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Sammendrag:

Rapporten sammenstiller tidligere ingeniørgeologiske observasjoner, undersøkelser og vurderinger av disse, samt
kartlegging og undersøkelser som er utført sommeren 2012 for nytt og gjeldende tunnelalternativ 54. Statens
vegvesens Håndbok 021 danner grunnlaget for rapportens oppbygning, med en faktadel og en tolkningsdel.
Tunnelen er ca. 4,3 km lang, med sørøstre påhugg i Bagn på profil 770, og nordvestre påhugg ved Klossbøle på
profil 5080. Tunnelen vil gå i gneiser, hovedsakelig i det såkalte Kongsbergkomplekset, med estimerte Q-verdier i
prosjektområdet på 3-50, med en forventet representativ verdi på i underkant av 10. Det presiseres at dette er
estimater med den usikkerhet som vil være knyttet til dette. Det er observert 1-3, stedvis opptil 4 sprekkesett. Det
forventes plane og ru sprekkeoverflater.
Det er utført ett kjerneborhull og ett seismisk profil. Undersøkelsene viser at en markant sone/lineament parallelt
traséen ikke går i dypet. Det kan indikere at antatte svakhetssoner er overeksponert i terrengoverflaten. Det må
likevel forventes svakhetssoner. Det er kjent fra Kongsbergkomplekset at den i hovedsak kompetente bergmassen
er gjennomsatt av soner med knust berg og leire.
Overdekningen er god for hele tunnelen og det ventes ikke bergspenningsproblemer.
Det vurderes at et innlekkasjekrav på 15-20 l/min/100 m tunnel vil ivareta natur og miljø og hindre setningsskader.
Tunnelen er vurdert til å ligge i geoteknisk kategori 2.
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Innledning
Multiconsult er engasjert av Statens vegvesen for å utarbeide reguleringsplan for strekningen
E16 Bagn – Bjørgo. Parsellen er ca. 11 km lang og ligger i Oppland fylke, i kommunene SørAurdal og Nord-Aurdal.
Flere veglinjealternativer ble vurdert i forrige planfase, og ved oppstart av
reguleringsplanarbeidet var det vedtatt at det såkalte Alternativ 5d, med to tunneler med en kort
dagstrekning i mellom, skulle gjelde. I løpet av arbeidet med reguleringsplanen er imidlertid
dette alternativet erstattet av en veglinje med én lang tunnel på 4310 m. Denne nye linja kalles
alternativ 54. Deler av denne tunneltraséen ligger opptil 800 m lenger nordøst enn tidligere
utredede alternativer.
Foreliggende rapport sammenstiller tidligere ingeniørgeologiske observasjoner, undersøkelser
og vurderinger av disse, samt kartlegging og undersøkelser som er utført sommeren 2012 for
alternativ 54.
Statens vegvesens Håndbok 021 danner grunnlaget for rapportens oppbygning, med en faktadel
og en tolkningsdel. Feltobservasjoner utført 2011/2012 er beskrevet i faktadelen, mens tidligere
utført feltkartlegging er gjengitt i tolkningsdelen av rapporten i forbindelse med vurderingene
omkring forventede driveforhold for tunnelen.
Alle referanser er i teksten angitt med tall i klammeparantes, som referer til lista bakerst i
rapporten. En henvisning til for eksempel vegvesenets Håndbok 021 vil se slik ut; [25].

2.

Grunnlag
Notater og rapporter


Asplan Viak, 26. oktober 2010, utgave 02. Kommunedelplan med KU for E16 Bagn-Bjørgo.
Temarapport. Naturressurser. Høringsutkast.



Løvlien Georåd, 09.07.10. E16 Bagn-Bjørgo, Ingeniørgeologisk og geoteknisk rapport. 09138 rapport nr. 3.



Løvlien Georåd,11.11.2010. E16 Bagn-Bjørgo. Ingeniørgeologisk rapport for alternativene
2, 5c og 5d mellom Bagn og Kjerringsvingen. 09-138 rapport nr. 2.



Statens vegvesen, Veglaboratoriet, januar 1995. Oppdrag E-220A rapport nr. 1. E16
Geologisk undersøkelse av tunneltrase nord for Bagn.

Kartgrunnlag
Digitalt kartgrunnlag i koordinatsystem UTM32V har blitt benyttet for kartlegging og
opptegning.
Flyfoto


TerraTec, 1:15.000, serie nr. 8707 A01-07

Fotokilder


Ortofoto levert av oppdragsgiver



Google Earth, earth.google.com
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Geologiske kart
Som grunnlag for geologisk kartlegging og beskrivelse av regional geologi er følgende kart
benyttet:


HAMAR, 1:250.000, berggrunnskart (NGU; Nordgulen Ø., 1999).



AURDAL 1716 IV, 1:50.000, berggrunnskart, foreløpig utgave (NGU; Siedlecka A.,
2000).

Temakart
Fra NGUs kartdatabaser er det lastet ned følgende temakart for området:


Berggrunnskart, http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Berggrunn/



Løsmassekart, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/



Grunnvann/brønner, http://geo.ngu.no/kart/granada/

Mht. ras/skred er NVE og NGU sin fellesdatabase konferert:
 Skrednett, http://skrednett.no

3.
3.1

Regional geologi
Berggrunn
Berggrunnen i området hører til Norges grunnfjell [17]. Disse bergartene har vært lite påvirket
av den kaledonske fjellkjedefoldingen og består bl.a. av gneiser av proterozoisk alder, som
langs det meste av tunneltraséen (grønt på Figur 1). Gneisene her tilhører det såkalte
Kongsbergkomplekset, som finnes i området mellom Tyrifjorden og Krøderen, og som dukker
opp igjen mellom Bagn og Strondafjorden (en strekning på ca. 20 km) der erosjonen har fjernet
de overliggende, kaledonske skyvedekkene. Et karakteristisk trekk ved bl.a. amfibolitt i
Kongsbergkomplekset er at de er sterkt folierte og granatrike.
Fra Bagn og en kort bit sørover finnes en sterkt foliert øyegneis av ukjent alder (rosa på Figur
1), som skiller denne delen av Kongsbergkomplekset fra Randsfjordkomplekset lenger sør.
Dette er en av flere dyp- og gangbergarter vest for Oslofeltet.
Øst og vest for tunneltraséen ligger bergmasser tilhørende Os-Rødekkekomplekset, som er en
del av de kaledonske skyvedekkene, med bergarter av senproterozoisk alder, bl.a.
Vangsåsformasjonen (gult på Figur 1).
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Figur 1 Geologien langs tunneltrasé 54, fra ngu.no [12], målestokk her ca. 1:250.000. Traséens
omtrentlige plassering er markert med stiplet, sort linje. Rosa: “Øyegneis, granitt, foliert granitt” (skiller
Randsfjordkomplekset fra Kongsbergkomplekset). Grønt: “Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein,
amfibolitt” (tilhører Kongsbergkomplekset). Bergartsgrensen antas å utgjøre en forkastning [21]. Gul:
Vangsåsformasjonen, kvartsitt og sandstein [17].

Fra eksisterende tunnelanlegg [5, s. 58 og 59] vet man at det er markerte svakhetssoner med
knust berg og leire i Kongsbergkomplekset. Det er også en rekke sulfidførende soner som for en
stor del kan bestå av rustne glimmermasser. Mellom svakhetssonene er bergartene generelt
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sterke med gode stabilitetsforhold. Det er ikke meldt om større spenningsproblemer fra denne
regionen.
3.2

Løsmasser
Kart fra NGU viser at løsmassene over tunnelen består av morene, for det meste tynn morene,
se Figur 2.

Figur 2 Løsmassekart, fra NGU [13]. Traséens omtrentlige plassering er markert med stiplet, rød linje.
Gult: Elveavsetning. Sterk grønn: Tykk morene. Dus grønn (over det meste av tunnelen): Tynn morene.

4.

Overdekning, terrengprofil
Bergoverdekningen for tunnelen er god i hele tunnelens lengde, se tegning V002. Fra påhugget i
Bagn ved profil 770 øker overdekningen meget raskt, til maksoverdekning på ca. 230 m ved
profil ca. 1275. Derfra flater terrenget ut. Tunnelen går på stigning hele veien med en helning på
4,43%, og overdekningen minker dermed jevnt frem til Brennatjern der den er ca. 150 m. De
neste 500 m langs traséen stiger terrenget på igjen, for så å avta jevnt igjen frem mot nordvestre
påhugg på profil ca. 5080. Langs de siste 100 m av tunnelen er terrengoverdekningen 20-30 m.
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Feltobservasjoner
Befaringer
Multiconsult har i 2011 og 2012 gjennomført tre befaringer til prosjektområdet. Første befaring
var i september 2011. Det var alternativ 5d som gjaldt på det tidspunktet, og fokus var særlig på
påhuggsområdene for de to tunnelene i dette alternativet, da særlig ett av dem ville gitt store
anleggstekniske utfordringer. Det ble også gjort registreringer over tunneltraséene for dette
alternativet.
Andre befaring ble foretatt i mai 2012, denne gang i fellesskap med vegvesenets
ingeniørgeolog. Det var det nye alternativ 54 med én lang tunnel som skulle vurderes, og det var
påhuggsområdene som sto i fokus, med nordvestre påhugg ved Klossbøle og et justert sørøstre
påhugg i Bagn. Det ble dessuten gjort et besøk i en eksisterende tunnel tilhørende Skagerak
Kraft sammen med vassdragsteknisk ansvarlig for alle Skagerak sine kraftanlegg [10].
En tredje befaring ble foretatt i juni 2012 for å planlegge kjerneboring og refraksjonsseismikk,
samt se på påhuggene og potensiell rasfare ved sørøstre påhugg. Det ble i tillegg gjort noen
ingeniørgeologiske observasjoner langs tunneltraséen.
Første og tredje befaring er oppsummert i egne notater (vedlegg B og D), mens data fra befaring
nummer to er tatt direkte inn i foreliggende rapport. I det følgende presenteres registreringer fra
alle tre befaringene.

5.2

Sørøstre påhugg (Bagn, profil 770)
Sørøstre påhugg er planlagt å ligge ca. 250 m øst for kraftstasjonen i Bagn. Vegen vil fra sør
komme på bru over Begna og gå inn i fjellet ca. på kote 230, dvs. omtrent 10 m over vegen som
sees på Figur 3.
Bergarten i området er en øyegneis. Bergmassen har en knapt merkbar foliasjon og lite sprekker
i den glattskurte overflaten. Litt vest for påhuggsområdet, ved adkomsten for anleggstunnelen
inn til kraftverket, er berget stedvis gjennomsatt av relativt mange, lite gjennomsettende og
uregelmessig orienterte sprekker.
Tunnelportalen er tenkt plassert i et område med hovedsakelig bart berg i dagen, men østsiden
av planlagt portal ligger delvis inn i ei steinur, Figur 4. Ura ligger på 41 graders helning.
Dominerende blokkstørrelse i ura er 20-30 cm, med maks blokkstørrelse på 2-3 m3.
Det er en bratt fjellskrent over påhuggsområdet. Skrenten er studert kun på avstand, da
størsteparten av skråningen ikke er tilgjengelig uten klatreutstyr. Det ble gått befaring langs
skråningsfot samt i enkelte områder hvor det var forsvarlig også noe opp i skråningen. Det var
derfor mulig å få en grov oversikt over hele skråningen over portalen. Skråningen består for det
meste av bart berg og noe vegetasjon i form av buskas og spredte trær. I følge aktsomhetskart
for skred [20] er det risiko for både steinsprang og snøskred i området (Figur 5). Det er
imidlertid ikke angitt noen skredhendelser her.
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Figur 3 Sørøstre tunnelpåhugg ligger i kanten av ei ur. (Ortofoto fra SVV.)

Figur 4 Stor, løs blokk ved planlagt portalområde.
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Figur 5 Aktsomhetsområder for skred. (Påhuggsområdet markert med blått.) Utløsnings- og
utløpsområder for potensielle steinsprang (svart) og snøskred (rødt). Fra Skrednett [20].

5.3

Nordvestre påhugg (Klossbøle, profil 5080)
Påhugget kommer i et skogkledt område som vist på Figur 6. Det er en del morene i området,
men mektigheten ser ut til å være beskjeden. Det observeres berg i dagen ved profil 5050. Sør
for påhuggsområdet, i vegskjæringen langs eksisterende E16 (skimtes til høyre på Figur 6), er
gneisen stedvis småfoldet. Utenom foldene ligger foliasjonen med orientering 160-180 grader
og med 50 graders fall mot vest.
Se Figur 13 for nærbilde av påhuggsområdet.
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Figur 6 Påhuggsområdet ved Klossbøle. Selve påhugget er planlagt 30-40 m “bak” veien som går inn til
venstre på bildet. (Foto fra Google Earth.)

5.4

Over og rundt tunneltraséen
Alle blotninger og skjæringer som er observert over og rundt tunneltraséen består av gneiser.
Observasjonene som er gjort nærmest linja, bortsett fra påhuggsområdene, er fra den midtre
tredjedelen av traséen, på strekningen 2550 – 3800.
Ved profil 2550 er en blotning med brungrå gneis, der foliasjonen er orientert N161E/41°SV.
Blotningen viser ett sprekkesett og sporadiske sprekker. Ca 700 m sørvest for traséen, ved profil
3100 sees foliasjonssprekker med omtrent samme orientering som ved 2550, og med varierende
sprekkeavstand på 1-2 m. Sprekkene er plane. Ved profil 3200 er det en blotning med massivt,
breskurt berg. I et markert søkk ved profil 3775 observeres en mørk, grå båndgneis med
skuringsstriper. Foliasjonen har orienteringen N142E/45°SV. Fire-fem kvadratmeter berg er
synlig her. Utover foliasjonssprekkesettet observeres kun sporadiske sprekker. Omtrent ved
profil 3800, men 850 m SV for traséen like ved eksisterende E16, er det en flere meter høy
skjæring som gir et godt inntrykk av bergmassen, en grå glimmergneis (Figur 10). Her er
foliasjonen målt til N157E/44-50°SV. Strøk og fall for de to andre sprekkesettene som
observeres måles til N325E/70°NØ og N90E/70°S. En kan se tilnærmet horisontale sprekker i
skjæringa, men det ser ikke ut til at de utgjør et eget sprekkesett som går igjen her. På samme
profilnummer, men kun 100 m SV for traséen, observeres en bergblotning bestående av en lys
grå båndgneis med enkelte 1-2 cm tykke kvartsbånd. Foliasjonen måles her til N129E/49°SV.
Langs eksisterende E16, sørvest for tunnelens profil 4000, observeres flattliggende sprekker
(Figur 11), hvilket ikke er observert over tunneltraséen.
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Oppsummert måles altså foliasjonen til å ha strøkretning mellom 129 og 161 og fall mellom 41
og 50 grader mot SV. Der mye berg er synlig er det tre sprekkesett som opptrer, ellers
observeres kun ett sett og sporadiske sprekker i tillegg.
I terrenget observeres det som allerede var klart fra kart- og flyfotostudier, nemlig at det går
flere forsenkninger parallelt traséen, eller som krysser denne med noe varierende vinkel, se
eksempel i Figur 8.

Figur 7 Profil 3800, 100 m sørvest for traséen. Lysegrå båndgneis med kvartsbånd.
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Figur 8 Profil 3900, 100 m sørvest for tunneltraséen, ser i retning nordvest. En av flere tydelig
forsenkninger i terrenget som går omtrent parallelt traséen.

Figur 9 Ved profil ca. 2650, Nordre Brennatjern. Tunneltraséen går under tjernet (se Figur 14), her er
overdekningen omtrent 150 m.
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Figur 10 Like ved eksisterende E16, 850 m sørvest for traséens profil 3800. Glimmergneis med tre
sprekkesett.

Figur 11 Langs eksisterende E16, nedenfor Kyrkjebjørgo (ca. 800 m sørvest for profil 4000). Detaljer
forsvinner i bildet som er sammensatt av tre – men det er ment å illustrere en tydelig foliasjon og lokal
folding. Her observeres dessuten relativt flattliggende sprekker, hvilket ikke er observert over
tunneltraséen.

5.5

Observasjoner fra eksisterende tunnel
Det ble foretatt en befaring i en av Skagerak Kraft sine tunneler i området, nærmere bestemt en
tverrslagstunnel til overføringstunnel for Bagn kraftverk. Den drøyt 200 m lange
tverrslagstunnelen går under eksisterende E16 omtrent 1300 m sørvest for Nordre Brennatjern
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(profil 2650). Tunnelen går i retning sørvest/nordøst, dvs. vinkelrett eller med stor vinkel til
hovedstrukturene i terrenget og foliasjonen i området, slik at det var mulig å få et lite snitt.
Geologien i tunnelen kan karakteriseres som “god” for tunnelformål. Det er noen mindre
leirfylte soner parallelt med foliasjonen. Tunnelen er relativt tørr, med noe fukt og drypp lokalt.
Det er satt få bolter og det er ingen bergsikring utover disse. Det ble opplyst at forholdene i
overføringstunnelen er bedre, og at det der ikke er satt bolter. Foliasjonen er tydelig og lik det
som er kartlagt forøvrig i prosjektområdet. Man kunne se noe folding av berget lokalt og det er
slirer og bånd som stadig endrer form og utstrekning. Ved driving av tunnelen har berget brutt
langs foliasjonen, noe som har gitt tunnelhengen et karakteristisk utseende med flatt vederlag på
den ene siden.
Bagn kraftverk er nå eid av Skagerak Kraft AS. I følge Skagerak Kraft har de ingen geologiske
rapporter eller kart/tegninger fra utbyggingen av anlegget og tilhørende tunneler. Se imidlertid
avsnitt 10.5 for noe mer info om forholdene ved kraftverket.

6.
6.1

Grunnundersøkelser
Bergkontrollboringer
Det er utført en rekke grunnboringer i prosjektområdet. For gjeldende trasé 54 er det
bergkontrollboringer ved nordvestre påhugg som er relevante. Boringene viser fra 2,3 til 6 m
løsmasse, med et lite flertall registreringer på ca. 4 m løsmasse. Massene består av morene.

Figur 12 Bergkontrollboringer ved Klossbøle (nordvestre tunnelpåhugg). Tunnelen er skissert med rødt.
Grønn sirkel markerer punkt “F247” (se Figur 13).
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Figur 13 Området for nordvestre påhugg. Stikka viser bergkontrollboringspunkt “F247”, der det er registrert
3,4 m løsmasser.

6.2

Kjerneboring
Det er boret ett kjernehull, K01, med ansett 30 m vest for senterlinja, ved profil ca. 2580. Hullet
er 159 m langt og boret med 45 graders helning. Hullet ender dermed ca. 40 m over fremtidig
tunnelheng, omtrent 80 m nordøst for traséen. Kjernene består av gneis, vekslende kvartsrik og
amfibolittisk, og med varierende innhold av granat. Det ble utført vanntapsmålinger i
forbindelse med kjerneboringen, og resultatene var fra 0 til 8 L, dvs. lav til moderat
permeabilitet. For alle loggeresultater, se vedlegg F.
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Figur 14 Kjernehull K01 ved profil ca. 2580. Hullet går delvis under Nordre Brennatjern.

Figur 15 Kjerner fra borhull K01, 84-91 m. Kvartsrik gneis.
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Figur 16 Kjerner fra borhull K01, 154-159 m. Amfibolittrik gneis med granater, kvarts i siste kjernemeter.

6.3

Geofysiske undersøkelser
Det er utført refraksjonsseismiske undersøkelser ved profil ca. 3600 (ca. 135 m over planlagt
tunnelheng) for å undersøke forløpet til eventuelle svakhetssoner i området, samt bestemme
løsmassetykkelsen. Det ble skutt et 300 m langt profil på tvers av traséen og lineamenter
parallelt denne. Rapporten er lagt ved som vedlegg A. Det ble ikke registrert noen
lavhastighetssoner. Lydhastigheten i berg ble registrert til 5000-5200 m/s. Løsmassetykkelsen
langs profilet ble beregnet til 0-3 m.

Figur 17 Seismisk profil S1-S2 ved profil ca. 3600.
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Figur 18 Start seismisk profil. Ser i retning nordøst mot S2.

7.
7.1

Laboratorieundersøkelser
Motstand mot knusing (Los Angeles-metoden)
Det er gjort LA-test på to steinprøver, se vedlegg C for labrapport. Prøve 1 ble tatt fra skjæring i
dagen langs eksisterende E16, ved profil ca. 3500 for gammelt veglinjealternativ 5d. Prøve 2 er
hentet ved Bagn kraftverk. Testene gav LA-verdiene 21 og 17, som plasserer dem i kategoriene
LA25 og LA20.

7.2

Borbarhetsegenskaper (DRI og BWI)
For å få undersøkt borbarhetsegenskapene til bergmassen ble det utført testing på materiale fra
kjernehullet. Det ble testet på materiale fra nær bunnen av hullet, fra 149-153 m. Testingen gav
en borsynkindeks (DRI) på 33, som kategoriseres som “lav”. Videre ble borslitesjeindeksen
(BWI) funnet å være 30, også “lav”.
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Figur 19 Grafisk fremstilling av DRI (SINTEF, vedlegg G).

Figur 20 Grafisk fremstilling av BWI (SINTEF, vedlegg G).
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Påhuggsområdene
Sørøstre påhugg (Bagn, profil 770)
Steinura ved påhuggsområdet er av ukjent mektighet. Det ser ikke ut til at ura får tilført noe
særlig nytt materiale, og det er heller ikke andre tegn på rasaktivitet i området. I de nedre deler
av skråningen, hvor tilkomst var mulig uten klatring, registreres det et område med potensielt
ustabile masser omtrent 30 m over dagens vegbane og noen meter øst for tunnellinjen. Det er
rimelig å anta at tilsvarende ustabile blokker kan eksistere ellers i skråningen, og en
detaljkartlegging av rasfaren i skråningen bør derfor utføres. Dette må gjøres ved bruk av
tausikring.
Det er utført egen steinspranganalyse for sørøstre portal, se notat i vedlegg E. Formålet var å
vurdere aktuelle rasbaner for eventuelle steinsprang, samt vurdere sannsynlig bevegelsesenergi
til steinblokker som kan treffe portalkonstruksjonen. De utførte simuleringene viser at stein som
løsner i skråningen over portalen med stor sannsynlighet vil kunne treffe portal og veg, med en
bevegelsesenergi på inntil 2800 kJ. Av tiltak anbefales en kombinasjon av bergsikring og
fendrende tiltak på tunnelportal. For flere detaljer og drøftinger vises det til analysenotatet.
Optimal plassering av påhugget vil være et resultat av ulike faktorer, som fare for nedfall og
urmasser i portalområdet. Dette kan være gjenstand for nærmere studier i neste planfase.
Aktsomhetskart for skred (se Figur 5) viser potensial for både steinsprang og snøskred. Snø/israsfaren bør også vurderes nærmere.
Den nordvest/sørøstgående skrenten som krysser traséen omtrent ved profil 830 kan utgjøre en
svakhetssone.
Nordvestre påhugg (Klossbøle, profil 5080)
Her er terrenget av en slik art at steinsprang og skred ikke er et tema. Det ventes ingen spesielle
utfordringer ved etablering av dette påhugget.

10.

Bergmasseklassifisering
Alle observasjoner fra prosjektområdet, også de som er utført for tidligere tunnelalternativer,
anses som relevante, da bergarten er den samme og tilhører samme formasjoner/komplekser i
hele området.
I det følgende gjengis estimater av bergmasseklassifisering i henhold til Q-systemet [6].

10.1 Q-verdier, berg i dagen
Q-verdier (estimerte verdier basert på feltkartlegging):
RQD: 80-90
Jn:

3 - 9 (hhv. ett sprekkesett + villsprekker / tre sprekkesett)

Jr:

1,5 (ru, plane)

Ja:

1 - 2 (uomvandlede sprekker / svakt omvandlede sprekkeflater)

Jw:

1,0 (det forventes generelt sett ikke stabilitetsproblemer som følge av innlekkasje)

SRF: 1,0 (spenningsfaktor ikke benyttet i vurderingen, satt til verdien 1)
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RQD Jr Jw
 
Jn Ja SRF
80 1,5 1
   6,7
9 2 1
90 1,5 1
    45
3 1 1

Qmin 
Qmaks

10.2 Q-verdier, fra kjerneprøver
Det er estimert Q-verdier for prøver fra kjerneborhullet. Valg av parameterverdier må delvis
gjøres ved å støtte seg på andre kartleggingsdata, ellers blir bergmassens Q-verdier der kjernene
er tatt ut altfor stor. (For mer om usikkerheter, se avsnitt 12.) I estimatene nedenfor er RQD tatt
direkte fra kjernene. Kjernene er ikke orienterte, dvs. at sprekkeplanenes orientering heller ikke
kan bestemmes fra kjernene direkte. Jn kan derfor være vanskelig å bestemme. Eventuelle
horisontale sprekker vil på et hull som er boret med 45 graders helning fremkomme som
sprekker som går 45 grader ift. kjernen. Det vil imidlertid også vertikale sprekker gjøre.
Kjernene fra hull K01 viser sprekker som står 45 grader med kjernene, men hyppigheten er
liten. Basert på kartlegging i dagen velges Jn til å ligge i intervallet 3-9. I tillegg regnes det ut et
verste-tilfelle-scenario med fire sprekkesett, der et eventuelt horisontalt sprekkesett opptrer
sammen med foliasjonen og to vertikale sett. Det er ellers regnet ut Qmin og Qmaks for
kjerneseksjonene vist i Figur 15 og Figur 16, med hhv. kvartsrik og amfibolittisk gneis, samt en
snittverdi for hele hullets lengde, da dagfjellsonen ikke skiller seg særlig mye fra resten av
hullet.
Q-verdier for kvartsrik gneis fra 84-91 meters dyp:
RQD: 40-100
Jn:

3-9 (hhv. ett sprekkesett + villsprekker / tre sprekkesett)

Jr:

1,5

Ja:

1-2 (uomvandlede sprekker / svakt omvandlede sprekkeflater)

Jw:

1,0 (det forventes generelt sett ikke stabilitetsproblemer som følge av innlekkasje)

SRF: 1,0 (spenningsfaktor ikke benyttet i vurderingen, satt til verdien 1)

Q

RQD Jr Jw
 
Jn Ja SRF

Qmin 

40 1,5 1
   3,3
9 2 1

Qmaks 

100 1,5 1
   50
3 1 1
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Q-verdier for amfibolittisk gneis fra 154-159 meters dyp:
RQD: 70-95
Jn:

3-9 (hhv. ett sprekkesett + villsprekker / tre sprekkesett)

Jr:

1,5

Ja:

1-2 (uomvandlede sprekker / svakt omvandlede sprekkeflater)

Jw:

1,0 (det forventes generelt sett ikke stabilitetsproblemer som følge av innlekkasje)

SRF: 1,0 (spenningsfaktor ikke benyttet i vurderingen, satt til verdien 1)

Qmin 

70 1,5 1
   5,8
9 2 1

Qmaks 

95 1,5 1
   47,5
3 1 1

Q-verdi som Qmin, men med fire eller flere sprekkesett:

Q 

40 1,5 1
  2
15 2 1

Q-verdi for hele hullet, med gjennomsnittsverdier av alle parametrene, med Jn valgt til 9 (tre
sprekkesett):

Qsnitt 

83,7 1,44 1

  8,0
9 1,68 1

10.3 Vurdering av utregnede Q-verdier
Q-verdiene som er regnet ut er generelt gode mht. tunneldriving og –sikring. Det understrekes
imidlertid at den laveste Q-verdien fra kartleggingen i dagen (Q = 7,5, ref. vedlegg D) var fra en
skjæring (Figur 10), der flere sprekker er synlig enn ved mindre blotninger. Kanskje betyr det at
en Q-verdi under 10 er mest representativt for prosjektområdet.
10.4 Bergartsstyrke og borbarhet
Under kartleggingen i felt over tunneltraséen (i Kongsbergkomplekset) ble det brukt hammer til
å gjøre en enkel test av bergartsstyrke, basert på ISRM [3]. Testen er en meget forenklet versjon
av schmidthammertesten. For alle undersøkte blotninger ble resultatet for bergmassen “Meget
sterk”, hvilket indikerer en énaksial trykkfasthet på 100-250 MPa.
Borbarhetstestene viste lav borsynk og lav borslitasje. Det siste skyldes antakelig at testen ble
gjort på amfibolittisk gneis. Borslitasjen må forventes å bli høyere i kvartsrik gneis, som
kjernehullet viser ligger i veksling med annen type gneis.
Los Angeles-verdiene tilsier at materialene ihht. HB021 kan brukes til dekker med ÅDT inntil
5000-15000, og for øvrig i bærelag og forsterkningslag for alle ÅDT.
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Vi antar at prøveresultatene er representative for området, men avvik kan forekomme.
10.5 Oppsprekking
Det observeres ett til tre sprekkesett over og rundt området for tunneltraséen. Mellom Bagn
kraftstasjon og påhugg for alternativ 54 er det observert 3-4 sprekkesett [9], hvorav to er nær
horisontale. Fra [5 s. 59] har vi at det ved utsprengning av kraftverket ble påtruffet skjærsoner
og knusningssoner med rust og enkelte vannførende slepper. Det var ofte en kubisk
oppsprekking. Det er naturlig å forvente generelt dårligere forhold ved påhuggene enn for resten
av traséen. Av sprekkeflatekarakter forventes plane og ru overflater, ref. vedlegg F samt [9].
Fra [17] har vi at øyegneisen i Bagn (skillet mellom Kongsberg- og Randsfjordkompleksene) er
“sterkt foliert”, mens vi har observert en øyegneis med knapt merkbar foliasjon, se avsnitt 5.2.
Vi må ta høyde for at forholdene innover langs tunneltraséen, bak den blankskurte
bergoverflaten vi har observert, ligner mer på forholdene som beskrives for dette
bergartskomplekset generelt.
10.6 Svakhetssoner
Fordypninger i terrenget langs tunneltraséen gjør det i utgangspunktet naturlig å forvente flere
svakhetssoner, og fra [5] har vi at det generelt kan forventes svakhetssoner innimellom
kompetent berg for store deler av tunneltraséen. Seismikk og kjerneboring viser imidlertid at en
markant sone parallelt traséen ikke går i dypet. De fleste antatt moderate til store
svakhetssonene ut ifra kart/flyfoto stryker i nordvestlig retning parallelt isbevegelsesretningen.
Det er derfor sannsynlig at de er overeksponert i terrengoverflaten [9]. Det må forventes
svakhetssoner i form av oppknust, leirinfisert berg langs traséen, men antakelig i mindre omfang
enn det terrengformene umiddelbart kan tyde på. Sulfidførende soner kan utgjøre svakheter i
bergmassen [5], og sulfider forvitrer raskt og gir korrosivt miljø [24].
10.7 Overdekning og bergspenninger
Ettersom bergoverdekningen for tunnelen er moderat, ventes det moderate spenningsforhold [9].
Gitt overdekning på opp mot 230 m forventes vertikalspenning opp mot ca. 6 MPa. Dette er
forholdsvis lavt og en kan antakelig se bort fra problemer med høye bergspenninger i tunnelen.
Det er ikke utført spenningsmålinger, men vi forventer ikke spenninger som kan skape
problemer for tunneldrivingen. Som nevnt i avsnitt 3.1 er det ikke meldt om spesielle
bergspenningsproblemer i Kongbergkomplekset. Det anses ikke som nødvendig å gjøre
bergspenningsmålinger som en del av forundersøkelsene.
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Hydrogeologi: Grunnvann og brønner, injeksjonsopplegg

11.1 Nedbørfelt, vassdrag og vannbalanse
Begnavassdraget er en del av Valdres vannområde som igjen er en del av vannregion VestViken [1]. Tunnelen går under delnedbørfelt regine-enhet 012.J5 [19]. Selve hovedvassdraget,
Begna, er regulert og inntakstunnelen fra Aurdalssdammen til kraftstasjonene ved Bagn ligger
vest for den planlagte vegtunnelen.

Månedsmiddelnedbør ‐ Fagernes
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Figur 21 Månedsmiddelnedbør – Fagernes [11].

Årsmiddelnedbøren i området er på 500 til i overkant av 600 mm i året. Ved nærmeste
målestasjon som er i drift, er årsmiddelnedbøren 520 mm i året og fordelt over året som vist i
Figur 21. Som vist i figuren kommer mye av nedbøren i vekstsesongen.
Området over tunnelen har avrenning til Begna via to bekker. Nordre del drenerer til Pisla som
renner ut i Begna oppstrøms dammen. I nedbørfeltet til Pisla ligger det noen få myrer. Søndre
del av området over tunneltraséen drenerer til Sagbekken som renner ut i Begna rett vest av
Bagn. I dette nedbørfeltet finner en også noen myrer samt de to Brennatjern som ligger i et
markert lineament.
Fordampningen er avhengig av en rekke faktorer som topografi, temperatur, luftfuktighet, vind
og vindretning, vegetasjon, høyde over havet og størrelsen på åpne vannspeil. Fordampning
måles ved enkelte meteorologiske stasjoner, eller en kan benytte en av flere empiriske formler
som f.eks. Turcs formel:
ET = N / [0,90 + (N/It)2]1/2
der ET er årlig fordampning i mm, N er årlig nedbør i mm og It=300+25t+0,05t3 hvor t er årlig
gjennomsnittstemperatur [2].
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Årsmiddeltemperaturen ved samme stasjon er 2,3 ºC. Månedsmiddeltemperaturen fordelt over
året er vist i Figur 22. Basert på Turcs formel er den estimerte verdien ET for Fagernes utregnet
til 267 mm, dvs. ca. 50 % av årsmiddelnedbøren.
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Figur 22 Månedsmiddeltemperatur – Fagernes [11].

Årsmiddelavrenningen i området er rundt 8 l/s/km2 [19], noe som tilsvarer 252 mm/år. Dette er
både overflateavrenning til åpent vann, samt vann som har infiltrert i grunnen og kommet opp
til overflaten igjen. Det vil si at ikke alle de 252 mm er rein overflatevann-avrenning.
Ser vi på vannbalansen etter at fordampningen har blitt trukket fra årlig nedbør, er restvolumet
253 mm/år noe som stemmer bra med avrenningskartet. En del av dette volumet går altså til
infiltrasjon til grunnvannsforekomsten. Infiltrasjonen til grunnvannsforekomsten er anslått
basert på erfaringer fra lignende terreng med morenemasser, til å være 15 – 20 % av
årsnedbøren (tilsvarer 78 - 104 mm/år).
Rein overflateavrenning er da estimert til 174 – 148 mm/år (33 til 28 % av årsnedbør). Tabell 1
viser en oppsummering av vannbalansen.

Årsmiddel [mm]
Prosentandel av
nedbør [%]

Nedbør
(Met.inst.)
520

Fordampning
(Turcs formel)
267

Avrenning
(NVE-atlas)
252

Overflateavrenning
(erfaringstall)
174 – 148

100

51

48

33 – 28

Infiltrasjon
(erfaringstall)
78
104
15

20

Tabell 1 Vannbalanse for tunnel Bagn – Bjørgo.

Om man antar en influenssone på 300 m på hver side langs tunneltraséen [4] gir dette et
infiltrasjonsareal på 60 000 m2 per 100 m tunnel. Med forutsetningene over, tilsier dette
nydannelse av grunnvann innenfor antatt influenssone på ca. 12 l/min per 100 m tunnel ved 20
% infiltrasjon og 8 l/min per 100 m tunnel ved 15 % infiltrasjon. Dette er teoretisk vurderte
gjennomsnittsverdier basert på en nedbørstasjon et stykke unna samt erfaringsbaserte,
prosentvise mengdevurderinger. Andel av infiltrert nedbør som drenerer til en tunnel, vil variere
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lokalt med oppsprekkingsgraden (den hydrauliske ledningsevnen i berg) samt antallet
svakhetssoner som krysses, da de fleste norske bergarter har ekstremt lav primær hydraulisk
ledningsevne (permeabilitet). Der det er sprekkesoner med høy hydraulisk ledningsevne
(permeabilitet) vil det også kunne drenere vann til tunnelen fra områder lenger unna enn 300 m.
Innenfor faget integrert vannressursforvaltning er det vanlig ikke å forbruke mer enn ca. 50 %
av estimert mating til grunnvannsforekomster for å opprettholde en bærekraftig
ressursforvaltning [16]. Det indikerer at en for tunnelen som en helhet bør ligge i området rundt
5 l/min/100 m i innlekkasjegrense.
Vurderingene tar imidlertid ikke hensyn til eventuelt grunnvann som strømmer inn i det
”definerte” influensområdet. Både influensområdene og infiltrasjonsforholdene varierer, så over
nevnte verdier kan ikke anses som noen fasit på om en får påvirkning eller ikke, men verdiene
stemmer bra med erfaringstall.
11.2 Grunnvann i løsmasser
Tunnelen går i et område hvor løsmassene ifølge NGU sitt løsmassekart består av et tynt
morenedekke (Figur 2). Hele området over tunnelen er vurdert til å være uten
grunnvannspotensiale i løsmasser (Figur 23). Som beskrevet i kap. 11.4 er det minst én brønn i
løsmasser over tunnelen. Kapasiteten til denne er ikke kjent.
Det er skutt et seismisk profil over tunneltraséen (ved profil 3600). I dette området er det 0 – 3
m til berg (vedlegg A), og hastigheten indikerer at grunnvannsspeilet ligger under bergflaten i
dette profilet.

E16 Bagn - Bjørgo
215901-RIGberg-RAP-001
Ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan

Revisjon:
Dato:
Side:

00
19.11.2012
30 av 36

Figur 23 Fra GRANADA – Nasjonal grunnvannsdatabase [14]. Traséens omtrentlige plassering er markert
med stiplet, sort linje.

11.3 Grunnvann i berg
Berggrunnen over tunnelen består av gneiser. Norske bergarter har neglisjerbar primær
porøsitet, og grunnvann finnes derfor kun i sprekkesystemene. Mulighetene for å finne vann (og
evt. drenere områder over tunnelen) er derfor sammenfallende med oppsprekkingen og
oppsprekkingsgraden. Den hydrauliske ledningsevnen (permeabiliteten) til fjellet er lav og
magasinkapasiteten liten. Tettheten (og magasinkapasiteten i fjell) vil avhenge av
oppsprekkingsgraden og karakteristikken til sprekkene, samt sprekkenes orientering i forhold til
tunnelen.
Ser en bort fra karstfenomen, hvor strømning ofte forekommer som kanalstrømning, ligger den
hydrauliske ledningsevnen i oppsprukne norske krystallinske bergarter vanligvis mellom 10-8 og
10-4 m/s, og porøsiteten ligger i området fra under 1 % til 5 %. For enkelte sandsteiner,
vulkanske bergarter og oppsprukne intrusiver kan nok både porøsitet og hydraulisk
ledningsevne være høyere.
Hydraulisk ledningsevne (permeabilitet) kan beregnes på flere måter. Den mest vanlige
målemetoden er vanntapsmåling eller Lugeon-test. 1 Lugeon er definert som vanntapet i liter
per minutt per meter borhull ved et overtrykk på 1 MPa. Metoden ble opprinnelig utviklet for å
bestemme hydraulisk ledningsevne i homogen sand, men er også mye brukt i borhull i berg. Det
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er verdt å merke seg at den beregnede L-verdien er et gjennomsnitt i målerintervallet. Ved en
enkeltlekkasje i en sprekk i et ellers tett berg, vil L-verdien variere med målelengden. 1 Lugeon
tilsvarer, under ideelle forhold, en hydraulisk ledningsevne på 2,3 ·10-7 m/s [15].
Det er boret et kjerneborhull over tunnelen. Plasseringen er vist på tegning V004. Resultatene
av kjerneboringene er presentert i vedlegg F. En oppsummering av beregnet hydraulisk
ledningsevne basert på resultatene av vanntapsmålingene er vist i Tabell 2.
Kjerneborhull er normalt plassert for å krysse problemområder og soner som kan føre til
stabilitetsproblemer eller større innlekkasjer, slik at bergmassekvaliteten og
oppsprekkingsgraden i kjerneborhull er sannsynlig representativ eller større enn for bergmassen
for øvrig langs traséen.
Høyeste målte Lugeon-verdi var 8 (1,8·10-6 m/s). Denne verdien ble målt relativt grunt i hullet.
Generelt indikerer målingene lav hydraulisk ledningsevne, dvs. tett berg. Målingene er ikke
utført kontinuerlig i hele hullets lengde, men de utførte målingene i den nedre delen av hullet
viser null vanntap.
Vanngiverevnen i brønner registrert i NGU sin database [14] indikerer det samme. Bergarten er
relativt tett.
Fra

Til

Lugeon

K (m/s)

-3,0
-7,5
-11,4
-15,9
-26,1
-35,1
-44,1
-51,2
-60,2
-70,7
-79,5
-88,5
-97,2
-105,7
-114,7
-122,7
-131,3
-140,3
-149,3
-153,9

-8,0
-12,5
-16,4
-20,9
-31,1
-40,1
-49,1
-56,2
-65,2
-75,7
-84,5
-93,5
-102,2
-110,7
-119,7
-127,7
-136,3
-145,3
-154,3
-158,9

7
8
6
2
1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,6 ·10-6
1,8 ·10-6
1,4 ·10-6
4,6 ·10-7
2,3 ·10-7
2,3 ·10-7
0
4,6 ·10-7
0
4,6 ·10-7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommentar

Ikke målt kontinuerlig

Tabell 2 Vanntapsmålinger i kjerneborhull K01.

11.4 Registrerte brønner
Beboerne over tunnelen er ikke tilknyttet kommunalt VA-nett. De nærmeste registrerte
brønnene som kan bli påvirket av tunnelen, er vist i Tabell 3. Beboerne på gnr/bnr 37/1 har vi
ikke kommet i kontakt med, men de har høyst sannsynlig en brønn. Ingen av brønnene er
registrert i NGU sin brønndatabase.
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Gnr/Bnr

Plassering

Navn

Brønn
[år]

Dyp
[m]

Kvalitet/kapasitet

102/50

10-20 m sør for
linjen ved profil
4980

Kenneth og Tone
Madsstuen

Brønn i berg
/ 2010

60

God kvalitet, usikkert
på kapasitet, men
høyere enn forbruket.

102/11

100 m sør for linjen
ved profil 4810

Per Inge Viken

Brønn i
løsmasse /
1993

3

Kristian Fossen/Heidi
Iren Nerbråten

Brønn i berg
/ år ukjent

100

Ole Bjørn Odden

Ukjent

35/5
37/1

100 m sørvest for
linjen ved profil
4410
150 m øst for linjen
ved profil 1200

God kvalitet og
kapasitet. Usikker på
eksakte tall.
Har ikke fått kontakt.

Tabell 3 De nærmeste brønnene / beboerne over tunnelen.

11.5 Oppsummering
Området over tunnelen har avrenning til Begna via to bekker. Over tunneltraséen finner en noen
myrer samt de to Brennatjerni som ligger i et markert lineament. Tunnelen går i et område hvor
løsmassene ifølge NGU sitt løsmassekart består av et tynt morenedekke uten
grunnvannspotensiale i løsmasser.
Løsmassene er ikke kartlagt i detalj, men de er sannsynligvis ikke setningsømfintlige. Det er lite
bebyggelse over tunnelen, så faren for setningsskader som følge av grunnvannsdrenering er
liten.
Kjerneborhullet er boret rett ved, og i, lineamentet som går igjennom Brennatjerni. Resultatene
av vanntapsmålingene indikerer at det er lite oppsprukket og at berget er relativt tett i dette
lineamentet. I det refraksjonsseismiske profilet som krysser det samme lineamentet litt lenger
nord, er det ikke påvist noen lavhastighetssoner i berget. De utførte undersøkelsene indikerer at
faren for drenering / uttørking av natur som følge av tunnelen er liten.
Vanntapsmålingene indikerer at berget har relativt lav hydraulisk ledningsevne som avtar mot
dypet. Det er derfor lite sannsynlig at en vil få store innlekkasjemengder i tunnelen. Større
enkelt-lekkasjer vil imidlertid kunne forekomme.
11.6 Innlekkasjekrav, injeksjonsarbeider
De teoretiske vurderingene i kap. 11.1 indikerer at for tunnelen samlet bør innlekkasjene ligge
innenfor 5 l/min/100 m for å opprettholde vannbalansen. Vurderingene tar imidlertid ikke
hensyn til evt. grunnvann som strømmer inn i det ”definerte” influensområdet. Både
influensområdene og infiltrasjonsforholdene varierer, så over nevnte verdier kan ikke anses som
noen fasit på om en får påvirkning eller ikke, men verdiene stemmer bra med erfaringstall i
setningsømfintlige områder.
Basert på det vi vet nå, er berget relativt tett, og løsmassene neppe setningsømfintlige.
Sannsynligheten for store innlekkasjer og faren for skade på bygninger og natur er derfor liten.
Det er derfor sannsynlig at et injeksjonsopplegg som har som målsetting å ikke ha større
innlekkasje enn 15-20 l/min/100m noe sted i tunnelen, vil være tilstrekkelig.

12.

Måleusikkerhet, spesiell risiko
De største partiene med eksponert berg som er kartlagt er et stykke unna traséen, langs og i
umiddelbar nærhet til eksisterende E16. I det ligger selvsagt usikkerheten om at forholdene kan
være noe annerledes langs tunneltraséen.
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Usikkerhet ved feltkartlegging kan knyttes til måleusikkerhet ved strøk- og fallmålinger (+/-5o)
samt vurdering av oppsprekkingsgrad, sprekkefylling, sprekkeoverflate og andre parametere
som inngår i Q-systemet. I tillegg må tas i betraktning at feltobservasjoner normalt er av
forvitret dagberg, noe som kan gi et konservativt inntrykk av bergmassens egenskaper. På den
annen side vil ofte oppstikkende bergblotninger representere mer forvitringsdyktig bergmasse
enn svakhetssoner som vanligvis vil danne overdekte forsenkninger i terrenget. Dette kan på sin
side bidra til for positive fortolkninger av bergmassekvaliteten.
Når det gjelder kjernelogging vil eventuelle sprekker parallelt kjernehullet bli underrepresentert.
Sprekkeruheten Jr kan fort bli konservativ ved kjernelogging, og sprekkefyllingstallet Ja kan bli
for lavt pga. bruken av spylevann under boringen [7].
På tross av den usikkerheten som alltid vil finnes ved feltkartlegging og undersøkelser, så
vurderes forholdene for tunnelen som rimelig oversiktlige og greie. Basert på dagens kunnskap
ventes ingen spesielle utfordringer ved tunneldrivingen. (Se avsnitt 13.2 for nærmere
vurderinger av vanskelighetsgrad.)

13.

Geoteknisk kategori og kontrollomfang

13.1 Definisjoner og prinsipper
Tunnelprosjekter deles inn i geoteknisk kategori (GK) 1, 2 eller 3. GK fremkommer på
bakgrunn av pålitelighetsklassen CC/RC (forholdet konsekvensklasse og ønsket sikkerhet) og
vanskelighetsgrad [18, side 11].
Krav til omfang og nivå av prosjekteringskontroll er definert iht. pålitelighetsklasse [18, side
23]. For utførelses-/byggeplasskontroll legger Eurokode 7 opp til kontrollplan definert ut fra GK
[23, side 40-42].
Eurokode 7 omhandler altså ikke krav til kontroll av prosjekteringen i de ulike geotekniske
kategoriene [18, side 23], men GK gjenspeiler risikoen ved prosjektet og en foreløpig
fastsettelse av GK bør gjøres tidlig. GK bør kontrolleres og om nødvendig endres etter hvert
trinn i prosjekterings- og byggefasen [17, side C2]. I tillegg sier Håndbok 021 at geologisk
rapport for reguleringsplanfasen skal inneholde forslag om bemanning og nødvendig
kompetanse til de som skal følge opp i byggefasen [25, side 8]. Dette vil være avhengig av
nødvendig nivå på kontrollplanen, som altså foreslås definert ut fra GK.
13.2 Vurderinger av GK for tunnelen
CC/RC finnes fra tabell NA.A1 i NS-EN 1990 [22]. Vegtunneler sorterer under ”Grunn- og
fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg..” De er delt i to for hhv. ”..kompliserte
tilfeller” og “..enkle og oversiktlige grunnforhold”. Med dagens kunnskaper om
grunnforholdene langs alternativ 54 legges “..enkle og oversiktlige grunnforhold” til grunn, som
gir pålitelighetsklasse 1 eller 2. Ved vurdering av pålitelighetsklasse skal det også tas hensyn til
omkringliggende områder og byggverk [22]. Dette, sammen med den usikkerheten rundt
grunnforhold som alltid vil ligge der for en tunnel av denne lengden, gjør at CC/RC 2 velges.
Nivået for prosjekteringskontrollen blir dermed “Normal kontroll”, som innebærer egenkontroll
og sidemannskontroll/kollegakontroll [18, side 23].
Vanskelighetsgraden vurderes til “Middels”, hvilket innebærer ”Noe uoversiktlig eller
vanskelige grunnforhold…” [18, side 11].
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Fra Tabell 4 får vi dermed at tunnelen havner i GK 2.

Vanskelighetsgrad
Pålitelighetsklasse

Lav

Middels

Høy

CC/RC 1

1

1

2

CC/RC 2

1

2

2/3

CC/RC 3

2

2/3

3

Tabell 4 Definisjon av geoteknisk kategori (fra Eurokode7-veileder)

I følge Eurokode 7 skal kontroll i byggefasen innenfor geoteknisk kategori 2 omfatte
registrering ved inspeksjon/befaring, samt måling av geotekniske parametere/egenskaper [18,
side 25]. For dette prosjektet vil det for eksempel omfatte ingeniørgeologisk kartlegging av
salvene og punktvis testing av for eksempel leire, og regelmessig rapportering.
Det skal allerede på reguleringsplannivå gjøres vurderinger omkring bemanning og nødvendig
kompetanse i byggefasen, basert på de forventede geologiske utfordringer [25]. For dette
prosjektet anbefales kontinuerlig kartlegging av salvene, ofte kalt “Byggherrens halvtime”, der
en representant for byggherren får den nødvendige tid til registreringer og sikringsdesign etter
hvert som tunnelen sprenges ut. Se [26, s. 6] for beskrivelse av innholdet i “Byggherrens
halvtime”. Det bør være minst én erfaren ingeniørgeolog i teamet som følger opp drivingen,
som skal ha et overordnet ansvar for kartlegging og sikring.
For byggeplanfasen skal ingeniørgeologisk rapport oppdateres med en oversikt over planlagte
tiltak og oppfølging som vist i eksempelet på side C3 i [18].

14.

Sikringsoverslag for tunnelen
Med utgangspunkt i tabell 7.1 i HB021 [25], estimerte Q-verdier for tunnelen, tidligere
observasjoner og informasjon fra andre tunnelprosjekter i samme bergartskomplekser, antas
følgende fordeling:

Bergmasse-

Tunnel-

Bolter

klasse

lengde

pr. lm.

A/B

20%

2

C

55%

3,5

D

20%

6

E

5%

6

Tabell 5 Sikringsoverslag for tunnelen.

Dette gir totalt ca. 16500 bolter for hele tunnelen. Med 8 cm (fiberarmert) sprøytebetong i hele
tunnelens lengde blir det totalt ca. 7000 m3 sprøytebetong. Det er antatt behov for ca. 200 stk.
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armerte buer med behov for ekstra sprøytebetong og radielle bolter. Det er antatt totalt 5000
forbolter. Det antas at det blir injeksjonsbehov for anslagsvis 20% av tunnellengden.
For sprøytebetong legger Formingsveilederen [27] opp til at det brukes så lys betong som mulig.

15.

Anbefalinger for neste planfase
-

-

-

Grunnundersøkelser / ing.geo. kartlegging
o

Det kan vurderes å utføre nærmere kartlegging/undersøkelser av bergartsgrensen på
profil 1125, da denne antas å utgjøre en forkastning (Figur 1).

o

Optimalisering av påhuggsplassering sørøstre påhugg

o

Detaljkartlegging av områder med bergskjæringer >10m

o

Kjerringsvingen ifm. deponering av masser

Hydrogeologi
o

Befare brønnene over tunnelen for å sjekke tilstand, vannkapasitet og -kvalitet, slik at
dette er kjent før anleggsdriften begynner.

o

Registrere om bebyggelsen over tunnelen er fundamentert på løsmasser eller berg, som
grunnlag for vurdering av fare for setningsskade som følge av drenering og for å sette
grenseverdier for rystelser.

o

I anleggsfasen bør en overvåke vannstanden i Brennatjern, samt grunnvannstand i berg
og poretrykk / grunnvannstand i løsmasser, i noen få punkt over tunnelen.

Rystelser
o

Fastsette grenser for tillatte rystelser innen influensområdet

o

Planlegge måleprogram for oppfølging

o

Avklare plan for bygningsbesiktigelse, registrering av setninger og skader samt tidspunkt
for iverksettelse [8]
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