 18 meter og i tillegg kommer arbeidsrom. Portalen bygger 9 meter i høyden fra spor.

Figur 10: Generelt snitt av type S1 hvelvportal

Sporet skal ligge på kote +112,6. Boringene i området viser at bergoverflaten følger terrenget og faller
mot øst.
Bergoverflaten under fyllmassene faller gradvis fra skråningsfoten i vest og utover til sentralt i dalen og
er registrert med følgende dyp.:
•

Langs gangveg: lavest k. + 131,3

•

Langs innerkant eks. E16: lavest k. + 128,7

•

Langs ytterkant eks. E16: lavest k. + 121,1
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Over berg ligger det opp til 16,5 meter med meget fast lagrede masser. Boringene viser at banen og
portal i området ved vestre påhugg direktefundamenteres på berg.

Øst

Vest

Figur 11: Lengdeprofil av boringer tatt for vestre portal[10]

6.2.1 Åpen byggegrop. Cut and cover løsning
Ved en åpen byggegrop må all løsmasse over tunnelportal graves vekk. For utgraving av masser over
berg vil dette gi løsmasseskråninger i tre retninger (nord, sør og vest). For å opprettholde en stabil
graveskråning i steinmasser er det anbefalt å benytte en graveskråning på 1:1,5 i henhold til tabell
242.1 i Håndbok N200 [7]. Dette vil medføre et stort terrenginngrep i området. Byggegropen vil strekke
seg inn under lokalvei (Kv. 4978) og eksisterende E16. For lokalveien finnes det omkjøring på
gamleveien og det forutsettes at eksisterende lokalvei kan stenges i byggeperioden. Eksisterende E16
må holdes åpen i anleggsfasen og tiltaket forutsetter at det må etableres en omlegging av E16 inn i
skjæring mot vest. Alternativt kan etablering av dette påhugget utsettes til ny E16, med tunnel til Arna,
er operativt. Med denne forutsetningen kan etablering av portalområdet gjøres uten omlegging av
noen veier.

6.2.2 Åpen byggegrop med jordnagling
Som et alternativ til en åpen byggegrop med stabile graveskråninger vurderes det å gå med brattere
graveskråninger som jordnagles. Med jordnagling kan graveskråningen legges med en helningsgrad
på 3:1, dermed reduseres mengde av avgravde masser betydelig. Skråningen dekkes med armert
sprøytebetong og det settes selvborede stag i skråningen. Det forventes ikke at stagene forankres i
berg, men i eksisterende fyllmasser. Mot vest vil en mest sannsynlig kunne forankre stag i berg. Med
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denne metoden vil en som tidligere nevnt begrense terrenginngrepet betraktelig, men det medfører en
stenging av lokalvei og omlegging av eksisterende E16. Ved valg av dette alternativet må tiltaket
prosjekteres i byggeplansfasen. Det anbefales noe supplerende grunnundersøkelser for mer nøyaktig
dokumentasjon av bergoverflaten ved påhuggsområdet.

Figur 12: Snitt av portal med de to ulike skråningsutslagene er vist.

Figur 13: Plantegning av fyllingsutslag ved de to ulike alternativene. Den rosa sonen markerer
graveskråning på 3:1 med jordnagling, mens den grønne indikerer medgått areal for stabil
graveskråning på 1:1,5. På tegningen er det også vist midlertidig omlagt E16 som må sprenges inn i
fjellet mot vest.
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6.2.3 Løsmassetunnel
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.
Basert på grunnundersøkelsene og historiske foto er massene i området tolket til å bestå av
tunnelstein som er fylt ut i forbindelse med driving av Risnestunnelen. Det er ut fra dette tolket at det
kan påtreffes stor stein, med varierende innhold av finstoff mellom blokkene. Vår erfaring med
løsmassetunneler, og også hva vi er kjent med fra andre prosjekter i Norge, har ikke omfattet
tunneldriving i denne type masser. Eksempelvis ble Jobergtunnelen drevet i en overkonsolidert og
finstoffholdig morene som anses lite permeabel og relativ høy attraktsjon.
Basert på det vi vet om massene, er vår foreløpige vurdering at det kan være gjennomførbart med
trygg driving av løsmassetunnel i denne typen masse. Det vil være behov for grunnforsterkningstiltak i
forkant av tunneldrivingen, f.eks. injisering av sement inn i tunneltak og oppover fra borhull. Borhullene
bores vertikalt og skrå fra terreng og effekten av injeksjon kontrolleresmed kjerneboringer. Ved
tunneldriving utføres kontrollboring i horisontalretning over tunneltaket og det utføres sementinjeksjon
fra fronten. Det kan benyttes injeksjonstube eller selvborede løsmassesstag med mulighet for
injeksjon. Som i løsmassetunnelen på rv.13 i Granvin kan det benyttes rørparaplyskjerm, seksjonsvis
og korte uttak med øyeblikkelig midlertidig sikring.
Grunnet manglende informasjon på permeabilitet i løsmassene på nåværende tidspunkt anbefales det
å utføre prøvegraving i område for å teste permeabilitet i fyllingen. Dette for å gjøre en endelig
vurdering på permeabilitet, noe som vil påvirke valg og metode for injisering. Vår vurdering er basert
på antagelser om massene og grunnvannsforholdene. Vi ser også utfordringer knyttet til tunnelens
dimensjon, som i dette tilfellet er en dobbeltspors jernbanetunnel. Dersom dette alternativet blir valgt,
anbefales det å utføre kjerneboring etter at sement er injisert i fyllingen I prosjekteringsfase kan denne
løsningen vurderes i detalj. Grunnet usikkerhet ved løsning anbefales det å regulere nok areal for
åpen byggegrop.

Dagsone
Dagsonen for jernbanen vil veksle mellom å krysse en bergknaus som medfører høye bergskjæringer
på begge sider av sporet, til å gå ut på en ca. 10-12 meter høy fylling. Det er foretatt 3
totalsonderinger på lokalvei der det er planlagt fylling. Boringene viser meget faste masser over berg
og en løsmassetykkelse som varierer fra 1,4 – 4,9 meter. For å unngå at fyllingsfot slår ut i
eksisterende lokalvei, anbefales det å etablere mur for å støtte opp jernbane. Under planlagt fylling
skal det antagelig etableres rør eller kulvert for gjennomføring av vann for å opprettholde eksisterende
bekkeløp. Det anbefales derfor å etablere en betongsåle som kan benyttes for både prefabrikkerte rør
og å fundamentere muren på sålen. Med denne løsning vil en sikre mot undervasking av utfylte
masser. Vann i rør vil renne på en kontrollert måte gjennom massene og mur. Muren må
dimensjoneres og prosjekteres i byggeplanfase. Grunnboringene viser faste masser så mur kan
direktefundamenteres på stedlige masser. Det forutsettes at alt humusholdig topplag fjernes før
etablering av betongsålen.
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Figur 14: Prinsippskisse som viser betongsåle påstøpt prefabrikkert rør og oppbygging av mur. På
høyre side viser utklipp fra 3D-model som viser bergryggen, banelinje og østlig portal.

I topp skjæring vil det bli behov for sikring av masser fra fylling til ny planlagt lokalvei.
Fra overliggende terreng er det planlagt en stor fylling ned mot nytt jernbanespor. For å unngå at
fyllingen kommer helt ned til sporet anbefales det å etablere en betongmur i bunn av fylling. Muren
skal detaljprosjektertes med forankret murfot i berg.

Østlig portal (K301)
Østlig portal etableres i skråning mot vest. Terrenget er sidebratt og det forventes ikke store
løsmassetykkelser. Det må påregnes noe rensk av store trær og tynt lag vegetasjonsdekke. Portalen
vurderes direktefundamentert på berg og etablert steinfylling.
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7 BERGMODELL
Basert på foreliggende grunnunderøkelser, kartlagt dybde til berg og observert berg i dagen, er det
modellert en bergoverflatemodell for dagsonene. Det er antatt 2 meter til berg i områder hvor det ikke
er utført grunnundersøkelser og observert nærliggende berg i dagen. Bergoverflaten speiler
topografien til terrengoverflaten, og er basert på interpolering mellom bergdybden fra utførte
grunnundersøkelser, bergblotninger og antatt bergdybde. I områder med forholdsvis store avstander
mellom borepunktene kan eventuelle variasjoner i bergnivå ikke utelukkes.
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