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Sammendrag  

Statens vegvesen utarbeider kommunedelplan for framtidig E16 mellom Fagernes og Hande. Som en 
del av planprogrammet er det foretatt ingeniørgeologisk vurdering av en tunneltrase i Fagernes 
sentrum. I tillegg er generelle grunnforhold ved 3 alternative traseer vest for Neselva omtalt.  

Foreliggende rapport er en ingeniørgeologisk rapport for kommunedelplan. Tidligere er det utarbeidet 
to geologiske rapporter av Veglaboratoriet i 1974 og 1996.  

Prosjektområdet ligger innfor Synnfjelldekket og Os-Rødekkekomplekset, som er en del av den 
kaledonske fjellkjeden, bygd opp av sedimentære bergarter som ble skjøvet frem som skyvedekker 
under fjellkjededannelsen. Tunnelene vil hovedsakelig gå i skifrig sandstein, men kvartsrik sandstein 
og fyllitt er også observert langs traseene. Observerte sprekker i de forskjellige bergartene har hver 
sine karakteriske trekk og orienteringer. 

For tunnel øst for Neselva anses tunnelretning å være gunstig i forhold til sprekkeretninger ettersom 
den vil krysse tilnærmet normalt på det mest framtredende sprekkesettet, foliasjonssprekkene. Lite fall 
på disse sprekkene kan imidlertid føre til økt sikringsbehov i heng. I område ved vestre påhugg, 
kommer tunnelen til med å krysse en bergartsgrense hvor mer skifrig og oppsprukket berg er 
observert. Noe økt sikringsomfang må forventes ved denne. 

De samtlige tunneltraseene vest for Neselva vil krysse skyvesonen mellom Synnfjelldekket og Os-
Rødekke komplekset. Grunnet relativt flattliggende grense mellom de to forskjellige bergartsenhetene 
forventes skyvesonen å kunne ligge over lange strekninger av tunnelene og kreve mer omfattende 
bergsikring en for øvrig, med flere bolter, tykkere sprøytebetong og eventuelle sprøytebetongbuer i 
dårlige partier. Berggrunnen som tilhører Os-Rødekke komplekset (vest for skyvesonen) består av 
forholdsvis oppsprukne skifere og sandsteiner med velutviklete sprekkesett. Det er særlig NNØ-SSV til 
NØ-SV liggende sprekker som er de mest framtredende. Disse kan bli problematiske ettersom de 
opptrer hyppig og gjennomsettende. Tunneltraseene i dette området ligger imidlertid i en gunstig øst-
vest retning med 45-60 vinkel på hoved sprekkesettene.  

Orientering av svakhetssoner i området er hovedsakelig i NØ-SV og NV-SØ retning. Det er i tillegg 
registrert mindre svakhetssoner med andre retninger. Det er sannsynlig at lekkasjer oppstår i 
dagfjellsoner ved påhuggene og i forbindelse med sprekke- og svakhetssoner.  

 
Generelt vil stabilitetssikringen hovedsakelig bestå av bergbolter og fiberarmert sprøytebetong. 
Boltemønster, -antall og – lengde, samt sprøytebetongtykkelse, vil avhenge av bergmassekvaliteten. 
 
Basert på vurderinger av grunnforhold anbefales det at tunnel øst for Neselva plasseres i geoteknisk 
prosjektklasse 2. Grunnet uoversiktlige grunnforhold for de øvrige tunnelalternativene vest for Neselva 
anbefales de plassert foreløpig i geoteknisk prosjektklasse 3. 
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1 Innledning 

Etter oppdrag fra Statens vegvesen, Region midt er det utarbeidet geologisk rapport for alternative 
vegtunneler langs E16 Fagernes – Hande i Nord-Aurdal kommune for kommunedelplan. 

Denne rapporten omhandler et alternativ hvor ny E16 føres fra en rundkjøring ved dagens kryss 
med Jernbanevegen i Fagernes sentrum mot nord i en ca. 1025 m lang tunnel, derav ca. 700-750 
m fjelltunnel, til påhugg ved Skrautvålsveien. I tillegg er generelle grunnforhold ved 3 
tunnelalternativer (alternativ 2A, 2AB og 2Bkort)  vest for Neselva omtalt. 

Vedlegg 1 viser geologisk oversiktskart i målestokk 1:50 000 over området. Vedlegg 2 viser 
ingeniørgeologisk kart med plan og profil for trasealternativet gjennom Fagernes sentrum i 
målestokk 1:2 000. 

Rapporten omhandler resultater og vurderinger fra ingeniørgeologisk befaring ved påhuggs-
områdene i Fagernes sentrum og Skrautvålsveien samt vurderinger av de geologiske forholdene 
langs tunneltraseen øst for Neselva. Generell informasjon om grunnforhold i området vest for 
Neselva er hovedsakelig innhentet fra tidligere rapporter og supplert med befaring ved 
påhuggsområdene ved Ulnes og Breiset. 

Arbeidet er i hovedsak utført av ingeniørgeolog Johann Örn Fridsteinsson fra Norconsult.  
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2 Grunnlag / utførte undersøkelser 

Følgende grunnlag er gjennomgått: 

• Kvartærgeologisk kart, 1:250 000, NGU. 

• Berggrunnskart, Aurdal 1:100 000, NGU. 

• Topografisk kart, 1:5 000. 

• Flyfoto, 1:6 000. 

• Plan- og profiltegninger utarbeidet av Norconsult. 

En rekke fjellkontrollboringer ble utført i 2012 av Norconsult fältgeoteknik ved påhuggsområdet i 
Fagernes sentrum samt ved Breiset, Ulnes og Hande. Resultatene fra grunnundersøkelsene er 
benyttet ved vurdering av overdekning ved mulige påhuggsalternativer. 

Statens vegvesen (Veglaboratoriet) har tidligere vurdert flere tunnelalternativer i området, både øst 
og vest for Neselva. Det refereres her til: 

• Oppdrag E-127A, rapport nr 1; Tunnel gjennom Kvitberget ved Fagernes, en foreløpig 
geologisk undersøkelse, 1974 

• Oppdrag E-127A, rapport nr 2; E16 i tunnel om Fagernes, innledende geologiske 
undersøkelser, 1996 

Med bakgrunn i grunnlagsmaterialet ble det foretatt ingeniørgeologisk feltundersøkelser ved 
påhuggsområdene og langs deler av tunneltraseen i Fagernes sentrum i juli 2012.  
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3 Grunnforhold 

3.1 KVARTERGEOLOGI 

NGU's kvartærgeologiske kart, angir i grove trekk hvilke løsmassetyper som forventes å finnes i 
områdene ved tunnelene. Området ved Fagernes sentrum ligger i en sone med morene, stedvis 
med stor mektighet. Mer usammenhengende og tynnere dekke er kartlagt i området nord for 
Blåbærmyra idrettsanlegg og vest for Neselva, godt oppetter dalsiden. Nederst i lia og ut mot 
Storøye finnes det igjen stedvis morene med større mektighet. Elvesedimenter av blokker og grus 
er i observert i bakkene langs ved Neselva. Totalsonderinger i Fagernes sentrum indikerer 
forekomsten av sand, grus og morenemateriale ned til fast fjell (1 - 10 m). 

Det finnes noen bergblotninger i og ved Fagernes sentrum, blant annet langs Tveitaveien og ved 
Jernbaneveien. I vestre påhuggsområdet, for tunnel gjennom sentrum, er det flere blotninger langs 
med Skrautvålveien. 

For nærmere informasjon om utførte totalsonderinger henvises til Norconsults rapport E16 

Fagernes-Hande, Grunnundersøkelser, datarapport, dato 13.09.2012. 

 

Figur 1. Løsmassekart over området (Kilde:NGU 1:250 000) 
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3.2 BERGARTER 

Berggrunnen rundt Fagernes består av sedimentære bergarter fra senproterozoisk og 
kambrosilurisk tid (ca. 430-675 ma) som ble skjøvet frem som skyvedekker under den kaledonske 
fjellkjededannelsen. Bergartene kan grovt deles inn i to hovedgrupper: 

1. Omdannete sedimentære bergarter av skifer, fyllitt og sandstein i vekslende lag, samt fyllitt 
med enkelte innslag av gråvakke (Synnfjelldekket).  

2. Svartgrå skifrig sandstein med noen kalksteinslag (Os-Rødekkekomplekset).  

Bergartene fra Synnfjelldekket vises med henholdsvis gul og mørk grønn farge på Figur 2 mens 
bergarter fra Os-Rødekkekomplekset vises med lys grønn farge. Disse er en del av de laveste 
dekkene over det uberørte grunnfjellet som finnes lenger sør i området. Et utsnitt fra geologisk kart 
som viser større område finnes i vedlegg 1. 

Langs med tunneltrase øst for Neselva er det observert middels oppsprukket skifer ved påhugg i 
Fagernes sentrum og kvartsrik sandstein i området ved påhugg Skrautvålveien. Ut fra 
observasjoner i felt og utsnitt fra geologiske kart vil tunnelen krysse en grensesone mellom de to 
ovennevnte dekkene, nært påhuggsområdet ved Skrautvålveien. 

Vest for Neselva, i Fodnesåsen, er det observert vekslende lag av kvartsitt, sandstein og skifer 
samt noe siltstein/leirstein i den nedre delen og fyllitt i den øvre. Overgangen mellom de to ligger 
langs med en skyvegrense som består av mer skifrig berg, oppsprukket fyllitt og leirskifer. 
Alunskifer kan muligens påtreffes i og ved denne grensen. Det er usikkert hvor stor bevegelsen har 
vært i dette området, men det kan ha medført større omvandling av bergmassen i kontaktsonen.  

 

Figur 2. Berggrunnskart over området (Kilde: NGU 1:250 000).  
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Figur 3. Sandstein ovenfor påhuggsområde ved Fagernes sentrum. 

 

3.3 FOLIASJON OG OPPSPREKKING 

Det er foretatt kartlegging av sprekker i bergskjæringen langs med Tveitaveien og Skrautvålsveien 
samt naturlige blotninger ved Fagernes sentrum og Blåbærmyra idrettsanlegg. Bergskjæringer 
langs dagens E16 vest for Fagernes er også befart. I tillegg er det tilgjengelig resultater fra 
sprekkekartlegging i tidligere faser av prosjektet. 

3.3.1 Fagernes sentrum 

Ved påhuggsområdet i Fagernes sentrum utpeker det seg følgende dominerende sprekkesett. 

Tabell 1. Dominerende sprekkesett ved Fagernes sentrum. 

Sprekke-
sett 

Strøkretning Fall Sprekke- 
avstand 

Karakter 

1  N045-065°Ø 25-40°mot SØ og 
NV 

0,1-0,5 m Foliasjonssprekker, bølgete, rue, 
lite omvandlete. 

2 N095-105°Ø 80-85° mot N 0,2-0,6 m Gjennomsettende. Svakt bølget 
eller plane sprekkeflater, uten 
belegg. 

3  N010-N030°Ø 65-75° mot VNV >1 m Gjennomsettende. Bølgete og 
hakkete sprekkeflater. Lite 
belegg. 
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3.3.2 Skrautvålsveien 

I det vestlige påhuggsområdet ved Skrautvålsveien er det kartlagt sprekkeretninger i de forskjellige 
bergartene som er observert i det området. Sprekkene i de bergartene har hver sine karakteristiske 
trekk og orienteringer. Informasjon om de observerte sprekkene er listet opp i Tabell 1. Sprekkesett 
1 og 2 i sandsteinen er sannsynlig det samme og muligens har forskyvning ved laggrensen mellom 
de to dekkene forårsaket avviket. 

Tabell 2. Sprekkesett i bergartene ved Skrautvålsveien. 

Sprekke-
sett 

Strøkretning Fall Sprekke- 
avstand 

Karakter 

Skifrig standstein (Os-Rødekkekomplekset) 

1 N005-010°Ø 40 - 45° mot Ø <0,1-0,5 
m 

Gjennomsettende, sterkt til 
moderat bølget og glatte, 
forvitrete sprekkeflater. 

2 N135-145°Ø 20° - 40° mot NØ <0,1 m Foliasjonssprekker. Sterkt til 
moderat bølget og glatte, 
forvitrete sprekkeflater. 

3  N025-035°Ø 65 - 70° mot SØ >2,5 m Gjennomsettende, sterkt bølget 
og rue, oksiderte sprekkeflater. 

4 N000-N010°Ø 25-50° mot Ø 0,2-0,8 Bølgete, rue. Stedvis mye 
omvandlete sprekkeflater. 

Sandstein (Synnfjelldekket) 

1 N150-160°Ø 60°mot VSV >2,5 m Planar og litt rue sprekkeflater, 
uten belegg. 

2 N140-145°Ø Vertikale <1 m Plane og rue sprekkeflater, uten 
belegg. 

 

3.3.3 Vest for Neselva 

En grundig sprekkekartlegging er tidligere utført av Veglaboratoriet høsten 1995. Det vises her til 
rapport E16 i tunnel om Fagernes, innledende geologiske undersøkelser.  

Bergartslagene i området vest for Neselva har varierende strøk fra NØ-SV til NV-SØ retning, med 
svakt fall på 5-25°mot nord. Den viktigste oppsprekkingen i tillegg til skifrigheten er ellers: 

• Steilt til vertikalt med strøk NNØ-SSV til NØ-SV 

• Steilt til vertikalt med strøk VNV-ØSØ til NNV-SSØ 

Sprekkefrekvens varierer fra 1-4 og lokalt opptil 8-10 sprekker pr meter, av forskjellig karakter 
(ru/glatte, plane/bølgete, alltid gjennomsettende etc.). En tredje vanlig sett er steilt til vertikalt med 
NV-ØSØ til Ø-V retning og noe færre sprekker pr. meter.  
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Sprekkene i sandsteinene står vanligvis tettere, og er mer plane, åpne og gjennomsettende enn i 
de mer skifrige lagene. 

 

3.4 SVAKHETSSONER 

Svakhetssoner og sprekkesoner utgjør svakhetssoner i bergmassen. Disse vises ofte som 
langstrakte kløfter og søkk i terrenget. Grunnet tykke avsetninger og relativt få bergblotninger er 
det ikke observert noen markerte svakhetssoner ved tunneltraseen øst for Neselva. Svake lag kan 
imidlertid forventes ved bergartsgrensen, i området ved tunnelpåhugg ved Skrautvålvegen. 
Orientering og lokalitet av antatte svakhetssoner er tolket fra flyfoto og topografisk kart (1:5000). 

Vest for Fodnesåsen, litt øst for Slettin gård, er det observert en antatt svakhetssone med 
strøkretning SSØ-NNV med fall på 40-45° mot ØNØ. Litt øst for denne er det observert en steil 
sprekkesone (muligens forkastning) med en N-S retning. Svake bergartslag kan også forventes i 
området rundt kontaktsonen (skyvegrensen) mellom de to forskjellige dekkene. 

Antatte svakhetssoner som kan ha betydning for tunnelene er inntegnet på geologisk kart i vedlegg 
1 og 2.  

Det er ikke registrert detaljert kunnskap om de antatte svakhetssonene, men det er ofte økende 
oppsprekking av bergmassen nær forkastninger og sprekkesoner. Det er sannsynlig at de har 
varierende fallvinkel, selv om de fleste vil være tilnærmet vertikale. 

 

3.5 BERGOVERDEKNING 

3.5.1 Tunnel øst for Neselva 

De første 250-275 m av tunnelen, fra Fagernes sentrum, vil ligge i en kulvert mot Sløaveien for å 
oppnå en tilstrekkelig høyde for påhugg i fjell. Over fjelltunnelen vil overdekningen stige fra ca  5 - 
100 m i profil 475 – 750 hvor den holdes omtrentlig jevn før terrenget begynner å synke i profil 
1000 ned mot påhugg øst for Skrautvålsveien. Fjelloverdekningen har en maksimal overdekning på 
cirka 100 m, noe som kan gi gravitativ hovedspenning i størrelsesorden 2,7 MPa. Tektonisk 
relaterte spenninger kan medvirke til større horisontale spenninger.  

 

3.5.2 Tunnel vest for Neselva 

Påhuggsområdene ved tunnelalternativene vest for Neselva ligger alle rundt kote 400. Terrenget 
for de samtlige alternativene stiger jevnt (14-16°) fra påhugg og opp til kote 700-800 unntatt 
alternativt påhugg ved Breiset hvor det stiger relativt fort. Maksimal fjelloverdekning er fra 400-500 
m, avhengig av alternativer, noe som kan gi vertikale bergspenninger i størrelsesorden 11-13,5 
MPa. 
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4 Ingeniørgeologiske vurderinger  

4.1 VURDERING AV GRUNNFORHOLD LANGS TUNNELTRASEER 

4.1.1 Tunnel øst for Neselva 

Ved den vestre delen av tunnelen fra Fagernes sentrum finns ikke sikker fast fjell i dagen før ved 
Tveitaveien i profil 500. Fjellkontrollboringer indikerer imidlertid at fra planlagt påhugg i kulvert og til 
fjellpåhugg forventes dybde til fast berg å variere mellom 3 - 5 m. Totalsonderinger indikerer at 
under øverste lag med fyllmasser, ligger sand grus og morenemateriale ned til fast fjell. 
Løsmassene antas å være meget fast lagret. 

 

Figur 4. Påhuggsområde øst, ved Fagernes sentrum. 

Grunnet begrenset bergoverdekning er det forventet at de første 250-300 m av tunnelen vil ligge i 
en betongkulvert hvor skjæringshøyder i byggegropen forventes å være opp til 12-15 m, med 
høyeste parti ved fjellpåhugg hvor tunnelen kommer tilnærmet rett på skråningen ovenfor sentrum. 
Tunnelretning vurderes å være gunstig i forhold til sprekkeretninger ettersom den vil krysse 
tilnærmet normalt på det mest framtredende sprekkesettet, foliasjonssprekkene. Lite fall på disse 
sprekkene kan dog føre til økt sikringsbehov i heng. 

Fra fjellpåhugg i profil ca. 500 og inn mot profil 1150 - 1160 ligger traseen under et område som er 
dekket av trær og skog og hvor det er sparsomt med bergblotinger. Det er registrert berg ovenfor 
Tveitaveien, ved idrettsanlegget (Blåbærmyra) og ovenfor Skrautvålsveien. Bergmassen består av 
foliert sandstein med middels oppsprekningsgrad. Sprekkerosen på Figur 5 viser alle 
sprekkeregistreringer foretatt langs med tunneltraseen fra profil 500 - 1150. Området mellom de 
røde linjene viser tunnelens retning som dreier seg fra NNV mot VNV langs traseen.  

Påhugg i "fjell" 

Tunneltrase 
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Figuren viser at tunnelens retning blir gunstig i forhold til foliasjonssprekkene, hvor den vil ligge 
tilnærmet normalt på disse. Tverrsprekker fra sprekkesett 2 vil imidlertid krysse tunnelen med 30-
50° vinkel. Grunnet få bergblotninger er det vanskelig å vurdere hvor hyppige disse sprekkene 
forventes å opptre langs med tunnelen men stedvis kan de føre til ustabile kileformede blokker i 
venstre tunnelvegg, sett mot økende profilnummer. 

Denne delen av tunnelen antas å kunne krysse 2 svakhetssoner. Grunnet overliggende løsmasser 
er sonenes karakter foreløpig ukjent. 

Det forventes middels til gode forhold til tunneldriving på denne strekningen og omfang av 
bergsikring forventes å bli normal. Tyngre bergsikring kan forventes ved antatte svakhetssoner og 
nært bergartsgrensen. 

 

Figur 5. Sprekkerose,skifrig sandstein ved østre tunnelområde. Tunnel Fagernes sentrum. 

 

Ved bergartsgrensen, rundt profil 1150-1160, er det observert sterkt oppsprukket og omvandlet 
sandstein/leirskifer. Berget er av middels til dårlig kvalitet og tett oppsprukket langs foliasjonsplanet 
med strøkretning N005-010°Ø og fall på 40-45° mot vest. Lenger mot nord (ca 150 m) har 
foliasjonssprekkene mer sørøst-nordvestlig retning med slakere fall på 20-40° mot nordvest. Det er 
sannsynlig at i dette området vil tunnelen krysse et område hvor det har vært stor bevegelse i 
fjellmassene under fjellkjededannelsen og som har medført større omvandling av bergmassen. 

Tunnelen vil krysse foliasjonssprekkene med stor vinkel og disse sprekkene kan lokalt føre til 
stabilitetsproblemer i hengen hvor helningsvinkelen er lav, spesielt hvor de kombineres med de 
andre observerte sprekkeretningene. 

Lengden på overgangssonen mellom de to bergartslagene er foreløpig ukjent grunnet uoversiktlige 
grunnforhold med tett skogdekke og vegetasjon. 
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Figur 6. Sprekkerose, skifrig sandstein ved bergartsgrense nært påhugg ved Skrautvålsveien. 

 

 

Figur 7. Sterkt skifrig sandstein ved bergartsgrense ved påhuggsområde Skrautvålsveien. 
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.  

Figur 8. Påhuggsområde ved Skrautvålsveien, sett mot økende profilnummer. 

 

Figur 9. Kvartsrik sandstein i skjæring ved Skrautvålsveien. 

Skrautvålsveien 
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Vest for bergartsgrensen er det observert kvartsrik sandstein/metasandstein (Figur 9). Området er 
dekket av tynne løsmasser, med det er sparsomt med større bergblotninger. Bergmassen ser ut til 
å være homogen og det er kun observert få sprekker på overflaten. De fleste er synlige ved 
bergskjæringer langs med Skrautvålsveien.  

De siste 50-100 m av fjelltunnelen og hele forskjæringen vil ligge i denne bergarten. På grunn av 
høye skjæringsvegger i forskjæring (opp til 20 m) må det påregnes noe sikring i skjæringsveggene. 

4.1.2 Tunnel vest for Neselva 

Grunnet antatte likeverdige grunnforhold ved alternative tunneltraseer vest for Neselva er de 
forskjellige alternativene her omtalt samlet. Påhuggsområder ved Breiset og Ulnes ble befart i juli 
2012. Påhugg ved de andre alternativene; 2AB og 2B-kort er ikke befart. Generell informasjon om 
grunnforhold i området vest for Neselva er hovedsakelig innhentet fra tidligere rapporter. 

Ved Breiset ligger det tykke masser av morene. I områder hvor terrenget stiger raskt reduseres 
mektigheten trolig fort oppetter. Fast berggrunn er observert i Fodnesåsen, vest for Fagernes i kote 
ca. 475-500 hvor skifrig bergmasse med tynne lag av kvartsitt er observert. Bergmassen under 
består trolig av skifrig sandstein av samme kvalitet og observert langs tunneltraseen øst for elven. 
Grunnet relativt tykke løsmasser vil de første 100-150 m av alternativt tunnelpåhugg ved Breiset 
mest sannsynlig ligge i en kulvert. Fjellpåhugg forventes å komme relativt raskt innunder 
tilstrekkelig bergoverdekning.  

De samtlige tunneltraseene vil krysse skyvesonen mellom Synnfjelldekket og Os-Rødekke-
komplekset. Som konkludert i tidligere rapporter, består berggrunnen som tilhører Os-Rødekke-
komplekset av forholdsvis oppsprukne skifere og sandsteiner med velutviklete sprekkesett. Det er 
særlig NNØ-SSV til NØ-SV liggende sprekkene som er de mest framtredende. Disse kan bli 
problematiske ettersom de opptrer hyppig og gjennomsettende. Tunneltraseene ligger imidlertid i 
en gunstig øst-vest retning med 45-60 vinkel på disse sprekkene (Figur 10). Grunnet lokalt svakt 
fallende skifrighet, kan det bli behov for økt sikring i heng og vederlag.  

 

Figur 10. Sprekkerose. Tunnel vest for Neselva (Kilde: Veglaboratoriet, 1996) 
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Grensen mellom de to dekkene er direkte observert ved Skutberget hvor det er en skarp grense 
mellom skifer med tynne sandsteinslag og en overliggende, meget finkornet og flisete fyllitt. 
Overgangens karakter andre steder er ukjent. Fyllitten forventes å ha færre gjennomsettende 
sprekker enn skifer-sandsteinen og kan være en bedre bergart for tunnedriving når en ligger godt 
innenfor dagfjellssonen. Det forventes at det er lettere å bore i og at det er mindre 
blokkoppsprekking. På den annen side kan fjellet vise seg å være tungsprengt.  

Grunnet relativt flattliggende grense mellom de to forskjellige bergartene, forventes skyvesonen å 
kunne ligge over lange strekninger av tunnelene og kreve mer omfattende bergsikring enn ellers, 
med flere bolter, tykkere sprøytebetong og eventuelle sprøytebetongbuer i dårlige partier.  

Alle tunnelalternativene forventes å krysse noen svakhetssoner. Antatte svakhetssoner er vist på 
tegning i vedlegg 1. Strøkretning til antatte svakhetssoner er hovedsakelig NØ-SV og NV-SØ. I 
tillegg er det registrert mindre svakhetssoner med andre retninger. Det er foreløpig ikke registrert 
detaljer for hver enkelt svakhetssone, men det kan forventes økende oppsprekking i bergmassen 
nær disse. Stabiliteten forventes å kunne ivaretas med bruk av sprøytebetong og bolter samt 
sprøytebetongbuer ved dårlige bergforhold. 

 

Figur 11. Påhuggsområde ved Ulnes. 

Grunnforhold ved påhuggsområdet ved Ulnes er meget uoversiktlig grunnet tykke lag av 
løsmasser. Totalsonderinger i området viser 6 – 10 tykke morenemasser i påhuggsområdet hvor 
øverste 1-2 m er middels fast lagret. Fra 2 m dybde og nedover er grunnen meget fast lagret. 
Oppover i dalsiden er det observert tynt usammenhengende dekke av morene. Berggrunnen under 
løsmassedekket forventes å være fyllitt. 
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4.2 BRUK AV TUNNELMASSENE 

Sprengstein fra tunneldriving kan benyttes til de fleste anleggstekniske formål. Bergartstypen er 
den faktoren som er mest bestemmende for materialets kvalitet og anvendelsesområde. Ved 
tunnelsprengning vil massene bli mer fragmentert enn ved sprengning i dagen. Andelen av finstoff 
vil også være størst ved tunnelsprengning. Avhengig av masseanvendelse av massene må det 
påregnes bearbeiding av sprengsteinen ved sorterings- og knuseverk. 

Det er ikke tatt noen prøver for å teste mekaniske egenskaper til bergartene i området. Følgende 
vurdering baserer seg kun på visuelle observasjoner og må verifiseres i videre faser av prosjektet. 
Det presiseres at variasjonen i kvaliteten kan være stor innenfor en og samme bergartstype. 
Steinmaterialets brukbarhet til vegbygging må fastlegges ved prøvetaking som beskrevet i 
Håndbok 015 Feltundersøkelser og ved vurdering av analyseresultater.  

De mekaniske egenskapene i den skifrige sandsteinen er sterkt avhengig av 
mineralsammensetningen. Kvarts og feltspat er hovedmineralene i bergarten og glimmer kan også 
være tilstede i mindre mengder. For å vurdere om bergarten er egnet til vegformål eller som tilslag i 
betong, må videre undersøkelser utføres i laboratorium. 

Fyllitten er meget flisig og er det forventet at flisigheten er for høy for at tunnelmassene kan brukes 
til bærelag eller forsterkningslag. Fyllitt er generelt en svak bergart med lav trykkfasthet. Det 
forventes derfor ikke at fyllitten kan brukes til veibyggingsformål.  

Kvartsrik sandstein kan være egnet som tilslag i vegdekke og for bruk i bære- og forsterkningslag. 
Det er observert noe glimmer i kvartsitten som kan resultere i at bergarten er mindre egnet som 
betongtilslag. Grunnet høyt innhold av kvarts kan bergarten være alkalireaktiv. 
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5 Vurdering av sikring for bergstabilitet og krav 

til ytre miljø 

5.1 BERGMASSEKLASSER  

Håndbok 021 Vegtunneler gir veiledende beskrivelse av metoder og utførelse av permanent sikring 
hvor bergmassen klassifiseres etter Q-systemet i bergmasseklasser A-G og tilhørende 
sikringsklasse (I-VI). Tabell 3 gir en oversikt over sammenhengen mellom bergmasseklasser og 
sikringsklasser for permanent sikring.  

Tabell 3. Sammenhengen mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og sikringsklasser - permanent 

sikring. 

Bergmasse 
klasse 

Bergforhold  
Q-verdi 

Sikringsklasse 
Permanent sikring 

A/B Lite oppsprukket bergmasse.  
Midlere sprekkeavstand >1m.  
Q = 10 - 100 

Sikringsklasse I 
-Spredt bolting. 
-Sprøytebetong B35 E700,  
tykkelse 80 mm ned til 2 m over såle. 

C Moderat oppsprukket bergmasse. 
Midlere sprekkeavstand 0,3 – 1m. 
Q = 4 - 10 

Sikringsklasse II 
-Systematisk bolting (c/c 2 m). 
Endeforankrede, forspente, gyste 
-Sprøytebetong B35 E700, 
Tykkelse 80 mm, sprøytes ned til såle 

D Tett oppsprukket bergmasse eller lagdelt 
skifrig bergmasse. 
Midlere sprekkeavstand <0,3 m. 
Q = 0,1 - 1 

Sikringsklasse III 
-Systematisk bolting (c/c 1,5 m), endeforankrede, 
endeforankrede som gyses i ettertid, eller gyste. 
-Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 100 mm eller mer. 

E Svært dårlig bergmasse. 
Q = 0,01 - 0,1 

Sikringsklasse IV 
-Forbolting ved Q < 0,2, ø25 mm, maks c/c 300 mm. 
-Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm 
-Systematisk bolting, c/c 1,5 m, gyste. 
-Armerte sprøytebetongbuer ved Q < 0,2, buedimensjon 
E30/6 ø20 mm, c/c 2-3 m.  
Buene boltes systematisk c 1,5 m, lengde 3-4 m 
-Sålestøp vurderes. 

F Ekstremt dårlig bergmasse. 
Q = 0,01 - 0,1 

Sikringsklasse V 
-Forbolting, c/c 200-300 mm, ø32 mm eller stag 
(selvborende). 
-Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150-250 mm. 
-Systematisk bolting, c/c 1,0-1,5 m, gyste. 
-Armerte sprøytebetongbuer,  
buedimensjon D60/6 ø20 mm, c/c 1,5-2 m.  
Buene boltes systematisk c 1 m, lengde 3-6 m 
-Armert sålestøp, pilhøyde min. 10% av tunnelbredden. 

G Eksepsjonelt dårlig bergmasse, stort sett 
løsmasse. 
Q<0,01 

Sikringsklasse VI 
-Driving og permanent sikring dimensjoneres spesielt. 
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Basert på ingeniørgeologisk kartlegging i området samt vurdering av bergmassekvalitet er det 
anslått en fordeling av bergmasseklasser langs tunneltrasèen i Fagernes sentrum, øst for Neselva, 
som vist i Tabell 4. Dette er et grovt anslag kun basert på observasjoner i overflaten. 

Tabell 4. Antatt fordeling av bergmasseklasser langs tunnel øst for Neselva. 

Bergmasseklasse Sikringsklasse Anslått lengde  
(m) 

Anslått lengde 
(%) 

A/B I 230 31,5 

C II 265 36,3 

D III 200 27,4 

E IV 20 2,7 

F V 5 0,7 

G VI - - 

Totallengde  730  

 

Grunnet begrenset omfang av grunnundersøkelser og kartlegging langs tunnelalternativene vest 
for Neselva er det ikke anslått fordeling i bergmasseklasser som for tunnel øst for Neselva. Dette 
må vurderes i neste fase av prosjektet.  

5.2 VURDERING AV BERGSIKRING 

Nødvendig sikringsomfang i tunneler varierer normalt med overdekning og nærhet til 
svakhetssoner og i mindre grad etter bergartstype. Utførelsen av sprengningsarbeidene samt 
omfang av injeksjon i de områdene dette vil bli aktuelt vil også ha innvirkning på nødvendig 
sikringsomfang.  

5.2.1 Tunnel øst for Neselva 

Med grunnlag i vurdering av bergmassen er det gjort et overslag over fordeling av 
bergmassekvaliteten i tunnelen. I vurderingene er det forutsatt konvensjonell driving av tunnelen 
med boring og sprengning. Utførelsen av sprengningsarbeidene vil kunne påvirke sikringsomfanget 
noe. 

For beregning av sikringsmengder i tunnelen er berggrunnen langs tunnelen inndelt i klasser 
tilsvarende klassifiseringen i Q-systemet. Vurderingene er basert på den geologiske kartleggingen 
av bergarter og antatte svakhetssoner beskrevet i kapittel 4. Antatt fordeling av bergmassekvalitet 
er vist i Tabell 4. Usikkerheten i vurderinger av bergklasse varierer avhengig av tilgjengelige 
grunnundersøkelser og observasjoner i felt og kan stedvis være store. 
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Typer(r) og antatt gjennomsnittlig mengde sikring i de ulike sikringsklassene er vist i Tabell 5. 

Tabell 5. Oversikt over antatt omfang av sikring for de ulike sikringsklassene for en tunnel øst for 

Neselva. 

Sikringsmiddel A/B C D E F G 

Bolter (stk/m) 3,5 3,8 7,5 11,5 15   

Sprøytebetong (m3/m) 1,8 2,2 3 10 15   

Forbolter (stk/m) - - - 5 14   

Sprøytebetongbuer (stk/m) - - - x x   

Utstøpning - - - - (x) (x) 

 
Boltelengdene bør normalt være 3-4 m og forbolter bør normalt være 6-8 m. Ved spesielle forhold 
kan det være nødvendig å øke boltelengden lokalt. 

En beregning basert på ovennevnte klassifisering og antatt gjennomsnittlig mengde sikring i de 
ulike sikringsklassene gir følgende estimerte sikringsbehov for tunnelen: 

• 3500-3800 stk. radielle bergbolter 

• 150-200 stk. forbolter 

• ~2000 m3 sprøytebetong 

• 10 stk. armerte sprøytebetongbuer 

Det presiseres at omfanget er kun basert på kartlegging av grunnforhold i overflaten. Antatt 
sikringsomfang må revurderes i neste fase av prosjektet. 

5.2.2 Tunnel vest for Neselva 

Sikringsbehovet for tunneltraseene vest for Neselvea er vanskelige å anslå ettersom det ikke er 
foretatt befaring langs de skisserte alternativene. Vurdering av sikringsbehov i de forskjellige 
bergartene vest for Neselva er omtalt i tidligere rapport: 

Sikringsbehovet blir trolig størst i de rene sandsteinene. I brattskrentene kan disse til dels 

kartlegges i detalj, men de kan vanskelig ekstrapoleres ned til tunnelnivå, særlig når mye av 

området også er overdekket. Dersom tunnelen derimot går gjennom mer skiferrike lag, der 

sprekkene er mindre utviklet, og i tillegg står gunstig orientert i forhold til tunnelaksen, blir 

sikringsbehovet mindre, i beste fall bare spredt bolting.  

En må uansett regne med overveiende lange strekninger med bolting (ofte systematisk) og 

sprøytebetong. Det forventes allikevel "normal" drift, med full salvelengde, hele tverrsnitt, og eller 

bolting/sprøytebetong på stuff der det måtte være nødvendig.  

Utstøpning utenom påhuggene blir neppe aktuelt, kryssende svakhetssoner kan trolig forseres med 

tett bolting og tykk sprøytebetong, eventuelt sprøytebetongbuer. Det må imidlertid regnes med 

forsiktig sprengning (eventuelt delt tverrsnitt), og relativt tung sikring (tykk sprøytebetong, og 

bolting, i verste fall sprøytebetongbuer) i det ytterste dagfjellet ved påhuggene. 

-Veglaboratoriet 1996. 
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5.3 VURDERING AV HØYE BERGSKJÆRINGER 

Ved påhuggene er det forventet skjæringer opp til 15 - 20 m. NA-rundskriv 2009/11 gir utfyllende 
bestemmelser for planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold av høye bergskjæringer. 
Bergskjæringens geometriske utforming må bestemmes ut fra krav i normalene samt topografiske 
og forventede geologiske forhold. Utformingen bør allikevel kunne endres underveis dersom grunn- 
og stabilitetsforhold er annerledes enn forventet. Endelig beslutning knyttet til disse forholdene tas 
underveis i byggingen basert på kontinuerlig geologisk kartlegging og vurdering av 
stabilitetsforholdene.  

5.4 KONSEKVENSER FOR YTRE MILJØ 

5.4.1 Rystelser 

Sprengningsarbeidene vil bli utført nær eksisterende bebyggelse og områder der folk ferdes. Det 
må derfor settes krav til forsiktig sprengning slik at skade på omgivelsene unngås. Ved sprengning 
og andre grunnarbeider oppstår det vibrasjoner i grunnen som kan gjøre skade på bygninger og 
andre konstruksjoner, og som kan virke ubehagelig på mennesker. Krav til grenseverdier for 
vibrasjoner fra grunnarbeidene må fastsettes iht. NS 8141:2012, Vibrasjoner og støt. 

Frekvensspekteret og forplantninger av vibrasjoner fra sprengning er et komplisert fagområde, og 
de resulterende svingningenes påvirkning på bygg og konstruksjoner er derfor til dels vanskelig å 
forutse. Standardens forslag til grenseverdi må derfor ikke oppfattes som noen garanti for at ikke 
skader på bygg vil oppstå så lenge grenseverdiene overholdes, men heller et kriterium med det 
formål å fastsette ansvarsforholdet mellom entreprenør og byggherre dersom skader på eiendom 
skulle oppstå som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid.  

I følge NS 8141 skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som tenkes å bli påvirket 
av grunnarbeidet besiktiges før og etter at arbeidet er utført. Grenser for tillatte rystelser innenfor 
influensområdet må fastlegges i videre planfaser. 

 

5.4.2 Grunnvann og grunnvannslekkasjer, injeksjon og krav til tetting 

Det forventes at tunnelen kommer til med å ligge under naturlig grunnvannsspeil i hele tunnelens 
lengde. Det er ikke observert noen tjern eller bekker over tunneltrasèen.  

Bergartene i området er i intakt form tilnærmet impermeable. Forekomsten av grunnvann er 
generelt avgrenset til kanaler eller plan langs diskontinuiteter. Mengde og eventuell strømming av 
grunnvann vil dermed i stor grad avhenge av oppsprekkingsgraden i bergmassen.  

Konduktiviteten i fyllitter og andre folierte bergarter er gjennomgående liten og vanntransport i 
bergmassen er som regel begrenset til uregelmessige, separate kanaler eller rør langs sprekkene 
hvor vannlekkasjen er konsentrert til et begrenset antall enkeltpunkter langs sprekkene. Selv om 
tettere oppsprekking ofte er en indikasjon på høyrere permeabilitet kan også det motsatte være 
tilfellet, grunnet eventuelle forekomster av leire eller mineralutfelling som kan føre til at sprekkene 
er helt eller delvis vanntette.  

Det er sannsynlig at lekkasjer oppstår i dagfjellsonen ved påhuggene og i forbindelse med sprekke- 
og svakhetssoner. Tykkelsen på dagfjellsonen varierer og er bl.a. avhengig av bergartstype.  

Under tunneldriving kan det bli nødvendig å utføre sonderboringer foran stuff i nærheten av 
forventede svakhetssoner for å oppdage eventuelle store lekkasjer. Behovet for forinjeksjon antas 
å være begrenset til vannførende svakhets- og sprekkesoner. Dette må avklares nærmere i videre 
planfaser.   
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6 Geoteknisk prosjektklasse 

6.1 GEOTEKNISK PROSJEKTKLASSE 

Geoteknisk prosjektklasse settes i henhold til NS3480 og ut fra en vurdering av skadekonsekvens 
og vanskelighetsgrad. I henhold til Statens Vegvesens NA-rundskriv 2007/03 vil alle tunneler 
komme i klasse 3 på grunn av faren for ulykker under driving. En omklassifisering til klasse 2 kan 
likevel vurderes dersom forundersøkelsene avdekker lite sannsynlighet for vanskeligheter i 
drivefasen. Det er også satt opp en mulighet å dele opp tunneler i ulike prosjektklasser. 

Med grunnlag i utførte grunnundersøkelser er det lite sannsynlig at større vanskeligheter påtreffes i 
anleggsfasen for tunnel øst for Neselva. Foreløpig er tunnelen ved Fagernes sentrum satt i 
prosjektklasse 2. Med hensyn til Eurocode 7 vil dette samsvare geoteknisk kategori 2. 

Grunnet uoversiktlige grunnforhold for tunnelalternativene vest for Neselva er de alternativene 
foreløpig satt i prosjektklasse 3. Dette samsvarer Eurocode 7, geoteknisk kategori 3. 

I følge NA rundskriv 2009/11 skal all planlegging, prosjektering og bygging av skjæringer med mer 
enn 10 m høyde i utgangspunktet plasseres i prosjektklasse 3. For skjæringer der 
forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg, kan det være aktuelt å benytte prosjektklasse 2.  
Ved påhuggene ved Fagarnes anses bergforholdene å være relativt forutsigbare og skjæringene er 
derfor klassifisert i klasse 2.  Med hensyn til Eurocode 7 vil dette samsvare geoteknisk kategori 2. 
Bergskjæringer ved påhugg for tunnelalternativer vest for Neselva er foreløpig satt i prosjektklasse 
3 ettersom det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for mer detaljert vurdering av grunnforhold. 

Prosjektklassen må revurderes i de videre planfasene dersom nye relevante opplysninger blir 
avdekket.  
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7 Videre undersøkelser 

Det er utført ingeniørgeologisk befaring kun langs traseen for tunnel øst for Neselva, via Fagernes 
sentrum. Det anbefales at det utføres befaring langs de alternativene vest for Neselva, spesielt 
rundt påhuggsområdene når disse er bestemt mer i detalj. I forkant av ingeniørgeologisk 
kartlegging, bør det utføres grundigere studie av flyfoto. 

Det er utført totalsonderinger ved noen av påhuggsområdene. For optimalisering av plassering av 
påhugg anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser i form av seismikk og eventuelt 
fjellkontrollboringer i valgte områdene. Dette gjelder spesielt påhugg for tunnel vest for Neselva 
hvor grunnforhold er lite kjent.  

Det bør utføres en vurdering av de hydrogeologiske forholdene langs med traseen ved Fagernes 
sentrum og i valgte områder ved eventuell trase under Fodnesåsen vest for elven. Den vurderingen 
skal også inkludere analyse av eventuelt setningspotensiale, influensområde samt fastsettelse av 
tetthetskrav på tunnelstrekningen. 

Steinmaterialets brukbarhet til vegbygging eller andre formål må fastlegges ved nærmere 
undersøkelser, prøvetaking og ved vurdering av analyseresultater.  
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