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På oppdrag fra Statens vegvesen har Sweco Norge AS gjennomført geologiske vurderinger til 

kommunedelplan for tunneler langs ny E39/E16 fra Arna via Vågsbotn til Klauvaneset. Det er i 

foreliggende rapport vurdert 15 tunneler.  

Kommunedelplanen omhandler 15 tunneler i ulike vegalternativer. Utredningsperioden for de 

geologiske undersøkelsene har vært begrenset og det har vært fokus på å gjøre en kvalitativ 

undersøkelse der påhugg og utvalgte partier langs tunneltraseene er befart i felt. Resterende 

deler av traseene er undersøkt ut i fra kart, ortofoto og skyggelagte terrengmodeller. Det er 

utført enkelte grunnundersøkelser for tunnelene før Sweco fikk oppdraget. Det må påregnes 

omfattende grunnundersøkelser i neste planfase for de tunnelene som eventuelt skal utredes 

videre.  

Berggrunnen i planområdet består i hovedsak av metamorfe og magmatiske bergarter. 

Hovedstrekningene av tunnelene går i anortositt og varianter av granittiske gneiser. Det er ikke 

utført tester av bergartene i denne planfasen.  

Det er områder med liten overdekning i tilknytning til flere av påhuggsområdene. Det er også 

noe lav overdekning ved kryssing av dalsøkk ved Gaupås, Hetlebakka og kryssing under 

Vikaleitet. I tillegg krysser flere av tunnelene større regionale svakhetssoner med spiss vinkel.  

Flere av tunnelene har påhugg som kommer ut parallelt med dalsiden, noe som medfører opp 

mot 25-30 meter høye og lange forskjæringer. Det er observert sprekkeplan med fall ut mot 

vegen i flere av disse områdene. For de fleste påhuggene er det potensiell fare for skred fra 

overliggende terreng, hovedsakelig steinsprang.  

Tunnelene går under både naturlig terreng og bebyggelse. Terrenget er stort sett  bevokst med 

skog og jordbruksland, med spredte myrområder og innsjøer. Sårbarhet for 

grunnvannssenkning for bygg, konstruksjoner, brønner og sårbare naturtyper må vurderes i en 

hydrogeologisk undersøkelse i neste planfase.  

Tunnelene er vurdert som gjennomførbare. På enkelte bør vertikalgeometrien endres noe for å 

bedre overdekningsforhold og påhuggsplassering må optimaliseres. De sørligste tunnelene må 

vurderes grundigere og optimaliseres i forbindelse med krysning av Bergensbanen.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Vegprosjektet E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset går gjennom nordlig del av Bergen kommune 

fra Arna via Vågsbotn til Klauvaneset. Delprosjektene E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-

Klauvaneset er begge med i Nasjonal transportplan 2018-2029 [1]. E39 Vågsbotn-Klauvaneset 

inngår som del av Ferjefri E39. Dette gir ambisjoner og føringer for vegens funksjon og standard. 

E16 Arna-Vågsbotn inngår som en del av fremtidig Ringvei Øst i Bergen.  

Det er utredet i alt 17 alternativer via Blindheimsdalen og Eikås. Vegstrekningene mellom Arna og 

Vågsbotn er merket med bokstaven S (sør), og nummer for alternativene. De ulike alternativene på 

veistrekningen mellom Vågsbotn og Klauvaneset er merket med N (nord) og nummer. 

Sweco er engasjert for å vurdere de geologiske og geotekniske forholdene omkring traseene.  

1.2 Rapportens innhold 

Rapporten omhandler tunnelene og påhuggene på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset i 

Bergen kommune. 

Det er utredet flere tunnelalternativer i kommunedelplanen. Hovedfokus for de geologiske 

undersøkelsene har vært på gjennomførbarhet. Dette skyldes en begrenset og forholdsvis kort 

utredningsperiode. Befaringer er blitt gjennomført ved påhuggsområdene og utvalgte partier langs 

traseene. Resterende partier er vurdert ut ifra kart, flyfoto og skyggelagde terrengmodeller.  

Grunnundersøkelse utført i denne fasen er hovedsakelig for geoteknikk da det har vært begrenset 

tid. Hydrogeologiske undersøkelser og test av egnetheten til bergmassen er ikke blitt utført i denne 

planfasen. Det er kun gjennomført enkle hydrogeologiske betraktninger rundt sårbarheten i terreng 

(setninger, naturverdier og brønner) og vannhåndtering i tunnel som førende for innlekkasjekrav i 

denne planfasen. Hydrogeologiske undersøkelser er ikke påbegynt i denne planfasen. Det må 

påberegnes omfattende grunnundersøkelsesprogram i den videre planfasen når trase er valgt. 

Massebalanse og deponiområder er ikke omtalt i denne rapporten eller vurdert av Sweco.  

For detaljerte geologiske kart ble det avtalt målestokk 1:5000 i oppstartsmøte mellom Sweco Norge 

AS og Statens vegvesen. For oversiktskart over lokaliteter benyttet i rapporten, er det benyttet 

varierende skala for å få tilstrekkelig informasjon per kart. 

- Vedlegg 1 viser kvartærgeologisk oversiktskart over området med påtegnede traseer i skala 

1:50 000. 

- Vedlegg 2 viser berggrunnsgeologisk oversiktskart over området med påtegnede traseer i 

skala 1:50 000. 

- Vedlegg 3-15 viser geologisk kart over de ulike tunnlene i skala 1:5000. Bergarter, geologiske 

strukturer og utvalgte geologiske observasjoner er inntegnet på dette kartet. 

- Vedlegg 16 viser lengdeprofiler for tunnelene i skala 1:10 000. 

- Vedlegg 17 viser geologisk kart over Vikaleitettunnelen. 

- Vedlegg 18 viser geologisk kart over Hetlebakksåtatunnelen S9-N3B og S11-N3B.  

- Vedlegg 19 er en beskrivelse av skredtyper i bratt terreng. 
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Høye bergskjæringer i dagsonene langs de utredete traseene er beskrevet i egen rapport [2]. 

Geotekniske problemstillinger er omtalt i egen rapport [3]. 

1.3 Linjeføring og tunneltverrsnitt 

Med utgangspunkt i trafikkmengde og vegens funksjon (Nasjonal Hovedveg) er det lagt til grunn 

dimensjoneringsklasse H3-Nasjonal hovedveg, ÅDT > 12 000. Fartsgrense er på 110 km/t og 

minste horisontalkurvatur på 800 meter [4]. Det er søkt om dispensasjon hvor man vil redusere 

fartsgrensen fra 110 km/t til 100 km/t for hele strekningen grunnet unødige store inngrep i 

terrenget. Vegen skal bygges som 4-feltsveg med midtdeler med rekkverk. Kjørefeltene skal ha en 

bredde på 3,5 meter og ytre skulder skal være 2,75 meter bred.  

Ut ifra trafikkmengde skal tunnelene bygges etter kravene til tunnelklasse F [4] [5], med to separate 

T-10,5 løp (Figur 1) og med gangbare tverrsamband (rømningsveier) for hver 250 meter (Figur 2). 

 

Figur 1: Skisse av doble T 10,5 profiler 

 

Figur 2: Skisse av haverinisjer og rømningsveier i tunnelklasse E. 

1.4 Utredete tunneler 

Det er totalt utredet 15 tunneler i forbindelse med de ulike trasealternativene. Flere av tunnelene 

inngår i flere av traseene. I tillegg er det beskrevet et tunnelrampekryss i Arna som vil bli aktuelt 

ved alle veglinjene utenom S5- og S11-alternativene.  

Tunnelene er navngitt som vist i Figur 3. Tabell 1 viser hvilke veglinjer som går gjennom de ulike 

tunnelene.  
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Figur 3: Trasealternativene med tunnelnavn. Dagsoner er heltrukken linje og tunneler er stiplet 
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Tabell 1: Oversikt over utredete tunneler og hvilke veglinjer som går gjennom dem. 

Tunnel Veglinje Kommentar Kapittel 

Kvammetunnelen 10000 S1A N1 

10500 S1B N1 

11000 S1A N2A 

11500 S1B N2A 

16500 S6 N2B 

16200 S6 N3A 

16400 S6 N3B 

Krysser Bergensbanen 5 

Spåketunnelen (S3) 12000 S3 N1 

13000 S3 N2A 

Krysser Bergensbanen 6 

Spåketunnelen (S9) 17800 S9 N2B 

17550 S9 N3A 

17600 S9 N3B 

Krysser Bergensbanen 7 

Indre Arna tunnelen 14100 S5 N1 

15000 S5 N2A 

19500 S11 N2B 

19100 S11 N3A 

19300 S11 N3B 

Krysser Bergensbanen 8 

Ytre Arna tunnelen 14100 S5 N1 

15000 S5 N2A 

19500 S11 N2B 

19100 S11 N3A 

19300 S11 N3B 

 9 

Høgehaugentunnelen 14100 S5 N1 

15000 S5 N2A 

 10 

Blindetunnelen 10500 S1B N1 

11500 S1B N2A 

 11 

Hetlebakkatunnelen 16500 S6 N2B 

16200 S6 N3A 

16400 S6 N3B 

 12 

Hetlebakksåtatunnelen 

(S9) 

17800 S9 N2B 

17550 S9 N3A 

17600 S9 N3B 

 13 

Hetlebakksåtatunnelen 

(S11) 

19500 S11 N2B 

19100 S11 N3A 

19300 S11 N3B 

 13 

Birkelandstunnelen 11000 S1A N2A 

11500 S1B N2A 

13000 S3 N2A 

15000 S5 N2A 

 14 

Vikaleitettunnelen 16400 S6 N3B 

17600 S9 N3B 

19300 S11 N3B 

 15 

Vetentunnelen 10000 S1A N1 

10500 S1B N1 

12000 S3 N1 

14100 S5 N1 

 

 16 
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Almåstunnelen 16200 S6 N3A 

17550 S9 N3A 

19100 S11 N3A 

 17 

Falkangertunnelen 11000 S1A N2A 

11500 S1B N2A 

13000 S3 N2A 

15000 S5 N2A 

16500 S6 N2B 

17800 S9 N2B 

19500 S11 N2B 

 18 

Tunnelrampekryss  Inngår i alle veglinjer 

utenom S5- og S11 

alternativene. 

19 

1.5 Sikkerhet mot skred 

Sikkerhet mot skred er omtalt i håndbok N200 [6]. Basert på samlet skredsannsynlighet pr. km veg 

og dimensjonerende trafikkmengde skal det velges sikkerhetsnivå (restrisiko). Restrisikoen skal 

være lavere enn tolererbar skredsannsynlighet og bør være lavere enn akseptabel 

skredsannsynlighet gitt i Tabell 2. I valg av endelig sikkerhetsnivå skal det legges vekt på 

skredintensitet og skadepotensiale fra skred, konsekvenser av stengt veg regionalt og lokalt, samt 

kostnader.  

Tabell 2 Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg [6]. 

 

Den planlagte vegen E16/E39 Arna-Klauvaneset blir en samfunnsmessig viktig veg med høy ÅDT 

(> 12 000). Akseptabel skredsannsynlighet pr. km og år er dermed 1/1000. Dette innebærer at den 

nye vegen skal ha gjennomsnittlig mindre enn et skred hvert tusende år pr. km vegstrekning. 

Dersom kost-nytteanalyser viser at det ikke er hensiktsmessig å sikre for å redusere skredfaren, 

kan det være tolererbart med skredfare mellom 1/100 og 1/1000 pr. år pr. km strekning.  

1.6 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori (GK) har betydning for utførelse under planlegging, bygging og drift av 

prosjektet [7]. Geoteknisk kategori er en funksjon av vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse, og 

er gitt av Tabell 3. 
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Tabell 3: Definisjon av geoteknisk kategori [8] 

Pålitelighetsklasse 
Vanskelighetsgrad 

Lav Middels Høy 

CC/RC 1 1 1 2 

CC/RC 2 1 2 2/3 

CC/RC 3 2 2/3 3 

CC/RC 4* * * * 

* Vurderes særskilt 

I henhold til SVVs håndbok N500 [5] skal alle tunneler i utgangspunktet falle inn under geoteknisk 

kategori 3, men det åpnes for at deler av traseene kan nedgraderes til kategori 2 ved oversiktlig og 

antatt forutsigbare bergforhold. 

På dette plannivå er det utført begrenset med grunnundersøkelser. På bakgrunn av dette er det 

valgt å beholde alle tunnelene i geoteknisk kategori 3. Geoteknisk kategori kan revurderes i neste 

planfase når det er utført mer grunnundersøkelser.  
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2 Grunnlag 

2.1 Befaringer 

Det er utført flere befaringer ved de planlagte tunnelene i løpet av høsten 2019. I hovedsak av 

geologene Brit Vatne, Espen Eidsvåg, Sara Skutlaberg og Stig Vevatne. Hovedfokus har vært 

befaring av påhuggsområdene, og områder med liten overdekning. Det er blitt benyttet iPad med 

georefererte topografiske kart med innlagte veglinjer i applikasjonen «Collector». 

2.2 Plangrunnlag  

Beskrivelser og vurderinger er gjort ut fra plangrunnlaget oppgitt i Tabell 4.  

Tabell 4: Plangrunnlag som er benyttet for vurdering.  

Veglinje Vegmodell 

S1A-N1 10000 

S1B-N1 10500 

S1A-N2A 11000 

S1B-N2A 11500 

S3-N1 12000 

S3-N2A 13000 

S5-N1 14100 

S5-N2A 15000 

S6-N2B 16500 

S6-N3A 16200 

S6-N3B 16400 

S9-N2B 17800 

S9-N3A 17550 

S9-N3B 17600 

S11-N2B 19500 

S11-N3A 19100 

S11-N3B 19300 

2.3 Retningslinjer og krav 

Følgende styrende dokumenter er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne rapporten: 

- Håndbok N500 Vegtunneler [5] 

- Håndbok V520 Tunnelveiledning [9] 
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- Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 

1990:2002+A1:2005+NA:2016 [8] 

- Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1 Allmenne regler NS-EN 1997-

1:2004+A1:2013+NA2016 [10] 

- Veileder til bruk av Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering [7] 

2.4 Kart og kartgrunnlag 

Det er benyttet topografiske kart tilrettelagt for ArcGis av Geodata AS. Det er tilgjengelig koter med 

ekvidistanse på 1 meter for hele kartleggingsområdet. For geologisk informasjon om løsmasser, 

bergrunn og grunnbrønner i området er det benyttet kartdata tilgjengelig hos NGU. ArcGis er 

benyttet for å sammenfatte feltdata og for å produsere kartmateriale til rapporten. 

• Berggrunnskart fra NGU i 1:250.000-skala [11] og 1:50.000-skala [12] [13] 

• Kvartærgeologisk kart fra NGU [14] 

• Grunnvannsdatabase GRANADA fra NGU [15] 

• NVE skredatlas: Skredhendelser og aktsomhetskart [16] 

• Vegkart, database hos Statens vegvesen [17] 

• Nettbasert kartverktøy: «Norgeibilder», «Norgei3D», «Norgeskart», «Google Maps». 

• GEODATA – Grunnlagskart i WMS-løsning av tilgjengelige kartdata fra kartverket [18]. 

2.5 Tidligere arbeid 

E16 Gaupås – Vågsbotn. Geologisk rapport til byggeplan. 

Det er utarbeidet en geologisk rapport for skjæringer i forbindelse med planlegging av midtdeler på 

strekningen mellom Gaupås og Vågsbotn [19]. Hovedproblemet for arbeidet var markerte sprekker 

som stryker nært parallelt med dalsiden og med fall inn mot vegen. Disse sprekkene medførte fare 

for utrasning av store bergpartier. Anbefalt tiltak var forbolting før sprengning og det antas relativt 

omfattende sikring i etterkant, med lange bolter eller stag. 

Planprogram- Arna - Vågsbotn - Klauvaneset 

Det er tidligere blitt gjort arbeid med rapporten i form av planprogrammer og silingsrapporter. 

Planprogram fra 22.01.2019 viser til 10 ulike linje varianter som går videre til neste planfase [1]. 

Deretter kom det et revidert planprogram etter offentlig høring med 14 ulike alternativer for 

linjeføring [20]. I forbindelse med revurderingen ble alternativ S8-N3 og S10-N3 erstattet med S9-

N3, dagsone alternativet N2 er lagt lengre vest i sørlig del som gir nye kombinasjonsalternativene 

S6-N2, S9-N2 og S11-N2. Det er også utarbeidet to ulike S1 alternativer a og b, hvor b har tunnel 

forbi Blinde. Alternativ N3 føres nå også inn i sørlig del av alternativ N2, før den går i tunnel ved 

Almås. 

Arna og Åsane, E16/E39 Arna-Vågsbotn – Klauvaneset (Ringveg øst) – Fastsetting av 

planprogram (Bystyrevedtak 29.01.2020 sak 10/20) 

Bystyret vedtok den 29.01.2020 at gammel variant for N3 alternativ nå gitt som N3B skal utredes 

på lik linje med de andre linjene [21].  
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3 Metoder 

3.1 Kartlegging og presentasjon av geologiske strukturer 

For bestemmelse av orientering av strukturer (sprekkeflater, svakhetssoner, foliasjon osv.) er det 

foretatt målinger med geologisk kompass og IPad med applikasjonen «Lambert». Der IPad er 

benyttet ble det gjort kontrollmålinger med geologisk kompass. Alle målinger er oppgitt med 

fallretning og fall. Målingene blir presentert i form av tabeller, stereoplot og som symboler på 

detaljerte geologiske kart. 

Lineære terrengformer, som dalfører og rette fjellskrenter, representerer ofte svakhetssoner i 

bergmassen. Disse lineamentene er kartlagt vha. skyggelagde terrengmodeller («Hillshade») med 

oppløsning på 1x1 meter. Det er benyttet ulike retning på belysning for å få frem alle strukturer for 

hvert område. Lineamentene er plassert i to klasser.  

Store lineament følger de store landskapstrekkene (fjorder og daler) og er utviklet i forbindelse med 

større regionale svakhetssoner. Små- og mellomstore lineament er markerte daler og 

forsenkninger som antas å være dannet langs lokale svakhetssoner. Det er store usikkerheter 

knyttet til orientering og forløp og karakter i dybden til disse strukturene. 

3.2 Klassifisering av bergmasse og sikringsklasse 

Ved lokaliteter med egnede skjæringer ble det utført bergmasseklassifikasjon iht. Q-systemet. 

Andre steder er bergmassen vurdert og beskrevet med deskriptive termer.  

Q-systemet er empirisk og er internasjonalt det mest brukte klassifikasjonssystemet i harde 

bergarter [22]. Følgende parametere benyttes som grunnlag for klassifiseringen; 

- RQD (Oppsprekkingstall) 

- Jn (Tall for sprekkesett) 

- Jr (Sprekkeruhetstall) 

- Ja (Tall for sprekkefylling) 

- Jw (Sprekkevannstall) 

- SRF Spenningstall (Stress Reduction Factor) 

Disse parameterne er gitt tallverdier etter sin betydning for stabiliteten og er satt inn i følgende 

empiriske formel: 

𝑄 =  
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛

𝑥
𝐽𝑟

𝐽𝑎

𝑥
𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Hvor 
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 beskriver blokkstørrelse/oppsprekkingsgrad, 

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 skjærfastheten til sprekkeflater, og 

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

aktiv bergspenning, tyteberg, svelling og relativ effekt av vann.  

 

Basert på beregnede Q-verdier deles bergmassen opp i ulike bergmassekvaliteter (Tabell 5).  
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Tabell 5: Oversikt over Q-verdi, bergmassekvalitet og beskrivelse av berget. 

Q-verdi Bergmassekvalitet Beskrivelse av berg 

400< A Eksepsjonelt godt 

100 – 400 A Ekstremt godt 

40 – 100 A Svært godt 

10 – 40 B Godt 

4 – 10 C Middels 

1 – 4 D Dårlig 

0,1 – 1 E Svært dårlig 

0,01 – 0,1 F Ekstremt dårlig 

0,001 – 0,01 G Eksepsjonelt dårlig 

 

Sikringsklasse (I til VI) i tunnel bestemmes på grunnlag av bergmassekvalitet, angitt i henhold til 

tabell 6.1 i vegvesenets tunnelhåndbok [5] (Tabell 6).  

Tabell 6: Oversikt over bergmasseklasse, bergforhold og sikringsklasser [5]. 

 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 18 AV 145  

 

P:\35124\10214746_E16_E39_Arna-Vågsbotn-Klauvaneset\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\Tunnelrapport\Revisjon A03\10214746-R01-A03- 
Geologisk utredning av tunneler.docx 

 

Forklaring til registrerte Q-verdiparametere benyttet i rapporten: 

- Det er ikke benyttet Jn * 2 for påhugg da dette ansees som mer relevant i senere faser med 

estimering av sikring.  

- Kartleggingen er utført i dagen. SRF-verdien er dermed satt til 2,5 som indikerer lave 

bergspenninger. I de delene av tunnelen som har større overdekning, over 50 meter, forventes 

denne verdien gå ned til ca. 1. Det er ikke hensyntatt i denne planfasen.  

- Sprekkevannstallet er stort sett kartlagt som 1, på grunn av lite synlig vann i bergskjæringer og 

blotninger i dagen. På tunnelnivå vil det sannsynligvis være noe lavere, på grunn av 

tilstedeværelse av grunnvann i bergmassen.  

3.3 Kartlegging av potensiell skredfare 

Kartlegging av skredutsatte strekninger er i denne planfasen utført på aktsomhetsnivå. Det vil si at 

det kun er gjort en vurdering av potensiell skredfare, ikke reell skredfare. Det er dermed ikke utført 

detaljert skredfarevurdering med vurdering av årlig nominell sannsynlighet for skredhendelser av 

ulike skredtyper. Vurderte skredtyper er redegjort for i vedlegg 19 «Beskrivelse av skredtyper i bratt 

terreng». Det er ikke gjort vurderinger av faren for fjellskred, da det ikke foreligger informasjon som 

tilsier at dette er en aktuell problemstilling langs de undersøkte traseene. Det er heller ikke gjort 

vurderinger av mulighet for kvikkleireskred i denne rapporten.  

I kartleggingen av potensielt skredfarlige påhuggsområder er i første omgang alle påhuggene 

sjekket opp mot NVE sine aktsomhetskart [16]. Videre er det gjennomført en vurdering basert på 

terreng, vegetasjon og andre observasjoner gjort under befaring og i kartstudie. Der hvor det 

opplagt ikke vil være betydelige problemer som følge av skred, f.eks. i mindre skrenter, er det gjort 

en siling av hvilke punkter som er omtalt 

Skredfaren er vurdert på dagens situasjon. Dersom det gjøres terrenginngrep med f.eks. 

skogshogst eller etablering av skogsbilveger, kan skredfaren endre seg i forhold til hva som er 

kartlagt i denne planfasen.  

 

  



   

 
 

RAPPORT SIDE 19 AV 145  

 

P:\35124\10214746_E16_E39_Arna-Vågsbotn-Klauvaneset\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\Tunnelrapport\Revisjon A03\10214746-R01-A03- 
Geologisk utredning av tunneler.docx 

 

4 Generell områdebeskrivelse 

4.1 Topografi og vegetasjon 

Vegprosjektet E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset går gjennom kyst-/fjordnært 

fastlandslandskap. Området består av mindre fjell (opptil 6-700 moh.), åser, myrer og ferskvann. 

Planområdet er kupert, med mindre rygger, koller og åser som gir et variert landskap. Foruten 

området rundt toppene på fjellet og jordbruksland, er terrenget hovedsakelig skogkledt. Skogen 

består av både løvskog og barskog.  

4.2 Løsmasser og kvartærgeologi 

Det er hovedsakelig lite løsmasser i kystområdene på Vestlandet. Løsmassene på land er stort sett 

tilstede i moderate mengder i daler, forsenkninger og basseng (innsjøer, vann og myrer). Lokale 

variasjoner kan forekomme, slik at det stedvis kan være betydelige mengder løsmasser, selv i 

område med generelt tynt løsmassedekke. Løsmassene i disse formasjonene er hovedsakelig 

glasiale avsetninger (morene, glasifluvium). På land er det stedvis morenemasser og ur under 

bratte skrenter. I fjordene øker mektigheten på løsmassene.  

Kartlegging i skala 1:250 000 gjennomført av NGU [14] viser i varierende grad tykt og tynt 

morenedekke i de mer markante dalene og forsenkingene i terrenget. I det flatere terrenget 

omkring innsjøer er massene tolket som myr eller torv. Største delen av haugene og fjellene er 

tolket som bart fjell, med stedvis tynt dekke eller som forvitringsmateriale.  

Oversikt over løsmasser i planområdet etter NGU løsmassekart i skala 1:250 000 finnes i vedlegg 

1.  

4.3 Berggrunnsgeologi 

4.3.1 Bergarter og regional geologi 

Berggrunnen mellom Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er dominert av bergarter fra dekkeenheten 

Lindåsdekket [23]. Lindåsdekket kjennetegnes av høy grads metamorfose og utbredt magmatisme. 

Dekket er flankert i vest av Blåmannsdekket og i øst av Hardangerfjord-komplekset. Lindåsdekket 

består av bergarter dannet som, og omdannet til charnockitter/granulitter i mellom- til senprotozoisk 

tid, også bergarter fra ukjent proterozoisk tid, vesentlig omdannet under den kaledonske 

fjellkjededannelsen. Lindåsdekket omkring de planlagte tunneltraseene og daglinjene består av 

bergartsenhetene; 

• Hovedsakelig granittisk gneis, stedvis med basiske bånd og linser, gjennomsatt av granittiske 

ganger. 

• Granittiske, syenittiske og monzonorittiske dypbergarter, for det meste charnockitter/granulitter 

• Hyperstenmonzonitt til monzonoritt (mangeritt til jotunitt) 

• Granittisk og syenittisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart 

• Anortositt, stedvis også metagabbro 

• Amfibolitt, stedvis anortositt 

• Serpentinitt (metadunitt) 

• Kvartsittisk bergart, stedvis antatt kvartsitt, gjennomsatt av basiske og granittiske ganger 

Oversikt over tunneltrase, påhugg og daglinjer gjennom de ulike bergartene i Lindåsdekket er gitt i 

vedlegg 2. For dette kartet er NGU sitt bergrunnskart i skala 1:50 000 benyttet [13]. 
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4.3.2 Strukturgeologi 

Lindåsdekket er en del av et komplekst system av skyveforkastninger [24]. Blant disse 

skyvedekkene er Lindåsdekket blitt dannet under den kaledonske fjellkjededannelsen og har en 

buet form, slik at foliasjonen varierer fra NS-lig strøk i sørligste del av planområdet til NNV-SSØ-lig 

strøk nord for Arnavågen. Foliasjonen har fall mellom 30-90°, med fallretning som varierer mellom 

østlig og nordøstlig. 

Hovedretningen til de største svakhetssonene har retning N-S og NNV-SSØ, parallelt med 

foliasjonen. Arnavågen og Sørfjorden mellom Ytre Arna og Hylkje følger denne orienteringen. I 

tillegg er det svakhetssoner med NV-SØ-lig retning, der Eidsvågen og Jordalsvatnet, like vest for 

planområdet, er det mest fremtredende eksempelet i bergmassen. Svakhetssoner med NNØ-VSV-

lig orientering fremkommer som mindre dalfører, og ser generelt ut til å ha hatt mindre 

landskapsdannende effekt i planområdet. Våkendalen, mellom Svartediket og Tarlebøvatnet vest 

for planområdet, representerer disse svakhetssonene. 

Oversikt over de mest fremtredende svakhetssonene er vist i berggrunnskart i vedlegg 2. 

4.4 Borbarhet, sprengbarhet og egnethet til vegbygging 

Til sammen vil alle de ulike linjealternativene medføre tunneler som går igjennom ulike bergarter 

med ulik borbarhet, sprengbarhet og nytteverdi i vegbygging. Bergartenes borbarhet og 

sprengbarhet er beskrevet med parameterne borsynkindeks (DRI), borslitasjeindeks (BWI) og 

sprengbarhetsverdier (SPR).  

For anortositten er det gjennomført målinger i forbindelse med prosjektet E16 Arna-Stanghelle 

reguleringsplan [25]. For de andre bergartene er verdier hentet fra grafer i [26] og [27]. Det 

påpekes at det kan forekomme store lokale forskjeller i parameterne og at bergartene dermed må 

undersøkes nærmer i neste planfase. Oversikt over alle bergartene og deres borbarhet og 

sprengbarhet er gitt i Tabell 7. 

Tabell 7: Oversikt over bergartenes borsynkindeks, borslitasjeindeks og sprengbarhetsverdi. 

Bergart Borsynkindeks 

(DRI) 

Borslitasjeindeks 

(BWI) 

Sprengbarhetsverdi 

(SPR) 

Anortositt Middels Lav God 

Granittisk, syenittisk og  

Monzorittisk dypbergart 

Middels til lav Middels Middels til god 

Granittisk gneis Middels Middels til høy Middels til god 

Granittisk/syenittisk 

gneis 

Middels Middels til høy Middels til god 

Kvartsittisk bergart Lav Høy God 

Amfibolitt Middels til lav Middels Middels til god 

Gneis Middels Middels til høy Middels til god 

Det er utført microdeval og los angeles test av anortositt i forbindelse med prosjektet E16 Arna-

Stanghelle reguleringsplan [28]. Resultatet viser at bergarten er egnet for ÅDT > 750, noe som 

tilsier at massene vanligvis er godt egnet til vegbygging. Det er ikke gjort tester på resterende 

bergarter, dette må gjøres i neste planfase. 
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4.5 Miljøfarlig bergmasse 

Bergarter som potensielt kan være syredannende er alunskifre og andre skiferbergarter. Ved 

radioaktivt innhold i disse må bergmassen håndteres og deponeres på en forsvarlig måte [29].  

Innenfor planområdet er det ikke kartlagt skifer av noen type [13]. Bergmassen er hovedsakelig 

anortositt og granittiske/syenittiske bergarter. Mindre områder med kvartsitt og amfibolitt 

forekommer. Det vurderes at sannsynligheten for å påtreffe potensielt syredannende bergarter er 

lav, og at det dermed sannsynligvis heller ikke vil være behov for spesialdeponi. 

4.6 Kryssing av eksisterende infrastruktur 

4.6.1 Bergensbanen 

Alle veglinjene har samme utgangspunkt og felles trase og påhugg i sør ved Revahjellane. 

Tunnelen krysser videre over Bergensbanen (jernbanetunneler). Ved kryssing av jernbanetunnelen 

ligger tunnelsålen på ca. kote 36. Jernbanetunnelene ligger på kote 12 i området. For alle 

veglinjene må det tas høyde for strenge rystelseskrav ved passering av jernbanen. Det må også 

vurderes om bergsikringen i de eksisterende tunnelene bør utbedres.  Krysningen er videre omtalt i 

avsnitt 5.2.7 om Kvammetunnelen. Krysningen er også gjeldene for Spåketunnelene og Indre Arna 

tunnelen. 

4.6.2 VA-ledningsnett 

Eventuelle kollisjoner med VA-ledningsnettet er ikke avklart i denne planfasen. Da veilinjene er 
stive, og dette kan ha implikasjoner for plassering av tunneler i bergmassen anbefales dette 
undersøkt så raskt som mulig.   
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5 Kvammetunnelen 

5.1 Beskrivelser 

Kvammetunnelen går fra påhugg ved Revahjellane i sør til påhugg ved Kløveledet i nord (Figur 4). 

Tunnelen er ca. 5 km lang og er felles for veglinjene S1A-N1, S1A-N2A, S1B-N1, S1B-N2A, S6-

N2B, S6-N3A og S6-N3B. Tunnelen stiger fra sør til nord med ca. 1,5 %. Ved pel nr. 2950-3000 

krysser Kvammetunnelen over Bergensbanen. 

Geologisk kart er gitt i vedlegg 3,1–3,4. Profilnummer for beskrivelse av tunnelen er hentet fra 

alternativ S1A-N1. 

5.1.1 Topografi 

Tunnelen går gjennom kupert terreng med daler og fjell. Den går inn i påhugg en bratt bergskrent 

som flater ut på kote 50-55 i sør og føres videre langs en fjellskrent ved Mjeldheim, hvor den 

krysser under elv ved Mjeldheimskleiva. Videre går tunnelen vest for den 258 meter høye 

fjelltoppen Stikka og krysser dalføret like vest for Stikka. Deretter følger tunnelen fjellsiden rett vest 

for Kvamme før den krysser inn under Høgaleitet, videre under dalsøkket ved Kistebotn og ut i 

påhugg i skråning nordvest for Kistebotn.  
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Figur 4: Oversiktskart over Kvammetunnelen, pel nr. er hentet fra linje S1A-N1. 

Kløveledet 

Revahjellane 

Høgaleitet 

Stikka 
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5.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Tunnelen krysser gjennom tre bergartsgrenser og fire bergartsenheter fra sør til nord [13]: 

- Granittiske, syenittiske og monzorittiske dypbergarter, for det meste charnokitter/granulitter. 

- Anortositt, stedvis også metagabbro. 

- Granittisk og syenittisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart. 

- Granittisk gneis, stedvis med basiske bånd og linser, gjennomsatt av granittiske ganger. 

Bergmassekvaliteten varierer langs traseen, i de ulike bergartene og i svakhetssoner. 

Representative målinger av bergmassekvalitet for tunnelen er vist i Tabell 8. 

Ved sørlig påhugg er det en bergartsgrense langs en knusningssone, der kvaliteten går fra klasse 

C til E.  

Ved Mjeldheimskleiva er kvaliteten klassifisert til klasse D, og på Kløveledet er 

bergmassekvaliteten i klasse C til D. Det ble observert enkelte mindre soner i området med kvalitet 

tilsvarende bergartsgrensen ved sørlig påhugg. 

Tabell 8: Bergmasseklassifisering relevant for Kvammetunnelen. 

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-

verdi 

Bergmassekval

itet/klasse 

Sørlig påhugg 

Nedre del 

Granittiske, 

syenittiske og 

monzorittiske 

dypbergarter. 

40-

50 

12 1,5 1 1 2,5 2-2,5 Dårlig/D 

Sørlig påhugg 

Øvre del 

Anortositt, 

stedvis også 

metagabbro 

70-

80 

12 2 1 1 2,5 4,67-

5,33 

Middels/C 

Sørlig påhugg 

bergartsgrense 

Overgang 

mellom Øvre 

og nedre del. 

Knusningssone 

10 20 1,5 2-

3 

1 2,5 0,1-

0,15 

Svært dårlig/E 

Mjeldheims-

kleiva 

Anortositt, 

stedvis også 

metagabbro 

35-

55 

9-

12 

1,5 1 1 2,5 1,75-

3,67 

Dårlig/D 

Påhugg på 

Kløveledet 

Granittisk 

gneis 

60-

80 

9-

12 

1,5-

2 

1 1 2,5 3,7-

7,11 

Middels til 

dårlig/C til D 

5.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen vil krysse flere lineament, hvor de største har orientering NNV-SSØ og noen mindre har 

retning NØ-SV. Det største lineamentet krysses i Kvamsdalen (pel nr. 4800). Dette lineamentet 

fremstår som en relativt bred dal som krysser tunnelen med en bredde på ca. 100 meter. Den store 

bredden skyldes spiss vinkel mellom tunnel og retning på svakhetssonen. Foruten dette 

lineamentet krysser tunnelen flere mindre lineament. Disse krysses ved ca. pel nr. 2520, 2660, 

3130, 3690, 4000, 4540, 6630 og 7160.  
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Lineamentet ved pel nr. 2520 utgjør en bergartsgrense observert under befaring. Denne ble 

observert i dagen, med bratt vestlig fall. Lenger nord krysser tunnelen under to mindre lineamenter 

med strøk NØ-SV ved pel nr. 2660 og 3130, hvor begge utgjør mindre bekkeløp. Resterende, 

antatt mindre lineament, har orientering NNV-SSØ. 

5.1.4 Sprekker 

Sprekkemålinger er gjennomført ved sørlig påhugg (Revahjellane), Mjeldheimskleiva og nordlig 

påhugg. Sprekkemålingene er oppsummert i Tabell 9 til Tabell 11 og i Figur 5. Trolig går de samme 

sprekkesettene I-III igjen langs hele traseen, men i nordlig del forekommer ytterligere et 

sprekkesett (IV). Orienteringen til foliasjonen varierer noe mellom de ulike målepunktene, spesielt i 

ved Mjeldheimskleiva i forhold til resterende målinger.  

Tabell 9: Sprekkesett målt i granittiske, syenittiske og monzorittiske dypbergarter og anortositt stedvis også 

metagabbro ved sørlig påhugg. 

Sprekkesett Fall/fallretning Beskrivelser 

| 50-90°/240-270° Oppsprekking langs foliasjonen, sprekkeavstanden er stedvis 

på cm skala, og stedvis opp mot ca. 30-40 cm. Det er 

observert utholdenhet på opp mot 10 m, og plan, ru 

sprekkeoverflate. 

|| 30-50°/020-060° Sprekkene opptrer med 10-40 cm avstand, stedvis opp mot 1 

m. Sprekkene undulerer med bølgete, ru til glatt overflate. Det 

er observert utholdenhet på ca. 5 m. 

||| 60-90°/110-150° Oppsprekking vinkelrett på foliasjonen, observert 

sprekkeavstand på 0,1-1 m. Overflaten er plan, ru og det er 

observert utholdenhet på omtrent 2 m. 

Tabell 10: Sprekkesett målt i anortositt, stedvis også metagabbro i Mjeldheimskleiva. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelser 

l 40-60°/050-060° Oppsprekking langs foldet foliasjon, stedvis tett oppsprukket 

med sprekkeavstand fra 1 cm til 30 cm. Sprekkeoverflaten er 

plan, ru med en utholdenhet observert over 4 m. 

ll 60-70°/245-255° Sprekkesett med utholdenhet observert til 2 m, med 

sprekkeavstand på ca. 1 m. Sprekkeoverflaten ble observert til 

å være plan, ru. 

lll 60-80°/155-165° Sprekkesett med utholdenhet observert til 2 m, med 

sprekkeavstand på ca. 0,5 m til 1 m. Sprekkeoverflaten ble 

observert til å være plan, ru. 
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Tabell 11: Sprekkesett målt ved nordlig påhuggsområde i granittisk gneis, stedvis med basiske bånd og linser, 

gjennomsatt av granittiske ganger. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

l 85-90°/230-250° Oppsprekking langs foldet foliasjon, sprekkeavstanden ble 

observert til å være 10-40 cm, med enkelte knusningssoner 

ned mot 10 cm brede. Overflaten på sprekkene 

karakteriseres som plan, ru. 

ll 15-25°/010-050° Sprekkesettet ble observert med en utholdenhet på over 5 m, 

med en plan, ru overflate. Avstanden mellom sprekkesettene 

ble observert til å være 0,1-1 m. 

lll 70-75°/180-190° Sporadisk/varierende sprekkeavstand og utholdenhet. 

Sprekkeoverflaten er plan, ru. 

IV 70-80°/290-310° Sprekkeavstand er 0,4-1 m, Sprekkeflatene er plane, ru, og 

det er observert varierende utholdenhet. 

 

 

Figur 5: Stereoplot av sprekkemålinger for de ulike lokalitetene langs Kvammetunnelen.  

5.1.5 Løsmasser 

Tunnelen går gjennom områder som er kartlagt av NGU som bart berg, og områder med tykt og 

tynt morenedekke i Kvamsdalen. I sørlig påhuggsområdet er det observert mye berg i dagen, 

foruten om et strekke på ca. 50 meter over tunnelen. I påhuggsområdet i nord er det tynt 

morenedekke [14]. Ved befaring ble det observert urmasser i bunn av skråning her. Observasjoner 

langs forsenkingen i terrenget i Mjeldheimskleiva viste berg i dagen langs hele søkket.  
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5.1.6 Hydrogeologiske forhold 

I bunn av lineament og forsenkninger i terrenget forekommer ofte bekker og elveløp. Det gjelder 

ved krysning av Mjeldheimskleiva, Kvamsdalen og Kistebotn. I tillegg er det et myrområde over 

tunnelen like nord for Mjeldheimssåta og rett øst for Rinden. Tunnelen krysser også under elv ved 

rett nord for sørlig påhugg ved pel. 2410. 

Tunnelen krysser ved siden av grunnvannsbrønner i fjell mellom pel nr. 2650-3000 (Mjeldheim), en 

brønn ved pel nr. 4560 (Austerstøl), og ved pel nr. 5550 og 6000 ved Kvamme. Tunnelen krysser 

under bebyggelse ved sørlig påhugg pel nr. 2325 til 2540, under Mjeldheim pel nr. 2690 til 2300, 

under Austrestølane pel nr. 4550, og langs med Kvamme pel nr. 5000 til 6100. 

5.1.7 Skred 

Påhuggsområdet i sør ligger i aktsomhetssone for snøskred [16]. Påhuggsområdet i nord ligger 

innenfor aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred. Det er også et parti sørvest i 

påhuggsområdet i nord som er innenfor aktsomhetsområde for steinsprang. 

5.2 Vurdering og Tolkning 

5.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Fra pel nr. 2350 til 2550 er overdekning på mellom 9 og 15 meter. Fra pel nr. 2550 blir 

overdekningen større enn 15 meter. Overdekning ved en mindre svakhetssone ved ca. pel nr. 2660 

er ca. 24 meter. Videre krysses Mjeldheimskleiva med en ovedekning på omtrent 36 meter. Her er 

det observert berg i dagen. 

Videre stiger overdekningen og er over 100 meter mellom pel nr. 3350 til 4725. Resten av tunnelen 

frem til påhugg i nord har overdekning mellom ca. 75 meter og 140 meter, med mindre daler og 

bergrygger. Lengst i nord er overdekningen ca. 50 meter før den synker raskt til 10 meter over 

nordlig påhugg 

Det forventes liten innspenning fra sørlig påhugg og ca. 200 meter inn, samt ved nordlig påhugg. 

5.2.2 Svakhetssoner 

Den større svakhetssonen ved Kvamsdalen antas å gå loddrett ned i dypet, og ut ifra størrelsen på 

overflatestrukturen kan den opptre på tunnelnivå. Overdekningen i området er ca. 80 meter. 

Foruten denne svakhetssonen krysser tunnelen flere mindre svakhetssoner. Flere av disse har 

N/NV-S/SØ retning. Innvirkningen av disse sonene varierer noe med overdekningen, men vil kunne 

være ugunstig for stabiliteten til tunnelen. Det er noen svakhetssoner som krysser tunnelen med en 

NØ-SV-lig retning, blant disse er Mjeldheimskleiva, hvor det er ca. 34 meter overdekning mellom 

tunnel og svakhetssone med bekkeløp. 

Ved sørlig påhugg går tunnelen gjennom to svakhetssoner. Den ene ligger langs bergartsgrense 

hvor bergmassekvaliteten er kartlagt til svært dårlig. Overdekningen er ca. 9 meter her. Den andre 

er en nedsynkning i terrenget hvor det renner en mindre bekk. Overdekningen er 24 meter.  

5.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen er vurdert å ligge i bergmasseklasse C-D, middels til dårlig berg for hele tunnelen. 

Bergmassekvaliteten i sørlig del forventes å være i klasse D, som tilsvarer sikringsklasse III, frem til 

tunnelen går inn under Åsen, derfra til påhugg på Kløveledet forventes bergmassekvaliteten å 

variere mellom klasse C og D, som tilsvarer sikringsklasse II til III. I svakhetssonene forventes berg 
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med betydelig dårligere kvalitet, tilhørende bergmassekvalitet E og F som tilsvarer sikringsklasse 

IV til V. 

I område ved pel nr. 2325 til 2550 er det lite overdekning, drenering av vann og soner med fjell i 

bergmasseklasse E (bergartsgrense ved sørlig påhugg). I disse områdene må det forventes behov 

for sikringsklasse IV eller V. 

5.2.4 Hydrogeologi 

Tunnelen vil krysse under svakhetssoner hvor det kan bli behov for tiltak for å hindre innlekkasje. 

Eksempler på slike områder med vannløp og liten overdekning er rett etter sørlig påhugg med 9 

meter overdekning, svakhetssonen ved Mjeldheimskleiva, Oksla, Kvamsdalen, og Kistebotn.  

Tunnelen krysser myrområder like nord for Mjeldheimssåta og rett øst for Rinden. Disse områdene 

kan være sårbare for grunnvannssenkning. Innlekkasjekrav bestemmes i reguleringsplanfasen, på 

bakgrunn av naturverdier og sårbarhet samt vannhåndtering i tunnelen. 

Det er grunnvannsbrønner flere steder langs traseen. Avhengig av endelig trase kan disse bli 

berørt. Grunnvannssenkning under Mjeldheimsli, Austerstølene, og langs Kvamme kan føre til 

setninger på bebyggelsen, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

5.2.5 Påhugg sør  

Sørlig påhugg er planlagt i området ved Revahjellane. Fra pel nr. 2350 til 2550 er overdekning på 

mellom 9 og 15 meter. Fra pel nr. 2550 blir overdekningen større enn 15 meter. Det er observert en 

del berg i dagen i området, men ikke mellom pel nr. 2400 og 2450. Her må det utføres 

grunnundersøkelser for å kartlegge bergoverflaten. 

Det er planlagt å etablere tunnel som en cut and cover løsning, hvor det drives inn med høye 

bergskjæringer til det oppnås tilstrekkelig overdekning for tunnelpåhugg. Plassering av påhugget 

må vurderes, basert på supplerende grunnundersøkelser i området.  

Forskjæring for sørgående løp starter ved ca. pel nr. 1960. Høyden er rundt 10 meter frem til pel 

nr. 2210, før den gradvis økes opp mot 20 meter fra pel nr. 2290 og til påhugg. Forskjæringene 

langs nordgående løp har en høyde opp mot 20 meter inn mot påhugg, men er av betydelig kortere 

lengde. Skjæringenes orientering gjør at det kan bli utfordringer relatert til planutglidning, 

kileutglidning og utvelting. Skjæringene krysser gjennom områder preget av mindre svakhetssoner, 

som gjør at man stedvis vil kunne forvente berg med lavere kvalitet.  

Sannsynligheten for snøskred vurderes som lav på grunn av skog i potensielle løsneområder. I 

tillegg er skråningen over påhugget oppdelt av bratte bergskrenter der snø ikke vil akkumuleres i 

større mengder.  

Påhugget har en del utfordringer, men er antatt gjennomførbart og mulig å etablere.  
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Figur 6: Oversikt over påhugget i sør. Kryss og sirkel med B indikerer bergblotninger observert i dagen. Røde 

streker viser svakhetssoner. Plassering av påhugg må vurderes basert på videre undersøkelser. 

5.2.6 Påhugg nord 

Påhugget ved Kløveledet kommer ut med en NV-SØ-lig orientering, vinkelrett på en bred 

botnformasjon (Figur 7). Påhugget vil få forskjæringer og påhuggsflate på opp mot ca. 23 meter.  

Naturlig skrent over påhugg og forskjæringer må renskes og sikres. Løsmassene i 

påhuggsområdet må stabiliseres, og bekkeløpene i området må ivaretas.  I områdene omkring 

påhugget, hvor sideoverdekningen er lavere, kan bergmassen ha liten innspenning. 

Det er tett med vegetasjon i aktuelt løsneområde for snøskred. Snøskred vurderes dermed som lite 

sannsynlig. Oppe i dalsiden er det en mindre bekk, og det går en større steinsatt bekk i bunnen av 

dalsiden. Drenering langs bekkeløpene må håndteres.   

Påhuggsplasseringen vurderes som egnet, og det antas å være mulig å etablere påhugget med 

konvensjonelle metoder.  
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Figur 7: Oversiktsbilde over nordlig påhugg for Kvammetunnelen. 
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5.2.7 Kryssing av Bergensbanen - jernbanetunneler 

Alle veglinjene vil etter sørlig påhugg i Arna gå i vegtunnel over Bergensbanen ved pel nr. 2950-

3000. I krysningspunktet er det fire jernbanespor i tre forskjellige tunneler (Figur 8 og Figur 9). En 

dobbelsportunnel som er 15 meter bred og 10 meter høy og to enkeltsportunneler som er ca. 8 

meter brede og ca. 9 meter høye (Figur 10). 

 

Figur 8: Oversiktskart over kryssingen av jernbanetunnelene. De røde pilene på tvers av jernbanetunnelene 

antyder krysningsområdene for S1A-N1 til venstre og S5-N1 til høyre. 
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Figur 9: Krysning over Ulrikstunnelen illustrert med linjene S1A-N1(rødt) og S5-N1(blått.) 

  

Figur 10: Tversnitt av dobbelspor og enkeltsportunnel i krysningsområdet [30]. 

Krysningen skjer under en bratt, østvendt dalside. Sweco Norge AS har mottatt dokumentasjon på 

at bergmassen i det aktuelle området er klassifisert i bergmasseklasse B [30].  
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Alle veglinjene ligger på samme nivå i krysningsområdet.  I Tabell 12 er det gitt en oversikt  over 

sålehøyde (sålehøyde er antatt sprengningsprofil beregnet fra topp asfaltdekke minus 0,5 meter til 

vegoppbygging) og vertikal avstand til jernbanetunnelene i start og slutt av krysningen. Sweco har 

kun mottatt lengdeprofil for dobbeltsportunnelen. 

Tabell 12: Oversikt over kotehøyde på sålenivå for tunnelene samt kotehøyde for hengen til 

dobbelsportunnelen. De to siste kolonnene viser vertikal avstand mellom tunnelene i krysningspunkt ved pel 

nr. 2950 og 3000. 

Veglinje Tunnel Kote såle 
vegtunnel 
pel nr. 2950 

Kote såle 
vegtunnel 
pel nr. 3000 

Kote heng 
jernbanetunnel 
dobbelspor 

Stabbe  
pel nr. 
2950 

Stabbe  
pel nr. 
3000 

Alle Kvammetunnelen 
Spåketunnelen S3 
Spåketunnelen S9 
Indre Arna tunnelen 

36 36,5 20,8 15,2 15,7 

Den mest kritiske delen av krysningen er over dobbelsportunnelen, som har spennvidde på ca. 15 

meter ved ca. pel nr. 2950. Det antas at bergsikringen her strekker seg flere meter utover rundt 

tunnelbuen. Avstanden i krysningsområdet mellom vegtunnelene og dobbelsportunnelen er ca. 15 

meter. 

Sikringsomfanget og lengder på sikringsboltene benyttet i jernbanetunnelene må undersøkes. 

Videre må det vurderes om bergsikringen i jernbanetunnelene bør utbedres. Krysninger av denne 

typen kan medføre komplekse, bergmekaniske utfordringer relatert til avspenning og 

spenningskonsentrasjoner. Behovet for numeriske analyser for prosjektering av sikring må 

vurderes. Det vil sannsynligvis være nødvendig med strenge rystelseskrav og kontinuerlig 

overvåking av jernbanetunnelen under krysningen.  

Veglinjene bør ikke trekkes lenger mot vest, siden jernbanen da vil krysses i et område der tre 

jernbanespor går i samme bergrom, med spennvidde på ca. 30 meter. Stabben mellom de to 

sørlige jernbanetunnelene smalner også av i retning dette bergrommet, og fører til mer komplekst 

spenningsmønster. Veglinjene bør heller ikke trekkes mot øst, da sidedekningen blir liten i dette 

området.  

5.3 Oppsummering og anbefalinger 

Sørlig påhugg skal etableres som en cut and cover løsning. For å bestemme endelig 

påhuggsplassering må det utføres fjellkontrollboringer og seismikk for å avdekke bergoverflaten. 

Kvammetunnelen krysser over eksisterende jernbanetunneler med 15 meters mellomrom. Dette 

vurderes å være tilstrekkelig avstand. 

Tunnelen må undersøkes i detalj i neste planfase, iht. Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for bedre å kunne forutsi geologiske forhold tunnelen vil 

krysse, slik at trase og påhugg kan optimaliseres. 

- Det må utføres seismikk og fjellkontrollboringer i området for sørlig påhugg, spesielt fra pel nr. 

2400 og videre til pel nr. 2450, hvor det er lite og stedvis usikker bergoverdekning samt soner 

med dårlig berg i dagen.  

- Det må fremskaffes dokumentasjon om eksisterende sikring i jernbanetunnelen. 

Tredimensjonale stabilitetsanalyser av bergmassen er aktuelt i forbindelse med 

tunnelkrysningen. Da eksisterende jernbanetunneler vil krysses innenfor jernbanens 
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sikkerhetssone er det nødvendig å opprette dialog med Bane Nor før denne traséen blir 

bestemt.  

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasjekrav, på grunnlag 

av bl.a. sårbarhet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Hydrogeologiske 

vurderinger relatert til passering tett oppunder overflatevann kan også være aktuelt. 

Vurderinger av behov for overvåking av grunnvannsnivå og etablering av overvåkingsprogram. 
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6 Spåketunnelen Linje S3 

Spåketunnelen for linje S3 går fra Arnadalen, under Kvamme og Gaupås og kommer ut i 

Høgehaugen, 200 meter sør for dagens Gaupåstunnel (Figur 11). Tunnelen inngår i veglinjene S3-

N1 og S3-N2A. Traseen går fra sørlig påhugg ved Revahjellane med stigning på 1,5 % til høybrekk 

over Bergensbanen. Videre synker den med 2 % til lavbrekk i området ved tunnelrampene (avsnitt 

19.1). Fra her går tunnelen på svak stigning (0,5 %) til den har krysset Gaupåsområdet. Videre 

stiger den med 5 % opp til nordlig påhugg.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 4,1–4,5. Alternativ S3-N1 er brukt som referanse til pel nr. i rapport 

og kart med rød senterlinje og profilnummerering. 

Kryssingen av Bergensbanen er også aktuell for denne tunnelen, overdekningen er ca. 15 meter. 

Problematikk og anbefalinger er beskrevet i kapittelet om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3. 

6.1 Beskrivelser 

6.1.1 Topografi 

Topografien omkring Spåketunnelen er preget av NNV/SSØ orienterte fjellrygger og daler. 

Tunnelen krysser under Mjeldheim, går videre under Stikka og kommer ut i Kvamsdalen, på 

østsiden av Kvamme. Den krysser under myrterreng ved Solbakken og går videre under 

fjellknausen Beitelen, vest for Spåkevatnet. Ved Gaupås går tunnelen under er flatere områder 

med innsjøer og jordbruksareal. Videre går tunnelen under Kistehaugen og kommer ut på 

vestsiden av Høgehaugen. 
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Figur 11: Oversiktskart over Spåketunnelen S3 variant, pel.nr fra alternativ S3-N1. 
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6.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Tunnelen går i hovedsak i anortositt, med unntak av påhuggsområdet i sør (granittisk bergart) [13].  

Bergmasseklassifisering med Q-systemet er gjort ved flere lokaliteter langs med og omkring 

Spåketunnelen (Tabell 13). Klassifiseringen indikerer svært dårlig bergkvalitet (klasse E) for en 

svakhetssone ved krysning under Gaupåsvatnet. Gjennomsnittsberget omkring har dårlig kvalitet 

tilsvarende klasse D. Blotning ved Beitelsesvatnet og målinger på Høgehaugen og Sandgothaugen 

har dårlig til middels berg (klasse C til D).  

Tabell 13: Oversikt over Q-verdier kartlagt for Spåketunnelen S3. 

 Bergart RQD Jn Jr J

a 

Jw SR

F 

Q-

Verdi 

Bergmassekvalit

et/klasse 

Svakhetssone 

ved 

Gaupåsvatnet 

Anortositt, 

stedvis 

også 

metagabbro 

10-

25 

9-

12 

1,5 2 0,66-

1 

2,5 0,165-

0,833 

Svært dårlig/E 

Gjennomsnitts

berg ved 

Gaupåsvatnet 

Anortositt, 

stedvis 

også 

metagabbro 

25-

50 

9 1,5 1 0,66-

1 

2,5 1,1-

3,33 

Dårlig/D 

Gjennomsnitt 

blotning ved 

Beitelsvatnet 

Anortositt, 

stedvis 

også 

metagabbro 

50-

75 

9-

12 

2-3 1 0,66-

1 

2,5 2,2-10 Middels til 

dårlig/C til D 

Høgehaugen Anortositt, 

stedvis 

også 

metagabbro 

50-

75 

9-

12 

2-3 1 1 2,2 3,3-10 Middels til 

dårlig/C til D 

Sandgot-

haugen 

Delivs 

anortositt 

og 

granittisk 

gneis. 

50-

75 

12 1-2 1 1 2,5 1,6-7,5 Middels til 

dårlig/C til D 

Klassifisering av bergmassekvalitet for sørlig del av tunnelen (Mjeldheimskleiva og Revahjellane) 

er beskrevet i avsnitt 5.1.2. Bergmassekvaliteten varierer mellom klasse C og E for Revahjellane 

og klasse D for Mjeldheimskleiva.  

6.1.3 Lineamenter og svakhetssoner 

Tunnelen krysser flere store og mindre lineamenter. Det to største er Kvamsdalen og ved kryssing 

av dalsøkket på Gaupås. Tunnelen går parallelt med dalsiden i Kvamsdalen (NV-SØ) ved pel nr. 

5450 til 6300. Deretter krysser tunnelen under lineament med retningen N-S, rett sør for 

Gaupåsvatnet ved pel nr. 7800-7920, med kritisk område omkring pel nr. 7850.  

Tunnelen krysser flere mindre lineament. Disse krysses ved ca. pel nr. 2520, 2660, 3130, 3700, 

4060, 4600, 5450, 6000, 7900 og 8320. 
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Lineamentet ved pel nr. 2520 utgjør en bergartsgrense observert under befaring. Denne ble 

observert i dagen, med bratt vestlig fall. Lenger nord krysser tunnelen under to mindre lineamenter 

med strøk NØ-SV ved pel nr. 2660 og 3130, hvor begge utgjør mindre bekkeløp. Resterende, 

antatt mindre lineament, har orientering NNV-SSØ. 

6.1.4 Sprekker 

Det er utført sprekkekartlegging langs Spåketunnelen S3. Målinger fra sørlig påhugg 

(Revahjellane) og Mjeldheimskleiva er beskrevet i avsnitt 5.1.4.  

Sprekkemålinger er utført mellom Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet, på Høgehaugen, og på 

Sandgothaugen. Det er kartlagt tre ulike sprekkesett pluss tilfeldige sprekker ved alle lokalitetene. 

Orienteringen er i stor grad lik, men varierer noe ved Sandgothaugen. Oversikt over orientering og 

beskaffenheten til sprekkesettene er vist i Tabell 14 til Tabell 16 og i Figur 12.  

Tabell 14: Orientering og egenskaper til sprekkesettene mellom Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet. 

Sprekkesett Fall/fallretning Beskrivelse 

| 70-90/045-065 Sprekkeavstand 2-40 cm. Sprekkeoverflaten er ru og 

bølgete.  

|| 70-80/140-160 Sprekkesett med variasjon i orientering. 

Sprekkeavstanden er fra mm (i svakhetssone) til 30 cm. 

Overflaten varierer fra plan ru i elv til bølget ru i blotning 

øst for vann. Det var sprekkefyll i svakhetssonen. 

||| 10-30/060-230 Sporadiske, ikke like tydelige sprekkesett, 

sprekkeflatene er bølgete glatte. 

Sprekkemålinger utført på østsiden av Høgehaugen viser en observert kubisk oppsprekking i 

bergmassen, med tre ulike sprekkesett; et horisontalt, et tilnærmet vertikalt med orientering NV-

SØ, og et sett med bratt fall mot Ø-NØ (Tabell 15). 

Tabell 15: Orientering og egenskaper til sprekkesettene målt øst på Høgehaugen. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

| 0-20/85-105° Ikke registrert 

|| 80-90/020-60° Ikke registrert 

||| 65/100-120° Ikke registrert 

På blotninger ved Sandgothaugen, ca. 350 m unna nordlig påhugg, er det observert tre ulike 

sprekkesett. Orienteringen og beskaffenheten til sprekkene er nærmere beskrevet i Tabell 16.  

Tabell 16: Sprekkesett målt ved blotning på Sandgothaugen og i skjæring sør for Arnavegen. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

| 65-90°/040-060° Oppsprekking langs foliasjonen, tydelig foldet.  

|| 20-30°/260-280° Bølget ru, sprekkeavstand på 0,1-1 m.  

||| 60-80°/120-150° Plan ru, 10-30 cm avstand. 
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Figur 12: Stereoplot for målinger langs Spåketunnelen. 

6.1.5 Løsmasser 

I dalsøkkene ved Kvamsdalen og Gaupås er det kartlagt tynt og tykt morenedekke. På toppene er 

det bart berg. I nordlig påhuggsområde er det kartlagt torv og myr [14]. Våre observasjoner i dagen 

tyder på at løsmassene i nordlig påhuggsområde består av morenemateriale. Ved 

Mjeldheimskleiva er det observert bart berg langs store deler av elven i området hvor tunnelen 

krysser.  

Boringer gjennomført på Gaupås viser varierende dybde til berg (Figur 13) [3]. Størst variasjon er 

det ved elven, der løsmassedekket på den ene siden er på 2,4-3,15 meter, og på den andre siden 

varierer det mellom 0,7 og 1,37 meter.  
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Figur 13: Oversikt over grunnboringer med dybde til berg i området rundt elven hvor Spåketunnelen S3 

krysser under med ca. 16 meters overdekning. 

6.1.6 Hydrogeologiske forhold 

I forbindelse med lineament og forsenkninger i terrenget er det ofte bekker og elveløp i bunn av 

disse. Det gjelder ved krysning av Mjeldheimskleiva, Kvamsdalen og elv mellom Gaupåsvatnet og 

Beitelsvatnet. I tillegg er det myrområder over tunnelen like nord for Mjeldheimssåta, ved 

Solbakken i Kvamsdalen og på Høgehaugen. 

Tunnelen krysser under eller i nærheten av flere store vannreservoar som Spåkevatnet, 

Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet.  

Tunnelen krysser under og/eller i nærheten av bebyggelse fra sørlig påhugg til og med 

Mjeldheimskleiva (pel nr. 2325 til 3270). Det finnes også flere grunnvannsbrønner i nærheten av 

traséen mellom pel nr. 2650 og 3000. Videre krysser tunnelen under bebyggelse ved Solbakken 

pel nr. 6350 og i forbindelse med krysning under Gaupås, pel nr. 7600-8000.  

6.1.7 Skred 

Sørlig påhugg ligger i aktsomhetsområde for snøskred. Nordlig påhugg ligger i en ca. 75 meter høy 

skråning opp mot Høgehaugen, innenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred [16]. 

Over påhugget er det bratte skrenter med helning på 45-60°.  

6.2 Vurdering og Tolkning 

6.2.1 Bergoverdekning og spenning 

For overdekningsproblematikk ved påhugget i sør (Revahjellane), se avsnitt 5.2.1 og 5.2.5.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 41 AV 145  

 

P:\35124\10214746_E16_E39_Arna-Vågsbotn-Klauvaneset\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\Tunnelrapport\Revisjon A03\10214746-R01-A03- 
Geologisk utredning av tunneler.docx 

 

Bergoverdekningen ved bergartsgrensen pel nr. 2520 er ca. 9 meter. Videre er overdekningen 24 

og 36 meter ved de neste to svakhetssonene. For de øvrige mindre svakhetssonene er 

overdekningen over 60 meter. 

Ved kryssing under et jorde ved pel nr. 7350-7450 er overdekningen ca.  20 meter. Overdekningen 

ved kryssing under elv ved Gaupåsvatnet er ca. 16 meter. Langs deler av elven er det observert 

berg med svært dårlig kvalitet (klasse E) i bunnen av elven. Boringer viser at løsmassemektigheten 

varierer mellom 0,7 og 3,15 meter på kort avstand. Overdekningen på 16 meter vil dermed lokalt 

kunne bli ned mot 13 meter. 

Fra påhugget i nord oppnås raskt god overdekning. Det forventes ingen problemer med høye 

bergspenninger langs tunnelen.  

6.2.2 Svakhetssoner 

Det forventes at tunnelen vil gå gjennom soner med dårligere bergkvalitet ved kryssing av større og 

mindre lineament.   

I sørlig del krysser tunnelen de tre mindre svakhetssonene i kupert terreng. Disse svakhetssonene 

krysses relativt vinkelrett på og vil dermed ikke følge tunnelen over større lengde. Det antas at de 

to første (pel nr. 2520 og 2660) vil kunne påvirke ned på tunnelnivå på grunn av liten overdekning. 

Her må det forventes økt sikringsomfang.  

Tunnelen går i en kortere strekning langs med Kvamsdalen, som følger en større svakhetssone. 

Her er overdekningen over 70 meter, slik at det forventes ikke utfordringer her. Deretter krysser 

tunnelen svakhetssonen som går langs Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet med liten overdekning. Her 

må forventes omfattende sikringstiltak og behov for injeksjon. 

6.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen på overflaten er kartlagt i bergmasseklasse C til F (middels til svært dårlig). 

Mesteparten av tunnelen vurderes å ligge i C til D (middels til dårlig), tilsvarende sikringsklasse II-

III.  

Ved elven rett sør for Gaupåsvatnet er det registrert dårlig bergkvalitet (klasse E-F). Det er også 

observert en mer oppsprukket sone med sprekkefyll ved denne lokaliteten. Sikringsomfanget 

forventes å være stort, sikringsklasse IV-V.  

6.2.4 Hydrogeologi 

Hydrogeologiske utfordringer og videre arbeid for sørlig påhugg og Mjeldheimskleiva er beskrevet i 

avsnitt 5.2.4.  

Tunnelen passerer Spåkevannet med en horisontal avstand på 190 meter. Vertikal avstand til 

vannspeilet er ca. 80 meter. Området kan være utsatt for innlekkasje, men med såpass stor 

overdekning forventes det ikke store problemer relatert til innlekkasje. Tunnelen passerer under 

myrområder og tjern i Kvamsdalen med overdekning på ca. 70 meter. Disse områdene kan være 

utsatt for grunnvannssenkning. Naturverdier og sårbarhet for grunnvannsenkning kartlegges i neste 

planfase, for vurdering av program for grunnvannsovervåking.  

Videre går tunnelen langs med Beitelsvatnet med ca. 180 meters avstand, før den krysser inn 

under Gaupåsvatnets sørlige ende. Denne krysningen skjer med en overdekning på ca. 16 meter 

gjennom en svakhetssone. Dette kan gi utfordrende forhold med tanke på innlekkasje og stabilitet. 

Tunnelhengen ligger i dette området på ca. kote 47. Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet ligger på 

henholdsvis kote 65 og 67. Grunnboringer fra området viser at løsmassedekket over kryssingen vil 
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variere mellom ca. en halv meter og  tre meter. Her må det utføres tiltak for å hindre innlekkasje av 

vann i tunnelen. Løsmassemektigheten i området må undersøkes i større grad i neste planfase, 

vha. boringer og seismikk. 

Grunnvannssenkning under Mjeldheimsli, Solbakken, og Gaupås kan føre til setninger på 

bebyggelsen, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

6.2.5 Påhugg sør 

Se avsnitt 5.2.5. 

6.2.6 Påhugg nord 

Påhugget i nord går inn med en NV-SØ-lig retning i vestsiden av Høgehaugen (pel nr. 8635), som 

er en bratt vestvendt skråning (Figur 14). Ved pel nr. 8635 er det ikke tilstrekkelig overdekning, det 

anbefales at påhugget flyttes til pel nr. 8610 hvor det er overdekning på ca. 5 meter. Helningen 

øker opp mot bratte skrenter i toppen av skråningen. Vegetasjonen i skråningen består 

hovedsakelig av løvskog, med gress- og mosekledd underlag. Det ble observert bergblotninger 

nedover skråningen, blant annet bak hus i påhuggsområdet. Tunnelen oppnår raskt god 

overdekning. 

Problemene i påhuggsområde er hovedsakelig relatert til skredfare i området. Dette må 

undersøkes nærmere i neste planfase. Det antas at rensk av vegetasjon og blokker, samt 

bergsikring i skråning over påhugg og muligens fanggjerder vil være tilstrekkelige tiltak. 

Snøskredfaren vurderes som liten, siden det ujevne terrenget danner små potensielle 

løsneområder, som i tillegg er dekket av tett vegetasjon. 
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Figur 14: Påhuggsområdet for nordlig påhugg. Påhugget er planlagt til høyre for huset. 

6.3 Oppsummering og anbefaling 

Spåketunnelen S3 krysser over eksisterende jernbanetunneler med 15 meters mellomrom.  

Hovedutfordringen ved Spåketunnelen er svakhetssone og mulighet for vannlekkasje ved 

passering like sør for Gaupåsvatnet. Overdekningen i dette området er ca. 16 meter, og boringer 

viser løsmassemektighet på over tre meter. Bergmassekvaliteten i utsatte områder er svært dårlig 

(klasse E) og det går en svakhetssone sentralt gjennom området.  

Hovedutfordring for påhugget i nord er relatert til skred, som antas å kunne håndteres ved 

konvensjonelle metoder. Videre anbefalinger for sørlig påhugg ved Revahjellane står i avsnitt 5.3. 

Tunnelen må undersøkes i detalj i henhold til kravene for reguleringsplan i Håndbok N500 [5]. Det 

bør rettes fokus på. 

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse, 

samt optimalisering av trase og påhugg.  

- Problematikk og anbefalinger knyttet til krysning av jernbanetunnelen er beskrevet i kapittelet 

om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3. 

- Det må utføres seismikk og flere fjellkontrollboringer i dalføret ved Gaupås for å avdekke 

bergoverflaten. Kjerneboring for å kartlegge bergmassekvaliteten i svakhetssonen må 

vurderes. 
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- Vurderinger av naturverdier, setningspotensiale til bygninger samt brønner nær traséen. Disse 

faktorene er relevante for fastsetting av innlekkasjekrav og behov for injeksjon i tunnelen. 

Hydrogeologiske vurderinger relatert til passering tett oppunder overflatevann kan også være 

aktuelt. Vurderinger av behov for overvåking av grunnvannsnivå og etablering av 

overvåkingsprogram. 

- Det må gjennomføres en detaljert skredfarekartlegging over nordlig påhugg. Overdekningen og 

bergkvaliteten ved sørlig påhugg må undersøkes nærmere vha. fjellkontrollboringer og 

seismikk.  
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7 Spåketunnelen Linje S9 

7.1 Beskrivelser 

Spåketunnelen langs linje S9 består av alternativene S9-N2B, S9-N3A og S9-N3B. Tunnelen går 

fra påhugg ved Revahjellane i sør og kommer ut på nordsiden av Høgehaugen i nord (Figur 15). 

Tunnelen er ca. 6,4 km lang. Tunnelen stiger fra sør til høybrekk i området der den krysser over 

Bergensbanen. Videre er det lavbrekk i området det tunnelrampekryssene kobles på (avsnitt 19.1). 

Videre går tunnelen med lav stigning (0,5%) frem til kryssing av elv på Gaupås før den stiger med 

5 % opp mot nordlig påhugg.  

Alternativ S9-N2B er brukt som referanse til pel nr. i rapporten. Geologisk kart er gitt i vedlegg 4,1–

4,5, med blå senterlinje og profilnummerering. 

Kryssingen av Bergensbanen er også aktuell for denne tunnelen, overdekningen er ca. 15 meter. 

Problematikk og anbefalinger er beskrevet i kapittelet om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3. 

7.1.1 Topografi 

Frem til Gaupås er terrenget kupert, med daler og bergrygger beskrevet i avsnitt 6.1.1. Ved 

Gaupås er det er flatere områder med innsjøer og jordbruksland. Videre går tunnelen øst for 

Høgehaugen og kommer ut med nordvendt påhugg i nærheten av det østlige påhugget til 

eksisterende Gaupåstunnelen. 
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Figur 15: Oversiktskart over Spåketunnelen S9 variant. Pel.nr hentet fra S9-N2B. 

Gaupå      stunnelen 
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7.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Tunnelen går i hovedsak i anortositt, med unntak av påhuggsområdet i sør (granittisk bergart) [13]. 

Klassifisering av bergmassekvalitet for sørlig del av tunnelen (Mjeldheimskleiva og Revahjellane) 

er beskrevet i avsnitt 5.1.2. Bergmassekvaliteten varierer mellom klasse C til E for Revahjellane og 

klasse D for Mjeldheimskleiva.  

Bergmassekvalitet generelt for Gaupåsområdet og Høgehaugen er beskrevet som dårlig til middels 

(avsnitt 6.1.2). Utsatte områder ved Gaupås har bergmassekvalitet ned i klasse E.  

7.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Spåketunnelen S9 krysser under de samme lineamentene som Spåketunnelen S3 frem til ca. pel 

nr. 4900 (avsnitt 6.1.3). Videre går tunnelen relativt parallelt med lineamentet Kvamsdalen, men 

ligger i bergryggen nordøst for dalen.  

Tunnelen krysser inn under et større lineament mellom Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet (pel nr. 

7700-7800).  

Tunnelen går ellers igjennom flere mindre lineament ved pel nr. 4610, 5280, 5600 og 6120. 

7.1.4 Sprekker 

Sprekkemålinger gjort langs Spåketunnelen S3 er de samme som for Spåketunnelen S9, og er 

beskrevet i avsnitt 6.1.4. 

7.1.5 Løsmasser 

Tunnelen går gjennom områder som er kartlagt som bart berg, og områder med tykt og tynt 

morenedekke og torv/myr i Kvamsdalen. I området ved Gaupås er løsmassene kartlagt som 

fyllmasser [14]. Grunnboringer langs Beitelsvatnet viser løsmassemektighet på mellom 1,4-3,85 

meter (Figur 16) [3]. 

I påhuggsområdet i nord er det tynt morenedekke [14]. Det ble observert murer som holder 

løsmasser med blokker på plass. Løsmassemektigheten avtar oppover skråningen. Det er 

observert bart berg langs store deler av elven i området hvor tunnelen krysser ved 

Mjeldheimskleiva. 
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Figur 16: Grunnboringer ved Beitelsvatnet med dybde til berg vist med svart [3] , der Spåketunnelen S9 går 

langs Beitelsvatnet.  

7.1.6 Hydrogeologiske forhold 

I forbindelse med lineamenter og forsenkninger i terrenget er det ofte bekker og elveløp. Det 

gjelder ved krysning av Mjeldheimskleiva, Kvamsdalen og elv mellom Gaupåsvatnet og 

Beitelsvatnet. I tillegg er det myrområder over tunnelen like nord for Mjeldheimssåta, ved 

Solbakken og Stokkaleitet i Kvamsdalen og på Høgehaugen.  

Tunnelen krysser under, eller i nærheten av blant annet Spåkevatnet, Beitelsvatnet og 

Gaupåsvatnet, der det er potensiale for innlekkasje i tunnelen. 

Tunnelen krysser under og/eller i nærhet av bebyggelse fra sørlig påhugg til og med 

Mjeldheimskleiva (pel nr. 2325 til 3270). Her krysses også flere grunnvannsbrønner mellom pel nr. 

2650 og 3000. Videre krysser tunnelen bebyggelse i forbindelse med kryssning under Gaupås, pel 

nr. 7600-7800.  

7.1.7 Skred 

Sørlig påhugg ligger i aktsomhetssone for snøskred [16].  

7.2 Vurdering og Tolkning 

7.2.1 Bergoverdekning og spenning 

For overdekningsproblematikk ved påhugget i sør (Revahjellane) se avsnitt 5.2.5.  
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Bergoverdekningen ved bergartsgrensen pel nr. 2520 er ca. 9 meter. Videre er overdekningen 24 

og 37 meter ved de neste to svakhetssonene. For de øvrige mindre svakhetssonene er 

overdekningen over 70 meter. 

Der tunnelen går langs Beitelsvatnet er overdekningen rundt 18-20 meter. Grunnboringer langs 

vannet viser 1,5-4 meter løsmassemektighet. Bergoverdekningen antas derfor å være ned mot 14-

16 meter over tunnelhengen langs vannet. Ved kryssing av elv i nærheten av svakhetssone (pel nr. 

7730) er overdekningen ca. 17 meter. Løsmassetykkelsen er ikke kjent her.  

Det forventes ingen problemer med høye bergspenninger langs tunnelen. Liten sideoverdekning 

kan gi liten innspenning fra påhugget i sør og omtrent 200 meter inn. 

7.2.2 Svakhetssoner 

Det forventes at tunnelen vil gå gjennom soner med dårligere bergkvalitet ved kryssing av større og 

mindre lineament.  

Før Beitelsvannet krysser tunnelen flere mindre svakhetssoner. Retningen på disse er 

hovedsakelig N-NØ/S-SV. En del av svakhetssonene krysser tunnelen med relativt spiss vinkel og 

vil dermed følge tunnelen over noe lengre distanse, andre krysser mer vinkelrett og vil ikke innvirke 

på tunnelen over like lang distanse. Overdekningen øker også mot de sentrale deler av tunnelen 

og det er mulig at enkelte svakhetssoner dør ut før tunnelnivået.  

De to større svakhetssonen krysses ved pel nr. 5500 til 5800 (Kvamsdalen) og pel nr. 7350 til 7800 

(Gaupås). Svakhetssonen i Kvamsdalen går relativt parallelt med tunnelen. Krysningen mellom 

Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet skjer gjennom en større svakhetssone. Her forventes dårligere 

bergmassekvalitet og behov for injeksjon. 

7.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen er vurdert å ligge i bergmasseklasse B-E godt til svært dårlig berg. 

Bergmassekvaliteten i sørlig del forventes å være i klasse D frem til tunnelen går inn under 

svakhetssonen ved Gaupås. Her er det observert bergmassekvalitet D-E (dårlig til svært dårlig) inn 

mot svakhetssonen. Omliggende berg har bergmassekvalitet som varierer mellom B og D, med 

gjennomsnittlig klasse C (middels berg). Gjennomsnittlig bergmassekvalitet på C antas å holde seg 

til påhugget i nord. I svakhetssonene forventes berg med betydelig dårligere kvalitet, tilhørende 

bergmassekvalitet E og F. 

Ved kryssing mellom Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet forventes stort sikringsbehov tilsvarende 

sikringsklasse IV og V. Ellers for tunnelen forventes sikringsklasse ll til III. 

7.2.4 Hydrogeologi 

Hydrogeologiske utfordringer og videre arbeid for sørlig påhugg og Mjeldheimskleiva er beskrevet i 

avsnitt 5.2.4.  

Tunnelen passerer Spåkevannet med en horisontal avstand på 105 meter. Vertikal avstand til 

vannspeilet er 80 meter. Området kan være utsatt for innlekkasje, men med såpass stor 

overdekning forventes det ikke store problemer relatert til innlekkasje. Tunnelen passerer under 

tjern rett sør for Spåkevannet med overdekning på ca. 80 meter. Disse områdene kan være utsatt 

for grunnvannssenkning. Naturverdier og sårbarhet for grunnvannsenkning kartlegges i neste 

planfase, for vurdering av program for grunnvannsovervåking.  

Videre går tunnelen langs med Beitelsvatnet med ned i ca. 25 meters horisontal avstand og med 

vertikal avstand på ca. 18-20 meter. Grunnboringer fra området viser at løsmassedekket langs 
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Beitelsvatnet vil variere mellom ca. 1,5 meter og fire meter. Videre krysser tunnelen under elv 

mellom Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet, denne kryssingen skjer med ca. 17 meter overdekning i en 

svakhetssone. Dette kan gi utfordrende forhold med tanke på innlekkasje og stabilitet. 

Tunnelhengen ligger i dette området på ca. kote 48. Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet ligger på 

henholdsvis kote 65 og 67 moh. Det må det utføres tiltak for å hindre innlekkasje av vann i 

tunnelen, der den går langs Beitelsvatnet og krysser elv melom Gaupåsvatnet og Beitelsvatnet. 

Løsmassemektigheten i området må undersøkes i større grad i neste planfase, vha. 

fjellkontrollboringer og seismikk. 

Etter krysning under Gaupåsvatnet går tunnelen langs vannet med en horisontal avstand på 100 – 

150 meter frem til nordlig påhugg. Tunnel og vann ligger på samme kote ved pel nr. 8320. 

Innlekkasjeproblem forventes å avta i dette området, grunnet en lengre horisontale avstanden fra 

vatnet. 

Grunnvannssenkning under Mjeldheimsli, Solbakken, og Gaupås kan føre til setninger på 

bebyggelsen, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

Naturverdier og sårbarhet til myrområdet over nordlig påhuggsområde må vurderes i neste 

planfase, som grunnlag for bestemmelse av innlekkasjekrav og avgjørelse om overvåking av 

grunnvann.  

7.2.5 Påhugg sør 

Se avsnitt 5.2.5. 

7.2.6 Påhugg nord 

Påhugget i nord går inn med en N-S retning i en nordvendt skråning på østsiden av Høgehaug 

(Figur 17). Skråningen er vegetert med granskog, løvskog og mose. Siden er formet som en 

mindre bolleformasjon, med en mindre, utstikkende rygg på østsiden av påhugget. Store deler av 

skråningen har en helning på 20-25° med mindre skrenter på 45° og brattere. I foten av skråningen 

er det noe urmasser støttet opp av mur.  

Påhugget oppnår tilstrekkelig overdekning raskt, men har noe redusert overdekning mellom 

påhuggsflaten ved pel nr. 8560 til den oppnår ca. 15 meter overdekning ved pel nr. 8490. Dette 

området er også preget av en mindre myr. Påhuggsplasseringen vurderes som egnet, men det er 

behov for undersøkelser i form av seismikk og grunnboringer for å finne dybde til berg. 

Forskjæringene til påhugget blir ca. 50 meter lange og 18-20 meter på det høyeste.  
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Figur 17: Oversiktsbilde over nordlig påhugg for Spåketunnelen S9. 

7.3 Oppsummering og anbefaling 

Spåketunnelen S9 krysser over eksisterende jernbanetunneler med 15 meters mellomrom.  

Hovedutfordringen ved Spåketunnelen S9 er knyttet til svakhetssoner og innlekkasje ved Gaupås. 

Her er overdekningen 17 meter, og ukjent løsmassetykkelse. Videre anbefalinger for sørlig påhugg 

ved Revahjellane står i avsnitt 5.3.  

Det må utføres kompletterende undersøkelser for reguleringsplan i henhold til kravene i Håndbok 

N500 [5]. Det bør rettes fokus på.  

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse, 

optimalisering av trase og påhugg.  

- Problematikk og anbefalinger knyttet til krysning av jernbanetunnelene er beskrevet i kapittelet 

om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3. 

- Det må utføres seismikk og fjellkontrollboringer ved svakhetssone ved Gaupås. Kjerneboring 

for å kartlegge bergmassekvaliteten i svakhetssonen må vurderes. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasjekrav, på grunnlag 

av bl.a. sårbarhet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Hydrogeologiske 

vurderinger relatert til passering området langs Beitelsvatnet og Gaupåsvatnet kan også være 

aktuelt. Vurderinger av behov for overvåking av grunnvannsnivå og etablering av 

overvåkingsprogram. 
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- Seismikk og grunnboringer i myrterrenget over nordlig påhugg, for å definere overdekningen i 

området. Dette er også aktuelt i et område med lite overdekning ved sørlig påhugg. 

Bergmassens egenskaper og orientering av sprekker ved påhuggene må også undersøkes 

nærmere. 
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8 Indre Arna tunnelen  

8.1 Beskrivelser 

Indre Arna tunnelen går mellom Revahjellane i sør til Mjeldheimsli i Arnavågen i nord (Figur 18). 

Tunnelen inngår i veglinjene S5-N1, S5-N2A, S11-N2B, S11-N3A og S11-N3B. Tunnelen stiger 

med 1,5 % fra sørlig påhugg til høybrekk over Bergensbanen. Videre synker den med 1,4 % til 

lavbrekk 100 meter før nordlig påhugg.  

Alternativ S5-N1 er brukt som referanse til pel nr. i rapporten. Geologisk kart er gitt i vedlegg 5,1–

5,2. 

Kryssingen av Bergensbanen er også aktuell for denne tunnelen, overdekningen er ca. 15 meter. 

Problematikk og anbefalinger er beskrevet i kapittelet om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3.  

8.1.1 Topografi 

Tunnelen går parallelt med en bratt østvendt dalside. Sentralt krysser tunnelen under en mindre, 

vannførende dal. 
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Figur 18: Oversiktskart over Indre Arna tunnelen, pel.nr er hentet fra alternativ S5-N1. 

Mjeldheimsli 

Revahjellane 
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8.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen består av anortositt, stedvis også metagabbro i sørlig del. Nordlig påhugg kommer ut 

i granittiske dypbergarter [13].  

Bergmassekvaliteten i sørlig påhugg ved Revahjellane og i Mjeldheimskleiva er beskrevet tidligere i 

avsnitt 5.1.2.  

I påhuggsområdet i nord er det noe berg i dagen i mindre skrenter, men blotningene er lite egnet til 

å måle sprekker eller definere Q-verdi.  

8.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen krysser tre mindre svakhetssoner. Lineamentet ved pel nr. 2520 utgjør en bergartsgrense 

observert under befaring. Denne ble observert i dagen, med bratt vestlig fall. Lenger nord krysser 

tunnelen under to mindre lineamenter med strøk NØ-SV ved pel nr. 2660 og 3130, hvor begge 

utgjør mindre bekkeløp.  

Seismiske undersøkelser [31] viser to soner med hastghet på 2900 m/s og 3500 m/s omgitt av berg 

med 4800 m/s (dagfjell) til 5600 m/s over tunnelen, ved pel nr. 3580 og 3620-3630. Det er også en 

lavhastighetssone i området for venstre forskjæring mellom pel nr. 3850 og 3880, sonen har en 

hastighet på 3500 m/s omgitt av fjell med 4300 m/s (dagfjell) og opp i 6400 m/s. 

8.1.4 Sprekker 

Oppsprekking for sørlig påhugg og Mjeldheimskleiva er tidligere beskrevet i avsnitt 5.1.4.  

8.1.5 Løsmasser 

Tunnelen går under områder som ifølge NGU [14] består av tynt morenedekke og bart berg. 

Seismikkundersøkelser utført i området ved Mjeldheimsli [31] viser lommer med 

løsmassemektighet opp til 10 meter. Tunnelen ligger i hovedsak vest for de største 

løsmassemektighetene. Løsmassene består av jord med hastigheter 4-600 m/s i øvre lag og antatt 

morene med hastigheter rundt 1100 m/s under. Grunnboringer utført i nærheten av seismikklinjene 

viser 6-10 med løsmasser over berg [3].  

I området for nordlig påhugg er løsmassemektigheten 1-2 meter. Over forskjæringene er 

mektigheten opp mot 5 meter ifølge seismikkresultatene.  

8.1.6 Hydrogeologiske forhold 

I forbindelse med lineament og forsenkninger i terrenget er det ofte bekker og elveløp i bunn av 

disse. Tunnelen krysser Mjeldheimskleiva hvor det er en mindre elv. Det er observert berg i bunn 

av elven i krysningsområdet. Ved pel nr. 3550-3600 kommer det ned to mindre bekker i en 

forsenkning i terrenget. Seismikkundersøkelser viser mektighet på 2-3 meter løsmasser i området.  

Tunnelen krysser under og/eller i nærhet av bebyggelse langs hele traseen, unntatt ved det 

nordlige påhugget. Den krysser også vest for grunnvannsbrønner mellom pel. 2650 til 3000. 

8.1.7 Skred 

Begge påhuggsområdene ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred [16]. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 56 AV 145  

 

P:\35124\10214746_E16_E39_Arna-Vågsbotn-Klauvaneset\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\Tunnelrapport\Revisjon A03\10214746-R01-A03- 
Geologisk utredning av tunneler.docx 

 

8.2 Vurdering og Tolkning 

8.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Overdekning for sørlig påhugg er beskrevet i avsnitt 5.2.5. 

I området ved pel nr. 3550-3650 er overdekningen 18-20 meter. Seismikken i området indikerer 2-3 

meter løsmasser. Bergoverdekning kan dermed være ned mot 15 meter.  

8.2.2 Svakhetssoner 

De to første svakhetssonene krysses med spiss vinkel og overdekningen er noe lav, spesielt for 

den første (9 meter). Det antas at denne vil kunne påvirke bergmassen på tunnelnivå. Tunnelen 

krysser Mjeldheimskleiva med stor vinkel og overdekningen er 30 meter. Det forventes mindre 

utfordringer knyttet til denne sonen.  

Lavhastighetssonene identifisert ved seismikk tolkes for å være knyttet til berg med dårligere 

kvalitet. Topografien tyder ikke på at det er større svakhetssoner i området.  

8.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten forventes å ligge i klasse D (dårlig berg), men med variasjon langs tunnelen. I 

svakhetssonene forventes berg med betydelig dårligere kvalitet, tilhørende bergmassekvalitet E og 

F. 

8.2.4 Hydrogeologi 

Hydrogeologiske utfordringer og videre arbeid for sørlig påhugg og Mjeldheimskleiva er beskrevet i 

avsnitt 5.2.4.  

Grunnet stor overdekning forventes ikke store utfordringer knyttet til Mjeldheimskleiva. Ved 

passering av de mindre bekkene ved pel nr. 3550-3600 er overdekningen 18 meter, og det kan 

oppstå lekkasjer inn i tunnelen.  

Grunnvannssenkning under bebyggelse kan føre til setninger dersom bygninger er fundamentert 

helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

8.2.5 Påhugg sør 

Se avsnitt 5.2.5. 

8.2.6 Påhugg nord 

Nordlig påhugg kommer ut med liten vinkel til dalsiden (Figur 19). Seismikkundersøkelser tyder på 

liten løsmassemektighet akkurat i påhugget, slik at bergoverdekningen antas å være tilstrekkelig. 

Løsmassemektigheten kan lokalt være større, det anbefales utført mer grunnundersøkelser for å 

undersøke dybden til løsmassene i området.  

Forskjæringen langs sørgående løp er over 10 meters høyde i ca. 100 meter. Inn mot påhugget er 

skjæringshøyden opp mot 25 meter. Det må gjøres sprekkekartlegging for å vurdere potensielle 

bruddmekanismer i skjæringene.  Løsmassemektigheten på toppen av forskjæringen er rundt fem 

meter enkelte steder, og dette må håndteres på en god måte. Det bør sprenges nisje for bekken 

som kommer ned i forskjæring fra vest. 

Påhugget og forskjæringene ligger i aktsomhetsområde for snøskred. Skråningen i vest har partier 

med helning på 30-45°, med slakere partier imellom. Det er kun spredt løvskog i området, slik at 
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det er større sammenhengende områder som kan være potensielle løsneområdet for snøskred. 

Det er ikke registrert snøskredhendelser i området tidligere. Eventuelle snøskred vurderes å være 

av begrenset størrelse og vil sannsynligvis stoppe opp i det slakere området vest for vegtraseen, 

men dette må vurderes nærmere i neste planfase. 

Det er noen bergskrenter like vest for påhugget. Disse er potensielle kildeområder for steinsprang. 

Dette må også vurderes nærmere i neste planfase. Tiltak antas å kunne bestå av rensk og 

boltesikring, eventuelt fanggjerde i bunn.  

 

Figur 19: Nordlig påhuggsområde er en åpen gresslette omgitt av løvskog. Stolpene til høyre i bildet indikerer 

beliggenhet til seismikklinje L18 [31]. 

8.3 Oppsummering og anbefaling 

Indre Arna tunnelen krysser over eksisterende jernbanetunneler med 15 meters mellomrom.  

Utfordringer knyttet til sørlig påhugg er omtalt tidligere i avsnitt 5.2.5 og 5.3. 

Tunnelen må undersøkes i detalj i henhold til kravene til planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør 

rettes fokus på: 

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse. 

Optimalisering av trase og påhugg. Kartlegging av sprekkesett for å vurdere bruddmekanismer 

i forskjæringene ved nordlig påhugg. 

- Problematikk og anbefalinger knyttet til krysning av jernbanetunnelen er beskrevet i kapittelet 

om Kvammetunnelen, avsnitt 5.2.7 og 5.3. 
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- Tykkelse på løsmasser over forskjæringene ved nordlig påhugg bør undersøkes ytterligere, og 

det må vurderes hvordan de skal håndteres.  

- Skredfaren fra bergskrenter i påhuggsområdet i nord, og fra skrenter lenger opp i skråningen i 

vest, må vurderes.  

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasjekrav på grunnlag 

av sårbaher til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.   

- Det bør utføres fjellkontrollboringer i området ved pel nr. 3550-3650 for å kartlegge 

bergoverflaten.  
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9 Ytre Arna tunnelen 

9.1 Beskrivelser 

Ytre Arna tunnelen er en ca.1,9 kilometer lang tunnel som inngår i veglinje S5-N1, S5-N2A, S11-

N2B, S11-N3A og S11-N3B. Tunnelen blir liggende sørvest for eksisterende Bjørkhaugtunnelen og 

Sætretunnelen (Figur 20). Tunnelen stiger med 4 % fra sørlig påhugg til høybrekk ved ca. pel nr. 

6800. Deretter synker den med 1,15 % ned mot nordlig påhugg.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 6,1–6,2, linje S5-N1 er benyttet i kartet. 

9.1.1 Topografi 

Påhugget i sør går inn i en bratt, østvendt dalside som stiger opp til kote 100. Over dette flater det 

ut. Terrenget stiger videre til kote 200 (øst for Litleknappen), før det synker ned mot byggefelt på 

Sætrefjellet (kote 130-140). Terrenget stiger så på igjen opp til toppen av Osen på kote 170, før det 

stuper bratt ned i en nordvestvendt side til Gaupåsvatnet. 
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Figur 20: Oversiktskart over Ytre Arna tunnelen, pel.nr hentet fra alternativ S5-N1. 

Kvamstø 
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9.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Tunnelen går i bergarten anortositt, stedvis også metagabbro [13]. Bergmassekvaliteten er 

klassifisert til å være middels (klasse C) til dårlig (Klasse D). Dette regnes for å være representativt 

gjennom hele tunnelen.  

Tabell 17: Kartlagte bergmassekvaliteter for Ytre Arna tunnelen.  

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja SRF Q-

verdi 

Bergmassekvaliet/klasse 

Sørlig 

påhugg 

Anortositt 

stedvis 

også 

metagabbro 

50-75 1,5 1 1 2,5 2,5 - 

5 

Middels til dårlig /C til D 

Nordlig 

påhugg 

Anortositt 

stedvis 

også 

metagabbro 

50-75 2 1 0,66 2,5 2,2 - 

6,7 

Middels til dårlig /C til D 

9.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen krysser under fire mindre lineament. I nordlig del av tunnelen krysser den to lineament, et 

ved Kvernaskaret og et like vest for bebyggelsen på Sætrefjellet. De to andre lineamentene 

krysses rett øst for Gamsebotstjørna og rett øst for Litleknappen.  

9.1.4 Sprekker 

Sprekkemåling er utført ved begge påhuggene. Ved sørlig påhugg er det kartlagt tre sprekkesett 

(Tabell 18), hvor oppsprekking langs foliasjonen er det mest markante. Ved Osen (nordlig påhugg) 

er ikke sprekkesettene like veldefinerte. Mest markant her er et horisontalt sprekkesett, men det ble 

målt flere sprekker med vertikalt fall men ulik orientering (Tabell 19). Orienteringene på sprekkene 

ved begge påhuggene er relativt like, men sprekkesettet med sørlig fall er noe brattere ved sørlig 

enn ved nordlig påhugg (Figur 21).  

Tabell 18: Sprekkemålinger utført ved Kvamstø (sørlig påhugg). 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 60-85/060-075 Oppsprekking langs foliasjon, stedvis foldet. 

II 60-80/160-170 Ikke registrert 

III 15-20/280-080 Horisontale sprekker faller mot nord-vest og nord-øst.  
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Tabell 19: Sprekkesett målt ved Osen (nordlig påhugg). 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 40-70/020-080 Foliasjon, observert folding i foliasjon. Sprekkeavstand er 10-

20 cm, utholdenheten er observert til 2-3 m. 

II 10-40/145-180 2-10 cm sprekkeavstand og ca. 2 m utholdenhet. 

Sprekkeflatene varierer fra plan ru til bølgete glatte. 

III 30-60/290-330 Ikke registrert. 

 

 

Figur 21: Sprekkemålinger gjort ved sørlig og nordlig påhugg for Ytre Arnatunnelen.  

9.1.5 Løsmasser 

Tunnelen krysser under område som ifølge NGU [14] består av bart fjell, stedvis tynt dekke. Det ble 

observert noe vegetasjon i påhuggsveggene. 

9.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Tunnelen går ca. 100 meter nord for Gamsebotstjørna (kote 135). Fra kartdata er det funnet bekk i 

lineamentet lengst vest ved Kvernskaret, vest for Sætrefjellet byggefelt, overdekning er omtrent 35 

meter. Det andre lineamentet i området er ut ifra kartdata vannførende i nedre del på begge sider, 

men ikke i området tunnelen krysser. Det er mindre bekkeløp og vatn på toppen av Sjurstofjellet 

med overdekning på ca 90. meter.  
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9.1.7 Skred 

Påhugget i sørlig del ligger i aktsomhetsområde for snøskred, og litt nord for påhugget er det 

aktsomhetsområde for steinsprang. Nordlig påhugg er innenfor aktsomhetsområde for både 

steinsprang og snøskred [16]. 

9.2 Vurdering og Tolkning 

9.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Fra påhugget ved pel nr. 6400 til pel nr. 6500 er overdekningen mellom 10-15 meter. 

Sidedekningen for nordgående løp er under 10 meter i dette området. Løsmassetykkelse er ikke 

undersøkt.  

Overdekningen ved svakhetssonene i Kvernaskaret er ca. 34 meter.  

Det forventes ikke problemer relatert til høye bergspenning.  

9.2.2 Svakhetssoner 

Det forventes at tunnelen vil gå gjennom soner med dårligere bergkvalitet ved kryssing av større og 

mindre linementer/svakhetssoner. Tunnelen treffer svakhetssonene relativt vinkelrett, slik at 

tunnelen vil bli påvirket over begrenset lengde. De to svakhetssonene lengst SØ har en 

overdekning på ca. 85 meter og vil trolig ikke ha stort innvirkning på stabiliteten til tunnelen.  

Overdekningen ved de to resterende svakhetssonene vest for bebyggelse på Sætrefjellet er på ca. 

34-50 meter. Disse vil kunne opptre i tunnelen, slik at det må forventes noe økt sikringsbehov.  

9.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten ligger mellom klasse C og D. Mye av tunnelen antas å ligge innenfor dette 

intervallet, som tilsvarer sikringsklasse lI og IIl. Ved krysning av svakhetssoner og partier med liten 

til moderat overdekning, vil det kunne være behov for noe mer omfattende sikring, som forbolting 

og sprøytebetongbuer, tilsvarende sikringsklasse IV og V. 

9.2.4 Hydrogeologi 

Tunnelen går ca. 100 meter nord for og langs med Gamsebotstjørna (kote 135). Tunnelhengen 

ligger på kote 95 i dette området. Avhengig av sprekkenes konnektivitet og konduktivitet kan det 

oppstå lekkasje til tunnelen fra tjernet.  

Grunnvannssenkning under byggefeltet på Sætrefjellet kan føre til setninger på bebyggelsen, 

dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må 

kartlegges i neste planfase.  

9.2.5 Påhugg sør 

I påhuggsskråningen er det en del vegetasjon, hovedsakelig i form av mindre løvtrær, og grantrær 

lenger opp (Figur 22). Veglinjene går inn i tunnelpåhugg med en N-NØ orientering i en dalside med 

østlig orientering. Dette vil medføre høy forskjæring på vestlig side av traseen, opp mot 35 meter. 

En potensiell svakhetssone med orientering NØ-SV krysser også inn i påhuggsområdet. Denne 

kan gi lokalt dårligere bergmassekvalitet i påhugg og/eller forskjæring. Det renner en bekk i denne 

forsenkningen. Denne må håndteres i forskjæringene med f.eks nisjer. 
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Foliasjonen faller bratt mot øst-nordøst og vil dermed kunne danne glideplan ut i forskjæringene. 

Blokker vil kunne avgrenses med sprekkesett II og III i tillegg. Det må gjøres en omfattende rensk 

og sikring av overliggende terreng i påhuggsområdet. Det må påregnes forbolting for å sikre 

totalstabiliteten i forskjæringene.  

S5- linjene har inntegnet påhugg ved pel nr. 6400. S11-linjene har påhugg ved pel nr. 6440, noe 

som gir veldig lange og høye forskjæringer. Det anbefales at påhugg for nordgående løp beholdes 

ved pel nr. 6400 for alle veglinjene, mens for sørgående løp kan det trekkes lenger sør til pel nr. 

6360 for å redusere høyden på forskjæringene fra 35 til 25 meter.  

 

Figur 22: Påhuggsområdet for sørlig påhugg ved Kvamstø. 
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9.2.6 Påhugg nord 

Påhuggsplasseringen vurderes som gunstig, da den går vinkelrett inn på skråningen. Skråningen 

stiger jevnt med 30-60° opp til kote 160. Det er vegetasjon over påhugget i form av lyng og spredt 

skog (Figur 23). En mindre svakhetssone bestående av oppknust bergmasse med mektighet på 

0,5 - 1 meter kunne observeres nord for påhugget. Det ble observert en del overflatevann relatert til 

påhuggsområdet. Det må gjøres en omfattende rensk og bergsikring i overliggende terreng. 

 

Figur 23: Nordlig påhuggsområde. 

9.3 Oppsummering og anbefaling 

Ytre Arna tunnelen planlegges i område med relativt få svakhetssoner. Overdekning er noe lav de 

første 100 meterne fra sørlig påhugg. Forskjæringene i sør vil få høyder opp mot 35 meter. Her må 

det forventes tung sikring på grunn av utoverhellende sprekkeplan. Det vil være behov for 

skredsikring over nordlig og sørlig påhugg.  

Dersom tunnelen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse, 

optimalisering av trase og påhugg. S11-påhugget i sør bør flyttes til S5-påhugget for å unngå 

unødvendig lange og høye forskjæringer. Det må vurderes å flytte sørgående løp fra pel nr. 

6400 til 6360. Dette vil redusere lengden og høyden (fra 35 til 25 meter) på venstre forskjæring. 

- Løsmassetykkelse fra påhugg til pel nr. 6500 må undersøkes i neste planfase med seismikk, 

spesielt med tanke på sideoverdekning for nordgående løp.  
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- Skredfaren i påhuggsområdene må kartlegges. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.   
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10 Høgehaugentunnelen 

10.1 Beskrivelser 

Høgehaugentunnelen er en 400 meter lang tunnel som inngår i trasealternativene S5-N1 og S5-

N2A (Figur 24). Østlig påhugg planlegges ca. 100 meter sør for eksisterende østlig påhugg til 

Gaupåstunnelen. Tunnelen går under Høgehaugen og kommer ut i vestlig påhugg, ca. 125 meter 

sør for vestlig påhugg til eksisterende Gaupåstunnelen. Tunnelen stiger fra øst til vest. Alternativ 

S5-N2A er benyttet til pel nr. for tunnelen. Geologisk kart er gitt i vedlegg 7. 

10.1.1 Topografi 

Tunnelen går under en markant bergkolle, Høgehaugen. I øst stiger terrenget med 10-25° fra 

Gaupåsvatnet opp mot en bergskrent på kote 90. Terrenget stiger videre jevnt til høyeste punkt på 

ca. kote 140, før det går bratt ned til kote 60 på vestsiden av kollen. 

 

Figur 24: Oversiktskart over Høgehaugentunnelen. Pel nr. er hentet fra alternativ S5-N2A. 

10.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen i området er angitt som anortositt, stedvis metagabbro [13]. Målinger gjort ved østlig 

påhugg tilsvarer målinger beskrevet for Høgehaugen i avsnitt 6.1.2. Bergmassekvalitet er 

klassifisert til klasse C til D, noe som tilsvarer middels til dårlig berg. 

10.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Det er registrert et nord-sørlig lineament/svakhetssone som går over tunnelen. 
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10.1.4 Sprekker 

Sprekkemålinger fra østlig del av Høgehaugen og for skjæring ved Sandgothaugen er beskrevet i 

avsnitt 6.1.4. Det er kartlagt tre sprekkesett, med noe variasjon i oppsprekkingen. Målingene i 

anortositt gjort i østlig del av Høgehaugen regnes som de mest representative for denne tunnelen.  

10.1.5 Løsmasser 

Ifølge NGU sitt løsmassekart går tunnelen fra bart fjell ved østlig påhugg til myr/torv ved vestlig 

påhugg [14]. Østlig påhugg ligger i en mindre bolleformasjon, her kunne man observere noe løse 

blokker under vegetasjonen. I vestlig påhugg er det observert vegetasjon og enkelte blokker, samt 

noen bergblotninger.  

10.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Det er et myrområde rett vest for østlig påhugg. I tillegg er det et myrområde ca. 50 meter sør for 

tunnelens midtre del. Det går en mindre svakhetssone under myren.  

10.1.7 Skred 

En liten del av østlig påhugg faller inn under NVE sitt aktsomhetsområde [16] for snøskred. Hele 

vestlig påhugg faller inn under NVE sitt aktsomhetsområde for snøskred. Det er også et 

aktsomhetsområde for steinsprang rett sør for påhugget. 

10.2 Vurdering og Tolkning 

10.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Overdekningen er på ca. 15-17 meter de 100 første meterne fra østlig påhugg. Løsmassetykkelsen 

i området er ikke undersøkt. Overdekningen øker opp til over 50 meter mot toppen av 

Høgehaugen. Ved vestlig påhugg oppnås det raskt god overdekning.  

10.2.2 Svakhetssoner 

Tunnelen krysser en mindre svakhetsone ved ved pel. 9350. Overdekningen er omtrent 27 meter.  

10.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten antas å være mellom klasse C og D, som tilsvarer sikringsklasse lI til III. 

Områder med dårligere og bedre fjell kan forekomme og sikringen må da justeres. 

10.2.4 Hydrogeologi 

Det er myr i østlig del av tunnelen, i samme område som overdekningen er lav. Området bør 

vurderes for naturverdier og sårbarhet for grunnvannsenkning, samt undersøkes nærmere for å 

finne tykkelsen på myren og vurdere faren for innlekkasje i området.  

10.2.5 Påhugg øst 

Påhugget er plassert på pel nr. 9260, øst for bergskrentene i toppen av skråningen (Figur 25). 

Overdekningen er rundt seks meter de første 10 meterne av tunnelen. Løsmassetykkelsen i 

området er ikke undersøkt i denne planfasen. Dersom løsmassemektigheten er stor, bør påhugget 

flyttes ca. 10 meter lenger vest til bergskrentene. Her er bergoverdekningen sikker, og er på ca. 10 

meter. Dette vil gi noe lenger forskjæringer. Høyden vil bli opp mot 24 meter. Eventuelle løsmasser 

på toppen av forskjæringene må sikres. 
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Figur 25: Området for østlig påhugg. Bergskrenten på toppen kan skimtes i bakgrunnen på bildet.   

10.2.6 Påhugg vest 

Påhugget i vest kommer ut relativt vinkelrett på bratt fjellskråning slik at tunnelen raskt vil oppnå 

god overdekning. Påhugget ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og tett opptil 

aktsomhetområde for steinsprang. Det sidebratte terrenget må kartlegges og sikres. Forventet 

sikring er rensk og boltesikring. Basert på nærmere kartlegging må fanggjerde over påhugg 

vurderes.  

10.3 Oppsummering og anbefaling 

For tunnelen under Høgehaug må det tas høyde for innlekkasje fra myr i område vest for østlig 

påhugg, da det er lav overdekning (ca. 15-17 meter). Overdekningen ved østlig påhugg er lav de 

første 10 meterne. Løsmassemektighet må undersøkes og der må vurderes om påhugget skal 

flyttes lenger vest. Det må tas høyde for skredsikring over vestlig påhugg.  

Om tunnelen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til planfasen i 

Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus mot: 

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse, 

optimalisering av trase og påhugg. Det må gjøres ytterligere kartlegginger av sprekker og 

bergmassekvalitet. Det bør utføres kartlegging av eksisterende Gaupåstunnelen.  

- Det må gjennomføres grunnundersøkelser for å undersøke løsmassemektigheten ved østlig 

påhugg. 

Bergskrent 
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- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbaheten til kartlagte naturverdier  

- Kartlegge skredsituasjonen over påhugget i vest i detalj, med hovedvekt på steinsprang. 
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11 Blindetunnelen 

11.1 Beskrivelser 

Blindetunnelen er en ca.1,3 km lang tunnel som går gjennom Ørnatua, vest for Blindheimsdalen 

(Figur 26). Tunnelen inngår i veglinje S1B-N1 og S1B-N2A. Tunnelen går fra sør med 1,58 % synk 

ned til lavbrekk under Ørnatua, før den stiger igjen med 3,49 % til påhugg i nord i Blindheimsdalen.  

De to linjene S1B-N1 og S1B-N2A har ulik trase gjennom Ørnatua. Traseen til S1B-N1 vurderes 

som det beste alternativet. Den ligger dypere og mer i sentrale deler gjennom Ørnatua og har 

dermed bedre overdekning og sidedekning. I tillegg kommer nordlig påhugg ut lenger øst, noe som 

gir mindre omfang av høye forskjæringer. Beskrivelsene for Blindetunnelen tar utgangspunkt i 

denne.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 8. Veglinje S1B-N1 har rød senterlinje og S1B-N2A har blå 

senterlinje. 

11.1.1 Topografi 

Tunnelen går igjennom topografi som er preget av smale fjell i haugete dallandskap. Sørlig påhugg 

går skrått inn i den sørlige ryggen på Ørnatua. Terrenget stiger opp til toppen på kote 170. Videre 

synker terrenget ned i Bykleiva og Tanndalen før det stiger noe på igjen til nordlig påhuggsområde.   
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Figur 26: Oversiktskart over Blindetunnelen for alternativ S1B-N1(rød) og S1B-N2A(blå), pel.nr er hentet fra 

alternativ S1B-N1. 

Ørnatua 

Bykleiva 

Tanndalen 
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11.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen består ifølge NGU av granittisk gneis [13]. Bergmassen ved påhuggsområder i sør og 

nord er klassifisert i henholdsvis klasse C og D, som tilsvarer middels til dårlig berg (Tabell 20).  

Tabell 20: Q-verdier for Blindetunnelen.  

Lokalitet RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-verdi Bergmassekvalitet/klasse 

Sørlig 

påhugg 

40-70 12-15 1,5-2 1 1 2,5 1,056-

4,67 

Middels til dårlig /C til D 

Nordlig 

påhugg 

80 6 1,5 1 1 2,5 8 Middels/C 

11.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen krysser under to mindre lineament i form av Bykleiva (ca. pel nr. 9750) og Tanndalen (ca. 

pel nr. 9900). Disse lineamentene er mindre forsenkninger i terrenget, og det renner bekkeløp 

langs dem. 

11.1.4 Sprekker 

Ved sørlig påhugg ble det målt 4 ulike sprekkesett (Tabell 21), og ved nordlig påhugg ble det bare 

målt 2 ulike sprekkesett (Tabell 22). Sprekkene målt ved nordlig påhugg korrelerer godt med 

målinger gjort på sørlig påhugg. Berget ved nordlig påhugg er preget av liten oppsprekkingsgrad 

(RQD = 80), men sprekkesettene har stor utholdenhet. 

Tabell 21: Sprekkesettene målt i bergskrent ved påhugg i sør. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Kommentar 

l 50-60/050-080 Foliasjon, sprekkeavstand mellom 20 og 40 cm, plane ru 

sprekkeoverflater 

ll 80-90/150-160 Sprekkeavstand 0,4 m – 1 m, plan ru sprekkeoverflate 

lll 80-90/265-285 Sprekkeavstand 0,1 m – 1 m, plan ru sprekkeoverflate 

lV 20-30/220-260 Omkring 1 m sprekkeavstand, plan ru sprekkeoverfalte 

Tabell 22: Sprekkesettene målt i bergskrent ved påhugg i nord. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Kommentar 

| 45-55°/050-060° Utholdenhet  lengre enn 5 m. Sprekkeavstanden er ca. 30 cm, 

opptil 5 m er observert. Overflaten til sprekkene er plan ru.  

|| 80-85°/250-260° Utholdenhet over 5 m, med gjennomgående sprekker. 

Sprekkeoverflaten er plan ru. Avstanden mellom sprekkene  

varierer mellom 20-40 cm. 

11.1.5 Løsmasser 

Ifølge NGU er det lite løsmasser i området, med unntak av ved påhugget i sør og opp i Tanndalen, 

der det er tynt morenedekke [14]. Det antas at det kan være betydelig mektighet på løsmassene 

ved Tanndalen. Det ble observert urmasser i en bredde på 10 meter mellom blotning og markant 
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NV-SØ bergskrent ved sørlig påhugg. Mektigheten her er usikker og må undersøkes nærmere med 

tanke på forskjæringene. Ved nordlig påhugg er det observert tegn til betydelig mektighet av ur i 

nedre del av den østvendte dalsiden i Blindheimsdalen. Lenger oppe i skråningen er 

løsmassedekket observert til å være ca. 0,5 meter tykt, med masser som tolkes til å være 

morenemateriale.  

11.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Det renner to mindre bekker langs de nevnte lineasjonene ved Tanndalen og Bykleiva.  

11.1.7 Skred 

Ingen av påhuggene ligger innenfor aktsomhetsområde for skred etter NVE [16]. Ved befaring er 

det observert mulighet for nedfall av blokker fra terrenget over begge påhuggene. Det er ikke 

observert tilstedeværelse av vannløp som utgjør fare for flom- og løsmasseskred.  

11.2 Vurdering og Tolkning 

11.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Overdekningen ved sørlig påhugg (pel nr. 9015) er 6 meter slik det er tegnet. Fra pel nr. 9040 er 

overdekningen over 25 meter (opp mot 80 meter på det høyeste) langs hele tunnelen til nordlig 

påhugg.  

Overdekningen ved svakhetssonene er ca. 45 meter. Overdekningen ved nordlig påhugg er ca. 5 

meter for nordgående løp og ca. 15 meter for sørgående. Mektigheten på løsmassene i området er 

ikke undersøkt, slik at bergoverdekningen kan være mindre.  

11.2.2 Svakhetssoner 

Overdekningen ved de antatte svakhetssoner er på 45 meter. Det forventes at disse i liten grad vil 

ha innvirkning på tunnelnivå.  

11.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassens kvalitet faller inn under klasse C til D, som tilsvarer sikringsklassene II og III. 

11.2.4 Hydrogeologi 

På vestsiden av tunneltraseen ligger Kråvatnet, med vannspeil på kote 111. Tunnelsålen ligger på 

kote 80. Horisontal avstand mellom tunneltrase og vatnet er ca. 150 meter. Her vil man kunne 

forvente noe innlekkasje.  

Videre fortsetter tunnelen langs bebyggelse på Flaktveit, med en horisontal distanse på ca. 150 

meter. Grunnvannssenkning under bebyggelsen på Flaktveit kan føre til setninger på bebyggelsen, 

dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må 

kartlegges i neste planfase.  

11.2.5 Påhugg sør 

Påhugget inn i sørlig del av Ørnatua går inn med spiss vinkel under en bergskrent. Det er observert 

blokker/ur langs skråningsfot og i forsenkninger mellom oppstikkende bergknaus og markant 

skrent. Bergarten ved påhugget er oppsprukket, med fire sprekkesett. Det er noe vann i deler av 

skrenten.  
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Slik påhugget er indikert i plantegningene regnes overdekningen for å være noe lav (6 meter) og 

påhugget bør flyttes nordover mot bergskrenten; fra pel nr. 9015 til 9020. Overdekningen blir da ca. 

8 meter. Forskjæringene etter flytting av tunnelpåhugg får høyde på ca. 25 meter for nordgående 

løp. Venstre forskjæring blir ca. 15 meter høy og kan få planutglidning langs foliasjonssprekkene. 

For høyre forskjæring må det vurderes om den kan utformes etter det steile sprekkeplanet med fall 

mot vest-sørvest. 

Skredfaren i påhuggsområde regnes for være oversiktlig og begrenset til nedfall av blokker fra 

skrenten over. Skrenten må renskes og sikres. Foruten dette regnes påhugget for å være 

gjennomførbart og godt egnet.  

 

Figur 27: Området der sørlig påhugg for Blindetunnelen er planlagt. 

11.2.6 Påhugg nord 

Nordlig påhugg er plassert ved pel nr. 10300. Overdekningen er ca. 6 meter for nordgående løp og 

15 meter for sørgående løp. Veglinjen går parallelt med dalsiden noe som gir høy forskjæring nær 

påhugget på venstre side, opp mot 25 meter. Forskjæringen på venstre side har høyde over 10 

meter i nærmere 100 meters lengde.  

Under befaring ble det kartlagt et gjennomgående sprekkesett med bratt fall mot nordøst. Dette 

sprekkesettet vil kunne danne utgående plan med fare for store planutglidninger. Kutting av foten til 

dette sprekkeplanet vil medføre en betydelig økning i sikringsomfang. Det må vurderes om det er 

mulig å utforme skjæringsveggene langs dette sprekkeplanet. Forbolting for å ivareta 

totalstabiliteten må påregnes. 

Avhengig av løsmassetykkelsen over nordgående løp kan det være dårlig sideoverdekning fra 

påhugget. Løsmassetykkelsen må undersøkes her. Basert på resultatene må det vurderes om 

saksing av påhuggene er gunstig for å oppnå god overdekning over begge løp, samt for å redusere 

lengden på høye forskjæringer. 
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Det vurderes at det er fare for steinsprang fra overliggende terreng over påhuggsområdet, samt 

over forskjæringene. Det må gjøres en skredfarekartlegging i området. Aktuelle tiltak er rensk og 

sikring. Eventuelle løsmasser på toppen av forskjæringene må ivaretas. 

 

Figur 28: Området der nordlig påhugg for Blindetunnelen er planlagt. 

11.3 Oppsummering og anbefaling 

Sørlig påhugg er planlagt sør for bergskrent, men bør flyttes inn mot skrenten slik at man oppnår 

bedre overdekning.  

Nordlig påhugg kommer ut relativt parallelt med bratt dalside. Det vil dannes høye skjæringer langs 

sørgående løp og liten overdekning langs nordgående løp. Sprekkesettet med fall mot nordøst kan 

gi store utglidninger fra forskjæringene. Høyde på forskjæringene vil bli ca. 20-25 meter. Brattheten 

på skråningen i påhuggsområdet gir også utfordringer relatert til skred fra sidebratt terreng.  

Tunnelen vurderes som gjennomførbar, men det er noen utfordringer relatert til sikring av nordlig 

påhugg.  

- Detaljkartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forhold tunnelen vil krysse, 

optimalisering av trase og påhugg. 

- Løsmassemektigheten i begge påhuggsområdene må undersøkes. 

- Skredfaren i nordlig påhuggsområde må kartlegges. 
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- Vurderinger av naturverdier, setningspotensiale til bygninger samt brønner nær traséen. Disse 

faktorene er relevante for fastsetting av innlekkasjekrav og behov for injeksjon i tunnelen. 

Vurdering av behov for overvåking av grunnvannsnivå og etablering av overvåkingsprogram. 
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12 Hetlebakkatunnelen 

12.1 Beskrivelser 

Det er to varianter av Hetlebakkatunnelen (Figur 29), en som inngår i veglinjene S6-N2B og S6-

N3A (alternativ 1), og en som inngår i veglinje S6-N3B (alternativ 2). Begge varianter har påhugg 

ved Klubben og er like de første 700 meterne. Tunnelen går under Gamlesetra og krysser under 

Hetlebakkavegen rett vest for Hetlebakkstemma. 

Videre går alternativ 1 langs Hetlebakka, under Birkelandsstemma og ut i påhugg ved Vardbotn. 

Alternativ 2 går rett nordover, like vest for bebyggelsen på Hetlebakka, og videre øst for 

Birkelandsstemma, til påhugg ca. 150 meter nord for Vardbotn.   

For begge alternativ synker tunnelen med 1,46 % til lavbrekk rett sør for Hetlebakkstemma. 

Alternativ 1 stiger så med 5 % til høybrekk ved Birkelandsstemma, før den synker igjen med ca. 5 

% ned mot nordlig påhugg i Vardbotn. Alternativ 2 stiger med 1,9 % til høybrekk vest for 

Furkamshaugane før den synker med 1 % ned mot påhugget i nord.  

For alternativ 1 er pel nr. hentet fra veglinje S6-N2B. For alternativ 2 er veglinje S6-N3B benyttet. 

Geologisk kart som viser begge alternativene er gitt i vedlegg 9,1–9,2. 

12.1.1 Topografi 

Ved påhugget i sør ligger terrenget på omkring 75 moh. Fra påhugget stiger terrenget bratt opp 

mot Klubben (150 moh.), som ligger øst for traseen. Linjen krysser så et mindre dalsøkk (ca. 120 

moh.) rett vest for Hetlebakkstemma. Videre går linjen for alternativ 1 inn under en fjellside før det 

krysser under Birkelandsstemma (149,5 moh.) og kommer ut i et dalsøkk ved Vardbotn (120 moh.). 

Alternativ 2 går langs med forsenkningen videre nordover langs Hetlebakka, før den dreier inn 

under fjellsiden og kommer ut i småkupert terreng.  
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Figur 29: Oversiktskart over Hetlebakkatunnelen. Rød linje er veglinje S6-N2B (alternativ 1), blå linje er 

veglinje S6-N3B (alternativ 2). 

Hetlebakka 

Klubben 
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12.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen langs tunneltraseen består ifølge NGU [13] i sørlig del av anortositt, stedvis også 

metagabbro. Nordvest for Birkelandsstemma går det over til granittiske, syenittiske og 

monzorittiske dypbergarter.  

Bergmasseklassifisering gjort for sørlig påhugg er beskrevet ved lokalitetene Høgehaug og 

Sandgothaugen i avsnitt 6.1.2. Her er bergmassen funnet til å være middels til dårlig (klasse C til 

D). 

Observasjoner ved nordlig påhugg alternativ 1 indikerer dårligere bergmassekvalitet inn mot søkket 

i Vardbotn (Tabell 23). Q-verdier er kartlagt i øvre del av bergskrentene, samt nede i søkket. Begge 

områdene har Q-verdier i klasse D, noe som tilsvarer dårlig bergmassekvalitet. RQD-verdien 

synker inn mot senter av søkket. 

Ved påhugg for alternativ 2 er bergmassen klassifisert som middels til god. Generelt vil 

bergmassen i tunnelen variere mellom klasse C og D, med dårligere kvalitet (klasse E og F) i 

svakhetssoner. 

Tabell 23: Oversikt over Q-verdier kartlagt ved nordlig påhugg. 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-

Verdi 

Bergmassekvalitet/klasse 

Nordlig påhugg  

Alternativ 1 

(gjennomsnitt) 

60-80 12 1,5 1 1 2,5 3-4 Dårlig/ D 

Nordlig påhugg  

Alternativ 1 

(svakhetssone) 

30-40 12 1,5 1 1 2,5 1,5-2 Dårlig/D 

Nordlig påhugg 

Alternativ 2  

50 – 70 12 2 1 1 2,5 3,33-

4,67 

Middels til dårlig/ C til D 

 

12.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Flyfoto og kartstudie viser at tunnelen krysser på skrå inn under et større lineament i berget i form 

av dalsøkket ned fra Hetlebakkstemma.  

I nordlig del krysser alternativ 1 under to mindre lineament ved Vardbotn, det ene omtrent vinkelrett 

på linjen, det andre parallelt med linjen langs minst ca. 120 meter av tunnelen, frem mot 

påhuggsområdet. 

Alternativ 2 går relativt parallelt med dalsiden og med ca. 250 meter av det større lineamentet, før 

tunnelen går mer mot nordvest ved Furkamshaugane. Det er usikkert i hvor stor grad traséen vil 

kunne være påvirke av den større svakhetssonen, da traséen ser ut til hovedsakelig å ligge noe 

vest for denne. Tunnelen krysser to mindre lineament, henholdsvis vinkelrett og med 45° vinkel, før 

nordlig påhugg.  

12.1.4 Sprekker 

Representative sprekkemålinger for sørlig del av tunnelen ble gjennomført ved Høgehaugen og 

Sandgothaugen. Disse er beskrevet i avsnitt 6.1.4. 
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Det er utført sprekkemålinger ved de to påhuggsalternativene i nord og ved skjæringer i 

Hetlebakka. Det er kartlagt fire sprekkesett ved nordlig påhugg alternativ 1 (Tabell 24) og tre ved 

alternativ 2 og i Hetlebrekka (Tabell 25 og Tabell 26). Alle sprekkemålinger er vist i Figur 30. 

Tabell 24: Oversikt over sprekkesett målt ved nordlig påhugg alternativ 1. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 75-90°/210-250° Foliasjon med sprekkeavstand 5-40 cm. Sprekkene er 

gjennomgående over 5 m og med en overflate som er bølgete 

glatt. 

II 65-90°/100-140° Sprekker med over 5 m utholdenhet, plan ru overflate og 1 m 

sprekkeavstand. 

III 75-85°/060-090° Sprekker med over 5 m utholdenhet, undulerende plan ru 

overflate og 1 m sprekkeavstand. 

IV 20-40°/130-145° Sprekkeavstand på over 1 m, overflaten er observert til plan ru 

og med utholdenhet på 5 m. 

Tabell 25: Oversikt over sprekkesett målt ved nordlig påhugg alternativ 2. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 30-50°/180-240° Plan ru sprekkeoverflate, sprekkeavstand mellom 0,2-1 meter. 

Utholdenhet observert til 2 meter. 

II 60-85°/315-345° Undulerende sprekkeoverflate, sprekkeavstand mellom 0,2-1 

meter. Utholdenhet observert til 2 meter.  

III 75-90°/055-085° Plan hakket sprekkeoverflate, sprekken undulerer. 

Sprekkeavstand på 5 – 40 cm, observert 2 meter utholdenhet. 

Tabell 26: Oversikt over sprekkesett målt ved Hetlebakka. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 30-45°/055-080° Oppsprekking langs foldet foliasjon, Sprekkeavstand: 1 – 50 

cm, Utholdenhet: 3 – 4 m, plan ru overflate 

II 60-90°/100-160° Tverrsprekker, ca. 20 m sprekkeavstand, undulerende ru 

overflate.  

III 80°/250° 

85°/70° 

Ikke registrert. 
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Figur 30: Sprekkemålinger utført langs Hetlebakkatunnelen. 

12.1.5 Løsmasser 

Løsmassedekket langs tunnelen er ifølge NGU torv og myr ved sørlig påhugg som går over til 

morenemateriale stedvis tynt dekke over berggrunn i dalføret sør for Hetlebakkstemma [14]. 

Resten av traseen går gjennom et område med forvitringsmateriale. 

Ved det sørlige påhugget er det observert urmasser med 45-60° helning i foten av bergskrent. I de 

nordlige påhuggsområdene er det observert en del berg i dagen i skrenter, samt vegetasjon og noe 

løsmasser i mindre forsenkninger.  

12.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Hetlebakkatunnelen planlegges bygget under to vann, samt under forsenkninger og daler hvor det 

er myrlendt terreng og mindre bekker.  

Tunnelen krysser under et myrområde ved Gamlesetra. Tunnelen krysser videre et dalsøkk i 

sørenden av Hetlebakkstemma (122 moh.). Dalsøkket er en del av en større lineasjon i området. 

Tunnelhengen ligger på ca. kote 80 gjennom området.  

Alternativ 1 går videre under Birkelandsstemma (kote 149,5 moh.). Tunnelhengen er på kote 122 

moh. i området.  

12.1.7 Skred 

Sørlig påhugg faller inn under NVE sitt aktsomhetsområde [16] for snøskred.  
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12.2 Vurdering og Tolkning 

12.2.1 Bergoverdekning og spenning 

I sør går tunnelen inn i bratt skråning og oppnår raskt god overdekning. Sørgående løp har noe 

dårligere sideoverdekning. 

Ved kryssing under myrområdet ved Gamlesetra (ca. pel nr. 9800-9900) er overdekningen rundt 

22-23 meter. 

Ved krysning av svakhetssone like sør for Hetlebakkstemma er overdekningen rundt 28 meter. Det 

er gjennomført grunnboringer i området (Figur 31). Disse viser en løsmassemektighet på 1 – 8 

meter. Bergoverdekningen kan dermed være nede i 20 meter ved disse punktene.  

 

Figur 31: Oversikt over boringer utført i området sør for Hetlebakkstemma. Tallet indikerer mektighet på 

løsmasser. 

Ved Birkelandstemma er overdekningen ca. 25 meter. Det er ikke utført grunnundersøkelser her, 

men det antas at bergoverdekningen vil være mindre, grunnet dybden på vannet og løsmasser i 

bunnen av vannet. Ved befaring ble det observert berg rundt nordlig del av vannet.  

Nordlig påhugg for alternativ 1 ligger i og langs en svakhetssone. Slik veglinjen er tegnet er det 

ikke tilstrekkelig bergoverdekning i påhuggsområdet. Det vurderes at det kan være opptil et par 

meter med løsmasser i søkket.  

Traseen for alternativ 2 krysser under en forsenkning i terrenget nordøst for Birkelandsstemma. 

Overdekningen er rundt 19 meter her. Der påhugget er tegnet er det ikke tilstrekkelig overdekning 

for å etablere påhugg. Påhugget kan sannsynligvis plasseres mellom pel nr. 11720-11730.  

Det forventes ikke problematikk med høye bergspenninger langs Hetlebakkatunnelen. 
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12.2.2 Svakhetssoner 

Svakhetssonen knyttet til dalsøkket ved Hetlebakkstemma vurderes å kunne påvirke 

bergmassekvaliteten på tunnelnivå. Tunnelen krysser med spiss vinkel, slik at kvaliteten forventes 

å være dårlig over en strekning på ca. 100 meter. Her forventes det omfattende behov for 

bergsikring samt injeksjon for å hindre innlekkasje fra Hetlebakkstemma. 

Begge tunnelalternativene krysser en mindre svakhetsone relativt vinkelrett før nordlig påhugg. 

Svakhetssonen vil trolig gi mindre utfordringer grunnet vinkelrett krysning. 

I nord kommer tunnelen for alternativ 1 ut i dagen i en svakhetssone. Denne svakhetssonen følger 

tunnelen fra pel nr. 11450 til påhugg ved pel nr. 11580. Det forventes at bergmassekvaliteten her 

er dårlig, og at det må benyttes tung sikring.  

Alternativ 2 krysser en mindre svakhetssone ved pel nr. 11650 til 11720, her er overdekningen 

mellom 7 og 24 meter. Her vil det kunne forventes bergmasse av dårligere kvalitet.  

12.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten er i klasse C til D, som tilsier sikringsklasse II til III. Det forventes behov for 

tyngre sikring samt omfattende injeksjon ved passering av svakhetssone ved Hetlebakkstemma 

(sikringsklasse IV og V). Det kan også oppstå behov for injeksjon ved passering av myrområdet 

ved Gamlesetra og Birkelandsstemma. Det forventes økt sikringsbehov fra pel nr. 11500 til nordlig 

påhugg langs søkket for alternativ 1. Noe økt sikring må også påberegnes ut mot påhugg ved 

alternativ 2. 

12.2.4 Hydrogeologi 

Det er bebyggelse, myrer, innsjøer og mindre bekker over traseen som kan være sårbare ovenfor 

grunnvannssenkning. Sårbarheten for omgivelsene må vurderes i en hydrogeologisk undersøkelse 

i neste planfase når veglinje er valgt.  

Det forventes at det må iverksettes omfattende injeksjonstiltak ved passering sør for 

Hetlebakkstemma samt under Birkelandsstemma, hvor tunnelen krysser henholdsvis 25 meter 

under demningen og 28 meter under vannoverflaten. Der tunneltraseen krysser Hetlebakkstemma 

vil vanntrykket være rundt 40 meter. Den horisontale avstanden mellom nordgående løp og 

demningen er ca. 10 meter. Trolig må det utføres tettetiltak langs hele strekningen fra myrområdet 

på Gamlesetra og forbi Hetlebakkstemma.  

Tunnelen krysser under enkelte boliger. Grunnvannsenkning under boligene kan føre til setninger 

på bebyggelse, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforholdene må kartlegges i neste planfase. 

12.2.5 Påhugg sør 

Påhugget går vinkelrett inn i en bratt bergskrent som er mellom 50 og 60 meter høy, med fall mot 

sørvest (Figur 32). Inn mot påhugget består topografien av dyrket mark i form av en flat gresslette. 

Skrenten er i de slake partiene preget av spredt løv- og furuskog. Nederst i skråningen, er det 

urmasser, trolig fra skred. Snøskred vurderes som lite sannsynlig på grunn av for bratt skråning. 

Steinsprang vurderes som sannsynlig.  

Det må gjennomføres en grundig kartlegging av skredfare fra overliggende terreng. Forventede 

tiltak er rensk og bergsikring.  

Forskjæringen for nordgående løp vil få høyde opp mot 25 meter.  
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Figur 32: Oversiktsbilde over sørlig påhuggsområde. 

12.2.6 Påhugg nord alternativ 1 

Påhugget kommer ut parallelt med avlangt søkk orientert N/NV-S/SØ (Figur 33). Søkket er 

avgrenset av bratte skrenter. Den største av skrentene er en skråning på 75 meter med N/NØ fall 

mellom 25-40°, den andre skrenten faller mot SØ med ca. samme helning. Omkring søkket kan 

man observere bergskrenter. Nede i søkket renner det en bekk som er omgitt av løsmasser.  

Utfordringer vil være relatert til usikker overdekning og dårlig bergmassekvalitet. Påhugget, slik det 

er plassert på linjen, vil ikke ha tilstrekkelig overdekning. Det må utføres fjellkontrollboringer i 

området for å fastslå løsmassetykkelsen, og deretter optimalisere påhuggsplasseringen. 

Det forventes at forskjæringene vil få høyder opp mot 25 meter på begge sider. Det er på grunn av 

at søkket som tunnelen kommer ut i er smalt, og at forskjæringene da vil skjære inn i bergryggene 

på siden.  
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Figur 33: Oversiktsbilde over nordlig påhuggsområde. Bildet er tatt mot sørøst. 

12.2.7 Påhugg nord alternativ 2 

Påhugget kommer ut i en nordvestvendt skråning, bestående av kupert terreng med mindre 

bergskrenter og forsenkninger. Påhugget må flyttes mot øst for å ha tilstrekkelig overdekning. 

Eksakt plassering må vurderes etter at det er utført fjellkontrollboringer for å undersøke 

løsmassemektigheten i forsenkningene.  

12.3 Oppsummering og anbefaling 

Tunnelen vurderes som gjennomførbar, men det vil sannsynligvis kreve injeksjons- og sikringstiltak 

ved passering av svakhetssoner og under vann. Det må utføres mer grunnundersøkelser for å 

kunne optimalisere tunneltraseen.  

Ved sørlig påhugg må det tas høyde for betydelig skredsikring av overliggende terreng, samt høy 

forskjæring i nordgående løp. Det må vurderes om det er hensiktsmessig å sakse påhugget for å 

redusere omfanget av forskjæringen.  

Krysning av svakhetssone ved Hetlebakkstemma vil kunne gi problemer med innlekkasje, med 

behov for vannsikring og bergsikring. Kryssing under Birkelandstemma vil kunne medføre betydelig 

innlekkasje. Det må vurderes om linjen kan justeres noe, slik at den passerer Hetlebakkstemma 

med større avstand. Videre bør også linjen under Birkelandsstemma, avhengig av resultater fra 

grunnundersøkelser, vurderes senket for å unngå problemer med innlekkasje.  
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Påhugget i nord for alternativ 1 vil kunne ha utfordringer tilknyttet dårlig bergmassekvalitet, liten 

overdekning og innlekkasje fra bekk.  

Påhugget i nord for alternativ 2 bør flyttes til ca. pel nr. 11720-11730, avhengig av undersøkelse av 

løsmassetykkelse i neste planfase. 

Om tunnelen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til planfasen i 

Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi geologiske forholdene 

tunnelen vil krysse, og optimalisere plassering av trase og påhugg.  

- Mektigheten på myrområde ved Gamlesetra bør undersøkes med tanke på overdekning langs 

tunnelen. 

- Undersøkelser for å bedre kunne forutsi problemer relatert til kryssing av svakhetssonen ved 

Hetlebakkstemma. Undersøkelsene bør omfatte seismikk og boringer. Undersøke muligheten 

for å justere linjen mot vest slik at tunnelen krysser med større avstand fra Hetlebakkstemma. 

- Det må utføres seismikk og evt. boringer fra flåte for å undersøke mektighet på 

løsmasser/dybde til berg i Birkelandstemma. Det må undersøkes om linjen kan legges dypere i 

terrenget for å få bedre overdekning og mindre sannsynlighet for innlekkasje.  

- Det må utføres grunnundersøkelser for begge påhuggsalternativene i nord i form av 

fjellkontrollboringer og seismikk for å kartlegge løsmassetykkelse. Endelig påhuggsplassering 

må bestemmes basert på resultatene.  

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.   
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13 Hetlebakksåtatunnelen S9 og S11 

13.1 Beskrivelser 

Hetlebakksåtatunnelen er ca. 2450 meter og består av trasealternativene S9-N2B, S9-N3A, S9-

N3B, S11-N2B, S11-N3A og S11-N3B. I sørlig del er det ulike påhuggsalternativer for S9 og S11 

variantene. I nord er det ulike traseer og påhugg for N2B/N3A og N3B variantene (Figur 34). 

Påhugget til S9 ligger nord for østlig påhugg til eksisterende Gaupåstunnelen. Påhugget til S11 går 

rett inn i Eika. Begge alternativene går under Eika og møtes rett øst for Kletten. Traseen går videre 

øst for Hetlebakkstemma under Svartafjellet. N2B/N3A-linjene krysser under Hetlebakka og går 

videre under Birkelandstemma til påhugg i Vardbotn. N3B-linjene går på nordøstsiden av 

Birkelandsstemma og kommer ut med påhugg 150 meter nord-øst for Vardbotn. 

N2B/N3A alternativene synker fra påhugg i sør med lavbrekk under Eika, før den stiger med 2-3 % 

til høybrekk under Birkelandsstemma. Deretter synker den med 5 % ned mot nordlig påhugg i 

Vardbotn. N3B-alternativene stiger med 0,7-1,2 % fra sørlig påhugg til høybrekk mellom 

Furkamshaugane og Birkelandsstemma. Før de synker med ca. 1 % mot nordlig påhugg.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 10,1–10,2 der S9-N2B er merket med rød senterlinje og S11-N2B 

med blå senterlinje. I vedlegg 18,1-18,2 er Hetlebakksåtatunnelen vist med alternativene S9-N3B i 

rød og S11-N3B i blå.  

13.1.1 Topografi 

Terrenget ved S9-påhugget er rundt 10-25° bratt. Først etter ca. 200 meter stiger terrenget brattere 

opp mot Eika. Terrenget ved S11-påhugget består av en bratt, sørvendt skråning som raskt stiger 

opp til kote 140 moh.  

Begge alternativene fortsetter videre langs fjellryggen øst for Hetlebakkstemma. N2B/N3A 

alternativene krysser under dalføret ved Hetlebakka, og inn under fjellknauser hvor de går under 

Birkelandsstemma og går ut i påhugg i nedsynkning i Vardbotn. N3B alternativene krysser dalføret 

litt lenger nord og går parallelt med dalsiden øst for Birkelandsstemma. Påhuggsområdet er 

småkupert. 

Mellom påhuggene er landskapet preget av kupert terreng. Det er noen områder over traseen med 

innsjøer, myrer og mindre bekker som krysser skrått eller langs med traseen. 
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Figur 34: Oversiktskart over Hetlebakksåtatunnelen. S11-alternativet er vist med blått (pel nr. fra S11-N3B) og 

S9-alternativet med rødt (pel nr. fra S9-N2B). 

Eika 

Gaupås 
vatnet 
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13.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Bergrunnen langs tunnelen er kartlagt av NGU [13] og består av anortsoitt stedvis også 

metagabbro og granittiske, syenittiske og monzorittiske dypbergarter.  

Kvaliteten på bergmassen er klassifisert ved Q-systemet til å være i klasse C til D (middels til dårlig 

kvalitet). Det er registrert Q-verdi ved S11 påhugget og ved begge påhuggsalternativene i nord 

(Tabell 27).  

Tabell 27: Q-verdi kartlagt ved S11-påhugg. 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-Verdi Bergmassekvalite

t/klasse 

Sørlig påhugg S11, 

(oppsprukket sone)  

25-50 9-12 1,5-3 1 1 2,5 1,25-6,7 Middels til 

dårlig/C til D 

Sørlig påhugg S11, 

(gjennomsnittsberget)  

60-70 9 2-3 1 1 2,5 5,3-9,3 Middels/C 

Nordlig påhugg 

N2/N3 (gjennomsnitt) 

60-80 12 1,5 1 1 2,5 3-4 Dårlig/ D 

Nordlig påhugg 

N2/N3(svakhetssone) 

30-40 12 1,5 1 1 2,5 1,5-2 Dårlig/D 

Nordlig påhugg N3B 50–70 12 2 1 1 2,5 3,33-

4,67 

Middels til dårlig/ 

C til D 

13.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Alternativ S9 krysser en sone ved ca. pel nr. 9000-9030.  

Alle alternativene krysser inn under et større lineament i form av dalsøkket vest for bebyggelsen på 

Hetlebakka.  

N2B/N3A linjen krysser under to mindre lineament ved Vardbotn, det ene omtrent vinkelrett på 

linjen, det andre går parallelt med linjen i påhuggsområdet. N3B krysser et lineament vinkelrett på 

ved ca. pel nr. 11590. Videre går linjen relaivt parallelt med mindre lineament mellom pel nr. 11650 

og 11710. 

13.1.4 Sprekker 

Det er utført sprekkemålinger ved sørlig påhugg for S11 samt ved begge påhuggsplasseringene i 

nord. Beskaffenheten og orienteringene til sprekkesettene vises i Tabell 28. Stereoplot av 

målingene er vist i Figur 35. 

Tabell 28: Oversikt over orientering og beskaffenhet til sprekkesettene ved sørlig påhugg, variant S11. 

Sprekkesett Fall/fallretning Kommentar 

I 30-50/070-090 Oppsprekking langs noe undulerende foliasjon. Tett foliasjon 

medfører tett oppsprekking med sprekkeavstand på 0,5 cm til 10 

cm. Sprekkenes overflate er bølgete og ru til glatt . Observert 

utholdenhet er over 2 m. 
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II 75-90/170-180 Sprekkeavstanden er mellom 0,5 m og 1 m. Overflaten er plan 

ru og utholdenheten er omtrent 1 m. 

III 25-35/250-270 Sprekkeavstanden er 10-30 cm. Sprekkene er plan ru, men 

undulerer noe i storskala. Utholdenheten er ca. 1 m. 

Tabell 29: Oversikt over sprekkesett målt ved nordlig påhugg N2/N3. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 75-90°/210-250° Foliasjon med sprekkeavstand 5-40 cm. Sprekkene er 

gjennomgående over 5 m og med en overflate som er glatt 

bølgete. 

II 65-90°/100-140° Sprekker med over 5 m utholdenhet, plan ru overflate og 1 m 

sprekkeavstand. 

III 75-85°/060-090° Sprekker med over 5 m utholdenhet, undulerende plan ru 

overflate og 1 m sprekkeavstand. 

IV 20-40°/130-145° Sprekkeavstand på over 1 m, overflaten er observert til plan ru 

og med utholdenhet på 5 m. 

Tabell 30: Oversikt over sprekkesett målt ved nordlig påhugg N3B. 

Sprekkesett Fall/Fallretning Beskrivelse 

I 30-50°/180-240° Plan ru sprekkeoverflate, sprekkeavstand mellom 0,2-1 meter. 

Utholdenhet observert til 2 meter. 

II 60-85°/315-345° Undulerende sprekkeoverflate, sprekkeavstand mellom 2-10 

cm. Utholdenhet observert til 2 meter.  

III 75-90°/055-085° Plan hakket sprekkeoverflate, sprekken undulerer. 

Sprekkeavstand på 5-40 cm, observert 2 meter utholdenhet. 
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Figur 35: Stereoplot av sprekkemålinger for Hetlebakksåtatunnelen. 

13.1.5 Løsmasser 

Ifølge NGU [14] er det morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke, over berggrunnen 

ved begge de sørlige påhuggene. Dette går over til bart fjell, stedvis tynt dekke ved Eika. Fra 

dalføret ved Hetlabakka til påhuggene i nord er det kartlagt forvitringsmateriale (NGU). Ved nordlig 

påhugg N2/N3 er det observert løsmasser i forsenkningen. 

13.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Tunnelen går under både myrer, innsjøer og bebygde områder. S9 alternativet krysser under en 

mindre bekk i svakhetssone like etter påhugget. Tunneltraseen går under bebyggelse på 

Hetlebakka, hvor det er mange grunnvannsbrønner. Tunnelen krysser i nærheten av disse, og 

enkelte ligger i selve veglinjen.  

I svakhetssonen ved Hetlebakka er det myr og bekk. Tunnelen krysser under Birkelandsstemma 

(kote 122 moh.). Det renner en bekk ned fra Birkelandsstemma som krysser over alternativ N3B. 

Det er også en mindre bekk i forsenkningen der nordlig påhugg N2B/N3A kommer ut.  

13.1.7 Skred 

S11 påhugget i sør ligger i aktsomhetsområde for snøskred [16]. 

Det er registrert en jordskredhendelse ved Hetlebakkvegen 115 i november 2005 [16]. Jordskredet 

inntraff etter kraftig regn, og var 100 meter langt og 20-30 meter bredt. Denne lokaliteten ligger 

midt på tunneltraséen, mellom Hetlebakkstemma og Birkelandsstemma (Figur 36). 
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Figur 36: Oversikt over jordskred avmerket med brun firkant ved Hetlebakkvegen 115 i november 2005 [16]. 

Pel nr. fra S9-N2.  

13.2 Vurdering og Tolkning 

13.2.1 Bergoverdekning og spenning 

For S9-alternativet er det noe lav overdekning i påhuggsområdet og de første ca. 150 meterne. 

Overdekningen er mellom 7 og 11 meter. S11-alternativet oppnår raskt god overdekning. 

Sideoverdekningen for sørgående løp S11 er noe lav akkurat i påhuggsområdet.   

For N2B/N3A tunnelen er overdekningen ved kryssing av svakhetssonen ved Hetlebakka (pel nr. 

10550) omtrent 12 meter. Her forventes lav bergmassekvalitet. I tillegg må det forventes noe 

løsmasser langs sonen, slik at reell bergoverdekning kan være mindre. Ved passering under 

Birkelandsstemma er overdekningen ca. 23-24 meter. Det må vurderes om det er mulig å legge 

linjen noe dypere for å oppnå bedre overdekning ved passering av disse sonene.  

For N3B tunnelen er overdekningen ved passering av svakhetssonen 22-24 meter.  

Nordlig påhugg N2B/N3A ligger i og langs en svakhetssone. Slik veglinjen er tegnet er det ikke 

tilstrekkelig bergoverdekning i påhuggsområdet. Det vurderes at det kan være opptil et par meter 

med løsmasser i søkket. Det må utføres fjellkontrollboringer i området for å fastslå 

løsmassetykkelsen før optimalising av påhuggsplasseringen.  

Traseen for N3B tunnelen krysser under en forsenkning i terrenget nordøst for Birkelandsstemma. 

Overdekningen er rundt 18 meter her. Påhugget er plassert med tilstrekkelig overdekning.  
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13.2.2 Svakhetssoner 

Alternativ S9 krysser under svakhetssone ved pel nr. 9000 til 9030, med 11 meter overdekning. 

Sonen antas å fortsette ned i dypet og det vil trolig kreves noe mer sikringstiltak ved driving av 

tunnelen gjennom denne sonen. 

Alle tunnelalternativene krysser under en større svakhetssone nord for Hetlebakka og sør for 

Furkamshaugane. For N2B/N3A alternativet krysses denne med omtrent 12 meter overdekning. 

N3B alternativet ligger dypere og har overdekning på ca. 22-24 meter. Det må utføres 

grunnundersøkelser for å kartlegge dybden til berg i krysningsområdet.  

Nordlig påhugg for N2B/N3A alternativet går langs en mindre svakhetssone med løsmasser i bunn. 

Å gå ut i dagen langs en svakhetssone vil medføre økt sikringsbehov og bør om mulig unngås. 

For alle alternativene er det mindre soner, som antas å avta med dypet, men det må tas høyde for 

at tunneltraseene vil krysse flere mindre soner som kan kreve økte sikringsmengder over kortere 

intervall.  

13.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Kvaliteten til bergmassen i overflaten er vurdert til bergmasseklasse C (middels) for sørlig del 

(anortositt, stedvis også metagabbro) og bergmasseklasse C til D (middels til dårlig) i nordlig del 

(granittiske, syenittiske og monzorittiske dypbergarter). Dette tilsvarer sikringsklasse II og III.  

Ved krysning av svakhetssonen ved Hetlebakka og ved nordlig påhuggsområder forventes det å 

være behov for mer omfattende sikring, sikringsklasse IV og V.  

13.2.4 Hydrogeologi 

Det er bebyggelse, myrer, innsjøer og mindre bekker over traseen som kan være sårbare ovenfor 

grunnvannssenkning. Sårbarheten for omgivelsene må vurderes i en hydrogeologisk undersøkelse 

i neste planfase når veglinje er valgt.  

Grunnvannssenkning under boligene på Hetlebakka kan føre til setninger på bebyggelsen, dersom 

bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må kartlegges i 

neste planfase. 

Tunnelen går ikke like nær Hetlebakkstemma, og kan derfor antas å få mindre problemer relatert til 

innlekkasje, enn for Hetlebakkatunnelen. Den horisontale distansen mellom tunnel og 

Hetlebakkstemma er på den laveste omtrent 60 meter. Den vertikale distansen er på omtrent 27 

meter. Ved passering av svakhetssonen og langs med Hetlebakkstemma må det forventes 

innlekkasje, slik at det tas høyde for at injeksjon blir nødvendig. I svakhetssonen vil det også 

forventes noe dårligere berg.  

Ved passering under Birkelandstemma kan det bli nødvendig med injeksjon. 

13.2.5 Påhugg sør – Alt S9-N2B & S9-N3A 

Påhugget går inn i en slak, sørvendt skråning, som flater ut med mellom 7 og 11 meter 

overdekning, frem til en svakhetssone ved pel 9010. Det er usikkerhet knyttet til 

bergoverdekningen ved påhugget og de første 150 meterne. Det anbefales at det utføres seismikk 

for å kartlegge løsmassetykkelsen i dette området.  

Forskjæringene vil få høyder på 10 og 20 meter, for henholdsvis nordgående og sørgående løp.  
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13.2.6 Påhugg sør – Alt S11-N2B & S11-N3A 

Linjen går inn i påhugg under bratt, sørvendt skråning, med partier på opp mot 40° helning. 

Veglinjen kommer skrått inn mot skråningen, noe som medfører opp mot 27 meter høy forskjæring 

i nordgående løp. Forskjæring i sørgående løp blir opp mot 10 meter inn mot påhugget. Påhugget 

går inn i bratt skråning og tunnelen oppnår derfor raskt god overdekning.  

Den bratte skrenten over påhugget medfører skredfare fra overliggende terreng. Terrenghelningen 

er slik at det er potensielle løsneområder for snøskred, men hele skråningen er dekket av tett 

granskog, slik at snøskred vurderes som lite sannsynlig. De bratte bergskrentene i øvre deler av 

skråningen vurderes som potensielle løsneområder for steinsprang. Det må gjøres en 

detaljkartlegging for skredfaren ved påhugget for å få bedre oversikt over skredproblematikken i 

området. 

13.2.7 Påhugg nord N2B/N3A 

Dette påhugget er beskrevet i 12.2.6.  

13.2.8 Påhugg nord N3B 

Nordlig påhugg for N3B kommer ut 150 meter nord for N2B/N3A-alternativet. Det er tilstrekkelig 

overdekning slik påhugget er tegnet. Forskjæringene får høyder på opp mot 24 meter langs 

nordgående løp og 14 meter langs sørgående løp. Det er et mindre søkk med løsmasser og bekk i 

påhuggsområdet. Tykkelse på løsmasser bør kartlegges i neste planfase.   

13.3 Oppsummering og anbefaling 

Tunnelen vurderes som gjennomførbar, men det må påregnes behov for omfattende injeksjons- og 

sikringstiltak ved passering av svakhetssoner og under vann. Det må utføres mer 

grunnundersøkelser for å kunne optimalisere tunneltraseen.  

Sørlig påhugg for S9-alternativet gir utfordringer relatert til liten overdekning i første del av 

tunnelen, hvor tunnelen også krysser en svakhetssone. Det er knyttet en del usikkerhet til 

løsmassetykkelsen i dette området. Dette må undersøkes nærmere med seismikk og 

totalsondering. 

Sørlig påhugg for S11-alternativet går inn i bratt skråning med vinkel som gjør at det dannes 

forskjæring med over 25 meter høyde langs nordgående løp. Påhugget vil også kunne ha 

utfordringer relatert til skred fra overliggende terreng.  

Ved kryssing av svakhetssone ved Hetlabakka forventes det dårlig bergmassekvalitet, liten 

overdekning (N2B/N3A alternativet) og mulighet for innlekkasje. Her bør det gjøres seismikk og 

grunnboringer for å kartlegge bergets beskaffenhet og løsmassetykkelsen. Det må også vurderes 

om linjene kan legges noe dypere for å øke overdekningen under svakhetssonen ved Hetlebakka 

og under Birkelandsstemma. 

Utfordringer omkring krysning under Birkelandsstemma og påhugg i Vardbotn er beskrevet i avsnitt 

12.3. 

Om tunnelen er med i videre planlegging må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av traseene og påhugg for å bedre kunne forutsi de geologiske 

forholdene tunnelen vil krysse og optimalisere plassering av trase og påhugg. 
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- Gjennomføre seismikk og grunnboringer ved spesielt utfordrende områder som sørlig påhugg 

(S9-N2B og S9-N3A), krysning under svakhetssone ved Hetlebakka, krysning under 

Birkelandsstemma og nordlig påhugg i svakhetssone.  

- Kartlegge skredsituasjonen over påhugget i sør (S11-N2B og S11-N3A) i detalj. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasjekrav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.    
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14 Birkelandstunnelen 

14.1 Beskrivelser 

Birkelandstunnelen inngår i veglinjene S1A-N2A, S1B-N2A, S3-N2A og S5-N2A. Tunnelen går 

under Eikås fra påhugg ved Birkeland i sør-vest til påhugg ved Brurås i nord-øst. Tunnelen er 

omtrent 360 meter lang og går med ca. 2,8-2,9% synk (varierer noe mellom alternativene).  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 11. Veglinje S1A-N2A er benyttet som referanse i kartet.  

14.1.1 Topografi 

Tunnelen går under en bergknaus (Eikås), og vil ha en overdekning på ca. 70 meter i midtre del. 

Fra sørlig påhugg stiger terrenget fra kote 90 til kote 170 i midtre del av tunnel. Videre nordover 

synker terrenget ned til kote 80 (Figur 37).  

 

Figur 37: Oversiktskart over Birkelandstunnelen, pel.nr er hentet fra S1A-N2A. 

14.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen tunnelen går igjennom består av [13]:  

- Granittisk og syenittisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart. Begge påhuggene befinner 

seg i denne bergarten.  

- Amfibolitt, stedvis anortositt, E = ekgloitisert  

- Kvartsittisk bergart, stedvis antatt kvartsitt, gjennomsatt av basiske og granittiske ganger. 

Bergmassen er klassifisert med Q-systemet for begge påhuggsområdene, og bergmassen er 

funnet å være i bergmasseklasse B til D (godt til dårlig) (Tabell 31). Det må forventes at kvaliteten 

på bergmassen vil variere gjennom de ulike bergartene. 
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Tabell 31: Q-verdi kartlagt ved påhuggene til Birkelandstunnelen. 

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-

verdi 

Bergmassekvalitet/klasse 

SV 

Påhugg 

Granittisk 

og 

syenittisk 

gneis i 

veksling 

med 

kvartsittisk 

bergart. 

50-

70 

6 1 1-

2 

1 2,5 1,67-

4,67 

Middels til dårlig/C til D 

NØ 

Påhugg 

Granittisk 

og 

syenittisk 

gneis i 

veksling 

med 

kvartsittisk 

bergart. 

65-

85 

6 1,5-

2 

1 1 2,5 3,25-

11,33 

Godt til middels/B til C 

14.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen krysser ingen markante lineamenter, men påhugget i SV etableres i en nedsynkning i 

terrenget med vannførende bekk. 

14.1.4 Sprekker 

Det er kartlagt to sprekkesett ved begge påhuggsområdene, pluss tilfeldig oppsprekking. 

Sprekkesettene består av oppsprekking langs foliasjonen og et sprekkesett vinkelrett på dette 

(Tabell 32). 

Tabell 32: Sprekkesett målt ved påhuggene til Birkelandstunnelen.  

Sprekkesett Fall/fallretning Beskrivelse 

| 65-90°/030-230° Bratt oppsprekking med fall mot NØ og SV langs foldet 

foliasjon. Sprekkeavstanden varierer mellom 0,5-1 m, med en 

utholdenhet observert til å være over 5 m. Sprekkeoverflaten 

karakteriseres som plan ru, med hard hvit mineralfylling 

observert på enkelte spekkeflater. 

|| 65-80°/120-150° Sprekkene har relativt bratt fall mot SØ. Sprekkene er 

observert til å ha en utholdenhet på 2 m med en plan ru 

overflate. Sprekkeavstanden ble observert til å være mellom 

0,3 og 1 m. 

14.1.5 Løsmasser 

Ifølge NGU sitt løsmassekart [14] går tunnelen inn i område med morenemateriale, 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunn. Deretter går det over til forvitringsmateriale. 

Observasjoner gjort i felt ved SV påhugg tilsier at man har noe mer løsmasser i 
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søkket/svakhetssonen inn mot påhugget. Det ble også observert bergblotninger som antyder et 

stedvis meget tynt løsmassedekke.  

Det ble observert en større fylling på nedsiden av bekkeløp for NØ-lig påhugg. 

14.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Det renner en mindre bekk ned i hvert av påhuggsområdene til tunnelen.  

14.1.7 Skred 

Begge påhuggene ligger innenfor NVE sine aktsomhetsområder [16] for flomskred og snøskred. 

Ved påhugget i NØ er det potensielt fare for skred fra skråningen over påhugget, faren inkluderer 

alle former for skred. 

14.2 Vurdering og Tolkning 

14.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Tunnelen oppnår raskt god overdekning fra begge påhugg. Det forventes ikke problemer relatert til 

høye spenninger. Det vil kunne være noe problemer relatert til liten innspenning i 

påhuggsområdene.  

14.2.2 Svakhetssoner 

Traseen krysser nedsynkningen i terrenget før den går inn i tunnel i sør. Det kan forventes 

dårligere bergmassekvalitet i forskjæringene. Mulig også noe lavere kvalitet i starten av påhugget.  

14.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten ligger i klasse B til D som tilsvarer sikringsklasse l til Ill.  

14.2.4 Hydrogeologi 

Bekkene ved påhuggsområdene krysser veglinjen i dagen. Det må utarbeides løsninger for å sikre 

drenering av disse. 

14.2.5 Påhugg sørvest 

Påhugget går inn vinkelrett på en relativt bratt SV-vendt skråning med synlig berg (Figur 38). 

Påhuggets plassering gir liten overdekning i starten av tunnelen, slik at det bør flyttes fra pel nr. 

11670 til 11680. Dette vil gi ca.10 meter overdekning i påhugget, og medfører forskjæring med opp 

mot 15 meters høyde langs nordgående løp. Ellers forventes relativt rask overdekning.  

Det kommer en svakhetssone fra øst og inn i forskjæringene, her vil det kunne forventes noe 

dårligere bergmassekvalitet. Bekken som kommer ned i området må håndteres med f.eks nisjer i 

skjæringene. 

Faren for snøskred og flomskred i påhuggsområdet og over forskjæringene må undersøkes 

nærmere i neste planfase. 
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Figur 38: Oversiktsbilde over SV påhugg. Rød ring indikerer påhuggsområdet. 

14.2.6 Påhugg nordøst 

Påhugget ligger i en NØ-vendt skråning, hvor det allerede er etablert påhugg til den ca. 600 meter 

lange Eikåstunnelen (Figur 39). Birkelandstunnelen kommer i påhugg nær vinkelrett på skråningen, 

og det forventes ikke problemer relatert til overdekning.  

Skredfaren for påhugget vil hovedsakelig være knyttet til potensielle nedfall fra skrenter over 

påhugg, men det er mulighet for alle typer skred. Skredproblematikken bør undersøkes med 

detaljkartlegging i neste planfase. Mellom NØ-vendt skråning og steinbrudd ligger det en fylling 

med høyde på ca. 25 meter. Mektigheten på fyllingen er usikker men veglinjen vil krysse over 

denne. 
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Figur 39: NØ påhugg for Birkelandstunnelen. 

14.3 Oppsummering og anbefaling 

For Birkelandstunnelen må det tas høyde for skredfare ved begge påhuggene. Det vil kunne være 

noe problemer relatert til dårlig bergmasse ved det sørvestlige påhugget grunnet svakhetssone. 

Utover dette vurderes tunnelen til å kunne etableres uten spesielle utfordringer. 

Om tunnelen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til planfasen i 

Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi de geologiske forholdene 

tunnelen vil krysse, og optimalisere plassering av trase og påhugg. Det bør utføres kartlegging 

i eksisterende Eikårstunnelen. 

- Kartlegge skredsituasjon over påhuggene i detalj, med hovedfokus på flom- og jordskred samt 

steinsprang. 
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15 Vikaleitettunnelen 

15.1 Beskrivelser 

Vikaleitettunnelen er ca. 5,5 km lang og inngår i veglinjen S6-N3B, S9-N3B og S11-N3B. Tunnelen 

går mot vest-nordvest fra østsiden av Vikaleitet, med synk på ca. 1 % ned mot lavbrekk under 

Teigland. Deretter stiger tunnelen med ca. 1 % opp mot høybrekk under Sætre ca. 1 km før nordlig 

påhugg, før den går med ca. 4,3 % synk ned mot nordlig påhugg ved Klauvaneset.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 17,1-17,5. Veglinje S6-N3B er benyttet som referanse i kartet.  

15.1.1 Topografi 

Tunnelen går skrått inn i en østvendt dalside som stiger opp til kote 130. Videre er det et søkk i 

terrenget ved Teigland rundt kote 100. Deretter stiger terrenget jevnt opp til Veten (487 moh.) 

Tunnelen krysser deretter under dalsøkket ved Sætre (ca. 190 moh.), og går videre i en mindre 

bergrygg som følges ut til påhugg ved Klauvaneset (55 moh.).  
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Figur 40: Oversiktskart over Vikaleitettunnelen. Pel nr. er hentet fra veglinje S6-N3B. 
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15.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen langs traseen mellom Vikaleitet og Klauvaneset er kartlagt av NGU og består av fire 

ulike bergarter fra sør til nord [13]:  

- Granittisk og syenitisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart 

- Kvartsittisk bergart, stedvis antatt kvartsitt, gjennomsatt av basiske og granittiske ganger 

- Amfibolitt, stedvis anortositt, E = eklogittisert 

- Granittisk til syenittisk gneis, stedvis mesopertitt, stedvis amfibolrik gneis og amfibolitt. 

Bergmassekvaliteten ved påhuggene er klassifisert som god til middels (klasse B-C) ved sørlig 

påhugg og middels (klasse C) ved nordlig påhugg (Tabell 37). Tunnelen er lang og går gjennom 

flere bergarter, slik at det lokalt vil være variasjoner i bergmassekvalitet.  

Tabell 33: Klassifisering av bergmassen langs Vikaleitettunnelen. 

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SR

F 

Q-verdi Bergmassekva

litet/klasse 

Påhugg sør Kvartsittisk 

bergart 

70-90 9-12 2-3 1 1 2,5 4,67-12 Godt til 

middels/ B til C 

Tunneltrase. 

Vikaleitet 

ved 

vegskjæring 

Kvartsittisk 

bergart, 

stedvis antatt 

kvartsitt, 

gjennomsatt 

av basiske og 

granittiske 

ganger. 

25-50 12 1-1,5 1 1 2,5 0,83-2,5 Dårlig til svært 

dårlig/ D til E 

Påhugg 

nord. 

Klauvaneset 

Granittisk til 

syenittisk 

gneis, stedvis 

mesopertitt, 

stedvis 

amfibolrik 

gneis og 

amfibolitt. 

70-90 12 2 1 1 2,5 4,67-6 Middels/C 

15.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Tunnelen krysser flere lineament i terrenget. Det mest markante lineamentet har en NV-SØ retning, 

og krysser tunnelen med spiss vinkel rundt pel nr. 17400-17550. Tunnelen ligger subparallelt med 

dette lineamentet over en lengre strekning (ca. pel nr. 16900-17650).  

Tunnelen krysser tre mindre lineament ved Vikaleitet, mellom pel nr. 13500-13700, og før 

påhuggsområdet på Klauvaneset (pel nr. 17800-18070). Den krysser også to mindre lineament rett 

etter sørlig påhugg ved pel nr.12870 til 12970. 

Flere mindre lineamenter krysses av tunnelen ved pel nr. 14620, 14970, 15250, 15500, 15600, 

16300, 17250. Disse krysser stort sett tunnelen tilnærmet vinkelrett og det er stor overdekning. 
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Over tunnelen er det også flere mindre bekker, elver, myrer og innsjøer.  

15.1.4 Sprekker 

Det er utført sprekkemålinger ved begge påhugg, samt ved Vikaleitet i sør. Registreringene er gitt i 

Tabell 34, Tabell 35 og Tabell 36. En sammenstilling av alle sprekkemålinger er vist i Figur 41. 

Sprekkemålingene viser stor variasjon mellom de ulike lokalitetene. I området rundt Vikaleitet er 

det flere bergarter innenfor et relativt lite område. Det kan ved flere lokaliteter observeres tydelig 

foliasjon, men ved sørlig påhugg ble den ikke observert. Her ble et horisontalt sprekkesett 

observert til å være dominerende, dette er ikke observert i like stor grad ved de øvrige lokalitetene.  

Tabell 34: Sprekkemålinger ved sørlig påhugg. 

Sprekke- 

sett 

Bergart Fall/Fallretning Beskrivelse 

I Kvartsittisk 

bergart 

0-40°/010-075° Sprekkeavstand på 40 cm, plan ru overflate 

II Kvartsittisk 

bergart 

65-90°/030-080° 

75-90°/215-245° 

Plan ru overflate, 0,1-1 meter sprekkeavstand. 

Observert utholdenhet på 2-3 meter.  

III Kvartsittisk 

bergart 

55°/302-325° Sprekkeavstand på 0,4-1 meter. Plan ru overflate 

og 2-3 meters utholdenhet. (Få målinger 

sprekkesettet da det var tydelig høyt oppe i 

bergskjæring, men ikke mulig å måle direkte). 

IIII Kvartsittisk 

bergart 

50°/160° Sprekkeavstand på 0,2-1 meter, plan ru overflate 

og 1-2 meters utholdenhet. (Få målinger 

sprekkesettet da det var tydelig høyt oppe i 

bergskjæring, men ikke mulig å måle direkte). 

Tabell 35: Sprekkemåling utført ved Vikaleitet. 

Sprekke-

sett 

Bergart Fall/Fallretning Beskrivelse 

I Amfibolitt 50-70°/025-055° 30 cm sprekkeavstand, bølgete glatt overflate og 

3-4 m utholdenhet 

II Amfibolitt 70-90°/315-330° 20-40 cm sprekkeavstand, plan ru 

sprekkeoverflate og 5 m utholdenhet. 

III Amfibolitt 75-90/215-225° - 

I Kvartsitt 35-45°/265-275° Foliasjonssprekker, 10 cm sprekkeavstand, 

bølgete glatt overflate og 1-2 m utholdenhet. 

II Kvartsitt 55-80°/085-110° Plan ru overflate, 10-30 cm sprekkeavstand, 1 m 

utholdenhet 

III Kvartsitt 75-80°/155-180° 10-50 cm sprekkeavstand, bølgete ru overflate 

og 1 m utholdenhet. 
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Tabell 36: Hovedsprekkesettene målt ved nordlig påhugg.  

Sprekke- 

sett 

Bergart Fall/Fallretning Beskrivelse 

I Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

55-70°/035-055° Oppsprekking langs foliasjonen med noe 

variasjon i fallet. Sprekkeavstanden er på mellom 

0,2 og 1 m. Sprekkene har en utholdenhet på 

over 3 m og en overflate som er plan ru. 

II Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

80-90°/120-295° Sprekkeoverflaten er glatt bølget, 

sprekkeavstanden er 0,5-1 m og 2 m observert 

utholdenhet. 

III Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

10-20°/185-325° Sprekkeoverflaten er bølget glidespeil, den er 

observert til å undulere. Sprekkeavstanden er på 

ca. 0,5 m, med 2 m observert utholdenhet. 

 

 

Figur 41: Stereoplot av utførte sprekkmålinger for Vikaleitettunnelen. 

15.1.5 Løsmasser 

Det er generelt lite løsmasser i forbindelse med traseen. Hovedsakelig er det bart berg med 

moderat til tynt dekke av morene, forvitringsmateriale, jord og vegetasjon. Ifølge NGU sitt 

løsmassekart går traseen igjennom følgende løsmasser fra sør til nord [14]; 

- Forvitringsmateriale ved sørlig påhugg 

- Bart fjell, stedvis tynt dekke fra sørlig påhugg til rett NV for Olsrinden 
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- Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter mektighet fra Olsrinden og ut påhugget.  

I forsenkninger i terrenget kan det ligge noe større løsmassemektighet. Ved sørlig påhugg er det 

observert en del løsmasser i form av blokker i området rundt påhuggsområdet. Det er bergskrenter 

der påhugget skal etableres.  

15.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Tunnelen krysser 110 meter vest for Haukåsvatnet ved Teigland. Haukåsvatnet ligger ca. 67 moh. 

og tunnelsålen på ca. 55 moh. I dette området krysser tunnelen også to mindre svakhetssoner, 

hvor den ene svakhetssonen ved pel nr. 13500 inneholder en mindre bekk.  

Flere av bekkene og elvene tunnelen krysser er relatert til svakhetssoner. Mest markant av disse er 

Elvagjelet, som krysser tunnelen ved Kråkenebben (ca. pel nr. 17530).  

Tunnelen krysser under bebygd område fra påhugg i sør til området ved Teigland og under Sætre. 

I tillegg går tunnelen i nærheten av flere grunnvannsbrønner.  

15.1.7 Skred 

Sørlig påhugg ligger innenfor NVE sine aktsomhetsområder for snøskred [16]. Påhugg i nord ligger 

innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred.  

15.2 Vurdering og Tolkning 

15.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Fra sørlig påhugg stiger ovedekningen opp til 30 meter relativt raskt. Under bebyggelsen på 

Vikaleitet og under Teigland er overdekningen stedvis 19 meter. Det er observert berg i dagen i 

området ved Teigland.  

Videre er bergoverdekningen generelt god. Fra pel nr. 13800 til pel nr. 17700 er overdekningen på 

over 90 meter. På det meste er overdekningen omkring 360 meter. Ned mot nordlig påhugg er 

sidedekningen noe lav, da tunnelen ligger langs med en bergrygg. Ved kryssing av svakhetssone i 

området er overdekningen ned mot 20 meter. 

Det forventes ingen spesielle utfordringer med høye bergspenninger under driving av tunnelen. I 

påhuggsområdene må det forventes noe mindre innspent berg.  

15.2.2 Svakhetssoner 

Tunnelen krysser de fleste mindre svakhetssonene tilnærmet vinkelrett på, samtidig som 

overdekningen er stor >80 meter.  

Den største svakhetssonen krysses langs nedsenkning som går ned i Elvagjelet mellom pel nr. 

17400-17550, med en overdekning på 80-90 meter. I selve kryssingen er det spiss vinkel, slik at 

det kan forventes dårlig berg i en strekning på 150 meter. Det antas at sonen vil gå ned til 

tunnelnivå. Tunnelen ligger subparallelt med denne sonen over en strekning på 700 meter. Her vil 

det trolig kreves ekstra sikring.  

Ved svakhetssonene i nærheten av påhuggene er overdekningen lavere, ned mot 20 meter. Her 

antas det at sonene vil påvirke bergmassen på tunnelnivå og det må forventes økt sikringsomfang.  
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15.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen har kvalitet mellom klasse B og E, hvor C til D trolig er mest representativt. 

Bergmasseklasse C og D tilsvarer sikringsklasse II til lll. Tunnelen er lang og går gjennom flere 

ulike bergartsgrenser som kan medføre økt sikringsomfang.  

Tunnelen krysser også gjennom flere svakhetssoner, her kan det være behov for noe mer 

omfattende sikring, som forbolting og sprøytebetongbuer (Sikringsklasse IV og V). Spesielt gjelder 

dette for svakhetssonene ved påhuggene og den større svakhetssonen ved Elvagjelet. 

15.2.4 Hydrogeologi 

Det er noen myrer og innsjøer som kan være sårbare for grunnvannssenkning. Innlekkasjekrav 

bestemmes i reguleringsplanfasen, på bakgrunn av naturverdier og sårbarhet samt vannhåndtering 

i tunnelen. 

Det er flere grunnvannsborehull i fjell ved sørlig påhugg, krysning ved Vikaleitet, ved Seterstøl, og 

krysning ved Falkanger. Grunnvannssenkning under bygninger over tunnelen kan føre til setninger 

på bebyggelsen, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

Haukåsvatnet ligger 110 meter øst for krysningen under Teigland, hvor vannet ligger på kote 67 og 

tunnelsålen på ca. kote 55. Det antas at avstanden til vannet er tilstrekkelig for å unngå innlekkasje 

fra vannet. 

I området ved de mindre svakhetssonene rundt pel nr. 13500 må det tas høyde for fare for 

innlekkasje på grunn av liten overdekning. 

15.2.5 Påhugg sør 

Påhugget er plassert i en østvendt skråning bak industribygninger i Steinestøvegen. Vegtraseen 

ligger på en ca. 10 meter høy fylling inn mot påhugget. Sålen i påhugget ligger på kote ca. 81. Det 

er observert mye blokker i området for forskjæringene. Berget i bergskrentene det påhugget er 

plassert er massivt og bergmassekvaliteten er kartlagt som god til middels (Figur 42).  

Slik påhugget er tegnet blir det 40 meter høy forskjæring på sørgående løp. Vi anbefaler at 

påhugget sakses, og at påhugg for sørgående løp plasseres ved ca. pel nr. 12690. Høyden på 

forskjæringen blir da 20 meter. Påhugg for nordgående løp kan beholdes der det er tegnet. I 

forskjæringene kan det forekomme kileutglidninger.  

Det er mye blokker, og mange er av betydelig størrelse, 4-6 m3 (Figur 43). Mektigheten på 

urmassene er ikke kjent og må undersøkes i neste planfase. Det vil kreve omfattende arbeid for å 

sikre stabile skråninger over forskjæringene. Alternativt kan massene graves av. I tillegg er 

sideterrenget bratt, slik at det må påregnes skredsikring.  
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Figur 42: Massivt berg i bergskrentene i påhuggsområdet. 

 

Figur 43: Betydelige mengder med urmasser i området over forskjæringene. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 110 AV 145  

 

P:\35124\10214746_E16_E39_Arna-Vågsbotn-Klauvaneset\000\06 Dokumenter\04 Rapporter\Tunnelrapport\Revisjon A03\10214746-R01-A03- 
Geologisk utredning av tunneler.docx 

 

15.2.6 Påhugg nord 

Påhugget i nord kommer ut ved pel nr. 18200, etter at linjen går langs med rygg fra Hovden (pel nr. 

18050). Her krysser tunnelen en mindre nedsenkning med bekk. Tunnelen kommer ned langs med 

en rygg, noe som kan gi utfordringer med sideoverdekningen (Figur 44). Slik påhugget er tegnet nå 

er overdekningen ca. 10-12 meter over hengen for begge løp.  

Det er noe fare for løsmasseskred og snøskred i området, som må kartlegges i større detalj ved 

neste planfase. Mindre svakhetssone sørvest for, og parallelt med tunnelen, vil kunne medføre 

problemer med bergmassekvalitet i forskjæringene langs sørgående løp. 

 

Figur 44: Område for nordlig påhugg for Vikaleitettunnelen. 

15.3 Oppsummering og anbefaling 

Utfordringer for Vikaleitettunnelen er forskjæringer med høyde opp mot 40 meter ved sørlig 

påhugg. Det anbefales at påhugget sakses ved at sørgående løp flyttes mot øst-sørøst. I området 

for forskjæringene er det observert urmasser med ukjent mektighet. Det må utføres undersøkelser 

her for å kartlegge mektigheten og for å optimalisere påhuggsplassering. Over forskjæringene og 

påhugget er det bergskrenter som kan være kilde for steinsprang.  

Påhugget i nord er lagt til en mindre ryggformasjon, hvor det er redusert sideoverdekning. 

Skredfare er også et mulig problem for påhugget, dette må undersøkes nærmere i neste planfase.  

Om tunnelen er med i videre planlegging må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 
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- Detaljert geologisk kartlegging av traseene og påhugg for å bedre kunne forutsi de geologiske 

forholdene tunnelen vil krysse og optimalisere plassering av trase og påhuggene. 

- Gjennomføre seismikk ved sørlig påhuggsområde for å avdekke løsmassetykkelse. 

- Kartlegge skredsituasjonen over påhugget i sør og nord i detalj. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.   
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16 Vetentunnelen 

16.1 Beskrivelser 

Vetentunnelen er ca. 5,3 km lang og inngår i veglinjene S1A-N1, S1B-N1, S3-N1 og S5-N1 (Figur 

45). Tunnelen går mot nordvest fra Eikås, med synk på ca. 5 % ned mot lavbrekk under Vikalietet, 

deretter stiger tunnelen med ca. 1,2 % opp mot høybrekk ca. 200 meter sør for Falkanger, før den 

går med ca. 4,4 % synk ned mot nordlig påhugg ved Klauvaneset.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 12,1–12,5. Veglinje S1A-N1 er benyttet som referanse i kartet.  

16.1.1 Topografi 

Tunnelen går fra sørlig påhugg ved Eikås (95 moh.) under Vikaleitet (91 moh.), og videre under 

Veten (487 moh.) til Olsrinden. Tunnelen krysser deretter under dalsøkket ved Sætre (ca. 190 

moh.), og går videre i en mindre bergrygg som følges ut til påhugg ved Klauvaneset (55 moh.).  
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Figur 45: Oversiktskart over Vetentunnelen, pel.nr er hentet fra alternativ S1A-N1. 
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16.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen langs traseen mellom Eikås og Klauvaneset er kartlagt av NGU og består av fire ulike 

bergarter fra sør til nord [13]:  

- Kvartsittisk bergart, stedvis antatt kvartsitt, gjennomsatt av basiske og granittiske ganger 

- Granittisk og syenitisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart 

- Amfibolitt, stedvis anortositt, E = eklogittisert 

- Granittisk til syenittisk gneis, stedvis mesopertitt, stedvis amfibolrik gneis og amfibolitt. 

Bergmassekvaliteten ved påhuggene er klassifisert som dårlig til svært dårlig (klasse D-E) ved 

sørlig påhugg og middels (klasse C) ved nordlig påhugg (Tabell 37). Tunnelen er lang og går 

gjennom flere bergarter, slik at det lokalt vil være variasjoner i bergmassekvalitet.  

Tabell 37: Klassifisering av bergmassen langs Vetentunnelen. 

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SR

F 

Q-verdi Bergmassek

valitet/ 

klasse 

Påhugg sør. 

Eikås i topp 

av skråning 

Kvartsittisk 

bergart, stedvis 

antatt kvartsitt, 

gjennomsatt av 

basiske og 

granittiske 

ganger 

60-80 12 1,5 1 1 2,5 3-4 Dårlig/D 

Tunneltrase. 

Vikaleitet 

ved 

vegskjæring 

Kvartsittisk 

bergart, stedvis 

antatt kvartsitt, 

gjennomsatt av 

basiske og 

granittiske 

ganger 

25-50 12 1-1,5 1 1 2,5 0,83-2,5 Dårlig til 

svært dårlig/ 

D til E 

Påhugg 

nord. 

Klauvaneset 

Granittisk til 

syenittisk gneis, 

stedvis 

mesopertitt, 

stedvis 

amfibolrik gneis 

og amfibolitt. 

70-90 12 2 1 1 2,5 4,67-6 Middels/C 
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16.1.3 Linement/svakhetssoner 

Tunnelen krysser flere lineament i terrenget. Den mest markante lineasjonen har en NV-SØ 

retning, og krysser tunnelen med spiss vinkel rundt pel nr. 16700-16850. Tunnelen krysser tre 

mindre lineament ved Vikaleitet, mellom pel nr. 12700-12900, og før påhuggsområdet på 

Klauvaneset (pel nr. 17100-17350).  

Flere mindre lineamenter krysses av tunnelen ved pel nr. 13830, 14580, 14780, 15730, og 16490, 

Disse krysser stort sett tunnelen tilnærmet vinkelrett og det er stor overdekning. 

Over tunnelen er det også flere mindre bekker, elver, myrer og innsjøer.  

16.1.4 Sprekker 

Det er utført sprekkemålinger ved begge påhugg, samt ved Vikaleitet i sør. Registreringene er gitt i 

Tabell 38, Tabell 39 og Tabell 40. Sprekkesettene l til lII for sørlig og nordlig påhugg stemmer 

overens.  

En sammenstilling av alle sprekkemålinger er vist i Figur 46. 

Tabell 38: Sprekkesettene målt ved sørlig påhugg 

Sprekke-

sett 

Bergart Fall/Fallretning Kommentar 

I Kvartsittisk 

bergart 

55-65°/030-050° Oppsprekking langs foliasjon, sprekkeavstand fra 

0,2-1 m. Observert over 3 m sprekkeutholdenhet, 

med plan ru sprekkeoverfalte 

II Kvartsittisk 

bergart 

80-90°/115-135° Sprekkesettet har en bølget glatt overflate, 

sprekkeavstand på 0,5-1 m, med observert 2 m 

utholdenhet.  

III Kvartsittisk 

bergart 

5-30°/110-320° Sprekkesettet har en undulerende overflate 

beskrevet som bølget glidespeil. 

Sprekkeavstanden er på 0,5 m og utholdenheten 

er observert til 2 m. 

IV Kvartsittisk 

bergart 

45-55°/275-280° Sprekkesett har plan ru overflate, 

sprekkeavstand mellom 10 og 40 cm opp mot 

100cm. Utholdenheten er observert til 2 m.  

Tabell 39: Sprekkemåling utført ved Vikaleitet. 

Sprekke-

sett 

Bergart Fall/Fallretning Beskrivelse 

I Amfibolitt 50-70°/025-055° 30 cm sprekkeavstand, bølgete glatt overflate og 

3-4 m utholdenhet 

II Amfibolitt 70-90°/315-330° 20-40 cm sprekkeavstand, plan ru 

sprekkeoverflate og 5 m utholdenhet. 

III Amfibolitt 75-90/215-225° - 

I Kvartsitt 35-45°/265-275° Foliasjonssprekker, 10 cm sprekkeavstand, 

bølgete glatt overflate og 1-2 m utholdenhet. 
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II Kvartsitt 55-80°/085-110° Plan ru overflate, 10-30 cm sprekkeavstand, 1 m 

utholdenhet 

III Kvartsitt 75-80°/155-180° 10-50 cm sprekkeavstand, bølgete ru overflate 

og 1 m utholdenhet. 

Tabell 40: Hovedsprekkesettene målt ved nordlig påhugg.  

Sprekke- 

sett 

Bergart Fall/Fallretning Beskrivelse 

I Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

55-70°/035-055° Oppsprekking langs foliasjonen med noe 

variasjon i fallet. Sprekkeavstanden er på mellom 

0,2 og 1 m. Sprekkene har en utholdenhet på 

over 3 m og en overflate som er plan ru. 

II Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

80-90°/120-295° Sprekkeoverflaten er glatt bølget, 

sprekkeavstanden er 0,5-1 m og 2 m observert 

utholdenhet. 

III Granittisk til 

syenittisk 

gneis 

10-20°/185-325° Sprekkeoverflaten er bølget glidespeil, den er 

observert til å undulere. Sprekkeavstanden er på 

ca. 0,5 m, med 2 m observert utholdenhet. 

 

 

Figur 46: Stereoplot av utførte sprekkmålinger for Vetentunnelen. 

16.1.5 Løsmasser 

Det er generelt lite løsmasser i forbindelse med traseen. Hovedsakelig er det bart berg med 

moderat til tynt dekke av morene, forvitringsmateriale, jord og vegetasjon. Ifølge NGU sitt 

løsmassekart går traseen igjennom følgende løsmasser fra sør til nord [14]; 
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- Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunn ved sørlig påhugg 

- Bart fjell, stedvis tynt dekke fra sørlig påhugg til rett NV for Olsrinden 

- Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter mektighet fra Olsrinden og ut påhugget.  

I forsenkninger i terrenget kan det ligge noe større løsmassemektighet. Ved sørlig påhugg er det 

observert å være løsmasser med antatt betydelig mektighet.  

16.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Tunnelen krysser 70 meter vest for Haukåsvatnet ved Vikaleitet. Haukåsvatnet ligger på ca. 67 

moh. og tunnelsålen på ca. 65 moh. I dette området krysser tunnelen også to mindre 

svakhetssoner, hvor den ene svakhetssonen ved pel nr. 12870 inneholder en mindre bekk.  

Tunnelen krysser 75 meter sørvest for Svoretjørna (358,5 moh) ved pel nr. 14650-14750.  

Flere av bekkene og elvene tunnelen krysser er i forbindelse med svakhetssoner, mest markant av 

disse er Elvagjelet som krysser tunnelen ved Kråkenebben.  

Tunnelen krysser under bebygd område fra påhugg i sør til området ved Vikaleitet, og i nærheten 

av flere grunnvannsbrønner.  

16.1.7 Skred 

Sørlig påhugg ligger innenfor NVE sine aktsomhetsområder for snøskred [16]. Påhugg i nord ligger 

innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred.  

16.2 Vurdering og Tolkning 

16.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Overdekningsproblematikk for tunnelen er hovedsakelig knyttet til sørlig påhugg og krysningen 

under Vikaleitet. Her krysser tunnelen i nærheten av innsjø og under flere mindre svakhetssoner 

med overdekning som varierer fra ca. 11 til 19 meter. Området med dårlig overdekning går fra 

påhugget ved pel nr. 12160 til pel nr. 12950, med det mest kritiske punktet ved pel nr. 12750 hvor 

overdekningen er ned mot 11 meter. Det er observert enkelte bergblotninger i dagen her, men det 

kan forekomme løsmasselommer. Her er det nødvendig med grunnundersøkelser for å avdekke 

løsmassetykkelse og det må tas høyde for at tunnellinjen må senkes for å oppnå tilstrekkelig 

bergoverdekning. Eventuelt kan veglinjen legges lenger vest, der terrenget er høyere og det er 

observert berg i dagen.  

Videre er bergoverdekning generelt god. Fra pel nr. 13125 til pel nr. 16150 er overdekningen på 

over 100 meter. På det meste er overdekningen omkring 360 meter. Fra pel nr. 16150 til 17030 er 

det mellom 80 og 100 meter overdekning. Ned mot nordlig påhugg er sideoverdekningen noe lav 

da tunnelen ligger langs med en bergrygg. Ved kryssing av svakhetssone i området er 

overdekningen ned mot 20 meter. 

Det forventes ingen spesielle utfordringer med høye bergspenninger under driving av tunnelen. I 

påhuggsområdene og under Vikaleitet må det forventes noe mindre innspent berg.  

16.2.2 Svakhetssoner 

Mellom pel nr. 12750 til 12850 krysser tunnelen to mindre svakhetssoner med liten overdekning. 

Her antas det behov for økt sikring. På grunn av liten overdekning antas det at sonene vil påvirke 
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bergmassen på tunnelnivå. Videre krysser tunnelen inn i flere forsenkninger, men med større 

overdekning. Dermed vil det trolig oppstå mindre problem i disse områdene.  

Den største svakhetssonen krysses langs nedsenkning som går ned i Elvagjelet mellom pel nr. 

16150 og 16850 med en overdekning på 80-90 meter. Det antas at sonen vil gå ned til tunnelnivå. 

Sonen krysses på langs og vil dermed påvirke tunnelen i omkring 150 meter. Også her vil det trolig 

kreves betydelig mer sikring.  

Ned mot påhugg i nord (pel nr. 17050 til 17310) krysser tunnelen langs med en mindre 

svakhetssone som vil føre til dårligere bergkvalitet samtidig som overdekningen reduseres.  

16.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen har kvalitet mellom klasse C og E, hvor C til D trolig er mest representativt. 

Bergmasseklasse C til D tilsvarer sikringsklasse II til III. Tunnelen er lang og går gjennom flere 

ulike bergartsgrenser som kan medføre økt sikringsomfang.  

Tunnelen krysser også under flere svakhetssoner, her kan det være behov for noe mer omfattende 

sikring, som forbolting og sprøytebetongbuer, spesielt gjelder dette for sonene ved Vikaleitet, den 

større svakhetssonen ved Elvagjelet og ned mot nordlig påhugg.  

16.2.4 Hydrogeologi 

Det er noen myrer og innsjøer som kan være sårbare for grunnvannssenkning. Innlekkasjekrav 

bestemmes i reguleringsplanfasen, på bakgrunn av naturverdier og sårbarhet samt vannhåndtering 

i tunnelen 

Det er flere grunnvannsborehull i fjell ved sørlig påhugg, krysning ved Vikaleitet, ved Seterstøl, og 

krysning ved Falkanger. Grunnvannssenkning under bygninger over tunnelen kan føre til setninger 

på bebyggelsen, dersom bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. 

Fundamenteringsforhold må kartlegges i neste planfase. 

Haukåsvatnet ligger 70 meter øst for krysningen under Vikaleitet, hvor vannet ligger på kote 67 og 

tunnelsålen på ca. 65-67. Det antas at avstanden til vannet er tilstrekkelig for å unngå innlekkasje. 

I området ved de mindre svakhetssonene rundt pel nr. 12750 må det tas høyde for fare for 

innlekkasje på grunn av liten overdekning. 

16.2.5 Påhugg sør 

Tunnelen går i påhugg i sør ved Eikås (Figur 47). Påhugget kommer inn mot en sørvestvendt 

skråning med spiss vinkel, som medfører lange og høye forskjæringer. Forskjæringen langs 

nordgående løp vil ved pel nr. 12160 være ca. 35 meter høy og synke gradvis til pel nr.12050. 

Sprekkemålinger ved påhugget og i skjæringer på Vikaleitet viser sprekker som potensielt kan gi 

store planutglidninger i forskjæring langs nordgående løp. Forbolting blir trolig nødvendig her for å 

sikre totalstabiliteten i skjæringene.  

Det må gjennomføres grunnundersøkelser for å finne mektigheten til løsmassene i skråningen. Det 

antas at det blir utfordrende å sikre løsmassene på toppen av de høye forskjæringene langs 

nordgående løp.  

Basert på observasjoner gjort ved befaring av bergskrent i øvre del av skråningen, vurderes det å 

være potensiale for steinsprang fra disse. Det er funnet større, tilsynelatende avgrensede parti 

(Figur 48). Det vil kreves omfattende sikringstiltak i bergskrenten. Det må også vurderes om det er 

nødvendig med fanggjerde mellom skrent og vegtrase. Det er også observert løsmasser i 
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skråningen og mindre dreneringskanaler, som må håndteres. Det må gjennomføres en grundigere 

skredfarekartlegging i området.  

I selve påhugget er overdekningen ca. 10 meter for nordgående og ca. 3 meter for sørgående løp. 

Sørgående løp må trekkes lenger nord for å få nok overdekning. Det må vurderes om påhugget 

skal sakses for å redusere høyden på forskjæringene langs nordgående løp. Endelig plassering av 

påhuggene må vurderes etter at løsmassemektighet i skråningen er undersøkt.  

 

Figur 47: Påhuggsområdet for Vetentunnelen ved Eikås. 
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Figur 48: Avgrensede bergpartier i skråningen over forskjæringene. 

16.2.6 Påhugg nord 

Påhugget i nord kommer ut ved pel nr. 17470, etter at linjen går langs med rygg fra Hovden (pel nr. 

17350). Her krysser tunnelen en mindre nedsenkning med en bekk i. Tunnelen kommer ned langs 

med en rygg, noe som kan gi utfordringer med sideoverdekningen (Figur 49). Slik påhugget er 

tegnet nå er overdekningen 4-5 meter over hengen for begge løp. Påhugget bør flyttes sørover til 

pel nr. 17460 for å få bedre overdekning.  

Det er noe fare for løsmasseskred og snøskred i området, som må kartlegges i større detalj ved 

neste planfase. Mindre svakhetssone sørvest for, og parallelt med tunnelen, vil kunne medføre 

problemer med bergmassekvalitet i forskjæringene langs sørgående løp. 
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Figur 49: Påhuggsområdet for nordlig påhugg for Vetentunnelen. 

16.3 Oppsummering og anbefaling 

Utfordringer for Vetentunnelen er forskjæringer med høyde opp mot 35 meter ved sørlig påhugg. 

Over skjæringen er det også observert skrenter med fare for utfall av blokker. Videre vil tunnelen 

ha lav overdekning mellom pel nr. 12160 til pel nr. 12950 (ca. 800 meter), samtidig som den vil 

ligge relativt nær en innsjø og krysser to mindre svakhetssoner. Dette medfører komplekse forhold 

med fare for innlekkasje, dårlig bergmassekvalitet og lite innspenning. Her bør det gjennomføres 

undersøkelser med boring og seismikk for å fastslå løsmassemektighet og bergmassekvalitet. Det 

må også vurderes å legge linjen lenger vest slik at problemer relatert til overdekning og 

sideoverdekning reduseres. 

Påhugget i nord er lagt til en mindre ryggformasjon, hvor det er redusert sideoverdekning. Det 

anbefales at påhugget flyttes noe lenger sør for å oppnå bedre overdekning. Skredfare er også et 

mulig problem for påhugget, dette må undersøkes nærmere i neste planfase.  

Om tunnelen er med i videre planlegging må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av traseene og påhugg for å bedre kunne forutsi de geologiske 

forholdene tunnelen vil krysse og optimalisere plassering av trase og påhuggene. 

- Gjennomføre seismikk og grunnboring ved sørlig påhuggsområde og ved Vikaleitet for å finne 

løsmassetykkelse og eventuelt bergkvalitet. 
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- Undersøke muligheten for å legge traseen lenger vest ved Vikaleitet for å oppnå bedre 

overdekning.  

- Kartlegge skredsituasjonen over påhugget i sør og nord i detalj. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbarhet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. 

Fundamenteringsforhold for bygninger må kartlegges.    
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17 Almåstunnelen 

17.1 Beskrivelser 

Almåstunnelen er en ca. 4,3 km lang tunnel (Figur 50). Tunnelen inngår i veglinje S6-N3A, S9-N3A 

og S11-N3A. Tunnelen stiger fra sørlig påhugg ved Jonsterhaugen med ca. 1,7 % stigning til 

høybrekk under Veten. Deretter går tunnelen med omtrent 4,3-4,7 % synk ned mot nordlig påhugg 

ved Klauvaneset.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 13,1–13,4, veglinje S9-N3A er benyttet i kartet. 

17.1.1 Topografi 

Almåstunnelen går fra sørlig påhugg ved Jonsterhaugen i kupert terreng, til den går inn under sør-

østlig del av Veten (487 moh.). Fra Veten synker terrenget gradvis ned mot Sætre (ca. 195 moh.). 

Tunnelen krysser i øvre del av Elvagjelet, før den ligger delvis i bergrygg og delvis i forsenkninger 

ned mot påhuggsområdet som er i en bergrygg.   
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Figur 50: Oversiktskart over Almåstunnelen, pel.nr er hentet fra alternativ S9-N3B. 

Jonsterhaugen 

Veten 

Sætre 
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17.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Almåstunnelen krysser følgende bergarter fra sør til nord [13]: 

- Granittik og syenitisk gneis i veksling med kvartsittisk bergart 

- Kvartsittisk bergart, stedvis antatt kvartsitt, gjennomsatt av basiske og granittiske ganger 

- Granittisk til syenittisk gneis, stedvis med mesoperitt, stedvis amfibolrik gneis og amfibolitt. 

Bergmasseklassifikasjon med Q-systemet ved Jonsterhaugen ga bergmasse i klasse B og C (godt 

og middels), hvor største del av verdiene faller inn under klasse C (Tabell 41). Q-verdi for nordlig 

påhugg er beskrevet i avsnitt 16.1.2 og ligger i klasse C. 

Tabell 41: Q-verdier funnet ved sørlig påhugg ved Jonsterhaugen. 

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-verdi Bergmassekva

litet/klasse 

Jonsterhaugen Granittiske 

og 

syenittisk 

gneis. 

70-80 9 2-3 1 1 2,5 6,2-10,7 Godt til 

middels/B til C 

17.1.3 Lineament/svakhetssoner 

I området for Almåstunnelen er det hovedsakelig lineament som stryker NV-SØ og NØ-SV. Det er 

lineamentene med NV-SØ retning som utgjør de større lineamentene. Det største lineamentet er 

dalen som strekker seg fra Tellevik i nord til Melingen i sør. Bredden på lineamentet er omtrent 60 

meter i dagen der traseen krysser (pel nr. 17300).  

Det andre store lineamentet strekker seg fra østlig påhugg for Hordviktunnelen til Sæterstøl og 

videre ned mot Haukåsvatnet. Bredden på lineamentet varierer, men er opp mot 40 meter bredt der 

hvor tunnelen krysser lineamentet (pel nr. 14600).  

Ned mot nordlig påhugg går traseen parallelt (NV-SØ) med et mindre lineament på ca. 20 meter 

bredde langs ca. 400 meter (pel nr.17550-17950). Et annet lineament med NØ-SV-lig orientering 

krysser tunnelen med 10-15 meters bredde (pel nr. 14310). Tunnelen krysser fem andre antatt 

mindre lineament.  

17.1.4 Sprekker 

Sprekkemålinger utført ved Jonsterhaugen er vist i Tabell 42. Sprekkesettene ved nordlig påhugg 

er beskrevet i avsnitt 16.1.4. Begge områdene har tre sprekkesett, men med noe variasjon i 

sprekkesettenes orientering. Målinger gjort ved sørlig påhugg viser et sprekkesett med bratt fall 

mot SV, mens målinger gjort ved nordlig påhugg viser et horisontalt sprekkesett (Figur 51).  

Tabell 42: Sprekkesett ved sørlig påhugg (Jonsterhaugen) 

Sprekkesett Fall/Fallretning Kommentar 

| 40-50°/075-065° Oppsprekking langs foliasjon, sprekkeavstand på mellom 10 

og 40 cm. Sprekkeoverflaten varierer mellom bølgete ru og 

hakkete plan, med en utholdenhet observert opp mot 3-4 m. 

|| 80-90°/230-260° Utholdenhet på over 5 m observert for sprekkesettet, plan ru 

overflate med ca. 1 m sprekkeavstand.  
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||| 80-90°/150-340° Sprekkeavstand på 40 cm med bølgete glatt overflate og 

utholdenhet på 1 m observert.  

 

 

Figur 51: Sprekkemålinger utført ved sørlig (Jonsterhaugen) og nordlig påhugg (Klauvaneset). 

17.1.5 Løsmasser 

Ifølge NGU [14] går tunnelen inn i forvitringsmateriale ved sørlig påhugg, deretter går løsmassene 

over til bart fjell stedvis tynt dekke ved Litlefjell og Veten. Dekket går over til forvitringsmateriale rett 

vest for Olsrinden og dette holder seg helt til nordlig påhugg.  

I de markerte svakhetssonene og i mindre søkk og nedsynkninger i terrenget forventes det noe 

mer løsmasser, det forventes ikke stor mektighet av forvitringsmateriale. 

Det ble observert flere større blokker tolket som moreneblokker, og stedvis betydelig 

løsmassemektighet i 5-10 m bred forsenkning/svakhetssone med bekk, øst for sørlig påhugg. 

Løsmasseforholdene ved nordlig påhugg er beskrevet i avsnitt 16.1.5 

17.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Tunnelen krysser innsjøen Svortetjørna ved pel nr. 15350 og myren ved Folldalen omkring pel nr. 

15950.  

Bebyggelse krysses ved pel nr. 14200 og 16750-17650. I dette området er det en del 

grunnvannsbrønner. Tunnelen krysser flere mindre elver og bekker som vil kunne påvirkes av 

grunnvannsendringen. 
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17.1.7 Skred 

Sørlig påhugg ligger ikke innenfor NVE sine aktsomhetsområder for skred. Skredsituasjonen vil 

trolig være preget av nedfall fra skrenter over forskjæringene og påhuggskjæringen. 

Skredproblematikk for nordlig påhugg er beskrevet i avsnitt 16.1.7. 

17.2 Vurdering og Tolkning 

17.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Tunnelen får fort tilstrekkelig overdekning etter sørlig påhugg, men har noe redusert 

sideoverdekning ved pel nr. 14000, hvor sentral overdekning i terrenget er på omtrent 22 meter, 

med sideoverdekning på omkring 20 meter. Løsmassemektighet i området er ikke undersøkt.  

Ved pel nr. 17950 er det en nedsynkning i terrenget, hvor overdekningen kommer ned i ca. 19 

meter. Her kan det bli problemer relatert til innspenning, og det må tas høyde for dårligere 

bergmassekvalitet. Videre synker overdekningen gradvis ned til ca. 10 meter ved nordlig påhugg 

(pel nr. 18100).  

I påhuggsområdene kan det forventes noe mindre innspent berg. Det vil trolig ikke oppstå 

spenningsproblemer som følge av høye spenninger. 

17.2.2 Svakhetssoner 

De to største svakhetssonene krysses ved pel nr. 17300 og 14600, med henholdsvis ca. 85 meter 

og ca. 110 meter overdekning. Svakhetssonen som tydeligst fremgår i terrenget (pel nr. 17300) 

krysser med relativt spiss vinkel og det kan forventes dårligere bergkvalitet over en lengre 

strekning, opp mot 150 meter. Ved pel nr. 14600 krysser svakhetssonen med relativt høy vinkel, og 

krysningen gjennom antatt dårligere berg er mindre, antatt rundt ca. 50 meter. 

Fra og med pel nr. 17550 til 17950 går tunnelen parallelt med en mindre svakhetsone hvor 

overdekningen synker fra 80 meter til 22 meter. I tillegg må det medberegnes noe løsmasser i 

sonen. Det kan forventes noe dårligere berg så lenge tunnelen følger svakhetsonen, kvaliteten på 

bergmassen og innspenningen vil avta med redusert overdekning.  

Siste markante krysning er ved pel nr.14300, med ca. 80 meter overdekning. Her kan det også 

forventes dårligere bergkvalitet. Resterende svakhetssoner er mindre i utstrekning og antas å ha 

mindre påvirkning i dypet, men det kan også blant disse være soner som vil medføre berg av 

lavere kvalitet. 

17.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassen i overflaten er vurdert til å ligge i bergmasseklasse C, som tilsvarer middels 

bergkvalitet. Mesteparten av tunnelen vurderes å ligge omkring denne bergmasseklassen, som 

tilsvarer sikringsklasse II. Ved krysning av svakhetssoner kan det være behov for mer omfattende 

sikring i sikringsklasse lV til V, med for eksempel forbolting og sprøytebetongbuer. 

17.2.4 Hydrogeologi 

Det er noen myrer og innsjøer som kan være sårbare for grunnvannssenkning. Innlekkasjekrav 

bestemmes i reguleringsplanfasen, på bakgrunn av naturverdier og sårbarhet samt vannhåndtering 

i tunnelen 
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Grunnvannssenkning under bygninger over tunnelen kan føre til setninger på bebyggelsen, dersom 

bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må kartlegges i 

neste planfase. 

Det forventes lite lekkasjeproblematikk knyttet til Svortetjørna (220 meter overdekning) og 

myrområdet ved Folldalen.  

17.2.5 Påhugg sør 

Sørlig påhugg går inn i en nordøstvendt skråning. Linjen ligger tungt i terrenget, noe som fører til 

nærmere 300 meter med høye bergskjæringer på begge sider inn mot påhugget. Nært påhugget er 

høyden på forskjæringene for sørgående løp opp mot 35 meter. Her må det vurderes å sakse 

påhuggene for å redusere høyden på venstre forskjæringen. Kartlagte sprekkesett i området tyder 

på at det vil være stort potensiale for kileutglidninger i bergskjæringene. Det må gjøres grundige 

analyser av totalstabiliteten i skjæringene. Det forventes at forbolting blir nødvendig.  

Det ble observert en del løsmasser ved påhuggsområdet, som må stabiliseres ved påhugget og 

langs forskjæringene. En mindre svakhetssone med N-S-lig orientering kommer ned i området før 

påhugget. Denne svakhetssonen har en mindre bekk, som må håndteres i forskjæringene, og det 

må forventes dårligere bergmassekvalitet her.   

Tunnelen oppnår raskt god overdekning. I neste planfase må det vurderes om påhugget og linjen 

kan optimaliseres for å unngå så lange og høye bergskjæringer. Et alternativ kan være å heve 

linjen frem til påhugget, for å redusere høyden på bergskjæringene.  

17.2.6 Påhugg nord 

Påhugget ved Klauvaneset er beskrevet i avsnitt 16.2.6. Påhugget bør trekkes mot sør fra pel nr. 

18100 til 18085, for å oppnå bedre overdekning. 

17.3 Oppsummering og anbefaling 

Almåstunnelen vurderes som gjennomførbar. Det er knyttet noe usikkerhet til bergkvaliteten og i 

hvor stor grad de to store svakhetssonene som følger tunnelen vil påvirke på tunnelnivå. Noe 

usikkerhet er det også knyttet til svakhetssonen som går parallelt med traseen før påhugg i nord, 

denne bør undersøkes nærmere vha. boring og seismikk.  

Påhugget i sør vil medføre en god del bergsikring, da det er ca. 30-35 m høye forskjæringer, med 

sprekkeorienteringer som danner ustabile kiler. Påhugget i nord bør undersøkes i detalj, og det 

anbefales å trekke påhuggsflaten mot sør for å oppnå bedre overdekning. 

Om tunnelen er med i videre planlegging må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av traseene og påhugg, for å bedre kunne forutsi de geologiske 

forholdene tunnelen vil krysse og optimalisere plassering av trase og påhugg. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbarhet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. 

Fundamenteringsforhold for bygninger må kartlegges.   
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18 Falkangertunnelen 

18.1 Beskrivelser 

Falkangertunnelen er en 1620 meter lang tunnel som går fra østlig påhugg ved Setdalen til vestlig 

påhugg ved Klauvaneset (Figur 52). Tunnelen inngår i veglinje S1A-N2A, S1B-N2A, S3-N2A, S5-

N2A, S6-N2B, S9-N2B og S11-N2B. Tunnelen går med 4,79 % stigning til høybrekk i Bjørndalen 

og synker deretter med 4,16 % ned til påhugg ved Klauvaneset i nord.  

Geologisk kart er gitt i vedlegg 14,1–14,2. Linjealternativ S1B-N2A er benyttet til referanse ved 

bruk av profilnummer. 

18.1.1 Topografi 

Tunnelen går inn under et kupert terreng med mindre dalsøkk og rygger med N/NV-S/SØ 

orientering. Etter østlig påhugg i Setdalen går tunnelen inn i en NV-SØ-lig orientert rygg, som ligger 

på kote 163 på det høyeste over tunnelen. Deretter krysser tunnelen under tre mindre 

søkk/bekkefar med mindre rygger imellom. Deretter går tunnelen under en større rygg/fjellknaus 

ved Falkanger (209 moh.), før den krysser Elvagjelet og ut i vestlig påhugg ved Klauvaneset.  

 

Figur 52: Oversiktskart over Falkangertunnelen, pel.nr er hentet fra alternativ S1B-N2. 

18.1.2 Berggrunn og bergmassekvalitet 

Berggrunnen langs traseen mellom Setdalen og Klauvaneset er kartlagt av NGU [13] og består av 

tre ulike bergarter fra øst til vest.  

Bjørndalen 

Setdalen 
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- Gneis, vesentlig variabelt omdannet charnokitt fra granittisk-syenittisk til amfibolittisk, ensartet 

til heterogen og båndet, stedvis øyegneis, stedvis bevart charnokitt, ikke inndelt. 

- Kvartsittisk bergart, usikker opprinnelse, stedvis i veksling med gneis eller amfibolitt. 

- Granittisk til syenittisk gneis, stedvis med mesopertitt, stedvis amfibolrik gneis og amfibolitt.  

Bergmasseklassifikasjon med Q-systemet gir bergmasse i klasse C (middels) til D (dårlig) for 

Setdalen (Tabell 43). Målingene gjort ved Klauvaneset er vist i avsnitt 16.1.2, og gir verdier 

tilsvarende klasse C (middels). Bergmassen langs traseen regnes for å være i klasse C, men vil 

kunne variere noe lokalt og mellom de ulike bergartene. 

Tabell 43: Q-verdi målt ved Setdalen.  

Lokalitet Bergart RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-verdi Bergmassekvalite

t/klasse 

Setdalen Gneis 50-75 9-12 1-2 1 1 2,5 1,67-6,67 Middels til Dårlig/ 

C til D 

18.1.3 Lineament/svakhetssoner 

Lineamentene som krysser Falkangertunnelen har hovedsakelig NV-SØ-lig orientering, hvor 

lineamentene antas å gå vinkelrett ned i grunnen. Tunnelen krysser til sammen to større og seks 

mindre lineament.  

Det største lineamentet følger som en dal, som strekker seg fra Tellevik i nord til Melingen i sør. 

Bredden på lineamentet er omtrent 30-40 meter i dagen, der traseen krysser (pel nr. 17970). Det 

andre store lineamentet strekker seg fra østlig påhugg til Hordviktunnelen til Sæterstøl og videre 

ned mot Haukåsvatnet. Bredden på lineamentet varierer, men er opp mot 30 meter der tunnelen 

krysser lineamentet (pel nr.18800). De mindre lineamentene krysses ved pel nr. 17850, 18040, 

18110, 18520, 18690, 18960 og 19070. 

18.1.4 Sprekker 

Det er utført sprekkemålinger i begge påhuggsområdene. Tabell 44 viser sprekkesett kartlagt i 

Setdalen (se Figur 53). Sprekkesettene ved nordlig påhugg er beskrevet i avsnitt 16.1.4. Begge 

områdene har tre sprekkesett, men med noe variasjon i sprekkesettenes orientering. Målinger gjort 

ved sørlig påhugg viser et sprekkesett med slakere fall mot SØ enn tilsvarende sett observert på 

Klauvaneset. Setdalen har også sprekkesett med bratt fall mot vest. 

Tabell 44: Sprekkesettene ved østlig påhugg (Setdalen). 

Sprekkesett Fall/fallretning Kommentar 

| 40-60°/010-030° Oppsprekking langs foliasjonen, observert folding. 

Sprekkeavstanden er observert til å være mellom 10 og 30 cm 

med over 10 m utholdenhet. Sprekkene har bølget glatt 

overflate. 

|| 70-80°/265-285° Sprekkeavstand er observert il å være ca. 40 cm, med over 

3 m utholdenhet. Sprekkeoverflatene er plane ru. 

||| 50-70°/120-140° Sprekkeutholdenheten er observert på 2 m, med 

sprekkeavstand på 30-100 cm og plan ru overflate. Det ble 
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observert hardt hvitt/grønt sprekkebelegg på sprekk med 

denne orienteringen  

 

 

Figur 53: Oversikt over sprekkemålinger ved østlig (Setdalen) og vestlig (Klauvaneset) påhugg. 

18.1.5 Løsmasser 

Løsmassekart fra NGU [14] viser at overflaten over tunnelen er dekket av forvitringsmateriale. 

Trolig vil det være lav løsmassemektighet i området. Unntaket er i topografiske forsenkinger som 

dalfører (svakhetssoner) som tunnelen krysser flere av. Observasjoner fra felt viser også noe 

løsmassetykkelse og fylling til vei inn mot østlig påhugg. Løsmasseforholdene ved nordlig påhugg 

er beskrevet i avsnitt 16.1.5. 

18.1.6 Hydrogeologiske forhold 

Falkangertunnelen planlegges bygget under område med bebyggelse og grunnbrønner ved 

Falkanger. Tunnelen krysser under flere forsenkninger og daler hvor det drenerer bekker og elver.  

18.1.7 Skred 

Østlig påhugg ligger innenfor NVE sine aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred 

[16]. Det er også sidebratt terreng over påhugg. Skredproblematikk relatert til nordlig påhugg er 

beskrevet i avsnitt 16.1.7. 
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18.2 Vurdering og Tolkning 

18.2.1 Bergoverdekning og spenning 

Påhugget i øst er plassert vinkelrett på bratt bergside, og tunnelen oppnår raskt god overdekning 

fra påhugg ved pel nr. 17680 til ca. 60 meter overdekning ved pel nr. 17860. Deretter minker 

overdekningen og tunnelen krysser tre forsenkninger mellom pel nr. 17970 og 18130, som fra øst 

til vest har overdekning på ca. 25 meter (pel nr. 17970), ca. 20 meter (pel nr. 18040) og ca. 25 

meter (pel nr. 18110). Løsmassemektigheten er ikke undersøkt i området. 

Videre stiger overdekningen igjen til største overdekning på ca. 125 meter, ved Falkanger (pel nr. 

18660). Deretter synker det raskt ned mot Elvagjelet (pel nr. 18800), hvor overdekningen er på ca. 

38 meter. Ved svakhetssonene ved pel nr. 19070 er overdekningen 21 meter.  

Det er trolig ikke grunnlag for problemer relatert til høye spenninger for tunnelen. I 

påhuggsområdene må det forventes noe mindre innspent berg. 

18.2.2 Svakhetssoner 

Tunnelen krysser to større svakhetssoner ved pel nr. 17970 og 18800. Svakhetssonen lengst øst 

ved pel nr.17970 antas å kunne påvirke tunnelen med en bredde på 40-50 meter. Tunnelen treffer 

vinkelrett på svakhetssonen. Krysningen av den andre svakhetssonen skjer med spissere vinkel, 

og vil dermed kunne påvirke tunnelen over en lengre avstand, antatt mellom 90 og 130 meter. 

Denne svakhetssonen antas ut ifra strukturene i berget til å være vertikal i dypet.  

For de mindre svakhetssonene antas på grunnlag av strukturene i berget, at disse svakhetssonene 

er tilnærmet vertikale i dypet. Disse forventes å å ha mindre påvirkning på tunnelen, men noe 

ekstra sikring kan forekomme.  

18.2.3 Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Bergmassekvaliteten for tunnelen antas i østlig del til å variere mellom bergmasse klasse C 

(middels) og D (dårlig), og i vestlig del for å være i bergmasse klasse C (middels). Dette tilsvarer 

sikringsklasse ll og lll i østlig del og klasse ll i vestlig del. 

18.2.4 Hydrogeologi 

Grunnvannssenkning under bygnigner over tunnelen kan føre til setninger på bebyggelsen, dersom 

bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må kartlegges i 

neste planfase. Innlekkasjekrav bestemmes i reguleringsplanfasen, på bakgrunn av naturverdier og 

sårbarhet samt vannhåndtering i tunnelen. 

I forbindelse med krysning av svakhetssoner er det observert vann i overflaten, og det forventes 

behov for tetting for å hindre innlekkasje. Spesielt ved Elvagjelet og svakhetssonene mellom pel nr. 

17950 og 18150 vil det kunne oppstå utfordringer. Ved de to sistnevnte er overdekningen 27 og 30 

meter. 

18.2.5 Påhugg øst 

Påhugget i øst er plassert ved pel nr. 17680 (Figur 54). Plasseringen medfører en betydelig høy 

forskjæring for sørgående løp, opp mot 20-25 meter. For nordgående løp er høyden ca. 10 meter. 

Forskjæring langs sørgående løp vil være utsatt for utvelting og kileutglidning. Påhuggsflaten vil 

være utsatt for planutglidning og kileutglidning. En mulig løsning er å sakse påhugget, slik at 
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størrelsen på forskjæringene på venstre side reduseres. Nedfall av blokker og løsmasser fra 

sidebratt terreng over påhuggs- og forskjæringene må vurderes i neste fase.  

Påhugget ligger innenfor NVE sitt aktsomhetsomåde for snøskred og flom- og jordskred. Det bør 

gjøres detaljundersøkelser for skredfaren. Det må også påberegnes noe skredsikringstiltak i 

påhuggsområdet. I forkant av påhugget er det en mindre vannførende nedsynkning, hvor det kan 

forventes noe økt løsmassemektighet. Det planlegges forskjæring gjennom dette området. 

Løsmasser på skjæringstopp samt drenering må håndteres.  

 

Figur 54: Oversiktsbilde over østlig påhuggsområde ved pel nr. 17720 

18.2.6 Påhugg vest 

Påhugg ved Klauvaneset er allerede beskrevet i avsnitt 16.2.6. 

18.3 Oppsummering og anbefaling 

For Falkangertunnelen må det tas høyde for krysning av svakhetssoner med drenering av vann, 

hvor noen har relativt liten overdekning. De to større svakhetssonene og området med lite 

overdekning mellom pel nr. 17950 og 18150 bør undersøkes nærmere med seismikk og 

kontrollboringer med tanke på bergoverdekning og bergmassekvalitet.  

Det må gjøres detaljkartlegging av skredfare ved begge påhugg. Påhugget i øst vil i tillegg ha store 

forskjæringer, her må alternative løsninger som saksing av løpene vurderes for å redusere 

skjæringene.  
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Påhugget i nord bør undersøkes i detalj, og det anbefales å trekke påhuggsflaten mot sør for å 

oppnå bedre overdekning. 

Utover dette vurderes tunnelen til å kunne etableres uten spesielle utfordringer. 

Om tunnelen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til planfasen i 

Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av trase og påhugg for å bedre forutsi de geologiske forholdene 

tunnelen vil krysse, og optimalisere plassering av trase og påhugg. 

- Vurdere behov for seismikk og grunnboringer i svakhetssonene og områdene med lite 

overdekning mellom pel nr. 17950 og 18130 for å avdekke bergkvalitet og bergoverdekning. 

- Kartlegge skredsituasjonen over begge påhuggene, med hovedvekt på steinsprang fra 

overliggende terreng og jord- og flomskred. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.    
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19 Tunnelrampekryss Arna 

19.1 Beskrivelse 

Det er planlagt av- og påkjøringsramper fra rundkjøring ved Arnavegen og inn til tunneltraseen 

(Figur 55). Tunnelrampekrysset inngår i alle veglinjene med unntak av S5- og S11-linjene. Begge 

rampene skal være tunnel T7,5. Geologisk kart for tunnelrampene finnes i vedlegg 15. 

Rampe til nordgående løp stiger med 5 % og kobles på hovedtunnelen. Rampe til sørgående løp 

passerer under hovedtunnelen, før den stiger med 5 % for å komme opp på nivå med tunnelen.  

 

Figur 55: Oversiktkart over tunnelrampene i Arna avmerket i blått, med seismikklinje avmerket med rosa linjer 

og grunnboringer avmerket med svarte prikker og dybde til fjell. 

Topografi 

Topografien i området er preget av en østvendt dalside med varierende bratthet, der påhugget til 

rampene er planlagt i eksisterende vegskjæring. Deretter stiger dalsiden slakt opp mot bebyggelse 

langs Svelarvegen. Videre stiger topografien bratt opp mot Såteskaret før det igjen synker raskt 

ned på vestsiden av skaret. 

Bergrunn og bergmassekvalitet 

Den delen av tunnelen som går i anortositt vil trolig ha tilsvarende bergmassekvalitet som kartlagt 

ved Mjeldheimskleiva og sørlig påhugg for Kvammetunnelen, mens delen som går gjennom 

granittiske, syenittiske og monzorittiske dypbergarter tilsvarer målinger gjort ved sørlig påhugg for 

Kvammetunnelen (avsnitt 5.1.2). Tunnelrampene kommer inn under bergmasseklasse C (middels) 

til D (dårlig) for anortositt og C (middels) for dypbergartene. 

Vårheia 
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Lineament/svakhetssoner 

Mindre lineament krysser tunnelen i område hvor rampene er i avkjøring/påkjøringsfase. Dette 

tilsvarer pel nr. 100 for sørgående rampe og pel nr. 660 for nordgående rampe.  

Sprekker 

Sprekkemålinger som er representative for anortositten og dypbergartene for påkjøringsrampene 

er vist i avsnitt 5.1.4 og i avsnitt 7.1 for Arnavågen i rapport om bergskjæringer. Det er målt tre 

sprekkesett i bergartene. 

Løsmasser 

Området består av tynt morendekke [14]. Seismikk gjennomført nord for området er beskrevet i 

avsnitt 8.1.5 og beskriver løsmassemektighet opp mot 10 meter. Boringer gjort rett øst for 

seimsikklinjene viser at løsmassemektigheten varierer mellom 6,5 og 10 meter. Målingene er 

gjennomført ca. 130 - 140 meter nord for de planlagte tunnelrampene. Ved rundkjøringen i 

påhuggsområdet kan man observere bergskjæring, denne  går fort over i slakere terreng. Det vil 

kunne være lommer med større løsmassemektighet her.  

Hydrogeologiske forhold 

Tunnelrampene krysser under bebyggelse langs Sveiarvegen.  

Skred 

Påhuggsområdet ligger innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for snøskred. 

19.2 Vurdering 

Bergoverdekning og spenning 

Etter påhugg ved Arna går tunnelene inn med liten overdekning. Overdekningen er 4 meter rett ved 

påhugget (pel nr. 850 sørgående trase, og pel nr. 20 for nordgående). Derfra stiger overdekningen 

først slakt og deretter gradvis brattere, til den når ca. 26 meter ved pel. 150 for nordgående trase 

og ca. 27 meter for pel. 750 for sørgående trase.  

Det er knyttet usikkerhet til bergoverdekningen etter påhugget, da seismikk og grunnboringer 

gjennomført i nærheten antyder løsmassetykkelse opp mot 10 meter. Det er dermed viktig at det 

gjennomføres grunnundersøkelser med seismikk og boringer, for å definere løsmassetykkelsen og 

bergoverdekningen til rampene i dette området. 

For tunnelrampene vil det kunne oppstå utfordringer relatert til avspenning, der sørgående 

tunnelrampe krysser under hovedtunnelløpet med ca. 8 meter overdekning, samt relatert til 

spenningskonsentrasjone i pilarene der hvor av- og påkjøringsrampene kommer inn i traseen.  

Svakhetssoner 

Det kan forventes noe dårligere bergkvalitet i området hvor tunnelrampene kobles på tunnelen ved 

svakhetssoner.  

Bergmassekvalitet og sikringsbehov 

Tunnelrampene kommer inn under bergmasseklasse C (middels) til D (dårlig) for anortositten og C 

(dårlig) for dypbergartene, dette tilsvarer sikringsklasse ll til lll. Kritiske områder med pilarer og 

krysninger under hovedtunnelen medfører økt sikringsomfang. Det kan forventes noe dårligere 

bergkvalitet ned mot klasse E (svært dårlig) og F (ekstremt dårlig), i området hvor tunnelrampene 
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kommer på tunnelen ved svakhetssonen. Dette vil medføre at det må sikres etter sikringsklasse IV 

til V. 

Hydrogeologi 

Grunnvannssenkning under bygnigner over tunnelen kan føre til setninger på bebyggelsen, dersom 

bygninger er fundamentert helt eller delvis på løsmasser. Fundamenteringsforhold må kartlegges i 

neste planfase. 

Påhugg 

Påhugget går inn fra eksisterende rundkjøring hvor Arnavegen og Ådnavegen kobles sammen 

(Figur 56). Påhugget er planlagt å gå inn i eksisterende bergskjæring (4-7 meter høy), hvor det 

forventes noe løsmassetykkelse over forskjæringene. Lengde og høyde på forskjæringene 

avhenger av bergoverdekningen i første del av tunnelen, og hvor langt inn påhugget må trekkes. 

Området faller inn under NVE sitt akstomhetsområde for snøskred (Figur 57), her må det 

gjennomføres detaljert kartlegging av reell skredfare i neste planfase. Løsneområdet er ikke tett 

vegetert og har helning som tilsvarer fare for utløsning av snøskred. 

 

Figur 56: Bilde av påhuggsområdet for tunnelrampene, vegskjæring i rundkjøring i Arna. 
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Figur 57: Kart over aktsomhetssone for snøskred ned mot påhuggsområdene.  

19.3 Oppsummering og anbefaling 

For tunnelrampene må bergoverdekningen i første del av rampetunnelene undersøkes. 

Oppsprekking og bergmassekvalitet må undersøkes nærmere for å gi bedre grunnlag for 

planlegging av rampene.  

Om tunnelrampen er med i videre planer må den undersøkes i detalj i henhold til kravene til 

planfasen i Håndbok N500 [5]. Det bør rettes fokus på: 

- Detaljert geologisk kartlegging av trase og påhugg, for å bedre forutsi de geologiske forholdene 

tunnelen vil krysse, og optimalisere plassering av trase og påhugg.  

- Det må utføres seismikk og grunnboringer i kritisk område med lite overdekning i starten av 

tunnelen fra påhugget, for å avdekke bergoverdekning og eventuell bergkvalitet.  

- Kartlegge skredsituasjonen over påhuggene, med hovedvekt på snøskred fra løsneområde 

vest for påhugget. 

- Det må gjennomføres en tredimensjonal stabilitetsanalyse for området der rampene kommer 

inn på hovedtunnelen og kryssingen av rampetunnel under hovedtunnelen. Det bør utføres 

kjerneboring for å få input til analysen. 

- Det må utføres hydrogeologiske vurderinger for bestemmelse av innlekkasje krav på grunnlag 

av sårbahet til brønner, setningsømfintlighet og kartlagte naturverdier. Fundamenteringsforhold 

for bygninger må kartlegges.   
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20 Oppsummering 

Sweco har vurdert 17 veglinjer som inngår i kommunedelplan Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. I denne 

rapporten er tunnelene i prosjektet beskrevet og vurdert. I oppsummeringen i Tabell 45 er 

geologiske hovedutfordringer for de ulike veglinjene kommentert. Hovedtrekkene fra vurdering av 

høye bergskjæringer og skredfare [2] er tatt med i denne oppsummeringen. Anslått fordeling av 

sikringsklasser langs de ulike tunneltraséene er vist i Tabell 46. 

I neste planfase bør påhuggsplassering og vertikalgeometri i størst mulig grad optimaliseres i 

henhold til anbefalingene nevnt i denne rapporten. Eventuelle kollisjoner med VA-nettet må 

avklares så fort som mulig.  

Tabell 45: Oppsummering av hovedtrekkene til de forskjellige vegtraséene og tiltak i neste planfase. 

Veglinje Kommentar  

Felles løsning  

for alle 

trasealt. i 

Indra Arna 

(Revahjellane) 

Kvammetunnelen (alt. S1A, S1B, S6), Spåketunnelen (alt. S3 og S9) og Indre Arna tunnelen (alt. S5 og 
S11) har felles påhugg i sør og linjene har lik vertikalgeometri frem til de har passert Bergensbanen. Det 
er planlagt cut and cover inn til påhugg med god bergoverdekning. Tunnelene krysser Bergensbanen 
med en vertikal avstand på ca. 15 meter, noe som vurderes som gjennomførbart med tiltak. 

Tiltak i neste planfase: Fjellkontrollboringer i påhuggsområdet for å optimalisere plassering. 
Eksisterende sikring i jernbanetunnelen må undersøkes og suplerende sikring må vurderes. 
Rystelseskrav, plan for forsiktig uttak av berg og numeriske analyser for spenningsfordeling må 
vurderes.  

S1A Etter Kvammetunnelen går veglinjen går i dagsone gjennom Blindheimsdalen med over 30 meter høye 
bergskjæringer som vil kreve omfattende sikring pga. utoverhellende sprekkeplan.  

Veglinjen går over eksisterende Eikåstunnel i dagen med 1-2 meter vertikal avstand og inn i et 
krevende påhugg for Vetentunnelen. Kryssingen under Vikaleitet har liten overdekning (10 meter) og 
flere mindre svakhetssoner. Nordlig påhugg for Vetentunnelen har noe lav overdekning.  

Tiltak i neste planfase: Kartlegging av sprekkesystemer og bruddmekanismer i bergskjæringene i 
Blindheimsdalen, og løsmassetykkelse på topp skjæring. Skredfare fra overliggende terreng.  

S1B Etter Kvammetunnelen går veglinjen i Blindetunnelen vest for Blindheimsdalen. Nordlig påhugg er 
utfordrende på grunn av høye forskjæringer med potensiale for planutlidninger og sidebratt terreng. 
Omfattende sikring må påregnes her. 

Tiltak i neste planfase: Detaljert kartlegging i nordlig påhuggsområde for Blindetunnelen, undersøkelse 
av løsmassetykkelse, skredfarevurdering fra sidebratt terreng. 

S3 Spåketunnelen går under dalsøkk ved Gaupås med ca. 16 meters overdekning, hvor innlekkasje kan gi 
behov for omfattende injisering. Veglinjen går i dagsone gjennom Blindheimsdalen, med over 30 meter 
høye bergskjæringer som vil kreve omfattende sikring pga. utoverhellende sprekkeplan. 

Tiltak i neste planfase: Ytterligere grunnundersøkelser ved Gaupås for å undersøke bergoverdekning. 
Kartlegging av sprekkesystemer og bruddmekanismer i bergskjæringene, og løsmassetykkelse på 
skjæringstoppene i Blindheimsdalen. Vurdering av reell skredfare fra overliggende terreng. 

S5 Langs Arnavågen går veglinjen i dagsone i sidebratt skredfarlig terreng med behov for omfattende 
skredsikring over og stabilisering av løsmasser langs skjæringstoppene. 

Veglinjen har høye forskjæringer inn mot sørlig påhugg på Ytre Arna-tunnelen som har noe liten 
overdekning i sør. Veglinjen går på bro og fylling over Gaupåsvatnet mot Høgehaugentunnelen.  

Veglinjen går i dagsone gjennom Blindheimsdalen, med over 30 meter høye bergskjæringer som vil 
kreve omfattende sikring pga. utoverhellende sprekkeplan. 

Tiltak i neste planfase: Detaljert kartlegging av skredfare og mulige sikringstiltak langs Arnavågen. 
Seismikk over sørlig påhugg for Ytre Arna tunnelen for å avdekke løsmassemektighet samt 
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detaljkartlegging av sprekker. Kartlegging av sprekkesystemer og bruddmekanismer i bergskjæringene, 
og løsmassetykkelse på topp skjæring i Blindheimsdalen. 

S6 Etter Kvammetunnelen går veglinjen inn i Hetlebakkatunnelen. Den krysser under myrområde og 
svakhetssone i nærheten av Hetlebakkstemma med risiko for vannintrenging og behov for injisering og 
økt sikring. Det nordlige påhugget ligger i en svakhetssone og er svært krevende. 

Tiltak i neste planfase: Optimalisering av vertikalgeometri, grunnundersøkelser ved myr, svakhetssone, 
Birkelandsstemma og ved nordlig påhuggsområde. 

S9 Spåketunnelen går under dalsøkk ved Gaupås, med en overdekning på ca. 17-20 meter. Her må det 
forventes behov for økt sikringsomfang og injisering. 

Veglinjen har en kort dagsone mellom Spåketunnelen og Hetlebakksåtatunnelen. 
Hetlebakksåtatunnelen har liten overdekning de 150 første meterne (7-11 meter). Veglinje S9-
N2B/N3A krysser gjennom stor svakhetssone ved Hetlebakka med ca. 12 meter overdekning og her 
forventes det behov for økt sikringsomfang. Det nordlige påhugget ligger i en svakhetssone og er svært 
krevende. Veglinje S9-N3B har bedre overdekning (ca. 22 meter) ved svakhetssonen og gunstigere 
påhuggsplassering i nord. 

Tiltak i neste planfase: Grunnundersøkelser i svakhetssone ved Gaupås og ved Hetlebakka, ved 
Birkelandsstemma, ved nordlig og sørlig påhugg for Hetlebakksåtatunnelen. 

S11 Langs Arnavågen går veglinjen i dagsone i sidebratt skredfarlig terreng med behov for omfattende 
skredsikring og stabilisering av løsmasser langs skjæringstoppene. 

Veglinjen har høye forskjæringer inn mot sørlig påhugg på Ytre Arna-tunnelen. Overdekningen i sørlige 
del av tunnelen er noe lav. Veglinjen går på bro og fylling over Gaupåsvatnet mot 
Høgehaugentunnelen. 

I Hetlebakksåtatunnelen krysser veglinje S11-N2B/N3A stor svakhetssone ved Hetlebakka med ca. 12 
meter overdekning og det forventes behov for økt sikringsomfang. Det nordlige påhugget ligger i en 
svakhetssone og er svært krevende. Veglinje S11-N3B har bedre overdekning (ca. 24 meter) ved 
svakhetssonen og gunstigere påhuggsplassering i nord. 

Tiltak i neste planfase: Detaljert kartlegging av skredfare og mulige sikringstiltak langs Arnavågen. 
Seismikk over sørlig påhugg for Ytre Arna tunnelen for å avdekke løsmassemektighet samt 
detaljkartlegging av sprekker. Grunnundersøkelser i svakhetssone ved Hetlebakka, ved 
Birkelandsstemma og ved nordlig påhugg for Hetlebakksåtatunnelen. 

N1 Veglinjen går over eksisterende Eikåstunnel i dagen med 1-2 meter vertikal avstand og inn i et 
krevende påhugg for Vetentunnelen. Kryssingen under Vikaleitet har liten overdekning (10 meter) og 
flere mindre svakhetssoner. Nordlig påhugg for Vetentunnelen har noe lav overdekning.  

Tiltak i neste planfase: Undersøke betongportallengde i Eikåstunnelen og løsninger for kryssing. Det 
må gjennomføres grunnundersøkelser ved kryssing under Vikaleitet, og kartlegging og optimalisering 
av påhuggene. Vurdering av skredfare ved sørlig påhugg. 

N2A og N2B Vegen i alt. N2A går gjennom Birkelandstunnelen uten spesielle utfordringer. Videre går N2A og N2B i 
daglinje med fyllinger og skjæringer. Ved Tuft blir skjæringene 30 meter høye med omfattende behov 
for sikring. 

I nord går veglinjen, både alt. N2a og N2b, i Falkangertunnelen som forventes å ha normale 
driveforhold. Nordlig påhugg for Falkangertunnelen har noe lav overdekning. 

Tiltak i neste planfase: Ytterligere sprekkekartlegging og skredfarevurdering fra sidebratt terreng samt 
undersøkelse av løsmasser på topp bergskjæring. 

N3A Inn mot Almåstunnelen går veglinjen tungt i terrenget med lange, tosidige bergskjæringer som er opp 
mot 30 meter høye, med potensial for kileutglidninger og forventet stort sikringsomfang. Tunnelen har 
noe lav overdekning ved nordlig påhugg. 

Tiltak i neste planfase: Kartlegging av sprekkesystemer og bruddmekanismer i bergskjæringene, og 
løsmassetykkelse på topp skjæring. Kartlegging og optimalisering av påhuggene. 
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N3b Veglinjen går på fylling gjennom Eikåsområdet til Vikaleitettunnelen med bratt påhuggsområde med 
betydelige mengder blokkmateriale som må sikres på skjæringstoppene. Tunnelen krysser under 
Vikaleitet med ca. 19 meter overdekning. Tunnelen har noe lav overdekning i nordlig påhugg. 

Tiltak i neste planfase: Ytterligere sprekkekartlegging ved sørlig påhugg, kartlegging av skredfare og 
mektighet på urmasser/løsmasser over forskjæringer. 

Tunnelrampe-

kryss 

Tiltak i neste planfase: Bergoverdekning i første del av tunnelrampene må undersøkes. Oppsprekking 
og bergmassekvalitet må kartlegges. Tredimensjonal stabilitetsanalyse for krysningen og kjerneboring 
for inputdata må vurderes. 
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Tabell 46: Antatt fordeling av sikringsklasser langs de ulike tunneltraséene. 

Tunnel A/B – SK I C – SK II D – SK III E – SK IV F – SK V Lengde 

Kvammetunnelen  2300 2500 200  5000 

Spåketunnelen S3  3000 2700 300 300 6300 

Spåketunnelen S9  2800 2800 300 300 6200 

Indre Arna   1300 200  1500 

Ytre Arna  900 900 100  1900 

Høgehaugentunnelen  200 200   400 

Blindetunnelen  600 600 100  1300 

Hetlebakkatunnelen   1700 300 100 2100 

Hetlebakksåtatunnelen 

S11 

 1100 1100 100 100 2400 

Hetlebakksåtatunnelen 

S9 

 1100 1050 200 100 2450 

Birkelandstunnelen 100 150 100   350 

Vikaleitettunnelen 200 2400 2550 250 100 5500 

Vetentunnelen  2400 2350 450 100 5300 

Almåstunnelen 1000 2000 1000 300  4300 

Falkangertunnelen  700 700 200  1600 
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