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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en kommunedelplan for 

ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet gjennomføres som statlig plan der 

Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør er 

prosjekteier og har ansvaret for det praktiske planarbeidet. 

Vegtiltaket utløser konsekvensutredningsplikt etter plan‐ og bygningsloven § 4‐2 og § 6a i forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan‐ og bygningsloven. 

Som ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter og teknisk underlag. Foreliggende 

dokument gir en overordnet geologisk beskrivelse og ingeniørgeologisk vurdering av grunnforholdene 

langs de planlagte vegkorridorene med hovedfokus på teknisk gjennomførbarhet av tunnelene. Denne 

rapporten inngår som del av grunnlaget for teknisk fagrapport som gir en samlet teknisk beskrivelse av 

korridorene. 

Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen er Nils Ragnar Tvedt som prosjektleder og med Torun 

Lynnebakken som planleggingsleder.  

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Ivar Skyberg som disiplinansvarlig for 

tekniske fag. Andreas Ongstad er fagansvarlig for utarbeiding av rapporten om ingeniørgeologi. 

Rapporten offentliggjøres på følgende nettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes 

 

Kristiansand 

10.12.2018 
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Sammendrag 

Rapporten gir en overordnet geologisk beskrivelse og ingeniørgeologisk vurdering av 
grunnforholdene langs de ulike korridorene for ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård.   

Rapporten er tilpasset prosjektets omfang og detaljnivå. En overordnet beskrivelse av 
delstrekninger er gitt, i tillegg til en noe mer detaljert beskrivelse for de enkelte tunneler på 
delstrekningene. Bergartsfordeling og strukturgeologi for alle delstrekningene er beskrevet og 
vurdert, sammen med de kvartærgeologiske og hydrogeologiske forholdene langs 
tunneltraseene. Det er også gjort en vurdering med hensyn til potensiell rasfare i 
påhuggsområdene. 

Vurderingene i rapporten har hovedfokus på teknisk gjennomførbarhet av tunnelene som 
inngår i de ulike korridoralternativene. Det er gjort en vurdering av kritiske forhold langs 
tunneltrasé og ved tunnelpåhugg, og klassifisering av tunnelene med hensyn på 
vanskelighetsgrad av tunneldriving/sikringsomfang og injeksjonsomfang. Det er også gjort en 
klassifisering av tunnelene med hensyn til undersøkelsesklasse, basert på vanskelighetsgrad 
for gjennomføring av undersøkelser og krav til tunnelanleggene. Det er gitt en anbefaling for 
grunnundersøkelser i neste planfase. 

Berggrunnen innenfor planområdet kan grovt deles inn i følgende to hovedenheter: 
Agderkomplekset består av bergarter trolig dannet under den svekokarelske fjellkjede-
dannelsen for omtrent 2000 millioner år siden, og dekker store deler av planområdet i øst, 
sørøst og nordvest. Komplekset består av migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og 
øyegneiser med mindre mengder av andre bergarter. Bergartene er alle deformerte og 
metamorfe (omdannede) som følge av tektonikk i flere faser. Største delen av vegkorridorene 
går i bergarter tilhørende dette bergartskomplekset. Egersundkompleksets dypbergarter ble 
dannet i tidsrommet fra 1200 millioner til 900 millioner år siden, og finnes vest i planområdet 
med utstrekning fra Flekkefjord til Hå og størst utbredelse rundt Egersund. Dette er en gruppe 
av basiske til sure magmatiske bergarter som noritt, gabbro, anortositt, syenitt og 
pyroksengranitt. Disse bergartene har trengt inn i de omgivende bergartene som en smelte, og 
har form som kropper, linser og bånd. Bergartene som er eldre enn 1000 millioner år er 
deformert og metamorfosert. Vegkorridorene går alle i dette bergartskompleksets bergarter 
mellom Eide - Bjerkreim og Ualandsvatnet/Urdalsvatnet – Vikeså. 

Bergmassen er brutt opp av forkastninger og andre typer svakhetssoner (knusningssoner, 
sprekkesoner), hovedsakelig dannet langs steile plan. Svakhetssonene har ulike retninger og 
ulik utholdenhet og antatt mektighet, men hovedretningene på svakhetssoner i planområdet 
synes ved tolkning av strukturgeologien å være i NØ-SV retning. Det er også en rekke 
svakhetssoner i retninger SØ-NV og ØSØ-VNV. Svakhetssoner krysses i stor grad med 
gunstig orientering (på tvers eller med stor krysningsvinkel) i forhold til tunneltraseer. Ut fra de 
erfaringene man har gjort seg på andre prosjekter i regionen forventes det at dypforvitring kan 
forekomme i forbindelse med svakhetssoner, noe som vil kunne gi behov for tunge 
sikringstiltak i forbindelse med driving av tunneler.  

Det er varierende grad av løsmassedekke over berg der det er planlagt tunneler. I hovedsak 
er det bart berg, tynt torvdekke eller tynt sammenhengende morenedekke over 
tunneltraseene. For mange av tunnelene ligger det små og store vann i sprekkedalene som 
utgående av svakhetssonene representerer. Det vil potensielt kunne medføre 
innlekkasjeproblemer i tunneler ved kryssing av slike svakhetssoner, dersom ikke tettende 
løsmasser som morene hindrer god kommunikasjon mellom grunnvannsmagasinet og 
vannførende svakhetssoner. Det er generelt forventet begrenset behov for systematisk bruk 
av forinjeksjon for tetting av tunneler mot inntrengning av grunnvann. 

Bergoverdekning for tunnelene varierer mye, også innad i de ulike geografiske områdene, 
men generelt kan sies at terrenget er mer bratt, kupert og gir større bergoverdekning i sørlige 
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delen av området, fram til Ualandsvatn/Urdalsvatn og Eide, enn i nordlige delen av 
planområdet. Det er ikke identifisert områder med særlig lav bergoverdekning, eller der 
bergoverdekningen forventes å medføre så høye eller anisotropiske bergspenninger at dette 
medfører bergspenningsproblemer ved tunneldrivingen. 

Potensiell skredfare er relatert til påhuggs- og forskjæringsområder, samt til sidebratt terreng 
for veg i dagen. Drangsdalen (korridor R3) og Fedafjorden (korridor A1/A2) er kjente rasfarlige 
områder med mange registrerte hendelser i NVE sin database over skredhendelser, men det 
er mange andre områder som også utpeker seg som potensielt rasfarlige på aktsomhetskart 
for de ulike typer av skred (snøskred, steinsprang, jord- og flomskred). De ulike alternativene 
går i varierende grad i terreng utsatt for steinsprang, flomskred og snøskred. Korridor A2 går, 
vurdert ut fra aktsomhetskart for skred, i mer rasutsatt terreng enn korridor A1. Korridor R1 er 
generelt mer skredutsatt enn alternativ R2, som går i lite skredutsatt terreng etter passering av 
Urdalsvatn, mens alternativ R3 går i lite skredutsatt terreng etter passering av Grøsfjell. 

Tunnelene på korridorene berører i begrenset grad eksisterende veg- og jernbanetunneler. 
Korridor A1/A2 går nær og parallelt eksisterende E39-tunneler sør for Fedafjorden: 
Vatlandstunnelen, Teistedalstunnelen og Fedaheitunnelen. Videre krysser korridor A2 nær 
forskjæringer til E39 Lavolltunnelen og E39 Skjeggestadtunnelen. Korridor R1/R2/R3 får alle 
forskjæring over jernbanetunnel og E39 Tronvikatunnelen rett nord for Tronvika. I Drangsdalen 
krysser korridor R3 med variant V1b under Stortunnelen (jernbane). Ingen av disse 
passeringene gjøres med spesielt kort bergoverdekning. 

For de ulike veglinjealternativene innenfor korridorene er det ikke identifisert noen geografiske 
områder som krevde utførelse av grunnundersøkelser for verifisering av teknisk 
gjennomførbarhet av veglinjene. Det er imidlertid identifisert enkelte steder langs korridorene 
hvor den tekniske gjennomføringen vil kunne være problematisk og bør vies spesiell 
oppmerksomhet:  

 Korridor A1/A2: Påhugg sør for ny tunnel ved Fedaheitunnelen med det potensielt ustabile 
bergpartiet Speilen 2 samt andre megablokker, i forskjæring- og påhuggsområdet. 

 Korridor A2: Potensielt rasutsatt urområde ved påhugg nord for lang tunnel med utløp ved 
Selura. 

 Korridor A2: Påhuggsområde sør under eksisterende E39 ved Lavolltunnelen med usikker 
bergoverdekning og potensiell forskjæring gjennom eksisterende vegfylling. 

 Korridor R1/R2/R3: Antatt mektige løsmasser, svakhetssone og lav bergoverdekning ved 
kryssing under Hauglandsbekken ved Moi. 

 Korridor R3, variant V1a: Påhuggsområder for tunnel i bratte, høye og rasutsatte 
bergvegger i Drangsdalen, og med nærhet til jernbanen. Særlig det østlige påhugget, med 
høy forskjæring, i særlig rasutsatt terreng (gjelder hele Drangsdalen) og i urområde, synes 
komplisert. 
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Innhold 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 7 av 110 

 Innledning  

 Om rapporten 

Denne rapporten er en sammenstilling av foreliggende geologisk informasjon og ingeniørgeologiske 
vurderinger som er gjort for kommunedelplan for prosjektet E39 Lyngdal vest – Ålgård.  

De vurderingene som er gjort i denne rapporten er i hovedsak basert på skrivebordsstudier av 
topografiske og geologiske kart og flyfoto. I tillegg er det i vurderingene benyttet Statens vegvesens 
bilder tatt fra fly over deler av traseene, sammen med observasjoner av nøkkelpunkter gjort ved en 
geofaglig befaring som ble gjennomført mai 2016. En supplerende geologisk befaring for nytt 
alternativ mellom Moi og Bue ble utført august 2017. Vurderingene som er gjort er ikke verifisert i felt, 
med unntak av der dette er spesifikt kommentert i rapporten. 

Hoveddelen av rapporten er vinklet mot de mange tunnelene som er fordelt på de ulike korridorene. 
Det er gjort vurdering av de geologiske og ingeniørgeologiske forholdene, kritiske partier og vurdering 
av behov for grunnundersøkelser i neste planfase. Alle tunneler er klassifisert iht. 
undersøkelsesklasse og vanskelighetsgrad. 

Omfanget av høye bergskjæringer og rasfarlig sideterreng for dagsoner er ikke beskrevet i rapporten 
med samme detaljnivå som for tunnelene, men fremgår i vedlegg i form av tabell og figurer. 

 Om oppfyllelse av krav til undersøkelser og rapportering gitt i håndbøker 
N200 og N500 

Håndbok N500 Vegtunneler stiller krav til de geologiske undersøkelsene som skal gjøres for tunneler, 
forskjæringer og påhuggsområder i de ulike planfasene, mens de samme temaene er dekket i 
håndbok N200 når det gjelder bergskjæringer og bergskråninger. Blant annet skal forundersøkelsene 
uansett planfase for tunneler og bergskjæringer omfatte kartlegging i felt for bestemmelse av blant 
annet bergarter og bergartsgrenser, løsmassetyper og løsmassemektigheter, bergmassens 
oppsprekningsgrad og sprekkekarakter, svakhetssoner, grunnvann, skredfare, m.m. Videre skal det i 
nødvendig omfang gjennomføres grunnundersøkelser med grunnboringer, seismikk, kjerneboring 
m.m. for å redusere risiko knyttet til påhuggsplasseringer, partier med lav overdekning, markerte 
svakhetssoner m.m. 

For de ulike linjealternativene mellom Lyngdal vest og Sandnes som har vært oppe til vurdering fram 
til høsten 2017, herunder også utgåtte linjealternativer ikke beskrevet i denne rapporten, har det vært 
mer enn 60 tunnelalternativer og flere hundre kilometer med dagsone.  

Det var for de ulike veglinjealternativene pr. mai 2016 ikke identifisert noen geografiske områder 
innenfor korridorene der det ble vurdert påkrevd utførelse av grunnundersøkelser som 
beslutningsstøtte for å vurdere hvorvidt linjealternativet kunne være med videre (med bakgrunn i 
teknisk gjennomførbarhet). Det var ikke funnet noen åpenbare områder blant de linjene og korridorene 
man gikk videre med, hvor den tekniske gjennomførbarheten var så usikker at den ikke var akseptabel 
å ta med seg videre i prosjektet. 

I henhold til håndbøkenes krav skal det for tunneler utarbeides geologisk plan- og profiltegninger i 
målestokk 1:1000 for kommunedelplan. På grunn av det store omfanget på prosjektet og detaljnivået 
har det ikke vært vurdert hensiktsmessig å lage geologiske tegninger (V-tegninger). Da det ikke er 
utført kartlegging/undersøkelser i planfasen som også kunne vært presentert på tegningene, ville 
disse i praksis kun vist informasjon som foreligger tilgjengelig hos NGU (geologisk kart) samt våre 
tolkninger av svakhetssoner som ikke er verifisert i felt.  
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Utklipp fra C-tegninger som viser traseenes plassering i planet i forhold til berggrunnsgeologien, den 
tolkede strukturgeologien samt aktsomhetskart for skred, er vist i vedlegg 8.7 til rapporten. I tillegg er 
det tatt inn figurer i rapporten der det har vært naturlig å supplere teksten med illustrasjoner, enten 
dette er veggeometri sammenstilt med berggrunnsgeologisk kart, kvartærgeologisk kart, flyfoto, 
topografisk kart og svakhetssoner, eller topografisk kart med aktsomhetskart rasfare. 
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 Grunnlagsmateriale og utførte undersøkelser 

 Foreliggende dokumentasjon 

Det er begrenset med grunnlagsmateriale som dekker planområdet på et detaljert nivå. Deler av 
vegstrekningene går langt unna utbygde områder, og det er tegnet opp mange tunneler i terreng som 
ikke er utredet med tanke på vegbygging tidligere. 

De ingeniørgeologiske vurderingene er i hovedsak basert på tilgjengelige berggrunnsgeologiske og 
kvartærgeologiske kart fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i papirutgave og digital utgave 
(hovedsakelig i målestokk 1:250 000), aktsomhetskart for skred fra NVE, topografiske kart og digitale 
ortofoto. For referanser, se [1] –[7].  

Fra OPS-prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord foreligger det geologiske rapporter for 
Vatlandstunnelen, Opofte tunnel, Teistedalstunnelen og Fedaheitunnelen fra OPS Kvinesheia. Disse 
rapportene er utarbeidet for konkurransegrunnlaget og dekker dermed prosjektering fram til bygging, 
dvs. de er ikke sluttrapporter som dokumenterer faktiske forhold møtt i tunnelene og 
detaljprosjekteringen av injeksjon og sikring som ble gjort der. Det foreligger dessuten noe materiale 
fra prosjektet som dekker fundamentering av Fedafjorden bru. For referanser, se [8] – [18]. 

Det foreligger flere rapporter fra NGU som omfatter rasfaren i Fedafjorden, referanser [19] og [20]. 
Dessuten en geologisk rapport utarbeidet i forbindelse med geologisk kartlegging for ny 
jernbanetunnel ved Drangsdalen [21]. 

  Utførte grunnundersøkelser i planfasen 

Det ble 12 – 13. mai 2016 gjennomført en geofaglig befaring over hele planområdet. Deler av 
områdene vegtraseene berører ble da befart av fagpersoner med vegkompetanse og 
ingeniørgeologisk og geoteknisk kompetanse. Områdene som ble befart var typisk de delene som var 
lett tilgjengelige for tilkomst med bil, og vurderinger av terreng og berg ble delvis gjort på avstand. Det 
ble ikke gjort en detaljert feltkartlegging langs traseene, som ville krevd langt mer ressurser og tid for å 
gjennomføres, men stopp ved viktige punkter ble gjort.   

Det er grunnet prosjektets geografiske omfang, omfang av linjealternativer og detaljeringsnivå ikke 
utført grunnundersøkelser i denne planfasen. Dette ble avklart med oppdragsgiver tidlig i prosjektet. 
Det var pr. mai 2016 for de ulike veglinjealternativene innenfor korridorene ikke identifisert noen 
geografiske områder som krevde utførelse av grunnundersøkelser for verifisering av teknisk 
gjennomførbarhet av veglinjene. 

En supplerende geologisk befaring ble utført 15. august 2017, for et nytt alternativ mellom Moi og Bue 
(korridor R3). Det deltok fagpersoner med vegkompetanse og ingeniørgeologisk kompetanse på 
befaringen, hvis hensikt var å få bedre oversikt i områder med antatt kritiske punkter med hensyn til 
grunnforhold, samt å skaffe en generell oversikt langs traseen. 
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 Overordnet beskrivelse av berggrunnsgeologi 

 Bergartsfordeling 

Berggrunnen i sørvestre fastlands-Norge består i grove trekk av grunnfjellsbergarter av prekambrisk 
alder (jordas urtid). Berggrunnens ulike bergarter har forskjellig opprinnelse og alder, og er i 
varierende grad blitt utsatt for tektonisk påvirkning.  

 

Figur 1: Overordnet oversikt over berggrunnsgeologien: Agderkompleksets bergarter [1], Granittiske 
dypbergarter [2a] og Sjelsetmassivet [2b], Egersundkompleksets dypbergarter [3], Ryfylkeskifrene [4]. 
Kilde: NGU.no 
 

Berggrunnen innenfor planområdet kan deles inn i følgende hovedenheter: 

Agderkomplekset består av de eldste bergartene, og dekker store deler av planområdet i øst, sørøst 
og nordvest. Dette er migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og øyegneiser med mindre 
mengder av andre bergarter. Bergartene er alle deformerte og metamorfe (omdannede) som følge av 
tektonikk i flere faser, og kan også være kontaktmetamorfe i kontaktsonen mot de yngre 
dypbergartene som senere intruderte kompleksets bergarter. De fleste av disse gneisene ble trolig 
dannet under den svekokarelske fjellkjededannelsen for omtrent 2000 millioner år siden. 

De granittiske dypbergartene utgjør en gruppe med granitter som trengte inn i de omgivende 
bergartene som en smelte etter at deformasjonsbevegelsene hadde stanset, fra 980 millioner år siden 
og 100-150 millioner år framover. De fleste av granittene er yngre og udeformerte, de eldste kan være 
noe deformert og metamorfosert. I planområdet finnes en større kropp av granittene sør for 
Fedafjorden og nordvest for Kvinesdal. 

Forskjellige typer av lite deformert granitt finnes også vest for Ålgård. Disse tilhører Sjelsetmassivet, 
dannet for 985-900 millioner år siden.  

Ganger av doleritt med hovedsakelig NNØ-SSV til SSØ-NNV retning har enkelte steder gjennomsatt 
de eldre prekambriske bergartene. 

Egersundkompleksets dypbergarter finner vi vest i planområdet fra Flekkefjord til Hå og med størst 
utbredelse rundt Egersund. Dette er en gruppe av basiske til sure magmatiske bergarter som noritt, 
gabbro, anortositt, syenitt og pyroksengranitt dannet i tidsrommet fra 1200 millioner til 900 millioner år 
siden. Også disse bergartene har trengt inn i de omgivende bergartene som en smelte, og har form 

[3] [4] 

[2a] 

[2b] 

[2b] 

N 

[2a] [1] 
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som kropper, linser og bånd. Bergartene som er eldre enn 1000 millioner år er deformert og 
metamorfosert.   

Nordvest i planområdet finner vi yngre bergarter enn grunnfjellet, dannet i jordas urtid og oldtid. 
Ryfylkeskifrene strekker seg som et bånd sørvestover fra Sandnes og over deler av Jæren. Skifrene 
består i vesentlig grad av fyllitt (omdannede leirskifre). Deler av de opprinnelige leirskifrene ble avsatt 
på grunnfjellsgneisen i kambrosilurisk tid (545-417 millioner år siden), andre deler er av prekambrisk 
alder og ble overskjøvet grunnfjellsgneisen under den kaledonske fjellkjededannelsen (490-390 
millioner år siden). Vegtraseene pr desember 2017 berører ikke Ryfylkeskifrene. 

Se Figur 1 for lokasjon av de ulike enhetene. 

 Regional strukturgeologi 

Bergartene i grunnfjellet har en lang deformasjonshistorie, hvor de har blitt foldet og delvis også 
omdannet fra det opprinnelige bergartsmateriale dypt nede i jordas indre under høyt trykk og høye 
temperaturer over lang tid. Deler av Agderkompleksets bergarter har gjennomgått inntil fem 
metamorfose- og deformasjonsfaser med folding i ulike akseretninger. Den regionale deformasjonen 
har etterlatt bergarter med et plastisk foldet preg, som sees både rundt anortosittene i 
Egersundkomplekset og i grunnfjellsgneisene generelt. Den senere inntrengning av dypbergarter har 
gitt variasjoner i foliasjonsretningene, som skyldes lokal fortrengning av bergartsmateriale og ikke 
regionaldeformasjoner. 

 

Figur 2: Kart som viser regionale satellittolkede lineamenter i sørvest-Norge. Kilde: NGU 
 

De kaledonske dekkebergartene (Ryfylkeskifrene), som er av yngre alder, er blitt påvirket av minst to 
hoveddeformasjoner i forbindelse med den kaledonske fjellkjededannelsen.  

Etter den kaledonske fjellkjededannelsen ble landmassen brutt opp av forkastninger og andre typer 
svakhetssoner (knusningssoner, sprekkesoner) gjennom lang tid.  

Svakhetssonene er hovedsakelig dannet langs steile plan, har ulike retninger og ulik utholdenhet og 
antatt mektighet. 
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Hovedretningene i planområdet på svakhetssoner synes ved tolkning av strukturgeologien ut fra 
topografi og flyfotos å være i NØ-SV retning, men det er også en rekke svakhetssoner i retninger SØ-
NV og ØSØ-VNV. Satellittolkede lineamenter i regionen er vist på Figur 2. 

 Potensial for sulfidholdige bergarter 

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsloven), defineres grunn som 
danner syre i kontakt med vann eller luft, herunder berggrunn med ulike svovelforbindelser (sulfider), 
som forurenset grunn. Forvitring av sulfidholdige bergarter vil kunne medføre sur avrenning med høye 
konsentrasjoner av løste tungmetaller, jern og aluminium. Ved anleggsvirksomhet i sulfidholdig 
berggrunn vil arbeidene medføre at berggrunn med sulfidmineraler blir betydelig mer eksponert for 
forvitring enn tidligere. Det er derfor viktig at det gjøres avbøtende tiltak for å forhindre forurensning 
ved grunnarbeider i disse områdene. 

 
Figur 3: Utklipp fra mineralressursdatabasen, begrenset til metaller. Nordøst for traseen, i 
Dalaneområdet, er det registrert flere forekomster av sulfidmineraler (Basemineraler – Brun farge). Det 
er også registrert en forekomst med sulfider ved Fedafjorden. Kilde: NGU 
 

I henhold til NGU sin mineralressursdatabase, se Figur 3, er det registrert flere forekomster av 
basemetaller, herunder sulfider, i Dalane-området. Det er også gjort en registrering av sulfider langs 
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Fedafjorden, lengre ut fjorden i forhold til planområdet. De fleste forekomstene er registrert i skjerp 
hvor det har vært prøvedrift med undersøkelse av malmforekomster med blant annet svovelkis, 
kobberkis, magnetkis og molybdenglans. Sulfidmineraliseringene forekommer som årer og linser i 
ulike typer av gneiser samt i amfibolitt.  

De registrerte forekomstene er for det meste beliggende utenfor planområdet. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at sulfidholdige bergarter også forekommer innenfor planområdet, siden de sulfidførende 
bergartene som er registrert er av de samme bergartstypene som forekommer innenfor planområdet. 

 Potensial for dypforvitring 

Dypforvitring, der dette forekommer i svakhetssoner eller som svake bergartslag, kan skape store 
problemer for veganlegg i berg, både i anleggsperioden men også i løpet av tunnelens levetid. Dette 
har man flere eksempler på fra Østlandsområdet, blant annet fra Lieråsen jernbanetunnel og 
Hanekleivtunnelen på E18. 

NGU har for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, gjennom prosjektet GEOS påvist dypforvitring i Oslo-
regionen og utarbeidet aktsomhetskart for tunnelplanlegging. Dette er beskrevet i Statens Vegvesen 
rapport 2499 Dypforvitring i Oslo-regionen. Påvisning og oppfølgende undersøkelser. 
Aktsomhetskartene som foreligger tilgjengelig hos NGU strekker seg kun ned til Porsgrunn, men det er 
imidlertid på gang kartlegging av dypforvitring også langs Sørlandskysten.  

I SVVs rapport er det beskrevet studier utført av den svenske geografen Lidmar-Bergström. Studiene 
viser at dypforvitringen som man er godt kjent med fra Østlandsområdet, også forekommer langs 
Sørlandskysten opp til Jæren, samt i deler av Trøndelag. Det er nevnt at det kan være forekomst av 
dypforvitringssoner videre sørover langs Sørlandskysten opp til Jæren (de kystnære områder), men 
dette er ikke beskrevet noe nærmere. Se Figur 3. 

Fra naboprosjekter (øst for Lyngdal vest) 
har man hatt erfaring med at dypforvitring 
også kan forekomme så langt sør i landet. 
Der har man sett at det kan være 
dypforvitring ned på tunnelnivå. Ved 
Vigeland ble planlagt veg i tunnel unngått 
til fordel for veg i dagen grunnet kartlagte 
dypforvitringssoner. 

Ut fra de erfaringene man har gjort seg på 
andre prosjekter i regionen forventes det 
at dypforvitring kan forekomme. Typisk vil 
dette være der det er lineamenter 
(svakhetssoner) i berggrunnen. Forekomst 
av dypforvitring i byggegrunnen for de 
enkelte tunnelene og (høye) skjæringene 
bør undersøkes nærmere i neste planfase. 

Figur 4: Klipp fra SVV rapport 2499 Dypforvitring i Oslo-
regionen. Kartet viser sub-kritt «etse»-flater hvor det kan 
forekomme dypforvitring. Det fremgår at området 
strekker seg fra Østlandsområdet, sørover langs 
Sørlandskysten og oppover mot Jæren. Området som er 
kartlagt av NGU og publisert i SVV-rapporten er markert 
med svart ramme.  



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 14 av 110 

 Ingeniørgeologisk tilnærming for vurdering av 
linjene 

I rapporten er det gjort en overordnet geologisk beskrivelse og ingeniørgeologisk vurdering av 
grunnforholdene langs de ulike linjealternativene. Vurderingene er ikke verifisert ved befaringer i felt i 
etterkant. 

Vurderingene er gjort med hovedfokus på teknisk gjennomførbarhet av tunnelene som inngår i de 
ulike linjealternativene for ny E39. Ingeniørgeologiske vurderinger av høye skjæringer og naturlig 
sideterreng til dagsonene, samt grunnforhold for fundamentering av bru- og betongkonstruksjoner, er 
ikke beskrevet noe mer detaljert i denne rapporten. En oversikt over skjæringer fremgår av vedlegg 
8.6, og aktsomhetskart for de ulike linjene fremgår av vedlegg 8.7. 

En oversikt over de ulike korridorene og variantområdene som er definert i prosjektet er vist i Figur 5. 

 

Figur 5: Oversikt over korridorer, variantområder og kryssplasseringer. 
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De aktuelle linjene og stedsnavnene, som det refereres til i de påfølgende kapitelene, er vist med 
plassering av samtlige tunneler på Figur 6 og vedlegg 8.1.  

 

Figur 6: Oversikt over planområdet. Tunneler er markert med svart strek og boble, mens veg i dagen 
er markert med rød, kryss med oransje og bruer med blå strek. Se vedlegg 8.1 for oversikten i større 
målestokk. 
 

Fra Lyngdal vest og til Birkeland går veglinja med felles korridor for A1 og A2, før det er to alternative 
korridorer A2 og A1 via henholdsvis Selura og Løland som møtes igjen ved Tronåsen (sør for 
Tronvika) for deretter å gå videre i felles korridor fram til Moi. Etter Moi deler så veglinjen seg i to 
korridorer R1 og R2 som går gjennom Dalane til Teksevatn (med to varianter), og en korridor R3 som 
går via Drangsdalen (med to varianter) til Sagland og videre til Bue. Fra Teksevatn går korridor R1 til 
Bue via Holmen (med to varianter), mens korridor R2 går til Bue via Sagland. Fra Bue er det to 
varianter på korridoren fram til Ålgård. 
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 Geometri tunnel 

Tunnelene på ny E39 er planlagt bygget med doble tunnelløp med T10,5-profil, som vist på Figur 7.  

Normalavstand mellom tunnelløpene er anbefalt 10 m. 

Minimum terrengoverdekning for plassering av påhuggsområder er anbefalt 10 m.  

 

 

Figur 7: Tverrprofiler tunneler på ny E39 

 Geometri skjæringer 

Det er i denne planfasen ikke gjort noen nærmere vurderinger og detaljeringer av skjæringer og 
grøfter, utover det som fremgår som standardløsninger i Håndbok N200 Vegbygging. 

Bergskjæringer skal i henhold til Håndbok N200 normalt etableres med helning 10:1, men geologien 
på stedet skal hensyntas ved valg av skjæringsgeometri.  

Om det er svakhetsplan i berggrunnen som kan gi utglidninger i hele eller deler av skjæringen, vil det 
kunne være et nødvendig tiltak for å ivareta totalstabiliteten av skjæringen å velge en slakere helning 
på skjæringen. slik at pallen(e) følger det dominerende sprekkeplanet. Dette gjøres ved avtrapping 
med hyller mellom pallene, og/eller ved slakere fallvinkel for hver pall. Svakhetsplanet får på den 
måten ikke noen utgående i skjæringen siden den effektive helningen på skjæringen er lik eller lavere 
enn fallvinkelen på svakhetsplanet, og skjæringens totalstabilitet er da normalt ivaretatt.  

Ved behov for avtrapping av skjæringer grunnet geologiske forhold, må geometrien av skjæringene 
gitt ved maksimal pallhøyde, fallvinkel for hver pall og hyllebredde mellom paller, vurderes opp mot de 
stedlige forholdene.  

Effektiv helningsvinkel på skjæringer vil påvirke hvor i terrenget skjæringstoppen havner. Det er derfor 
viktig at det reguleres tilstrekkelig bred korridor slik at man i de neste planfasene (og ved bygging) har 
et spillerom med tanke på utforming av de enkelte skjæringene. 

Grøfter skal i henhold til Håndbok N200 utformes med tilbakefylling mot bergskjæring med en høyde 
på minimum 1 m over kjørebanenivå. Oppfylling mot berg bør imidlertid ikke være for stor, slik at det 
unngås at mulige nedfall får så stor rulleenergi at de når helt fram til vegbanen. Grøfteutformingen 
forutsetter også at det sikres mot nedfall av stein og is fra skjæringen (og fra ovenforliggende terreng).  

Bruk av fanggrøft (hvor det ikke fylles tilbake mot bergskjæringen) som sikringstiltak for oppfanging av 
nedfall fra skjæringer hvor detaljstabiliteten ikke ivaretas på annen måte, vil kunne være en god 
løsning der hvor de geologiske og geometriske forholdene tilsier dette.  
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 Geoteknisk kategori tunneler og høye skjæringer 

I henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Vegbygging og Håndbok N500 Vegtunneler skal 
geoteknisk kategori for tunneler og for bergskjæringer settes i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-
1:2004+A1:2013+NA:2016). Geoteknisk kategori framkommer som en funksjon av prosjektets 
pålitelighetsklasse (Consequence class/Reliability class) og vanskelighetsgrad, se Tabell 1. 

Tabell 1: Definisjon av geoteknisk kategori 

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 (gjelder hovedsakelig atomreaktorer og lagre for radioaktivt avfall). 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfeller, slik som tunneler, 
høye skjæringer og fundamenter for bruer, legges i henhold til Eurokode 0 tabell NA.A1(901) normalt i 
pålitelighetsklasse CC/RC 3. 

Geoteknisk kategori for et berganlegg danner grunnlag for kontrollomfanget som er gitt i Eurokode 7. 
Geoteknisk kategori 2 omfatter vanlig kontroll av prosjekteringen utført av annen bergteknisk kyndig 
person (innen samme organisasjon), mens geoteknisk kategori 3 omfatter kontroll utført av 
person/organisasjon som er uavhengig av den bergteknisk prosjekterende. Kravene til kontroll gjelder 
både for prosjektering og utførelse. 

I utgangspunktet skal alle tunnelprosjekter i henhold til Håndbok N500 plasseres i geoteknisk kategori 
3 på grunn av mulig vanskelighetsgrad og skadekonsekvens ved ulykker. Det er imidlertid muligheter 
for å kunne variere geoteknisk kategori innenfor de ulike delene av prosjektet og gjennom de ulike 
fasene av prosjektet. For tunneler i ikke-bebygde områder der forundersøkelsene viser godt og 
forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2, men påhugg skal ligge i 
geoteknisk kategori 3. 

Da det ikke er foretatt forundersøkelser i felt for de aktuelle tunnelene, anbefales det at samtlige 
tunneler settes i geoteknisk kategori 3 inntil mer detaljerte forundersøkelser er foretatt og det eventuelt 
kan gjøres en ny kategorisering. 

Bergskjæringer høyere enn 10 m (målt fra ferdig veg) og inngrep i foten av større bergskråninger 
settes også i geoteknisk kategori 3 i henhold til Håndbok N200. Lavere skjæringer enn 10 m settes i 
geoteknisk kategori 2. 

 Undersøkelsesklasse tunneler 

Undersøkelsesklasse for alle tunnelene er definert i henhold til Publikasjon nr. 101 Riktig omfang av 
undersøkelser for berganlegg [23]. Hensikten med denne klassifiseringen er på et tidlig stadium å 
definere det nødvendige omfanget av grunnundersøkelser som bør utføres for den enkelte tunnel. 
Omfanget av den enkelte undersøkelsesklasse er i Publikasjon nr. 101 gitt som kostnadsnivå i % av 
sprengningskostnader for tunnel, og er basert på erfaringer fra tidligere tunnelprosjekter med ulike 
vanskelighetsgrader og krav til anleggene.  
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Tabell 2: Definisjon av undersøkelsesklasse 

Definisjon av 
UNDERSØKELSESKLASSE 

Vanskelighetsgrad 

Liten Moderat Stor 

Krav til 
anlegget 

Små A A B 

Moderate A B C 

Store B C D 

 

Undersøkelsesklassen er sammensatt av to faktorer som til sammen angir klasse, som vist i Tabell 2. 
Grunnforholdenes vanskelighetsgrad er gitt ved summen av geologiens kompleksitet, forvitringsgrad i 
bergoverflaten, løsmasseoverdekning over bergoverflaten og tilgjengelighet til terrenget for utførelse 
av undersøkelser. Kravet til anlegget er gitt ved anleggets funksjonskrav, risiko under driving, 
miljøpåvirkning av naturen og mulighet for setninger på byggverk som følge av grunnvannssenking. 

Undersøkelsesklassen gjenspeiler med andre ord hvor oversiktlig geologien er, hvor vanskelig det er å 
gjennomføre undersøkelser og hvilket detaljeringsnivå som kreves for prosjektering av tunnelanlegget 
med hensyn til sikkerhet og påvirkning av ytre miljø. Et tunnelanlegg i en høy undersøkelsesklasse (C-
D) krever normalt høyere innsats i form av grunnundersøkelser (målt som kostnad) enn et 
tunnelanlegg i en lav undersøkelsesklasse (A). 

Tunnelene på strekningen er foreløpig vurdert til vanskelighetsgrad liten – moderat, og med moderate 
krav til anlegget. Undersøkelsesklasse for de enkelte tunnelene er foreløpig satt til klasse A og B. Da 
det ikke er utført detaljert befaring for de ulike tunnelene, kan det ikke utelukkes høyere klassifisering 
av vanskelighetsgrad enn det som fremkommer i rapporten. Foreløpige vurderinger av geologiens 
kompleksitet og overdekning er basert på berggrunnskart, kvartærgeologisk kart og flyfoto, og det er 
forutsatt moderat forvitring av blottlagt berg i terrengoverflaten siden blottlagt berg i liten grad er 
vurdert visuelt i felt. En revurdering av undersøkelsesklasse for de aktuelle tunnelene bør derfor også 
gjøres i neste planfase basert på befaring i felt. 

Nærmere definisjon av de ulike parameterne, samt rangeringen som inngår i bestemmelse av 
undersøkelsesklasse for samtlige tunneler, er gitt i vedlegg 8.3. Se også [23]. 

 Vurdering av vanskelighetsgrad tunneldriving 

I tillegg til kvalitativ bestemmelse av vanskelighetsgrad, krav til anlegget og undersøkelsesklasse i 
henhold til Publikasjon nr. 101 som beskrevet i kapittelet foran, er det gjort en kvantitativ vurdering av 
vanskelighetsgraden for den enkelte tunnel med hensyn til tunneldriving. Denne er satt som en antatt 
prosentvis fordeling med tunnel i kategorier for henholdsvis tunneldriving/sikring og injeksjon. 
Fordelingen er basert på gjennomsnittlig mektighet og orientering av antatte svakhetssoner som 
krysser tunnelene, vurderinger av forskjæringsområder samt overdeknings- og grunnvannsforhold 
over tunneltraseen. Vurderingen er i stor grad knyttet opp mot tunnelgeometrien slik den er vist på 
plan- og profiltegninger for veglinjene (C-tegninger). 

For klassifisering og inndeling av svakhetssoner etter størrelse og skjæringsvinkel i forhold til 
tunneltraseen er følgende enkle inndeling benyttet, som gitt i tabell 3 og 4: 
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Tabell 3: Klassifisering av svakhetssoner med hensyn til størrelse 

Størrelse 
svakhetssone 

Beskrivelse Gjennomsnittlig 
mektighet 

Liten Noe markert svakhetssone med begrenset 
utholdenhet (lokal sone) 

10 m 

Middels Markert svakhetssone med stor utholdenhet 
(regional landskapsdannende sone) 

20 m 

Stor Regional og veldig markert svakhetssone med stor 
utholdenhet (stor regional landskapsdannende sone) 

50 m 

 

Den skjematiske inndelingen av mektighet på svakhetssoner i liten (10 m), middels (20 m) og stor (50 
m) der slike skjærer tunneler, er satt ut fra en flyfoto- og karttolkning av soners karakter som utgående 
i dagen, og er ikke nødvendigvis representativ for mektighet på sonene på tunnelnivå. Store soner er 
foreløpig bare vurdert der det er så store dalfører at vegen går i dagen, mens små og middels soner er 
vurdert å krysse tunnelene. Mektighetene er imidlertid beholdt for på en forholdsvis enkel måte kunne 
gjøre den kvantitative vurderingen av vanskelighetsgrad for tunneldriving. Da det ikke er gjort 
verifisering av tolkningene i felt, er nok vurderingen av vanskelighetsgraden i en del tilfeller 
konservativt satt. 

På bakgrunn av feltarbeid og mer detaljerte vurderinger av de enkelte svakhetssonene vil og bør man 
kunne differensiere mektigheter på svakhetssoner mer i neste planfase, også i dagen men særlig på 
tunnelnivå. 

 

Tabell 4: Definisjon av skjæringsvinkel for svakhetssoner med tunnel 

Orientering i forhold til tunnel Skjæringsvinkel 
(intervall) 

Skjæringsvinkel 
(gjennomsnitt) 

På tvers i forhold til tunnel 90° – 60° 75° 

På skrå i forhold til tunnel 60° – 30° 45° 

Med spiss vinkel i forhold til tunnel 30°–10° 20° 

Parallell tunnel < 10° 10° 

 

Nærmere klassifisering av antatte svakhetssoner med hensyn til skjæringsvinkel med tunnel og relativ 
mektighet er gitt i vedlegg 8.4. Tolkning av svakhetssoner for tunnelene fremgår av vedlegg 8.7.  

Tunnelstrekningene er overordnet vurdert med hensyn til vanskelighetsgrad etter følgende inndeling 
gitt i tabell 5. Nærmere klassifisering av tunnelene mht. vanskelighetsgrad tunneldriving, og med 
angivelse av kritiske partier, er gitt i vedlegg 8.5. 
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Tabell 5: Definisjon av vanskelighetsgrad tunneldriving 

Vanskelighetsgrad 
tunneldriving 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal Normal tunneldrift.  
Normal (lett) sikring med 
bolter og sprøytebetong  

Spredt/systematisk 
sonderboring og behovsprøvd 
injeksjon 

2 - Krevende Normal – forsiktig tunneldrift.  
Tung sikring med bolter, 
sprøytebetong og armerte 
sprøytebetongbuer 

Systematisk forinjeksjon 

3 - Spesiell Tunneldrift krever spesielle 
tiltak ved forsiktig driving og 
tidlig sikring.  
Tung sikring med 
sprøytebetongbuer, 
betongutstøpning 

Omfattende systematisk 
forinjeksjon, vanntett 
utstøpning 

 

Grunnet det store antallet alternative linjeføringer og detaljnivået på tunnelprosjekteringen som har 
vært i planfasen, er det på nåværende tidspunkt ikke gjort tilstrekkelige vurderinger og feltbefaringer 
for å kunne utelukke større vanskelighetsgrad enn de som er angitt i denne rapporten. Av den grunn 
er det mulig at klassifiseringen vil kunne bli en annen etter nærmere studier av aktuelle 
linjer/delstrekninger. 

 Vurdering av vanskelighetsgrad skjæringer 

Det vil for de prosjekterte vegtraseene bli et stort antall bergskjæringer langs linjene. Enkelte 
skjæringer og forskjæringer vil kunne få skjæringshøyder opp mot 50 m, og de vil kunne ha plassering 
i eller nært sidebratt og rasutsatt terreng. Vanskelighetsgraden for de ulike skjæringene vil variere 
avhengig av skjæringshøyder, geologi og rasfare, i tillegg til mulighetene for å gjøre forundersøkelser. 

Det er på dette planstadiet ikke gjort ingeniørgeologisk prosjektering av de enkelte bergskjæringene, 
eller gjort klassifisering av skjæringer med tanke på vanskelighetsgrad.   
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 Ingeniørgeologiske vurderinger for tunneler   
Terrenget som ny E39 planlegges lagt gjennom er relativt kupert, og motorvegstandarden det er lagt 
opp til medfører stram linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. Særlig i sørlige delen av planområdet 
vil det derfor være nødvendig med mange tunneler for å føre fram veglinja. 

Tunnelene er i rapporten navngitt <Linjenummer>_Tx etter hvilken veglinje de ligger på, med stigende 
tunnel-løpenummer (x) fra Lyngdal vest mot Ålgård. Se vedlegg 8.2 for referanser til de enkelte C- og 
D-tegninger for veglinjene. 

I de påfølgende delkapitler gis det først en overordnet beskrivelse av delstrekningen, før det gis en 
noe mer detaljert beskrivelse for de enkelte tunneler på delstrekningene. Bergartsfordeling og 
strukturgeologi for alle delstrekningene er beskrevet og vurdert, sammen med beskrivelse av de 
aktuelle tunnelstrekningene med hensyn til de geologiske og ingeniørgeologiske forholdene. Ved 
vurderingene er det tatt utgangspunkt i foreliggende geologisk og kvartærgeologisk kart, topografisk 
kart og flyfotos. Vurderingene som er gjort er ikke verifisert i felt hvor ikke annet er beskrevet. 

Grunnet detaljeringsgraden på prosjektet i denne fasen er to-løpstunneler på plan- og profiltegninger 
(C-tegninger) tegnet opp som ett tunnelløp, og ikke to tunnelløp. Viste tunnellinje på tegningene 
representerer senterlinjen beliggende mellom de to tunnelløpene. De påfølgende ingeniørgeologiske 
vurderingene er gjort i forhold til viste veglinje på tegningene, men det er kommentert der det er antatt 
at de geologiske forholdene har stor betydning for den faktiske geometrien med to-løpstunnel. Enkelte 
ingeniørgeologiske vurderinger kan også være mer relevante for den prosjekterte linjen enn for hele 
korridorbredden.  

For en generell angivelse av plassering av påhuggsområder er SØ benyttet for påhugget beliggende 
nærmest Lyngdal (laveste profilnummer for tunnelen) og påhugg NV benyttet for påhugget beliggende 
nærmest Ålgård (høyeste profilnummer for tunnelen) hvis ikke annet er kommentert, selv om tunnelen 
kan ha en mer S-N eller Ø-V orientering.  

Det vises til vedlegg 8.1 for beliggenhet av de ulike tunnelene, samt de stedsnavn som er blitt benyttet 
i rapporten. Inndelingen av delstrekninger er ikke samsvarende med inndelingen etter korridorer og 
varianter, men derimot basert på geografiske områder. 
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 Lyngdal vest til Birkeland  

Traseen fra Lyngdal vest til Birkeland følger langs eksisterende E39 i kupert terreng, og går parallelt 
eksisterende Vatlandstunnelen, Teistedalstunnelen og Fedaheitunnelen, samt parallelt eksisterende 
hengebru over Fedafjorden. Opofte tunnel er planlagt fjernet for etablering av veg i dagen. 

Berggrunnen består ifølge berggrunnsgeologisk kart av en granittintrusjon lengst øst, mens det langs 
traseen vestover er ulike typer av prekambriske gneiser. Båndgneis og amfibolitt/metagabbro finnes 
som bånd i diorittisk til granittisk gneis. Det er også en nærmere definert kropp av øyegneis på begge 
sider av Fedafjorden.  

Det er i hovedsak bart berg eller tynt løsmassedekke over berg langs traseen. I enkelte dalsøkk er det 
noe morenemasser hvor løsmassemektigheter kan være noe større, og ved Opofte er det en del 
fyllmasser fra den tidligere E39-utbyggingen, men i hovedsak viser kvartærgeologisk kart begrensede 
løsmassemektigheter.  

Svakhetssoner i berggrunnen har dannet grunnlag for den senere utgravingen av markerte daler og 
mindre søkk i terrenget, hvor Fedafjorden utgjør den aller største. Hovedretningen for markerte 
strukturer i berggrunnen er i NØ-SV retning med noen variasjoner, men det er også en del mindre 
strukturer (antatte svakhetssoner) i SØ-NV retning. 

Det er torv/myr og putter/små vann i en del av sprekkedalene og forsenkningene i terrenget, noe som 
tyder på at grunnvannsnivået stedvis står nær terrengoverflaten.  

På begge sider av Fedafjorden er det potensielt rasfarlig terreng med tanke på steinsprang, ellers 
synes vegtraseen å være relativt lite rasutsatt vurdert utfra aktsomhetskart for skred. Ved 
bekketraseer og bekkeutløp er det potensielt fare for flom/jordskred. 

 

 

Figur 8: Strekningen Lyngdal Vest til Birkeland, med tolkning av antatte svakhetssoner  
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 Veglinjer  

På strekningen Lyngdal vest til Birkeland er det følgende veglinjer: 
 Veglinje A1_2 

 
Det vises til C-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.1.2.1 Tunnel A1_2_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1_2 A1_2_T1 3 180 m 0 3 180 

  
Tunnelen går parallelt eksisterende E39 Vatlandstunnelen, som utvides og gjenbrukes som tunnelløp 
for nordgående trafikk, mens det bygges nytt parallelt løp for sørgående trafikk for ny E39.  

Prosjekteringsrapport for Vatlandstunnelen foreligger, se [16]. Det er ikke funnet fram til 
dokumentasjon fra anleggsarkivet for tunnelen som sier noe om de forholdene som ble påtruffet under 
driving av tunnelen. 

Topografi 

Tunnelen går gjennom et noe kupert fjellparti med et par større rygger og mindre daler imellom. 
Terrengoverdekningen ligger mellom 10 og 200 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i nokså blandet berggrunn. Helt i øst er det en granittisk 
intrusjon, mens hoveddelen av tunnelen går i grunnfjellsgneiser, hvorav størstedelen består av 
båndgneis, med mindre andeler diorittisk til granittisk gneis -- migmatitt og den noe brede 
bergartsgruppen mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt. 

Tunnelen krysser antatt ti mindre svakhetssoner. Hovedsakelig skjærer svakhetssonene tunneltraseen 
med stor vinkel og NØ-SV retning, men noen av disse har også forholdsvis spiss vinkel med retning 
ØSØ-VNV og vil kunne følges over mange tunnelmetere. I NV ende av tunnelen er det også tolket at 
en middels svakhetssone skjærer på tvers av tunnelen med stor vinkel i NØ-SV retning. I 
påhuggsområde SØ er det en antatt SØ-NV orientert svakhetssone som ikke berører den 
eksisterende tunnelen, men som ny tunnel vil kunne komme i kontakt med avhengig av 
påhuggsplasseringen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det blandede løsmasseforhold over tunneltraseen, men i hovedsak er 
det bart berg eller tynt torv/løsmassedekke. I dalsøkkene er det tynn og tykk morene, dessuten flere 
større områder med myr og torv.  

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går nokså tett på Vatlandsvatnet, og det er også flere andre vann i nærheten som tunnelen 
kan tenkes påvirkes av nytt tunnelløp. Tunnelen krysser en rekke antatte svakhetssoner som har 
kontakt med vannene og med myrområder som ligger i sprekkedalene og forsenkningene over og 
langs tunnelen.  
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I forbindelse med prosjekteringen av eksisterende Vatlandstunnelen ble det gjort kjerneboring 
gjennom svakhetssone ved Vatlandsvatnet og utført vanntapsmåling som viste moderate 
vannmengder. Behov for forinjeksjon av tunnelen ble vurdert nødvendig for deler av strekningen, 
spesielt gjaldt dette ved Vatlandsvatnet og ved Stemtjern. For ny tunnel vil grunnundersøkelsesdata, 
erfaringer fra byggeperioden og innlekkasjemengder etter ferdigstillelse av eksisterende tunnel være 
verdifull informasjon for å kunne si noe mer om grunnvannsforholdene langs tunnelen. Da det ikke var 
planlagt systematisk injeksjon langs hele tunnelen er det grunn til å tro at grunnvannsnivået nær 
tunneltraseen er senket og dermed generelt ligger noe lavere enn for området ellers. 

 

Figur 9: Tunnel A1_2_T1 med plassering av Vatlandsvatnet og Stemtjern, samt Mjåvannet. 
 

Ut fra overdekningen antas moderate bergspenninger langs traseen.  

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i skogkledd bergskråning med nokså bratt sideterreng, grunnet antatt 
svakhetssone med rundt 45 graders skjæringsvinkel med vegtraseen som gir to motstående dalsider 
langs forskjæringen. Ut fra flyfoto er det tynt løsmassedekke og en del blottlagt berg i området, først 
og fremst i de bratteste delene, og fyllmasser fra eksisterende tunnel i forskjæringsområdet.  

Påhugget i NV har også plassering i bergskråning med noe skog. Ut fra flyfoto er det mye blottlagt 
berg i området, særlig i de øvre deler av skråningen. 

Kritiske partier 

Tunnelen antas å krysse en del svakhetssoner som kommuniserer med vann og myr beliggende over 
og nær traseen. Eksisterende Vatlandstunnelen har nok påvirket grunnvannsnivået noe, men kryssing 
av vannførende soner vil kunne medføre behov for forinjeksjon på delstrekninger for å hindre 
ytterligere grunnvannssenking. 

Tunnelen går parallelt eksisterende Vatlandstunnelen som må hensyntas ved prosjektering og 
bygging. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  
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Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_2_T1 87 % 13 % 0 % 95 % 5 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Innhenting av all relevant informasjon for eksisterende Vatlandstunnelen, supplert med 

ingeniørgeologisk kartlegging i tunnelen hvis mulig 
 Grunnundersøkelser i påhuggsområder. (Vurderes basert på befaring og foreliggende 

dokumentasjon) 
 Kjerneboring med vanntapsmåling gjennom en eller flere svakhetssoner som kommuniserer 

vannene over traseen. (Vurderes basert på ingeniørgeologisk kartlegging) 

 

5.1.2.2 Tunnel A1_2_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1_2 A1_2_T2 1 790 m 4 840 6 630 

  
Tunnelen går side om side med eksisterende E39 Teistedalstunnelen nesten fram til Fedafjorden. Det 
bygges ny firefelts hengebru over Fedafjorden og ny dobbeltløpstunnel går parallelt eksisterende 
tunnel, som sammen med dagens hengebru gjenbrukes for lokaltrafikk.   

Prosjekteringsrapport for E39 Teistedalstunnelen foreligger, se [15]. Det er ikke funnet fram til 
dokumentasjon fra anleggsarkivet for tunnelen som sier noe om de forholdene som ble påtruffet under 
driving av tunnelen. 

Topografi 

Tunnelen går gjennom et fjellparti som topografisk er forholdsvis flatt midt på. Fra påhugget ved 
Opofte er det noe slakere terreng opp mot dette partiet, mens terrenget mot Fedafjorden stuper bratt 
nedover. Terrengoverdekningen ligger mellom 10 og 130 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Hoveddelen av tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i diorittisk til granittisk gneis -- migmatitt, 
med mindre deler øyegneis og båndgneis. 

Tunnelen antas å krysse åtte mindre svakhetssoner som har retninger SØ-NV og NØ-SV. De fleste 
sonene skjærer tunnelen på skrå, men noen soner har også retning NNØ-SSV med spiss vinkel til 
tunnelen og vil kunne følges over en del tunnelmeter. 
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Langs Fedafjorden er det et markert forkastningssystem (Fedafjordforkastningen), som har etterlatt et 
oppsprukket og grovblokkig sideberg som utgjør dagens fjellsider. NGU har tidligere utført kartlegging 
av potensielle fjellskred langs fjorden i forbindelse med kabellegging [19] [20]. De har påvist en rekke 
mindre og større potensielle utglidningspartier fra de bratte fjellsidene, hvorav sørsiden av fjorden er 
ansett som mest ustabil. Denne kartleggingen som kun omtaler større fjellpartier på flere 1000 m3, har 
ikke påvist ustabile store partier nær tunnelpåhugget, men dette må verifiseres ved kartlegging. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det humusdekke over det aller meste av tunneltraseen, mens det ved 
påhuggsområde SØ er fyllmasser fra eksisterende E39-tunneler.   

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går under skogkledd og vegetasjonsdekket terreng, og det er noen større myrområder NØ 
for traseen og ellers noen mindre myrområder over traseen. Flere av myrene har kontakt med antatte 
svakhetssoner som krysser tunnelen. Tjern og vann forekommer ikke i umiddelbar nærhet til 
tunneltraseen, og innlekkasjer i tunnelen vurderes ikke å skulle gi noen spesielle utfordringer for 
tunnelen. 

For eksisterende Teistedalstunnelen ble det ikke forventet store vannlekkasjer inn i tunnelen fra disse 
myrområdene, og derfor ikke antatt behov for systematisk forinjeksjon.   

Det antas moderate bergspenninger langs tunneltraseen.  

 

Tunnelpåhugg 

Området der tunnelpåhugg SØ er plassert, er delvis fylt ut med tunnelmasser fra de tilstøtende 
tunnelene Teistedalstunnelen og Opoftetunnelen på dagens E39. Området ble vurdert ved befaringen 
12. mai, der det ble registrert at fyllmassene dekket et stort område. Berg i dagen var synlig i 
nærheten av eksisterende tunnelpåhugg, sørvest for fyllingen, og i vegskjæring gjennom liten kolle 
beliggende nord for antatt påhuggsplassering. 

Påhugg NV for tunnelen har plassering i fjellsiden ut mot Fedafjorden. Det er her bratte bergskrenter, 
men også flere avsatser, og mye synlig berg på flyfoto. Området ble vurdert fra Halmodden på motsatt 
side av Fedafjorden ved befaringen 12. mai. Fjellsiden mot Fedafjorden fremstod som nokså rufsete, 
med mye grovoppsprukket berg og avløste blokker og mindre bergpartier. Hele området er markert 
som rasutsatt på aktsomhetskart for skred. 

 

Figur 10: Påhuggsområde SØ for tunnel A1_2_T2. Fyllmasser fra tunnel utgjør det flate platået i 
forkant og i skråningen/nytt utfylt platå i bakkant. Noe blottlagt berg sees i område venstre for fyllingen, 
samt der lokalvegen går i bergskjæring. Plassering av påhugg her er usikker. 
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Figur 11: Påhuggsområde NV for tunnel A1_2_T2, med tunnelmunningen til eksisterende 
Teistedalstunnelen og Fedafjorden bru.  
 

Kritiske partier 

Påhugg SØ er lagt i et område med fyllmasser fra eksisterende Teistedalstunnelen. Det er 
usikkerheter med hensyn til plassering av påhugget og bergoverdekningen for den første delen av 
tunnelen, som går gjennom et større utfylt område. 

Påhugg NV har plassering i bratt og lite tilgjengelig fjellside ut mot Fedafjorden i berggrunn som er 
tektonisk påvirket som følge av Fedafjordforkastningen. På motsatt side av fjorden, i påhugget for 
Fedaheitunnelen, erfarte man utfordringer med en megablokk, noe som også kan være en potensiell 
problemstilling på sørsiden av fjorden. Det ansees også å være stor sannsynlighet for steinsprangfare, 
og det vil være behov for rensk og sikringstiltak av bergskråningen over framtidig påhugg. 

Tunnelen går nær parallelt eksisterende Teistedalstunnelen, som må hensyntas ved prosjektering og 
bygging. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_2_T2 86 % 14 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 
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Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Innhenting av all relevant informasjon for eksisterende Teistedalstunnelen, supplert med 

ingeniørgeologisk kartlegging i tunnelen hvis mulig 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk for påhuggsområde SØ og over første del av 

tunnelen inn fra påhugget. 
 Kartlegging av rasfare ved påhuggsplassering NV. 

 

5.1.2.3 Tunnel A1_2_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1_2 A1_2_T3 1 440 m 7 245 8 685 

  
Det bygges ny firefelts hengebru over Fedafjorden og ny dobbeltløpstunnel går parallelt eksisterende 
Fedaheitunnel. Eksisterende Fedaheitunnel og dagens hengebru gjenbrukes for lokaltrafikk.   

Tunnelen går parallelt eksisterende E39 Fedaheitunnelen. Prosjekteringsrapport for tunnelen 
foreligger, se [9]. Det er ikke funnet fram til dokumentasjon fra anleggsarkivet for tunnelen som sier 
noe om de forholdene som ble påtruffet under driving av tunnelen, men det foreligger flere notater i 
forbindelse med problemene man erfarte med megablokker i det sørlige påhugget, [10] - [14]. 

 
Figur 12: Påhuggsområde SØ for tunnel A1_2_T3 med tunnelmunningen til eksisterende 
Fedaheitunnelen og viadukten til Fedafjorden bru. Antatt avgrensning av Speilen 2, et avløst bergparti 
med vertikal baksprekk og undersprekk med fall ut mot fjorden, er markert. Tunnelpåhugg for tunnel 
V1a_T3 / V1b_T3 kommer sannsynligvis så nærme Speilen 2 at tiltak må gjøres med bergpartiet.  
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Topografi 

Tunnelen går gjennom nokså markert kolle (Refstiheia) som stiger opp nordvest for Fedafjorden. 
Terrengoverdekningen ligger mellom 10 og 240 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i øyegneis. 

Tunnelen antas å krysse tre mindre svakhetssoner med nokså spiss vinkel i forhold til tunneltraseen, 
hvorav den ene ligger like innenfor NV påhugget. Sonene har orientering SØ-NV og Ø-V. 

Som beskrevet for tunnel A1_2_T2 er det et markert forkastningssystem langs Fedafjorden, noe som 
man erfarte da SØ påhugg for eksisterende Fedaheitunnel skulle etableres. Man fikk der megablokker 
i påhugget som måtte sikres tungt. Man fikk også problematikk med et stort avlastet bergparti (kalt 
Speilen 2) med vertikal baksprekk og sleppefylt sprekk under bergpartiet med fall ut mot fjorden, med 
beliggenhet rett øst for påhugget til Fedaheitunnelen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det humusdekke over store deler av tunneltraseen, mens det i de 
bratteste partiene er bart berg. Tynn morene forekommer i begrenset grad i forsenkninger i terrenget 
nær begge påhuggsområdene.  

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går gjennom en kolle hvor det ikke er tilførsel av vann til influensområdet annet enn fra 
nedbør, og hvor terrengformen gir god avrenning av overflatevannet. Det er et par små myrer over 
traseen, ellers mye bart berg og tynn vegetasjon. 

For eksisterende Fedaheitunnel ble myrområdet nord for kryssområdet som finnes i tunnelen vurdert 
som utsatt for drenering, men det ble ikke i prosjekteringsfasen vurdert nødvendig med systematisk 
forinjeksjon av tunnelen. Tilsvarende vurdering gjøres også for den nye tunnelen. 

Det antas moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i fjellsiden ut mot Fedafjorden. Det er her bratte bergskrenter med mye 
berg i dagen, men også en del vegetasjon.  

Påhugget i NV har plassering i bratt terreng, i fjellside med flere avtrappinger der det er noe løsmasser 
på hyllene og bart berg i veggene. 

Kritiske partier 

Det kan, ut fra erfaringer fra eksisterende Fedaheitunnel, være megablokker som kan gi 
stabilitetsproblemer i påhuggsområde SØ. I tillegg forventes bergpartiet Speilen 2 øst for eksisterende 
tunnelpåhugg å gi utfordringer i forbindelse med etablering av påhugg og forskjæring. Bergpartiet vil 
trolig bli beliggende vest for påhuggsplasseringene, men må ivaretas ved sprengningsarbeidene. 

Det er bratte fjellsider over begge påhuggsområder som må vurderes i forhold til steinsprangfare. 

Tunnelen går parallelt eksisterende Fedaheitunnelen, som må hensyntas ved prosjektering og 
bygging. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_2_T3 83 % 14 % 3 % 100 % 0 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Innhenting av all relevant informasjon for eksisterende Fedaheitunnelen, supplert med 

ingeniørgeologisk kartlegging i tunnelen hvis mulig. 
 Kartlegging av og eventuelt kjerneboring for nærmere undersøkelser av Speilen 2-bergpartiet. 
 Kartlegging av rasfare ved påhuggsplasseringer SØ og NV. 

 

 Birkeland til Tronvika via Selura 

Fra Birkeland går et veglinjealternativ i tunnel mot nordvest under kupert terreng, før det kommer ut i 
dagen i nordenden av Selura. Traseen går videre som dagsone i dalsøkket mot Flikka, før den 
fortsetter gjennom et par lengre tunneler i åsene parallelt Lundevannet. Kort dagsone er det ved Sira 
før veglinjen kommer sammen igjen med veglinje A1 på tunnelnivå sør for Tronvika.  

Berggrunnen består av ulike typer av prekambriske gneiser: Fra Birkeland går traseen først i 
øyegneis, før den går over i båndgneis med mindre kropper og bånd av diorittisk/granittisk gneis og 
amfibolitt/metagabbro. 

Fra Birkeland og fram til Selura er det i stor grad løsmasser i form av tynt torv/humusdekke over 
berggrunnen over store deler av området, med bart berg hovedsakelig i de høyeste områdene. Fra 
Selura og fram til Flikka er det tynne og noe tykke moreneavsetninger i dalsøkkene, samt noe 
myr/torv. Fra Sira til Tronvika er det igjen tynt torv-/humusdekke over bergoverflaten, med større 
morenemektigheter over berg i dalsøkkene. Sør for Tronvika kommer traseen ut i morenemasser. 

På strekningen er det en rekke strukturer i berggrunnen, som i hovedsak har orientering SV-NØ og 
SØ-NV. De mest markerte dalsøkkene følger strukturer med retning NNØ-SSV og SØ-NV. 

Fram til Selura går tunneltraseen under en rekke små og store vann i sprekkedaler og forsenkninger i 
terrenget som tyder på at grunnvannsnivået stedvis står nær terrengoverflaten. Tilsvarende forhold er 
det også nord for Flikka mot Sira. Fra Sira og nordover går vegtraseen under brattere terreng hvor 
grunnvannsnivået nok ligger noe dypere under terrengoverflaten.  

Vegtraseen fra Selura til Flikka ligger i rasutsatt terreng utfra aktsomhetskart for skred. Potensiell 
steinsprangfare forekommer ved påhuggsområdene ved Selura der tunnelene går ut i bratt fjellside, 
og videre på dagstrekningen nordover der traseen går parallelt bratte bergvegger/-skrenter. Det er 
også potensiell steinskredfare ved Tronvika, der traseen går ut et område markert med potensiell 
steinsprangfare og flomskredfare på aktsomhetskartene. 
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Figur 13: Strekningene Birkeland til Tronvika via Løland og Birkeland til Tronvika via Selura, med 
tolkning av svakhetssoner.   
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 Veglinjer 

På strekningen Birkeland til Tronvika via Selura er det følgende veglinjer: 
 Veglinje A2 
 Veglinje R1_2 
 Veglinje R3-1a 

 
Det vises til C-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.2.2.1 Tunnel A2_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A2 A2_T1 5 610 m 10 785 16 395 

 
Topografi 

Tunnelen går under nokså kupert terreng, hvor det er mange små og større rygger med sprekkedaler 
imellom. Fra påhugget i SØ stiger terrenget nokså jevnt oppover, mens det faller bratt ned mot 
påhugget i NV ved vannet Selura. Overdekningen varierer fra 10 m ved påhuggene til 240 m.   

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart gjennom berggrunn med omtrent lik fordeling av 
båndgneis og øyegneis, mens det er noe mindre omfang av diorittisk til granittisk gneis. 

Tunnelen krysser antatt 37 mindre svakhetssoner og to middels svakhetssoner, hvorav den ene 
regionale (middels store) sonen går gjennom Krokevatn/Mjåvatn beliggende over traseen. De fleste 
antatte svakhetssonene skjærer på tvers av eller på skrått i forhold til tunneltraseen med retninger 
hovedsakelig NNØ-SSV til ØNØ-VSV samt SSØ-NNV, men det er også et par mindre svakhetssoner 
med retning SØ-NV som skjærer tunneltraseen med nokså spiss vinkel. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det humusdekke/tynt torvdekke over store deler av tunneltraseen, 
mens det er noe tynt morenedekke ved begge påhuggsområdene. Bart berg finnes ved SØ påhugg, 
nord og sør for NV påhugg og ellers i de brattere delene over traseen. Myrer finnes spredt over 
området i mange av forsenkningene og sprekkedalene. Nord og sør for påhugg NV er det 
skredmateriale under berghammerne. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen krysser under flere vann, hvorav Krokevatn/Mjåvatn ligger i markert sprekkedal/regional 
(middels) svakhetssone. Hellandsvatnet og Gompevatn ligger også i svakhetssoner som antas 
skjærer tunnelen. Det er generelt god overdekning opp til vannene, men det forventes at flere 
svakhetssoner som kommuniserer med vannene kan gi vannproblemer i tunnelen, og derfor medføre 
behov for forinjeksjon på deler av tunnelstrekningen. 

Det antas moderate bergspenninger.  
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Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering på vestsiden av liten sprekkedal, i skogkledd og morenedekket terreng. Det 
er noen bekker i området. Forskjæringen blir her forholdsvis stor grunnet nærliggende kryss. 

Påhugg NV har plassering i bakkant av noe skogkledd tange ved Selura der det er mange store 
blotninger i de bratte bergveggene både nord, sør og over påhuggsområdet. Området er potensielt 
rasfarlig både med hensyn til steinsprang og flomskred, og det er mye urmasser i bunn av 
berghammerne til begge sider for påhuggsplasseringen. På kvartærgeologisk kart er tangen og 
området bak mot påhuggsområdet angitt som tynt morenedekke. Det er tett vegetasjon mellom tangen 
og bergveggen som skjuler løsmassene, men det er sannsynlig at det også kan være urmasser i 
bakkant av tangen, det vil si i forskjærings- og påhuggsområdet. Tilkomst til påhuggsområdet vil være 
komplisert annet enn via veglinja nordfra, da det er bratt terreng og betydelig med urmasser langs hele 
østsiden av Selura og trolig rasutsatt hele vegen. 

Kritiske partier 

Tunnelen krysser under vannet Krokevatn/Mjåvatn som ligger i antatt regional 
svakhetssone/sprekkedal. Det er god overdekning her, men et potensiale for innlekkasjer fra 
svakhetssonen. Tilsvarende lekkasjepotensiale gjelder også ved kryssing under vannene 
Hellandsvatnet og Gompevatnet, som også er beliggende rett over tunneltraseen, og der flere antatte 
mindre svakhetssoner krysser på tvers av tunnelen. Flere andre vann som ikke ligger direkte over 
tunneltraseen kommuniserer også med antatte svakhetssoner som skjærer tunneltraseen. Det antas 
derfor at det vil være behov for forinjeksjon på flere delstrekninger av tunnelen. 

Påhuggsområde NV er lagt til bergvegg som det generelt langs Selura er mye urmasser i underkant 
av og antatt stor steinsprangfare. Sannsynligvis er dette også tilfelle i aktuelle påhuggsområde. 
Etablering av tilkomst til forskjæringsområde vil også være krevende. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A2_T1 81 % 18 % 1 % 73 % 27 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg SØ  
 Grunnboringer, alternativt refraksjonsseismikk for påhugg NV. (Vurderes etter befaring).  
 Kjerneboring med vanntapsmåling gjennom en eller flere svakhetssoner som kommuniserer 

vannene over traseen. (Vurderes basert på ingeniørgeologisk kartlegging) 
 Vurdering av rasfare ved påhuggsområde NV. 
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Figur 14: Tunnel A2_T1. Kryssing under Mjåvatn/Krokevatn, Hellandsvatnet og Gompevatnet. Antatt 
små svakhetssoner er grønne, antatt regionale (middels) svakhetssoner er brune. 

 

Figur 15: Tunnel A2_T1. Påhuggsplassering NV ved Selura. Det ligger store avsetninger med 
urmasser i underkant av bergveggen hele veien langs vannet. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 35 av 110 

5.2.2.2 Tunnel A2_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A2 A2_T2 1 620 m 17 280 18 900 

 
Topografi 

Tunnelen går på skrå gjennom en liten fjellrygg (halvøy) Bjørga som stikker ut i Selura, krysser et 
mindre dalføre og går videre i åsene nord for dette. Terrengoverdekningen varierer fra 10 – 170 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Store deler av berggrunnen tunnelen går gjennom består ifølge berggrunnsgeologisk kart av 
båndgneis, men det er et bånd av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt omtrent midt på tunnelen. 

Tunnelen krysser en antatt mindre svakhetssone med NØ-SV retning som skjærer traseen med stor 
vinkel omtrent midtveis på tunnelen. Det er også en antatt liten, mindre markert svakhetssone sørvest 
for traseen med retning SØ-NV, men det er usikkert hvorvidt denne vil påvirker tunnelen.  

En antatt regional (middels) svakhetssone, med utgående i form av en markert dal som skiller Bjørga 
fra terrenget nord for halvøyen. Fv. 933 er lagt i dette dalføret.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det stort sett tynt torvdekke eller bart berg over hele tunneltraseen. I 
forskjæringsområdene er det tynn morene i de lavere områdene av ryggen, og rett sør for NV 
påhuggsområde er det steinsprangavsetning i tynt eller usammenhengende dekke.  

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går igjennom en liten skogkledd rygg med antatt god avrenning, og hvor det i liten grad er 
løsmasser som holder godt på grunnvannet. Grunnvannsnivået antas generelt å ligge noe under 
terreng over tunneltraseen, nærmere dagen i dalføret midt over tunnelen. Det antas ikke spesielle 
utfordringer med grunnvann annet enn eventuell lokal innlekkasje knyttet til svakhetssoner. 

Det antas lave til moderate bergspenninger utfra overdekningen.   

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ ligger i tett skogkledd skrånende terreng, i område med antatt liten løsmassemektighet. 
Forskjæringen vil gå i antatt tynne morenemasser.    

Påhugg NV ligger i bratt skogkledd bergskråning, der det på flyfoto er en del synlig bart berg. Området 
er markert som potensielt utsatt for steinsprang på aktsomhetskart for skred. 

Kritiske partier 

Det er ikke vurdert å være noen spesielt kritiske områder for denne tunnelen, annet enn at 
påhuggsområde NV kan være steinsprangutsatt. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  
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Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A2_T2 95 % 5 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer i påhuggs-/forskjæringsområde SØ. 
 Vurdering av rasfare ved påhuggsområde NV 

 

5.2.2.3 Tunnel A2_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A2 A2_T3 4 815 m 22 075 26 890 

 
Topografi 

Tunnelen går langs et par fjellrygger og delvis under en dal, i kupert terreng. Terrengoverdekningen 
varierer fra 10 – 250 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Store deler av tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart gjennom diorittisk til granittisk gneis og 
migmatitt, med noe mindre deler i båndgneis.  

Tunnelen krysses av antatt 17 mindre svakhetssoner som skjærer traseen med varierende 
skjæringsvinkler fra NNØ-SSV til NØ-SV. Det er også to regionale (middels) svakhetssoner med 
retning NØ-SV og ØNØ-VSV som krysser på skrå og på tvers i forhold til tunneltraseen. I sør er det et 
par svakhetssoner med retning SØ-NV og SSØ-NNV med spiss vinkel til tunneltraseen, hvorav en er 
antatt regional (middels). Nordover krysses de fleste sonene på skrå eller på tvers av tunneltraseen.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det mye tynt torvdekke over tunneltraseen, med bart berg i de bratteste 
partiene. Tynn morene finnes i de markerte dalene og ved det SØ påhugget, og spredte myrer finnes 
over sørlige del av tunneltraseen. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går under ett par tjern og dessuten under flere myrområder. Tunnelen krysser også flere 
markerte sprekkedaler som kommuniserer med vann, blant annet Lauvåsstjørnan, Lauvåstjødnan og 
Fodnesstølvannet ligger i antatte regionale svakhetssoner som skjærer tunnelen.  

Det antas lave til moderate bergspenninger utfra overdekningen.   
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Tunnelpåhugg 

Påhugg og forskjæring SØ har plassering øst for Lavolltunnelen på dagens E39, som går gjennom en 
liten bergrygg like vest for planlagt trasé. I området beliggende øst for den eksisterende tunnelen er 
det bergskjæring nord for dagens E39, og en større fylling for veg og rasteplass langs skjæringen. Det 
er usikkert hvorvidt påhugget lar seg etablere i forkant av dagens E39, eller om man må etablere 
forskjæring gjennom dagens veg og først får etablert påhugget i bakkant, under vegskjæringen. 
Vegskjæringen i bakkant av vegen fremstod ved befaring 12. mai som delvis sprengt ut, og delvis å 
bestå av et markert sleppeplan som også kunne finnes igjen på nedsiden av vegen. Bergoverflaten 
hvor det vil være aktuelt å etablere påhugg antas derfor å kunne forløpe skrått under vegen, som 
fortsettelsen av sprekkedalen som er i området nordover. 

 

Figur 16: Tunnel A2_T3. Påhuggsplassering SØ ved E39 Lavolltunnelen. Det er delvis utfylt med 
tunnelmasser i påhuggsområdet. 

Figur 17: Bergskjæring med delvis naturlig 
sleppeplan i bakkant av E39 og fyllingen  

Figur 18: Fyllmasser i front av E39, med sprengt 
skjæring innenfor vegen. Antatt del av markert 
sleppeplan i skjæringen (figur 16) stikker fram i 
fyllingen. 

  
Påhugg NV ligger i skog- og løsmassedekket terreng ovenfor Røyrtjørn. Det er på flyfoto berg i dagen 
i form av bergknauser å se nær påhuggsområdet. Tunnelen vil ha påhuggsplassering i nærhet av 
påhugget til E39 Skjeggestadtunnelen. 

Sleppeplan 

Sleppeplan 
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Kritiske partier 

Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som står i forbindelse med myrer og vann, hvorav flere 
med nokså ugunstig vinkel slik at svakhetssonene følges over mange tunnelmeter. Det antas behov 
for forinjeksjon for deler av tunnelstrekningen for å håndtere innlekkasjer. 

Påhuggsplassering SØ er en usikkerhet med hensyn til hvorvidt man har tilstrekkelig med 
bergoverdekning eller om det er dyp fylling med løsmasser under eksisterende E39 Lavolltunnelen. 
Skulle det være bergoverdekning nok til å få etablert tunnel, antas det at det vil kunne være nødvendig 
med tung sikring og spesielle tiltak ved tunneldrivingen for å komme under vegen. På innsiden av E39 
antas tunnelen også å krysse et par svakhetssoner med spiss vinkel, noe som kan gi vanskelige drive- 
og stabilitetsforhold. Sprengning av ny tunnel vil også ha påvirkning på eksisterende E39 Lavolltunnel 
i forskjæringsområdet og noe innover i tunnelen nordover. 

Påhuggsplassering NV er lokalisert rett øst (50 m) for tunnelmunningen til eksisterende E39 
Skjeggestadtunnelen, og sprengning av ny tunnel vil ha påvirkning på eksisterende tunnel over flere 
hundre meter sørover fra påhuggsplasseringen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A2_T3 88 % 10 % 2 % 92 % 8 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Ingeniørgeologisk kartlegging i E39 Lavolltunnelen  
 Ingeniørgeologisk kartlegging i E39 Skjeggestadtunnelen 
 Grunnboringer i påhuggs-/forskjæringsområder SØ og NV. 
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5.2.2.4 Tunnel A2_T4*, R1_2_T1* / R3-1a_T1*  

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A2 A2_T4* 2 759 m 28 700 31 459 

R1_2 R1_2_T1* 460 m 31 818 32 278 

R3-1a R3-1a_T1* 460 m 31 812 32 272 

  
Siste strekningen på denne tunnelen er den samme som for tunnel A1_T4*. Tunnel R1_2_T1* / R3-
1a_T1* er identiske, men ligger på ulike linjealternativer.  

Topografi 

Tunnelen går gjennom kupert terreng, hvor det også er en markert sprekkedal (Djupdalen) som 
traseen krysser i nordlige del. I sør er terrenget noe slakere enn i nord mot Tronvika, hvor det er bratte 
fjellsider. Terrengoverdekningen varierer fra 10 – 150 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis. 

Tunnelen krysser antatt 10 mindre svakhetssoner som skjærer traseen med varierende 
skjæringsvinkler på tvers til mer på skrå, med retning hovedsakelig mot NØ-SV til Ø-V, men også SØ-
NV. Samtlige svakhetssoner, med unntak av en liten sone som ligger på tunnel R1_2_T1* / R3-
1a_T1*, skjærer tunnel A2_T4*. Det er også en regional (middels) svakhetssone på tunnel A2_T4* 
med retning NØ-SV som tunnelen krysser tilnærmet på tvers av når den passerer under Djupedalen.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det mye tynt torvdekke over den sørlige delen av tunneltraseen, mens 
det over den nordlige delen er tynn morene. Bart berg finnes i de brattere partiene over traseen, 
sammen med en del urmasser både i Djupedalen og i fjellsiden ut mot Tronvika der påhugg NV har 
plassering.   

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går under skogkledd terreng uten synlige vann eller myrer i nærheten av traseen på kart 
eller flyfoto, annet enn en bekk i bunn av Djupedalen. Terrenget er ganske kupert og antas å gi god 
avrenning, så grunnvann antas ikke å medføre spesielle problemer for denne tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger utfra overdekningen. Ved kryssingen av Djupedalen kan 
det være noe lavere bergspenninger pga. reduksjon i overdekningen og bergkvaliteten.  

Tunnelpåhugg 

Påhuggsområde SØ har plassering i bratt bergskråning med usammenhengende løsmassedekke, 
delvis skogkledt og med noe løse blokker synlig på flyfoto både i og under skråningen. Det er 
blottlagte bergnabber øst for påhugget. Med løsblokker på den bratte terrengoverflaten er det 
potensiell steinsprangfare ved påhuggsområdet. 

Påhugg NV har plassering i løsmasseskråning ned mot Tronvika, der det er tynn til tykk morene. Det 
er ikke synlig berg i selve påhuggsområdet, men på sørsiden av påhugget er det en større 
berghammer.  
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Kritiske partier 

Tunnelen krysser en markert dal (Djupedalen) hvor det også er en bekk i dalbunnen. Det antas 
bergkvaliteten kan være nokså dårlig her, men kryssingen av sonen skjer på tvers med stor vinkel og 
nokså langt oppe i dalen, noe som er gunstig. Det vurderes sannsynlig at sonen vil kunne gi noen 
innlekkasjer i tunnelen, og at det vil kunne være et begrenset behov for forinjeksjon på 
tunnelstrekningen der man krysser denne. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_T1* 95 % 5 % 0 % 98 % 2 % 0 % 

R3-1a_T1* 96 % 4 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1_2_T1* 96 % 4 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate  B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer i påhuggs-/forskjæringsområde NV. 
 Vurdering av rasfare påhuggsområde SØ . 
 Eventuelt kjerneboring med vanntapsmåling på tvers av Djupedalen for kartlegging av den 

antatte svakhetssonen der. 
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 Birkeland til Tronvika via Løland 

Fra Birkeland følger et annet veglinjealternativ heiene og dalsøkkene nord- og vestover til 
Lølandsvatnet, der tilførselsveg D002 kobler seg på fra Årdalen. Fram til Lølandsvatnet går traseen i 
småkupert terreng hovedsakelig som dagsone. Fra Lølandsvatnet går traseen videre hovedsakelig 
som dagsone i kupert terreng med et par korte tunneler til Sira, før det så er en lang tunnel videre til 
Tronvika. Veglinjen kommer sammen igjen med veglinje A2 på tunnelnivå sør for Tronvika.  

Berggrunnen består ifølge berggrunnsgeologisk kart av ulike typer prekambriske gneiser: En større 
avlang kropp med øyegneis følges fra Birkeland og nordvestover, før traseen kommer inn i et 
sammensatt område med båndgneis og avlange bånd av amfibolitt/metagabbro og øyegneis.  

Fra Birkeland og fram til Sira, der det er fluviale og glasifluviale avsetninger i dalsøkket på begge sider 
av elva, er det i stor grad løsmasser over berg. Kvartærgeologisk kart indikerer tynt torv/humusdekke 
over berggrunnen over store deler av området, med bart berg hovedsakelig i de bratteste fjellsidene 
og høyestliggende områdene. Det er dessuten en del tynne moreneavsetninger i dalsøkkene, samt 
noe myr/torv. Fra Sira til Tronvika er det større morenemektigheter over berg i dalsøkkene, ellers 
humusdekke.  

Dalsøkkene nordover preges av en større foldestruktur som ligger noe øst for området. Flere markerte 
antatte svakhetssoner med retning Ø-V i sørlige enden av området dreier mot SSØ-NNV og SSV-NNØ 
retning og kan følges over lengre avstand nordover på strekningen der vegen går i dagen.  

Hovedretningen for markerte strukturer (antatt svakhetssoner) i berggrunnen i det sørlige delen av 
området er i NNØ-SSV retning med variasjoner. Mindre markerte antatte svakhetssoner har i sørlige 
delen av området retning NNØ-SSV til NØ-SV, men det er også en del mindre strukturer i Ø-V retning. 
På høyde med Lølandsvatnet og videre mot Tronvika er hovedretningen på svakhetssonene endret til i 
hovedsak å være orientert i NØ-SV retning, men det er også flere små og middels svakhetssoner med 
retning SØ-NV.  

Det er i noe varierende grad langs traseen torv/myr og små/store vann i sprekkedaler og forsenkninger 
i terrenget, noe som tyder på at grunnvannsnivået stedvis står nær terrengoverflaten. Deler av 
vegtraseen går også i brattere og bare områder der grunnvannsnivået antas å ligge dypere under 
terrengoverflaten.  

Vegtraseen fra Birkeland til Løland ligger i relativt lite rasutsatt terreng utfra aktsomhetskart for skred. 
Potensiell steinsprangfare forekommer ved et par bratte fjellsider med noe avstand til traseen. Videre 
fra Løland er det potensiell rasfare der vegtraseen går nær bratt sideterreng, og løsmassene 
(urmasser) indikerer tidligere rasaktivitet. Det er også indikert potensiell flomskred- og steinsprangfare 
ved Tronvika. 
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 Veglinjer 

På strekningen Birkeland til Tronvika via Løland er det følgende veglinjer: 
 Veglinje A1 
 Veglinje R1_2 
 Veglinje R3-1a 
 Veglinje D002 

 
Det vises til C- og D-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.3.2.1 Tunnel A1_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1 A1_T1 640 m 17 355 17 995 

  
Topografi 

Tunnelen går gjennom en liten rygg med terrengoverdekning 10 - 60 m.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i berggrunn bestående av øyegneis og foliert 
gneis. 

Tunnelen krysser en antatt liten svakhetssone med retning NNØ-SSV, som skjærer på skrå i forhold til 
tunneltraseen nært påhugg SØ. En annen antatt liten sone skjærer forskjæringen rett ved 
påhuggsområde NV, med retning NØ-SV. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det tynt torvdekke over hele tunneltraseen, mens det er tynn og 
usammenhengende morene ved SØ påhugget og bart berg ved NV påhugget. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom en liten rygg med antatt naturlig god avrenning, og hvor det ikke er vann nær 
traseen som mater grunnvannsspeilet. Det vurderes ikke som sannsynlig at tunnelen skal møte på 
noen større lekkasjer. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i bratt skogkledd terreng, hvor det sett fra flyfoto er spredte flekker med 
synlig berg der det er brattere skrenter. 

Påhugg NV har plassering i bratt skogkledd terreng. 
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Kritiske partier 

Første del av tunnelen sørfra har noe begrenset med terrengoverdekning fram til nevnte antatte 
svakhetssone er passert. Dette kan, om bergkvaliteten ved kartlegging viser seg dårlig i bergpartiet 
sør for svakhetssonen, gi økt sikringsomfang og eventuelt et behov for å forlenge 
forskjæringen/justere påhuggsplasseringen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_T1 84 % 16 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 

 

5.3.2.2 Tunnel A2_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A2 A2_T2 825 m 26 000 26 825 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom en lokal kolle ved utløpet av Jogestøvatnet. Overdekningen ligger mellom 10 m 
ved påhuggene til rundt 50 m midt over tunnelen.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i diorittisk til granittisk gneis - migmatitt.  

Det er ikke vurdert at tunnelen krysser noen svakhetssoner. Parallelt og sørvest for tunnelen er det en 
liten svakhetssone på nedsiden av kollen med SØ-NV retning, men sonen antas å ha tilstrekkelig 
avstand til at ikke tunnelen påvirkes. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det tynt torvdekke over hele tunneltraseen. På flyfoto er det vegetasjon 
over hele tunneltraseen. I utløpet av Jogestøvatnet er det et torv- og myrområde som vi ligge nokså 
nær forskjæring SØ. 
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Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom en liten rygg med antatt god naturlig avrenning, og hvor det ikke er vann nær 
traseen som mater grunnvannsspeilet. Det vurderes ikke som sannsynlig at tunnelen skal møte på 
noen større lekkasjer. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i middels bratt skogkledd terreng.  

Påhugg NV har plassering i middels bratt skogkledd terreng. 

Kritiske partier 

Det er ikke vurdert å være noen spesielt kritiske områder for denne tunnelen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_T2 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 

 

5.3.2.3 Tunnel A1_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1 A1_T3 465 m 27 110 27 575 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom en lokal kolle, Trollåsen. Terrengoverdekningen varierer fra 10 m ved 
påhuggene til 80 m midt under kollen. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis.   
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Det er ikke vurdert at tunnelen krysser noen svakhetssoner. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det tynt torvdekke over hele tunneltraseen. På flyfoto er det vegetasjon 
over hele tunneltraseen. Nedenfor påhugg SØ er det et myrområde, Stora Krubbemyr. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom en liten rygg med antatt naturlig god avrenning, og hvor det ikke er vann nær 
traseen som mater grunnvannsspeilet. Det vurderes ikke som sannsynlig at tunnelen skal møte på 
noen større lekkasjer. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i bratt skogkledd terreng beliggende nær kraftlinje på regionalnettet (Sira-
Austavika). 

Påhugg NV har plassering i bratt skogkledd terreng. 

Kritiske partier 

Det er ikke vurdert å være noen spesielt kritiske områder for denne tunnelen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_T3 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
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5.3.2.4 Tunnel A1_T4*, R1_2_T1* / R3-1a_T1* 

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

A1 A1_T4* 2 516 m 29 296 31 812 

R1_2 R1_2_T1* 460 m 31 818 32 278 

R3-1a R3-1a_T1* 460 m 31 812 32 272 

  
Siste strekningen på denne tunnelen er den samme som for tunnel A2_T4*. Tunnel R1_2_T1* / R3-
1a_T1* er identiske, men ligger på ulike linjealternativer.  

Topografi 

Tunnelen går under kupert terreng, parallelt Forstøldalen. Overdekningen varierer fra 10 m ved 
påhuggene til 180 m. I nordenden av tunnelen krysses Djupedalen på tvers, en nokså markert dal der 
terrengoverdekningen reduseres ganske betydelig i forhold til bergryggene som er på begge sider. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis, som stedvis kan være 
migmatittisk. 

Tunnelen krysser antatt 10 mindre svakhetssoner, hvorav en ligger på tunnel R1_2_T1* / R3-1a_T1*  
og øvrige på A1_T4*. Svakhetssonene skjærer hovedsakelig på skrått og på tvers i forhold til 
tunneltraseen med retning NØ-SV til ØNØ-VSV. Det er også antatt en regional (middels) 
svakhetssone med retning NØ-SV, denne krysser tunnelen med god (stor) vinkel når den passeres av 
tunnel A1_T4* under Djupedalen. En annen antatt regional svakhetssone har retning SØ-NV parallelt 
Forstøldalen og er beliggende i nærheten av tunnelen, men tangerer ikke tunneltraseen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det humusdekke/tynt torvdekke over store deler av tunneltraseen, 
mens det over nordlige del av tunneltraseen er tynn og tykk morene. Det er begrenset med bart berg 
annet enn i berghammerne og de brattere bergskrentene. 

Grunnvann og bergspenninger  

Det er mye skogkledd terreng over traseen, og dessuten en del mindre myrer i forsenkingene. 
Tunnelen går under et lite tjern, Gudtjørn i sørlige del, og går med god avstand fra Vestød som ligger 
øst for traseen. Begge vannene kommuniserer med en antatt svakhetssone som tunnelen krysser på 
tvers av. Med unntak av denne ene svakhetssonen som antas å kunne forårsake noe innlekkasje, 
forventes det ikke store innlekkasjer av grunnvann i tunnelen. 

Det antas moderate bergspenninger. Ved kryssingen av Djupedalen kan det være noe lavere 
bergspenninger pga. reduksjon i overdekningen og bergkvaliteten.  

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i skogkledd og løsmassedekket terreng, nær en berghammer like øst for 
linjen. Ut fra flyfoto synes plasseringen av påhugget å være noe usikker pga. sammenhengende 
løsmasser. Det er potensiell steinsprangfare fra berghammeren, på flyfoto er det synlig mange blokker 
i terrenget nedenfor den bratte bergveggen. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 47 av 110 

Påhugg NV har plassering i løsmasseskråning ned mot Tronvika, der det er tynn til tykk morene. Det 
er ikke synlig berg i selve påhuggsområdet, men på sørsiden av påhugget er det en større 
berghammer.  

Kritiske partier 

Tunnelen krysser en antatt mindre svakhetssone som også kommuniserer med to vann, hvorav 
Gudtjørn ligger rett over tunneltraseen. Tunnelen krysser også en markert dal, Djupedalen, hvor det 
også er en bekk i dalbunnen. Det antas bergkvaliteten i bunn av dalen kan være nokså dårlig, men 
kryssingen av den antatte svakhetssonen skjer på tvers med stor vinkel og nokså langt oppe i dalen, 
noe som er gunstig. Det vurderes sannsynlig at svakhetssonene vil kunne gi innlekkasjer i tunnelen, 
og at det vil være et behov for forinjeksjon på deler av tunnelstrekningen der man krysser disse. 

Påhugg SØ kan være noe utsatt med hensyn til steinsprang. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

A1_T4* 93 % 7 % 0 % 96 % 4 % 0 % 

R1_2_T1* 96 % 4 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R3-1a_T1* 96 % 4 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Kartlegging av potensiell steinsprangfare fra berghammer ved påhugg SØ. 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV.  
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5.3.2.5 Tunnel D-002_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

D-002 D-002_T1 2 500 m 500 3000 

 
Tunnelen ligger på tilførselsveg til linje A1, og er planlagt som enkeltløpstunnel. 

Topografi 

Tunnelen går parallelt Årdalen gjennom fjellet Nonfjell, med terrengoverdekning opp mot 240 m. 
Begge påhugg ligger i bunn av bratte bergvegger der overdekningen stiger raskt oppover.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Store deler av berggrunnen tunnelen går gjennom består ifølge berggrunnsgeologisk kart av 
båndgneis, men det er også flere større bånd med diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. 

Tunnelen krysser antatt fire mindre svakhetssoner og en regional (middels) svakhetssone. Alle sonene 
skjærer på skrå i forhold til tunneltraseen med SSØ-NNV til SØ-NV retning. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det stort sett tynt torvdekke eller bart berg over tunneltraseen, med 
unntak av et mindre dalsøkk over tunnelen og ved påhuggene der det er tynn morene. Torv og myr 
forekommer også, men i begrenset grad, i noen av forsenkningene i terrenget over tunnelen. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går igjennom nokså kupert terreng bestående av skogkledde fjellrygger med en del bart 
berg innimellom. Det er i liten grad løsmasser som tett morene eller myr som holder godt på 
grunnvannet, og mot vest er det bratte fjellsider ned mot Årdalen hvor grunnvannspeilet tvinges 
nedover. Grunnvannsnivået antas generelt å ligge noe under terreng over tunneltraseen, særlig 
gjelder dette i de brattere partiene mot sør. Det er imidlertid lokalt flere sprekkedaler på tvers av 
tunneltraseen der det er mindre tjern og bekker i dalbunnen, og Veisævatnet ligger i og kommuniserer 
med flere av svakhetssonene. Det antas ikke spesielle utfordringer med grunnvann annet enn 
potensielle lokale vannproblemer ved kryssing av Gjelet – svakhetssonen rett nord for Veisævatnet. 
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Figur 19: Tunnel D-002_T1. Kryssing av Gjelet og Veisævatnet. 
 

Det antas moderate bergspenninger utfra overdekningen. Tunnelen går delvis parallelt de bratte 
fjellsidene som stuper ned mot Årdalen, noe som antas å medføre spenningsanisotropi i områdene 
nærmest fjellsiden, men sideoverdekningen til denne er for stor til at det forventes stor påvirkning fra 
dalsidespenninger på tunnelen. 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SV nærmest Flikka ligger i bunn av en bratt og nærmere 250 m høy fjellside i skogkledd 
terreng. Påhugget etableres i foten av bergveggen, i skråning med tynn morene. Kvartærgeologisk 
kart indikerer noe urmasser i foten av fjellsida øst for påhuggsplasseringen, og det er også potensiell 
steinsprangfare fra samme veggen ifølge aktsomhetskart for skred. 

Forskjæringen for påhugg NØ nærmest Løland går med spiss vinkel inn mot enden av fjellsiden 
parallelt Årdalen, inn i enden av en liten rygg mellom to antatte mindre sprekkedaler. Det er her tett 
skogkledd terreng på tynt morenedekke. Ved befaring 13. mai var det ikke mulig fra Fv. 466 å se 
hvorvidt det var urmasser i bunn av fjellveggen eller ikke. På aktsomhetskart for skred er det indikert 
flom/jordskredfare fra sprekkedalen nord for påhugget. 

Kritiske partier 

Begge påhuggsområder ligger i nedre del av bratte fjellsider som må vurderes med tanke på 
steinsprangfare. 

Kryssing under Gjelet og tilstøtende svakhetssoner kan medføre behov for forinjeksjon på 
delstrekninger av tunnelen for å tette mot vannlekkasjer fra Veisævatnet.  
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Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på D-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

D-002_T1 94 % 6 % 0 % 92 % 8 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer i påhuggs-/forskjæringsområde NV. 
 Kartlegging av steinsprangfare i og over påhuggsområder. 

 

 Tronvika til Moi 

Fra Tronvika går det en felles korridor for to ulike linjealternativer i tunnel under åsryggen i nordenden 
av Lundevannet, fram til tunnelen kommer ut i dagen ved Moi i dalsiden sørøst for Hovsvatnet. 

Berggrunnen består av ulike typer av prekambriske gneiser: Fra Tronvika går traseen først i et kort 
parti øyegneis, før den går over i båndgneis. 

Over tunnelen er det delvis tynt humusdekke over berg og delvis bart berg som fortsetter fram til Moi. 
Der dalsiden stuper ned er det tykk og tykk morene, samt glasifluviale avsetninger ved 
Hauklandsbekken og i de lavereliggende områdene nærmere Hovsvatnet.   

I dagsonen ved Moi der det er indikert potensiell steinsprangfare og flomskredfare på 
aktsomhetskartene. 

Hovedretningen på de mer markerte svakhetssonene er orientert i NØ-SV retning, men det er også 
flere små svakhetssoner med retning SØ-NV.  
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Figur 20: Strekningen Tronvika til Moi, med tolkning av svakhetssoner.  
 

5.4.1.1 Tunnel R1_2_T2 / R3-1a_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1_2 R1_2_T2 5 200 m 32 945 38 145 

R3-1a R3-1a_T2 5 200 m 32 940 38 140 

 

De to tunnelene er identiske, men ligger på ulike linjealternativer. 

 

 

Topografi 

Tunnelen går fra Tronvika under kupert og stigende terreng med kryssing under en del mindre daler, 
før terrenget igjen faller bratt fra de høyereliggende fjellområdene øst for Moi til nedre del av dalsiden 
ovenfor Moi. Overdekningen stiger fra 35 m ved påhugget i SØ til 210 – 270 m over store deler av 
tunnelen. På den siste delen av tunnelen er terrengoverdekningen på rundt 40-50 m, med krysning av 
forsenkningen langs Hauklandsbekken ned mot 20 m terrengoverdekning.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i all hovedsak i båndgneis, som stedvis kan være 
migmatittisk. En mindre sone med øyegneis, granitt og foliert granitt finnes ved SØ påhuggsområde. 

Tunnelen krysser antatt 23 mindre svakhetssoner som hovedsakelig skjærer på skrått og på tvers i 
forhold til tunneltraseen med retninger hovedsakelig NNØ-SSV til NØ-SV. I nordlige del av tunnelen 
har svakhetssonene retninger SSØ-NNV til SSV-NNØ. En svakhetssone skjærer påhuggs-
/forskjæringsområdet. 
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Det er også et par regionale (middels) svakhetssoner, disse skjærer tunnelen med god (stor) vinkel i 
retning NØ-SV. Den nordligste av disse svakhetssonen krysser tunnelen med god (stor) vinkel i bunn 
av Hauklandsbekken. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over det meste av tunneltraseen. Over sørlige delen av 
tunnelen inkludert påhuggsområdet SØ er det humusdekke/tynt torvdekke. Det er en langsgående 
renne med antatt tykk morene rett NØ for forskjæring og påhugg. 

Over nordligste del av tunnelen, etter at terrenget over tunnelen har stupt ned mot Moi, er det morene 
med varierende mektighet, fra tynt og usammenhengende dekke til sammenhengende dekke. 
Glasifluviale avsetninger finnes i forlengelsen av Haukalandsbekken sør for tunnelen ned mot 
Moisåna, samt i et større område langs elva vest for NV tunnelpåhugget. 

Grunnvann og bergspenninger  

Det er stort sett tynt skogkledd eller bart terreng over det meste av tunneltraseen, men myrer og putter 
finnes i mange av forsenkningene (antatte svakhetssoner) som tunnelen krysser. Tunnelen krysser 
også flere sprekkedaler hvor det er bekker, noe som tyder på generelt god avrenning av terrenget.  

På fjellplatået NØ for Moi, over den nordlige delen av tunnelen, er det flere vann og tjern som tunnelen 
krysser sør for. Stemmevatnet, som er drikkevann for Moi, er sammen med et tjern de to nærmeste 
vannene. Det antas at flere av svakhetssonene som kommuniserer med bekker og myrer i 
sprekkedalene kan forårsake noe begrensa lokale innlekkasjer i tunnelen. I tillegg forventes det at 
svakhetssonene som kommuniserer med vannene potensielt kan gi noe større lokale innlekkasjer. 

Det antas at det ved kryssing av Haukalandsbekken, som har utløp fra Stemmevannet og renner over 
tunnelen der bergoverdekningen er på sitt laveste, vil kunne medføre lokale innlekkasjer og 
vannproblemer i tunnelen.   

Det forventes ikke store innlekkasjer av grunnvann i tunnelen, men antas at enkelte svakhetssoner 
som tunnelen krysser vil kunne gi et lokalt behov for forinjeksjon for å hindre drenasje av myrområder. 

Det antas ut fra overdekningen hovedsakelig moderate bergspenninger. Ved kryssingen av 
svakhetssonen langs Haukalandsbekken forventes det å være lave bergspenninger pga. lav 
terrengoverdekning og antatt redusert bergkvalitet.  

Tunnelpåhugg 

Forskjæringen i SØ har plassering på oversiden av en mindre bergrygg som eksisterende tunneler for 
Sørlandsbanen og dagens E39 (Tronviktunnelen) går igjennom. Den planlagte veglinjen kommer 
sørfra på bru over Tronvika. Selve tunnelpåhugget har plassering noe på innsiden av dagens E39. 
Bergryggen er dekket av et tynt torvdekke og er tynt skogkledd. På flyfoto sees også en del bart berg. 

Påhugg NV har plassering i skogkledd skråning. På flyfoto er det en del løs blokk i området innenfor 
påhuggsområdet (blokkmark), dessuten et område med myr/torv noe mer SØ for påhuggsområdet, 
men ikke noe synlig berg i dagen ved forskjæring/påhuggsplassering. Nærmeste blotning er en 
berghammer lokalisert med god avstand NØ for påhugget. 

Kritiske partier 

Tunnelforskjæringen i SØ ligger over eksisterende tunneler for jernbanen og dagens E39. 
Overdekningen mellom forskjæringen og tunnelene vil være nokså begrenset. Nærheten til veg og 
jernbane vil også medføre behov for strenge restriksjoner for sprengningsarbeidene og potensielt tiltak 
i eksisterende tunneler for ivaretakelse av tunnelstabiliteten (totalstabilitet og detaljstabilitet). Selve 
påhugget har plassering godt innenfor dagens E39, men fortsatt nært inntil med hensyn til påvirkning 
fra sprengning. 
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Figur 21: Forskjæring for tunnel R1_2_T2 / R3-1a_T2 over to eksisterende tunneler ved Tronvika med 
begrenset overdekning. Lokalveg/gang- og sykkelveg med liten tunnelstubb går i hovedsak rundt 
kollen. 
 

 

Figur 22: Påhugg NØ på Tronvikstunnelen. Bilde fra Google StreetView. 
Tunnelen krysser i fjellplatå-partiet flere antatte svakhetssoner som også kommuniserer med vann 
beliggende nord for traseen, hvorav Stemmevatnet også er drikkevannskilde for Moi. Sonene kan 
medføre behov for forinjeksjon på delstrekningen. 
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Figur 23: Kvartærgeologi og strukturgeologi øst for Moi. Tynn (lys grønn) og tykk (mørk grønn) 
morene, glasifluviale avsetninger (gul), og skredmateriale (mørk rosa) preger det lavere terrenget 
under fjellplatået som er bart berg (lys rosa). Små svakhetssoner er grønne, middels er oransje-brun. 
Tunnelen krysser antatte svakhetssoner ved Stemmevatnet og under Haukalandsbekken.   
 

Tunnelen krysser en dal der Haukalandsbekken renner, og hvor det på kvartærgeologisk kart er angitt 
sammenhengende morenedekke. Bekkedalen antas å skyldes en antatt regional (middels) 
svakhetssone. Tunnelen krysser under denne dalen med antatt tilstrekkelig bergoverdekning, selv om 
mektigheten på løsmassene skulle være over 10 m, men dette må verifiseres.  

Påhugg NV er lagt til et forholdsvis flatt område der det på kvartærgeologisk kart er markert tynn 
morene, men hvor det ikke er noen synlige bergblotninger i forskjærings- og påhuggsområdet på 
flyfoto.   

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_T2 87 % 12 % 2 % 92 % 7 % 1 % 

R3-1a_T2 87 % 12 % 2 % 92 % 7 % 1 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 
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 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Kartlegging av tilstand på Tronviktunnelen (E39) og jernbanetunnelen (Sørlandsbanen) 
 Grunnboringer for påhugg NV og på tvers av bekkedalen ved Haukalandsbekken. 
 Kjerneboring med vanntapsmåling gjennom en eller flere svakhetssoner som kommuniserer 

vannene over traseen. (Vurderes basert på ingeniørgeologisk kartlegging) 
 Eventuelt refraksjonsseismikk på tvers av bekkedalen ved Haukalandsbekken. 

 

 Moi til Teksevatnet 

Fra Moi er det to veglinjealternativer med noe forskjellig linjeføring som går mot Teksevatnet. Linjene 
går langs Hovsvannet før de fortsetter i lang tunnel under et høyere fjellparti ved Lund, og kommer så 
ut i dalområdet ved Dalane ved henholdsvis Urdalsvann og Ualandsvann. Derfra går begge 
alternativene som veg i dagen fram til Teksevatnet. 

Berggrunnen på første halvdel av strekningen for alle veglinjer består av båndgneis med bånd av 
diorittisk/granittisk gneis. Den siste halvdelen av strekningene går gjennom en kropp av 
amfibolitt/metagabbro.  

Langs Hovsvatnet og i dagstrekket ved Dalane er det tynne og tykke moreneavsetninger. Ved 
Urdalsvann er det også noe fluviale og glasifluviale avsetninger og noe torv/myr. For øvrig går 
tunnelene i stor grad under terreng som på kvartærgeologisk kart er markert som bart berg/tynt 
løsmassedekke. 

Hovedretningen på strukturer i berggrunnen på strekningen er NNØ-SSV og ØNØ-VSV. Det er også 
en del mindre antatte svakhetssoner med retning SØ-NV. 

Det er en lang rekke små og store vann i sprekkedaler og i forsenkninger på fjellplatåene som 
indikerer at grunnvannet står høyt på store deler av strekningene som tunnelene går under. Det er 
imidlertid begrenset med skog, annet enn i dalsøkkene og fjellsidene. 

Vegtraseene går på denne strekningen innunder flere høye fjell, og samtlige påhuggsområder unntatt 
det nord for Hovsvannet ligger i områder som er markert som steinsprang- og jord-/flomskredutsatt på 
aktsomhetskart for skred. Også i dalføret fra Urdalsvann/Ualandsvann til Teksevatnet går vegtraseene 
i bunnen av fjellsider der det er potensiell steinsprangfare og jord-/flomskredfare.  
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Figur 24: Strekningene Moi til Eide og Moi til Tekstevatnet, med tolkning av svakhetssoner  
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 Veglinjer  

På strekningen Moi til Teksevatnet er det følgende veglinjer: 
 Veglinje R1_2 
 Veglinje R1-2a 
 Veglinje R1-2b 

 
Det vises til C-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.5.2.1 Tunnel R1_2_T3*, R1-2b_T1* 

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1_2 R1_2_T3* 915 m 41 840 42 755 

R1-2b R1-2b_T1* 6 510 m 42 755 49 265 

  
Tunnelen har felles start R1_2_T3* med tunnel R1-2a_T1* mot Teksevatnet. 

Topografi 

Tunnelen går under et større fjellplatå med flere markerte sprekkedaler og mindre rygger. 
Overdekningen varierer fra 10 m begrenset til påhuggene, til 400 m under de høyeste områdene på 
platået. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart hovedsakelig i båndgneis, som stedvis kan være 
migmatittisk. Mindre deler går i soner av diorittisk til granittisk gneis. 

Tunnelen krysser antatt 28 mindre svakhetssoner som hovedsakelig skjærer på skrått i forhold til 
tunneltraseen, hvorav 2 svakhetssoner skjærer tunnel R1_2_T3* og resten tunnel R1-2b_T1*. 
Hovedretning for sonene er NØ-SV og SØ-NV. Det er imidlertid også noen få soner som har spiss, 
ugunstig vinkel i forhold til tunneltraseen, retning mer ØSØ-VNV. Tunnel R1-2b_T1* krysser også 
antatt 9 regionale (middels) svakhetssoner. De fleste av disse sonene skjærer på tvers av tunnelen 
med stor vinkel, retning SØ-NV og NØ-SV, men en av sonene går med spiss skjæringsvinkel retning 
ØSØ-VNV. Et par av de regionale sonene kommuniserer med vann beliggende rett over 
tunneltraseen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg eller tynt løsmassedekke over det aller meste av 
tunneltraseen. Morenemateriale i sammenhengende og tykt dekke finnes i nedre del av fjellsiden ved 
påhugg SØ, mens tynnere og usammenhengende morenedekke finnes lengre opp i samme fjellside 
og i dalbunnene over nordlige del av tunneltraseen. Tynn morene forekommer også ved 
påhuggsområde NV sammen med fluviale avsetninger.  
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Grunnvann og bergspenninger  

Det er flere små og store vann over tunneltraseen som kommuniserer med antatte svakhetssoner. 
Blant annet ligger Hovsvatnet (tjernet) og Tristølvatnet i sprekkedaler rett over tunneltraseen. Det er 
her betydelig overdekning opp til vannoverflaten, men det forventes at kommuniserende 
svakhetssoner og/eller det oppsprukkede sideberget til disse potensielt vil kunne gi en del 
vannlekkasjer i tunnelen. Det er også en rekke andre mindre vann som ligger nær tunneltraseen og 
som også står i kontakt med svakhetssoner tunnelen krysser, hvorav Røynevatnet, Rebuvatnet og 
Svartetjørna ligger nærmest. Tunnelen krysser under alle disse vannene med overdekning på flere 
100 m. Det forventes at grunnvannsspeilet står høyt og at det vil kunne være høye grunnvannstrykk. 

Utover vannene er det en rekke med mindre tjern, putter og myrer som også antas å ha 
kommunikasjon med grunnvannet i fjellområdet, da det synes å være nokså lite med tettende 
løsmasser (som morene) over berg i fjellområdet. 

Det antas moderate til høye bergspenninger på bakgrunn av den forholdsvis høye bergoverdekningen.  

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i løsmassedekket skråning i overkant av Hovsvatnet, på grensen mellom 
utmark og opparbeidet jordbruksland. Det er tykt morenedekke her uten synlig berg i dagen på 
flyfotos.  

Påhugg NV har plassering i bratt skogkledd bergskråning nord for Ualandsvatnet. Det er ikke synlig 
berg i selve påhuggsområdet, men i de bratte berghammere rett ovenfor påhugget.  

Kritiske partier 

Tunnelen krysser en rekke antatte svakhetssoner som også kommuniserer med vann, hvorav 
Hovsvatnet (tjernet) og Tristølvatnet ligger rett over tunneltraseen i markerte sprekkedaler. Tunnelen 
har høy terrengoverdekning, noe som også medfører potensielt høye grunnvannstrykk og stort 
influensområde/drenasjeområde for tunnelen. 

Påhuggs- og forskjæringsområdet nord for Ualandsvatnet er plassert i område som potensielt er utsatt 
for steinsprang, ifølge aktsomhetskart for skred. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_T3* 95 % 5 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1-2b_T1* 85 % 15 % 0 % 85 % 15 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 
 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV.  
 Kartlegging av rasfare ved påhugg NV. 
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5.5.2.2 Tunnel R1_2_T3*, R1-2a_T1* 

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1_2 R1_2_T3* 915 m 41 855 42 755 

R1-2a R1-2a_T1* 6 510 m 42 755 49 265 

  
Tunnelen har felles start R1_2_T3* med tunnel R1-2b_T1* mot Teksevatnet. 

Topografi 

Tunnelen går under et større fjellplatå med flere markerte sprekkedaler og mindre rygger. 
Overdekningen varierer fra 10 m ved påhuggene til 420 m.   

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i båndgneis, som stedvis kan være migmatittisk. 
Marginale deler går i og nær soner av diorittisk til granittisk gneis. 

Tunnelen krysser antatt 26 mindre svakhetssoner som hovedsakelig skjærer på skrått i forhold til 
tunneltraseen, hvorav 2 svakhetssoner skjærer tunnel R1_2_T3* og resterende skjærer tunnel R1-
2a_T1*. Det er også antatt en langsgående svakhetssone som vil kunne berøre tunnel R1-2a_T1* 
over noe tunnellengde. Tunnel R1-2a_T1* krysser også antatt 8 regionale (middels) svakhetssoner. 
De fleste av disse sonene skjærer på tvers av tunnelen med stor vinkel, men det er også noen soner 
med spissere skjæringsvinkel med traseen. Hovedretning for sonene er NØ-SV og SØ-NV. Et par av 
de regionale sonene kommuniserer med vann beliggende rett over tunneltraseen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg eller tynt løsmassedekke over det aller meste av 
tunneltraseen. Morenemateriale i sammenhengende og tykt dekke finnes i nedre del av fjellsiden ved 
påhugg SØ, mens tynnere og usammenhengende morenedekke finnes lengre opp i samme fjellside, i 
dalbunnene nær nordlige del av tunneltraseen og ved påhuggsområde NV.   

Grunnvann og bergspenninger  

Det er flere små og store vann over tunneltraseen som kommuniserer med antatte svakhetssoner. 
Blant annet ligger Juvvatnet og Kotletjørna i sprekkedaler rett over tunneltraseen. Det er her betydelig 
overdekning opp til vannoverflaten, men det antas at kommuniserende svakhetssoner og/eller det 
oppsprukkede sideberget til disse vil kunne gi en del innlekkasjer i tunnelen. Det er også en rekke 
andre mindre vann som ligger over og nær tunneltraseen, og som også står i kontakt med 
svakhetssoner tunnelen krysser, hvorav Hovsvatnet (tjernet), Rebuvatnet og Tristølvatnet ligger 
nærmest. Tunnelen krysser under alle disse vannene med overdekning på flere 100 m, men det 
forventes at grunnvannsspeilet står høyt og at det vil kunne være høye grunnvannstrykk. 

Utover de markerte vannene er det en rekke med mindre tjern, putter og myrer i fjellområdet som også 
antas å ha kommunikasjon med grunnvann i berg, da det synes å være nokså begrenset med tettende 
løsmasser (som morene) i fjellområdet. 

Det antas moderate til høye bergspenninger på bakgrunn av den forholdsvis høye bergoverdekningen.  
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Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i løsmassedekket skråning i overkant av Hovsvatnet, på grensen mellom 
utmark og opparbeidet jordbruksland. Det er tykt morenedekke her uten synlig berg i dagen på flyfoto.  

Påhugg NV har plassering i skogkledd skråning i overkant av Urdalsvatnet. Det er ikke synlig berg i 
selve påhuggsområdet, men i de bratte berghammere rett øst for påhugget.  

Kritiske partier 

Tunnelen krysser en rekke antatte svakhetssoner som også kommuniserer med vann, hvorav 
Juvvatnet, Kotletjørn og Hovsvatnet (tjernet) ligger rett over tunneltraseen i markerte sprekkedaler. 
Tunnelen har høy terrengoverdekning, noe som også medfører potensielt høye grunnvannstrykk og 
stort influensområde/drenasjeområde for tunnelen. 

 

Figur 25: Tunnel R1-2a_T1* og R1-2b_T1*, med tolkede små (grønne) og regionale (middels, oransje-
brune) svakhetssoner, og nærliggende vann til traseene. 
 

Påhuggs- og forskjæringsområdet ved Urdalsvatn er plassert i område som potensielt er utsatt både 
for flom-/jordskred og steinsprang, ifølge aktsomhetskart for skred. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_T3* 95 % 5 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1-2a_T1* 85 % 15 % 0 % 85 % 15 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV.  
 Kartlegging av rasfare ved Urdalsvatnet/påhugg og forskjæring NV. 

 

 Teksevatnet til Holmen 

Fra Teksevatnet går veglinjene først i dagen før de samles og går i en lengre tunnel gjennom et større 
fjellparti til vestenden av Ørsdalsvannet. Etter kryssing av enden av vannet og gjennom en mindre 
fjellrygg i ny tunnel går vegtraseene videre i dagen. 

Berggrunnen på store deler av strekningen består ifølge berggrunnsgeologisk kart av 
amfibolitt/metagabbro, med et par bånd av anortositt og monzonitt. På siste del av strekningen går 
traseen over i anortositt. 

I dagsonen fra Teksevatnet er det ifølge kvartærgeologisk kart tynne moreneavsetninger, før det 
videre over tunneltraseen er bart berg eller tynt løsmassedekke. På sørsiden av Ørsdalsvannet 
kommer traseen ut i større uravsetninger (skredvifte), mens det på nordsiden av vannet er tynn 
moreneavsetning og videre bart berg over tunneltraseen. I dalområdet ved Holmen er det store 
glasifluviale avsetninger i dalbunnen, samt tynn morene i dalsidene.  

Hovedretningen på strukturer på strekningen er SV-NØ, blant annet er Ørsdalsvann orientert i denne 
retningen som følge av en eller flere store regionale strukturer. Traseen krysser også en del andre 
markerte antatte svakhetssoner med tilsvarende retning. Mindre strukturer er også orientert i NNØ-
SSV og Ø-V til SØ-NV retning.  

Det er på fjellpartiet sørøst for Ørsdalsvann en lang rekke tjern og små vann i sprekkedaler og i 
forsenkninger som indikerer at grunnvannet står høyt på store deler av strekningen som tunnelen går 
under. Nord for Ørsdalsvannet er det begrenset med putter, men noe torv/myrområder på flyfoto 
indikerer også høyt grunnvannsnivå der. 

Vegtraseene går i delvis skredutsatt terreng også på denne strekningen. Urområdet sør for 
Ørsdalsvann synes å være potensielt meget utsatt for steinsprang, selv om vifta med skredmateriale 
ved befaring syntes å være fri for nyere nedfall. Dalsiden øst for dalføret ved Holmen er også markert 
som potensielt steinsprang- og jord/flomskredutsatt på aktsomhetskart for skred. 
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Figur 26: Strekningen Tekstevatnet til Holmen, med tolkning av svakhetssoner  

 Veglinjer 

På strekningen Teksevatnet til Holmen er det følgende veglinjer: 
 Veglinje R1-2a 
 Veglinje R1-2b 
 Veglinje R1 

 
Det vises til C- tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.6.2.1 Tunnel R1-2a_T2* / R1-2b_T2*, R1_T1* 

Tunneldata 

Tunnelen er fordelt på flere linjer og er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1-2b R1-2b_T2* 700 m 60 968 61 668 

R1-2a R1-2a_T2* 700 m 61 547 62 247 

R1 R1_T1* 5 015 m 61 672 66 687 

  
Tunnel R1-2a_T2* og R1-2b_T2* er alternativer som er nær identiske med hensyn til de geologiske 
forholdene. Tunnel R1_T1* gjelder for begge alternativer. 

Topografi 
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Tunnelen går under stigende terreng gjennom et fjellplatå, før den krysser under en markert dal ved 
Netland og så under en mindre rygg. Terrengoverdekningen varierer fra 10 – 300 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Hoveddelen av tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i berggrunn bestående av mangeritt til 
gabbro, med mindre deler i soner av monzonitt og anortositt. 

Tunnelen krysser antatt 23 mindre svakhetssoner, hvorav 20 ligger på tunnel R1_T1*, som alle har 
retning på tvers av eller på skrå i forhold til tunnelen, retninger i hovedsak NØ-SV til ØSØ-VSV og SØ-
NV. I tillegg er det to antatte regionale (middels) svakhetssoner i dalpartiet ved Netland, som skjærer 
henholdsvis på tvers og på skrå i forhold til tunneltraseen til R1_T1* med retning tilnærmet N-S og 
NNØ-SSV.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele traseen. På flyfoto sees mye bart berg, med 
kun usammenhengende løsmassedekke og noe torv/små myrer i forsenkningene. Det er lite 
vegetasjon over traseen. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom et fjellplatå der det er mange små vann/tjern og mindre myrområder, som til en 
viss grad også kommuniserer med antatte svakhetssoner som tunnelen krysser. Det forventes at 
grunnvannstrykket kan være nokså høyt grunnet overdekningen, men at potensialet for store 
innlekkasjer er noe begrenset grunnet små og spredte vannmagasin i terrengoverflaten. På siste 
delen av tunneltraseen, i dalpartiet ved Netland, ligger Netlandsvatnet samt flere mindre tjern i 
nærheten av tunnelen. Vannene kommuniserer med antatte svakhetssoner som tunnelen krysser. 
Lokalt kan det forventes noe mer innlekkasje her, da det er lav terrengoverdekning og antas lave 
bergspenninger (med potensielt åpne sprekker i bergmassen), og da grunn- og overflatevann fra 
høyereliggende nivåer også dreneres ned til dalpartiet. 

Det antas moderate til høye bergspenninger ved kryssing under fjellplatået og fjellryggen. Der 
tunnelen krysser under dalen ved Netland forventes lave bergspenninger og dårlig innspenning av 
bergmassen, grunnet flere svakhetssoner i området og lav terrengoverdekning. 
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Tunnelpåhugg 

 
Figur 27: Område for påhugg tunnel R1_T1*. Påhugget antas plassert i øvre del av rasviften, som 
består av betydelige mengder ur/skredmasser. Berget i hammerne er nokså oppsprukket, med flere 
partier der det er raspotensiale. 
 

Påhugg SØ har plassering i løsmassekledd skråning. Det er synlig berg i dagen på flyfoto i form av 
mindre berghammere i påhuggsområdet. 

Påhugg NV har plassering i bergvegg i område med antatt betydelige urmasser på nedsiden 
(langsgående rasvifte langs bergvegg parallelt Ørsdalsvatnet). Berg i dagen var synlig ved befaring 
12. mai 2016, i form av oppsprukkede berghammere i overkant av viften. 

Kritiske partier 

Tunnelen krysser et markert dalparti ved Netland, der tunnelen vil ha begrenset terrengoverdekning, 
rundt 20 m. Det er tolket at flere svakhetssoner skjærer tunneltraseen i og nær dalbunnen, slik at det 
på denne tunnelstrekningen må forventes nokså krevende forhold for tunneldriving med både behov 
for tung bergsikring og behov for forinjeksjon. 
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Figur 28: Tunnel R1_T1*, tunnelkryssing under dalpartiet ved Netland, nord for Netlandsvatnet. Antatt 
små svakhetssoner er grønne, regionale (middels) er oransje-brune. 
 

Det NV påhuggsområdet vurderes også som nokså utsatt for steinsprang, ut fra de observasjoner som 
ble gjort ved befaring.   

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1-2a_T2* 89 % 11 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1-2b_T2* 89 % 11 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1_T1* 87 % 12 % 1 % 90 % 10 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer i påhuggsområder SØ og NV. 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk på tvers av dalen ved Netland. 
 Vurdering av rasfare i påhuggsområde NV. 

 

 

5.6.2.2 Tunnel R1_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1 R1_T2 360 m 67 220 67 580 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom en liten rygg med terrengoverdekning 10 – 80 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går i sin helhet i anortositt ifølge berggrunnsgeologisk kart. 

Tunnelen krysser antatt fem mindre svakhetssoner som alle skjærer på tvers av eller på skrå i forhold 
til tunnelen, med retninger NØ-SV til SØ-NV. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele traseen. På flyfoto sees mye bart berg med kun 
usammenhengende løsmassedekke og noe torv/små myrer i forsenkningene og noen mindre klynger 
trær. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom en bergrygg som har god avrenning, og i liten grad løsmassedekke som holder 
på vannet. Det er noen små myrer i antatte sprekkesoner over traseen, men innlekkasjer av 
grunnvann vurderes ikke å gi spesielle utfordringer for denne tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i bunn av bratt terreng bestående av mange bergknauser og stort sett bart 
berg. 
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Påhugg NV har også plassering i bunn av bratt terreng bestående av mange bergknauser og stort sett 
bart berg. 

Kritiske partier 

Det vurderes ikke å være noen spesielt kritiske partier for denne tunnelen. Tunnelen krysser flere 
antatte små svakhetssoner som vil kunne medføre behov for tung sikring. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_T2 83 % 17 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 

 

 Teksevatnet til Sagland 

Fra Teksevatnet er det et veglinjealternativ som grener av mot Sagland. Linjen går først som 
dagstrekning i småkupert terreng forbi Hestadvatnet og fram til kryssing av vassdraget ved Helleland. 
Der går traseen inn i noe mer kupert terreng og fortsetter videre fram til Sagland i tre tunneler med 
kortere dagstrekninger imellom. 

Berggrunnen på første del av strekningen består av monzonitter, før bergartsgruppen 
mangeritt/gabbro/gneis/amfibolitt med soner av anortositt og monzonitt utgjør resterende delen av 
strekningen hvor det også inngår tunneler.  

I dalføret fra Tekstevatnet og fram mot Helleland er det i stor grad tynne morenemasser, med tynt 
berg/bart berg i det noe høyereliggende områdene. Etter kryssing av vassdraget ved Helleland er det i 
hovedsak bart berg/tynt løsmassedekke over berg der det er tunnel, mens det i dalførene imellom er 
tynn og tykk morene. Det er noe skog over traseen, særlig over de noe mer kuperte delene av 
traseen, mens det i de flatere områdene delvis er dyrket mark. 

Hovedretningen på strukturer i berggrunnen på strekningen NØ-SV til NV-SØ, med hovedvekten av 
retning på små svakhetssoner N-S.   

Det er flere små vann og bekker i sprekkedaler og i forsenkninger på fjellplatåene over tunneltraseen 
som indikerer at grunnvannet står høyt på deler av strekningene som tunnelene går under.  

Vegtraseene går i terreng som i liten grad er markert med potensiell steinsprangfare og jord-
/flomskredfare. Det er kun angitt et begrenset område med steinsprangfare på aktsomhetskartene i 
nærheten av tunnelpåhugget/forskjæringen ved Sagland. 
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Figur 29: Strekningen Teksevatnet til Sagland, med tolkning av svakhetssoner  
 

 Veglinjer  

På strekningen Teksevatnet til Sagland er det følgende veglinjer: 
 Veglinje R2 

 
Det vises til C-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.7.2.1 Tunnel R2_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R2 R2_T2 400 m 62 950 63 350 

  
Topografi 

Tunnelen går gjennom enden av en liten åsrygg. Overdekningen varierer fra 10 m ved 
påhuggsområdene til i overkant av 40 m under høyeste punktet på ryggen omtrent midt på tunnelen. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i bergarter tilhørende bergartsgruppen mangeritt til 
gabbro, gneis og amfibolitt i første halvdel av tunnelen, og i anortositt i andre halvdel. 

Fra kart og flybilder er det ikke tolket noen markerte svakhetssoner som skjærer tunneltraseen. Det 
kan imidlertid ikke utelukkes at det finnes svakhetssoner der, da det er tett skog over halve 
tunneltraseen og i stor grad sammenhengende løsmasser over den andre halvdelen som kan skjule 
svakheter i berggrunnen. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 69 av 110 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg eller tynt løsmassedekke over hele tunneltraseen. På 
flyfoto er det skog over hele halve østlige delen av tunnelen, mens det over den vestlige halvdelen er 
et antatt tynt, men sammenhengende løsmassedekke, antatt morene. Det som antas være 
bergblotninger sees nord og sør for traseen, samt i overgangen mot skogen, men det er ikke synlig 
berg over selve tunneltraseen. Det er også en hel del stor stein og flyttblokker i løsmassene synlige på 
flyfoto i det aktuelle området. 

Grunnvann og bergspenninger  

Det er ikke noe overflatevann i åsryggen, så tilførsel av vann til grunnvannsspeilet antas komme fra 
nedbør alene, og det vil være en naturlig drenering ned mot lavereliggende terreng. Ut fra 
vegetasjonen å dømme forventes det imidlertid at grunnvannsspeilet står nokså grunt under terreng, 
eller at løsmassene er forholdsvis tette. Det forventes ikke spesielle utfordringer med innlekkasjer av 
grunnvann for denne tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger under den lave åsryggen.  

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ har plassering i skogkledt skråning. Det er ikke synlig berg i dagen på flyfoto.  

Påhugg NV har plassering i åpent landskap, med flater med sammenhengende løsmasser både 
ovenfor og nedenfor påhuggsplasseringen. Det er flyttblokker og antatt berg i dagen synlig nord og sør 
for påhuggsplasseringen.   

Kritiske partier 

Det er sammenhengende løsmasser et godt stykke inn fra NV påhugg og derfor noe usikker 
bergoverdekning over tunnelen.  

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R2_T2 94 % 6 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV, samt i løsmasserenne ovenfor påhugg NV.  
 Eventuelt refraksjonsseismikk langs deler av tunneltraseen med lavest terrengoverdekning 

(Vurderes ved befaring). 
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5.7.2.2 Tunnel R2_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R2 R2_T3 1 593 m 64 550 66 143 

  
Tunnelen har samme NV påhuggsplassering og delvis samme trasé som tunnel R3_T3, men er 
kortere enn tunnel R3_T3.  
 
Topografi 

Tunnelen går under et mindre fjellparti bestående av flere markerte sprekkedaler og mindre rygger. 
Overdekningen varierer fra 10 m ved påhuggene til 110 m.   

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i bergarter tilhørende bergartsgruppen mangeritt til 
gabbro, gneis og amfibolitt. Omtrent midt på går den gjennom en sone med først anortositt og så en 
sone med monzonitt.  

Tunnelen krysser antatt 13 mindre svakhetssoner som i all hovedsakelig skjærer på tvers i forhold til 
tunneltraseen. Hovedretning for sonene er NNØ-SSV og NNV-SSØ, men det er også en sone med 
retning NØ-SV. Et par av svakhetssonene kommuniserer med vann beliggende nord og sør for 
tunneltraseen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen med unntak av første delene over 
tunnelen inn fra begge påhuggsområder, der det er angitt tynt sammenhengende morenedekke. På 
flyfoto framgår det at det er løsmasser som dekker det meste av forsenkningene i terrenget over 
traseen, mens det i ryggene er mye blottlagt berg. Rundt vannene og i de mest markerte 
forsenkningene er det ut fra flyfotovurdering også myr. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen krysser rett nord og sør for flere små tjern og myrer som ligger i forsenkningene i terrenget 
og som kommuniserer med antatte svakhetssoner som også skjærer på tvers av tunnelen.  
Grunnvannet antas å ligge høyt under forsenkningene, noe lavere under de nakne bergryggene. 
Kryssing av svakhetssoner som kommuniserer med vannene antas å kunne gi innlekkasjer lokalt på 
deler av tunneltraseen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i morenekledt skråning, med noe antatt berg i dagen synlig på flyfoto rett 
nord for påhuggsplasseringen. I påhugg og over første del av tunnelen er det sammenhengende 
løsmassedekke. 

Påhugget i NV har plassering i en bratt bergvegg, hvor det på oversiden av bergveggen er et platå 
med delvis berg i dagen og delvis sammenhengende morenedekke et stykke innover. Bergveggen 
fremstår av flyfoto å være grovblokkig. Det er noe urmasser og nedfallsblokk i området rundt kollen, 
som kan tyde på potensiell lokal steinsprangfare. 

Kritiske partier 
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Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som også kommuniserer med små vann/tjern nærme 
traseen, hvor Bukkatjørn og Holmatjørn ligger nærmest. Med den moderate terrengoverdekningen på 
ca. 45 m som man har ved kryssing av dalsøkket som disse vannene ligger i forventes det at det lokalt 
vil kunne bli innlekkasjer og derfor være et behov for forinjeksjon på delstrekninger. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R2_T3 87 % 13 % 0 % 91 % 9 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV.  
 Evt. kjerneboring med vanntapsmåling gjennom en eller flere svakhetssoner som 

kommuniserer vannene over traseen. (Vurderes basert på ingeniørgeologisk kartlegging) 
 
 

5.7.2.3 Tunnel R2_T4 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R2 R2_4 730 m 66 704 67 434 

  
Tunnelen er nær identisk med tunnel R3_T4, med unntak av lengde og plassering av SØ påhugget 
som ligger noe lengre ned i åsryggen for tunnel R2_T4 enn for tunnel R3_T4. 
 
Topografi 

Tunnelen går under nordsiden av en mindre, skogkledt, rygg med plassering mellom to små dalpartier 
med N-S orientering. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 60 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i bergartsgruppen mangeritt til gabbro, gneis 
og amfibolitt. 

Det er antatt tre mindre svakhetssoner som skjærer tunneltraseen på skrå med retninger NNØ-SSV og 
NØ-SV. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 72 av 110 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen. På flyfoto framgår det at det er 
skog over det meste av ryggen, med blottlagt berg hovedsakelig i det høyereliggende området SV for 
traseen. 

Grunnvann og bergspenninger 

Det er ikke synlig overflatevann i ryggen tunnelen går under, derimot skog og noe mindre områder 
med torv/myr. Grunnvannsnivået antas å stå forholdsvis lavt i ryggen, med ingen høyereliggende 
tilførselskilder. Bergmassen fremstår av blotninger på flyfoto som nokså grovblokkig, og antas kunne 
gi noe mindre innlekkasjer i tunnelen grunnet relativt lav terrengoverdekning, men det forventes ikke å 
medføre noen spesielle utfordringer for tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i forholdsvis slakt terreng i bunn av skogkledt område, rett nord for 
overgangen mot innmark med sammenhengende tynt morenedekke. Det er ikke synlig berg på flyfoto i 
påhuggs- og forskjæringsområdet.  

Påhugget i NV har også plassering i forholdsvis slakt skogkledt terreng. Heller ikke her er det synlig 
berg i dagen i påhuggs- og forskjæringsområdet grunnet mye skog.  

Kritiske partier 

Det ansees ikke å være noen spesielt kritiske partier langs tunnelen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

 

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3_T4 90 % 10 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk for forskjæringer SØ og NV. (Vurderes ved 

befaring). 
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 Holmen til Ålgård 

Fra Holmen mot Ålgård er det to alternative linjeføringer som i stor grad går gjennom det samme 
området med avrundede fjellrygger og markerte dalfører. 

Berggrunnen på starten av strekningen består ifølge berggrunnsgeologiske kart av anortositt, men 
vegtraseen går fort over i båndgneiser. Siste halvdel av traseen er vist å gå i diorittiske/granittiske 
gneiser.  

På strekningen traseene ligger i er det i stor grad tynn og tykk morene i dalbunnene, mens det i 
fjellsidene og på de mer markerte fjellryggene er bart berg eller tynt løsmassedekke over berg. Det er 
også glasifluviale avsetninger flere steder der vegen går i dagsone, blant annet ved Vikeså, 
Kydlandsvatnet og Skurve. I nordenden av traseen er det også noe torv/myrområder.   

Hovedretningen på større strukturer i berggrunnen på strekningen er orientert i NØ-SV retning, med 
variasjoner mot mer Ø-V og N-S. Det er også markerte dalsøkk med orientering SØ-NV. I liten 
målestokk (antatt små, lokale svakhetssonesvakhetssoner) er det en del variasjon på 
strukturretningene, uten noen markerte retninger. Små svakhetssoner har hovedsakelig orientering N-
S, Ø-V og SØ-NV, men også NØ-SV. 

Vegtraseene i dagen går nær en rekke vann, men tunnelene på strekningen går i liten grad under 
terreng der grunnvann er eksponert i dagen i form av vann/tjern. Mindre områder med torv indikerer at 
grunnvannet trolig ligger høyt i hvert fall lokalt. 

Vegtraseene går ifølge aktsomhetskart for skred i forholdsvis lite skredutsatt terreng. Et par av 
tunnelpåhuggene er lagt til bratte berghammere der det kan være lokal steinsprangfare, noe også 
urmasser på kart og flyfoto indikerer. Vegtraseene i dagen har også nærføring til enkelte områder der 
det er brattere bergskråninger og bekkeløp som kan være utsatt for ras og jord-/flomskred. 
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Figur 30: Strekningen Holmen til Ålgård, med tolkning av svakhetssoner   
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 Veglinjer 

På strekningen Holmen til Ålgård er det følgende veglinjer: 
 Veglinje R1-3a 
 Veglinje R1-3b 
 Veglinje R1_2_3-4a 
 Veglinje R1_2_3-4b 

 
Det vises til C-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 

 Tunneler 

5.8.2.1 Tunnel R1-3b_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1-3b R1-3b_T1 1 835 m 70 020 71 855 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom nordøstre enden av fjellryggen Råsafjellet, med stigende terrengoverdekning 
fra rundt 10 m ved SØ påhugget til 220 m nær NV ende av tunnelen.   

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart først i anortositt, deretter i diorittisk til granittisk gneis. 
Helt i nord kommer tunnelen inn i båndgneis.  

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt ni mindre svakhetssoner som krysser på tvers av tunneltraseen 
med retning NØ og SSØ. Det er også antatt en langsgående svakhetssone nord for traseen med 
retning ØSØ-VNV, men denne har tilstrekkelig stor avstand til at den ikke vurderes å influere på 
tunnelen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er østre halvdelen av terrenget over tunneltraseen dekket av tykk og 
sammenhengende morene. Over vestre halvdelen av tunnelen er det bart berg/tynt løsmassedekke, 
og i nedre del av den bratte fjellsiden ned mot dalen i nord er det urmasser.   

Grunnvann og bergspenninger 

Det er ut fra flyfoto jordbruksarealer og skog over tunneltraseen, men ikke noe synlig overflatevann. Et 
mindre vann og noen myrer finnes i sprekkedaler SV for tunneltraseen. Grunnvannsnivået antas å 
ligge noe under terreng i de øvre deler av fjellryggen, samt i det bratte partiet lengst i nord. Det antas 
ikke spesielle utfordringer med hensyn til grunnvann. 

Det antas lave til moderate bergspenninger.  

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt til slakt jordbruksterreng. Ut fra flyfoto er det morenejord med en del blokk. 

Påhugget i NV er lagt i bunn av bratt fjellside, der det er urmasser i skogkledd terreng. Det er bart berg 
i det overliggende partiet, og glasifluvial avsetning i dalbunnen nedenfor påhugget. 
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Kritiske partier 

Antatt tykk morene i SØ påhuggsområde gir usikkerhet i forhold til påhuggsplassering og lengde på 
portal/forskjæring. 

På aktsomhetskart for skred er det markert både potensiale for steinsprang og jordskred/flomskred i 
det NV påhuggsområdet. Påhuggsplasseringen i bratt terreng med urmasser og potensiell skredfare 
vil kreve tiltak og utgjør et annet kritisk parti for denne tunnelen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1-3b_T1 89 % 8 % 3 % 100 % 0 % 0 % 

 

 

Figur 31: Tunnel R1-3B_T1, med tykke moreneavsetninger over østlig del av tunnel inkludert 
påhuggsplassering SØ, og potensielt rasfarlig fjellside ved påhugg NV hvor det også er urmasser i 
bunn mot dalen. 
 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk i påhuggs-/forskjæringsområde SØ og NV. 

 Vurdering av steinsprangfare og annen skredfare i fjellsiden ved NV påhugg.  



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: V002   Versjon: 01 

  
 

 2018-12-10  |  Side 77 av 110 

5.8.2.2 Tunnel R1-3b_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1-3b R1-3b_T2 2 300 m 72 515 74 815 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom fjellryggen Svartlaknuten, noe lenger vest enn tunnel R1-3a_T1.  
Terrengoverdekningen er jevnt stigende fra rundt 10 m ved begge påhuggene og opp mot 250 m nær 
midtveis på tunnelen. Terrenget er noe høyere vest for tunneltraseen. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis.  

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt 12 mindre svakhetssoner med retning hovedsakelig ØNØ-VSV 
til SØ-NV, som skjærer på tvers og på skrå i forhold til tunneltraseen. Det er også en langsgående 
svakhetssone vest for traseen med retning ØSØ-VNV som går inn mot denne med spiss vinkel i 
sørenden av tunnelen, og som antas å influere over mange tunnelmeter. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over den sentrale og høytliggende delen av terrenget 
over tunnelen fram til NV påhuggsplassering. Over sørlige delen av traseen er det tykke 
moreneavsetninger et stykke oppover fjellsiden. Glasifluvial avsetning finnes i dalbunnen rett sør for 
påhuggsplassering SØ, mens det i dalen nedenfor NV påhuggsplassering er tykke og tynne 
moreneavsetninger. 

Grunnvann og bergspenninger 

Det er ut fra flyfoto en del torv og noen mindre tjern i sprekkedaler og forsenkninger langs traseen. 
Ognavann beliggende vest for tunnelen ligger i forlengelsen av en antatt svakhetssone som krysser 
tunnelen, men i nokså stor avstand. Det vurderes ikke å være spesielle utfordringer med hensyn til 
grunnvann, men tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som kan være noe vannførende. 

Det antas lave til moderate bergspenninger.   

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt til forholdsvis slakt terreng som ut fra flyfoto er morenejord med en del blokk. 
Berg i dagen er synlig enkelte steder i området. Det går en luftlinje på distribusjonsnettet ovenfor 
forskjæringen, med masteplassering nær antatt påhuggsplassering. 

Påhugget i NV er lagt i tynt skogkledd bratt bergskråning med flere små avsatser. Det er sett ut fra 
flyfoto mye berg i dagen og ellers tynt løsmassedekke. Det går en luftlinje på distribusjonsnettet over 
forskjæringen. 

Kritiske partier 

Antatt tykk morene i SØ påhuggsområde gir usikkerhet i forhold til påhuggsplassering og lengde på 
portal/forskjæring.  

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  
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Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1-3b_T2 88 % 12 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 
Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk i påhuggs-/forskjæringsområde SØ. 

 

5.8.2.3 Tunnel R1-3a_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1-3a R1-3a_T1 1 680 m 4 450 6 130 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom nordøstre enden av fjellryggen Svartlaknuten, med terrengoverdekning fra ca. 
10 m ved påhuggene til 200 m omtrent midt på. Terrenget ligger noe høyere vest for traseen. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis. 

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt syv mindre svakhetssoner som i hovedsak krysser på tvers av 
tunneltraseen, retning ØNØ-VSV til ØSØ-VNV.  

En antatt langsgående åttende svakhetssone med retning SSØ-NNV går parallelt traseen gjennom 
fjellryggen og tangerer denne ca. midt mellom påhuggene. Terrengoverdekningen er her på sitt 
største. På flyfoto er sonens utgående i terrenget synlig i form av en løsmasserenne som går på tvers 
av fjellryggen. Det går også en traktorveg over fjellryggen parallelt denne antatte sonen.   

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er store deler av terrenget over tunneltraseen dekket av morene, som i 
nedre deler av fjellsiden har stor mektighet, lengere oppe er tynnere/usammenhengende. Det er også 
noe bart berg over traseen.  

Grunnvann og bergspenninger 

Det er ut fra flyfoto noe torv/myr i søkkene vest for tunnelen, dessuten flere bekker og en del 
skogkledd terreng, noe som kan tyde på forholdsvis høy grunnvannstand. Det antas ikke spesielle 
utfordringer med hensyn til grunnvann. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 
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Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt til starten av skogholt beliggende i foten av fjellryggen som tunnelen går 
igjennom. Ut fra flyfoto synes det å være morenejord med en del blokk i dette området. 

Påhugget i NV er lagt i forholdsvis flatt terreng, nær større driftsbygning. Også her er det ut fra flyfoto 
sammenhengende antatt morenedekke, uten mye synlig berg i området. 

Kritiske partier 

Antatt tykk morene i begge påhuggsområder gir usikkerhet i forhold til påhuggsplasseringer og lengde 
på portal/forskjæring, og vurderes som de kritiske partiene for tunnelen. 

Tunnelen kan potensielt følge parallellgående svakhetssone gjennom fjellryggen over en betydelig 
strekning dersom svakhetssone og tunneltrasé sammenfaller på tunnelnivå. 

 

Figur 32: Mulig svakhetssone i løsmasserenne gjennom fjellryggen parallell tunnel R1-3a_T1. 
Overdekningen her er relativt god. 
 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1-3a_T1 78 % 22 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk i påhuggs-/forskjæringsområder SØ og NV 
 Eventuelt kjerneboring for nærmere kartlegging av langsgående svakhetssone. (Vurderes 

etter befaring) 

 

5.8.2.4 Tunnel R1-3a_T2 / R1-3b_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1-3a R1-3a_T2 700 m 76 990 77 690 

R1-3b R1-3b_T3 700 m 76 990 77 690 

 
Tunnel R1-3a_T2 og R1-3b_T3 er identiske, men ligger på ulike linjealternativer.  

Topografi 

Tunnelen går inn i dalsiden ved Runaskaret, med vertikal terrengoverdekning varierende fra rundt 10 
m ved påhuggene til 40-50 m over midtpartiet. Terrenget stiger bratt oppover NØ for tunnelen 
(nordøstre fjellsiden i skaret). 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i båndgneis.  

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt en mindre svakhetssone som skjærer på skrå i forhold til 
tunneltraseen i den NØ enden av tunnelen, med retning NØ-SV. Runaskaret selv, med retning SSØ-
NNV utgjør en antatt middels svakhetssone som går parallelt traseen, men trolig med tilstrekkelig 
avstand til at den ikke influerer betydelig på tunnelen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er store deler av terrenget over tunneltraseen i den nordlige delen bart 
berg. Terrenget over sørlige delen av tunnelen er dekket av tykk morene. Det er også markert 
urmasser SV for traseen, på andre siden av dalsiden ved Runaskaret. 

Grunnvann og bergspenninger 

Med plassering av tunnelen i fot av fjellside med lite løsmasseoverdekning er det trolig varierende 
tilsig av grunnvann fra høyereliggende områder, og et forholdsvis høyt grunnvannsnivå som til en viss 
grad avhenger av nedbøren. Det er ut fra flyfoto noe torv/myr ved NV påhuggsområde, ellers lite synlig 
overflatevann og vegetasjon. 
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Med plassering av tunnelen parallell foten av fjellside og i nærheten av markert dal/antatt 
svakhetssone forventes det noe spenningsanisotropi, med spenningsavlasta, oppsprukken bergmasse 
og påvirkning fra dalsidespenninger.  

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt i løsmasseskråning ovenfor Ausetjørni. Ved befaring 12. mai 2016 ble det gjort 
stopp i området. Det ble observert mektig morene med en del blokk, men ikke noe synlig berg i dagen. 

 

Figur 33: Området der påhugg SØ er tenkt plassert. Antatt tykk moreneavsetning med mye blokk. Ikke 
synlig berg i dagen. Ausetjørni og eksisterende E39 opp mot Runaskaret sees i bakgrunnen. 
 

Ut fra flyfoto er det ved påhugget i NV delvis berg i dagen og delvis berg med antatt tynt torvdekke. 
Det er også noe mindre omfang av urmasser i nedre del av fjellsiden. 

Kritiske partier 

Tykk morene i begge påhuggsområder gir usikkerhet i forhold til påhuggsplasseringer og lengde på 
portal/forskjæring, og vurderes som de kritiske partiene for tunnelen. 

Nærhet til antatt svakhetssone parallelt Runaskaret vil kunne gi redusert bergkvalitet på sideberget og 
dårlig innspenning, og økt sikringsbehov. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger. 

 
Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1-3a_T2 82 % 18 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

R1-3b_T3 82 % 18 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk i påhuggs-/forskjæringsområde SØ, eventuelt 

også langs deler av tunneltraseen. 
 

5.8.2.5 Tunnel R1_2_3-4a_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1_2_3-4a R1_2_3-4a_T1 828 m 86 142 86 970 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom fjellryggen Tindafjellet, som er forholdsvis bratt mot NØ og mer skrånende mot 
SV. Terrengoverdekningen varierer fra 10 m ved påhuggene til 150 m omtrent midt på. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i diorittisk til granittisk gneis som stedvis kan 
være migmatitt.  

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt seks mindre svakhetssoner som skjærer hovedsakelig 
tunneltraseen på skrå med retninger SØ-NV og NØ-SV. Det er også antatt en middels svakhetssone 
som krysser forskjæring/første del av tunnel i NV. Ut fra flyfoto synes bergmassen i kollen å være 
nokså oppsprukket i overflaten. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over det meste av tunneltraseen, mens det ved 
påhuggsområdene er sammenhengende løsmasser med mektigheter. Ved påhugg NV og rett sør for 
påhugg SØ er det tykk morene. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går gjennom en fjellrygg/liten kolle med lite sammenhengende løsmassedekke, men en del 
torv og myr finnes lokalt i sprekkedalene. Et lite tjern vest for SV påhugg kommuniserer med antatt 
svakhetssone, men denne krysser ikke tunneltraseen. Grunnvannet antas å stå forholdsvis høyt i 
sørlige halvdel av fjellryggen, noe lavere i nordre del der terrenget er brattere. 

Det antas lave til moderate bergspenninger.   
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Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt til stigende terreng med sammenhengende morenedekke, rett ved et lite 
skogholt. Berg i dagen er først synlig et godt stykke lenger opp i fjellsiden på flyfoto. 

Påhugget i NV er lagt til bergkolle i bunn av den brattere bergskråningen mot nord. En antatt middels 
svakhetssone skiller kollen og det bratte terrenget i bakkant. 

Det er noe urmasser i dalbunnen ved påhuggsområdet, som indikerer en viss steinsprangfare. 
Potensiell steinsprangfare og fare for flom/jordskred er markert på aktsomhetskart for skred i dette 
området. 

Kritiske partier 

Det er tolket at en eller flere svakhetssoner krysser tunnelen like innenfor påhuggsplasseringen i NV. 
Liten overdekning og dårlig bergkvalitet vil ha betydning for totalstabiliteten i tunnelen, og vil kunne 
medføre behov for å justere påhuggsplasseringen dersom forholdene ved grunnundersøkelser viser 
seg å være dårlige. 

På aktsomhetskart for skred er det markert både potensiale for steinsprang og jordskred/flomskred i 
det NV påhuggsområdet. Påhuggsplasseringen ansees ikke å utgjøre et spesielt kritisk parti for denne 
tunnelen, men det må gjøres en kartlegging av den reelle skredrisikoen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger. 

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_3-4a_T1 79 % 21 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

 
Figur 34: Tolkning av svakhetssoner i nordligste del av tunnel R1_2_3-4b_T1 og R1_2_3-4a_T1. Synlige 
urmasser i bunn av bergveggen tyder på steinsprangfare. Tolket middels svakhetssone (oransje) skjærer tunnel 
R1_2_3-4a_T1 rett innenfor påhugg NV, noe som vil kunne være ugunstig mht. totalstabilitet i tunnelen. 
Påhuggsplasseringen er imidlertid gunstig med hensyn til potensiell steinsprangfare. Lang tunnelportal med 
tilbakefylling av masser kan være et alternativ til tung sikring av tunnel her. 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer for SØ forskjæringsområde 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk over kritisk del av tunnel innenfor NV påhugg 
 Vurdering av steinsprangfare og annen skredfare i fjellsiden ved NV påhugg. 

 

5.8.2.6 Tunnel R1_2_3-4b_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R1_2_3-4b R1_2_3_4b-T1 880 m 86 270 87 150 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom fjellryggen Tindafjellet, som er forholdsvis bratt mot NØ og mer skrånende mot 
SV. Terrengoverdekningen varierer fra 10 m ved påhuggene til 160 m omtrent midt på. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i diorittisk til granittisk gneis som stedvis kan 
være migmatitt.  

Tunnelberget er gjennomsatt av antatt syv mindre svakhetssoner som skjærer på tvers av 
tunneltraseen med retninger SØ-NV og NØ-SV. Ut fra flyfoto synes bergmassen i kollen å være nokså 
oppsprukket i overflaten. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over det meste av tunneltraseen, mens det ved 
påhuggsområdene er sammenhengende løsmasser med mektigheter. Ved NV påhugg er det 
morenemateriale, mens det ved SØ påhugg er torv- og myrmasser. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går gjennom en fjellrygg/liten kolle med lite sammenhengende løsmassedekke, men en del 
torv og myr fines lokalt i sprekkedalene. Et lite tjern vest for SV påhugg kommuniserer med antatt 
svakhetssone som krysser omtrent ved påhugget. Grunnvannet antas å stå forholdsvis høyt i sørlige 
halvdel av fjellryggen, noe lavere i nordre del der terrenget er brattere. 

Det antas lave til moderate bergspenninger.   

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ er lagt til stigende terreng med berg i dagen og tynt torvdekke. Området ligger rett 
ovenfor jordbruksmark (antatt drenert myrområde), hvor forskjæring vil bli etablert. 
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Påhugget i NV er lagt i noe bratt og tynt skogkledd skråning med mye synlig berg i dagen på flyfoto. 
Det er noe urmasser i dalbunnen nedenfor, som indikerer en viss steinsprangfare. Potensiell 
steinsprangfare og fare for flom/jordskred er markert på aktsomhetskart for skred i dette området. 

 

Kritiske partier 

På aktsomhetskart for skred er det markert både potensiale for steinsprang og jordskred/flomskred i 
det NV påhuggsområdet. Påhuggsplasseringen ansees ikke å utgjøre et spesielt kritisk parti for denne 
tunnelen, men det må gjøres en kartlegging av den reelle skredrisikoen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger. 

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R1_2_3_4b-T1 82 % 18 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

 

Figur 35: Kvartærgeologi og skredfare for tunnel R1_2_3_4a_T1 og R1_2_3_4b_T1. Mens det er nokså slakt mot 
den sørlige enden av fjellryggen, er det bratt og potensiell steinsprangfare i hele nordskrenten, samt 
flomskredfare der det er bekkedrag. 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 
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Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer for SØ forskjæringsområde 
 Vurdering av steinsprangfare og annen skredfare i fjellsiden ved NV påhugg. 

 

 Moi til Bue via Drangsdalen og Sagland 

Fra Moi går veglinja langs Hovsvannet før den dreier vestover og går i Drangsdalen som veg i dagen, 
alternativ delvis i tunnel. Etter å ha krysset fjellryggene på begge sider av dalføret nord for Eide som 
veg i tunnel, fortsetter veglinja videre gjennom noe kupert terreng dels som veg i dagen, igjennom en 
kort tunnel og videre på flere bruer. Etter kryssingen av Grøssfjellvatnet fortsetter veglinja som veg i 
dagen i fortsatt noe kupert terreng i nordvestlig retning fram mot Helleland, inntil terrenget igjen stiger 
på og veglinja fortsetter videre gjennom et par tunneler fram mot Sagland. Siste del av veglinjen går 
nordover i småkupert terreng før traseen ender sør for Bue etter å ha krysset enda et fjellparti i tunnel.  

Berggrunnen på strekningen er sammensatt av en rekke ulike bergarter. I øst består den av båndgneis 
som etter hvert veksler med store bånd av diorittisk/granittisk gneis samt noe anortositt. Vest for Eide 
går traseen så over i en stor kropp av charnockittiske til anortosittiske dypbergarter, før den fortsetter i 
et stort massiv av mangeritt, gabbro, gneis og amfibolitt, med soner/bånd av amfibolitt og monzonitt. I 
den nordligste delen av traseen er det anortositt før båndgneis og diorittisk til granittisk gneis og 
migmatitt. 

Første del av traseen går i masser av morene og ras/urmasser, samt noe glasifluviale avsetninger. 
Fjellryggene ved Eide der traseen går i tunnel består av bart berg, likeså gjelder det at de videre små 
fjellryggene som vegen går gjennom kun har tynt og usammenhengende løsmassedekke. Mellom 
ryggene er det tynn morene, samt et parti med torv/myr ved Kåretjørna. Etter passering av 
Grøssfjellvatnet består terrenget av vekslende områder med bart berg i de høyereliggende 
områdene/ryggene og tynne sammenhengende morenedekker i dalbunnene. Ved kryssingen av 
Bjerkreimselva er det glasifluviale og fluviale avsetninger i dalbunnen, videre nordover fortsetter 
løsmassedekket med vekslende tynn og tykk morene i dalbunnene og bart berg/tynt og 
usammenhengende løsmasser på de høyereliggende områdene og fjellryggene.  

Hovedretningen på strukturer på strekningen (antatte svakhetssoner) er orientert NNØ-SSV til NØ-SV 
og ØSØ-VNV til SØ-NV. Særlig gjelder dette øst i området. Lenger vest er det også en del mindre 
antatte svakhetssoner med retning i mer Ø-V retning.  

Det er flere lange tunneler på strekningen som krysser under en lang rekke små og store vann. Mange 
av disse er lokalisert i sprekkedaler og i forsenkninger på fjellplatåene som indikerer at grunnvannet 
står høyt på store deler av strekningene som tunnelene går under. Man må anta at flere av disse 
kommuniserer med svakhetssonene som også tunnelene krysser. Det er begrenset med skog over 
traseene, annet enn i dalsøkkene og fjellsidene. Særlig gjelder dette i den vestlige delen av området, 
som er stort sett skogfritt. 

Drangsdalen er godt kjent som et særlig steinsprangutsatt område, med flere steinsprangtilfeller blant 
annet på jernbanen. På aktsomhetskart for skred er så å si hele dalen markert som steinsprang- og 
jord-/flomskredutsatt. Etter Grøsfjellvatnet går vegtraseene i snillere og mindre kupert terreng, hvor 
skredfaren synes å være nokså begrenset. 
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Figur 36: Strekningen Moi til Sagland, med sideveg fv 32 mot Sokndal fra Grøssfjell 
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Figur 37: Strekningen Sagland til Bue, med tolkning av svakhetssoner 

 Veglinjer 

På strekningen Moi til Bue via Drangsdalen og Sagland er det følgende veglinjer: 
 Veglinje R3-1a 
 Veglinje R3-1b 
 Veglinje R3 
 Veglinje R2_R3 
 Veglinje D010 (tilførselslinje til R3) 

 
Det vises til C- og D-tegninger for oversikt over plassering av linjealternativene og tunnelene. 
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 Tunneler 

5.9.2.1 Tunnel R3-1a_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3-1a R3-1a_T3 1 555 m 47 300 48 855 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom sørspissen av bergmassivet nordøst for Eidsvatnet, der Drangsdalen og 
dalføret opp mot Dalane møtes. Terrenget stiger bratt opp fra begge påhuggsområder opp mot et 
kupert fjellplatå. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 260 m.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen krysser ifølge berggrunnsgeologisk kart en bred sone av båndgneis og øyegneis midt på 
som omfatter mye av tunnelen, mens det er noe omfang av diorittisk til granittisk gneis fra SØ påhugg 
og innover i tunnelen, samt ved NV påhugg. 

Det er antatt seks mindre svakhetssoner skjærer tunneltraseen på tvers med retninger NNV-SSØ til 
NNØ-SSV.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen, med unntak av første delen over 
tunnelen inn fra påhugg SØ der terrenget er noe flate før det stiger bratt oppover fjellsida. Her viser 
det kvartærgeologiske kartet tynn morene, mens det på flyfoto også synes å være torv i dette området. 
På flyfoto framgår det at det er et tynt og usammenhengende torvdekke mellom store flater bart berg 
oppe på selve fjellplatået. I bunn av de bratte bergryggene mot SØ og NV er det urmasser.  

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går nord og sør for flere putter og tjern som ligger i forsenkningene i fjellplatået, og som 
kommuniserer med svakhetssoner tunnelen krysser. Det antas at enkelte av svakhetssonene vil 
kunne medføre innlekkasjer lokalt i tunnelen ved kryssing. Grunnvannsnivået antas generelt å ligge 
lavt under fjellsidene til platået og mellom svakhetssonene. 

Det antas moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i foten av fjellsiden til platået, i forholdsvis slakt terreng. Ifølge 
kvartærgeologisk kart er det tynn morene i hele dalområdet. Ut fra flyfoto er det torv/myr i dalbunnen 
over tunnelen rett innenfor påhuggsplasseringen. Det antas at terrengoverdekningen her er 
tilstrekkelig, men det kan være mektige løsmasser her, så bergoverdekningen for tunnelen er noe 
usikker. På strekningen fram mot påhugget er det delvis berg i dagen og delvis skog/løsmassedekke.  

Påhugget i NV har plassering i bunn av en bratt fjellside, men også her er selve påhuggsplasseringen 
i den noe slakere del av terrenget. På kvartærgeologisk kart er påhugget plassert i overgangen 
mellom morene og bart berg, noe som synes å stemme godt også ut fra vurderinger på flyfoto, der 
fjellsiden i liten grad er dekket av løsmasser. I dalbunnen nedenfor påhuggsområde er det myr/torv. 
En del mindre og større blokker både i dalbunnen og i nedre del av fjellsiden over påhugget tyder på 
at det kan være fare for steinsprang i dette området.  
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Kritiske partier 

Tunnelen går under antatt torv/myr-område fra påhugg SØ med ukjent mektighet. 

Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som kommuniserer med putter og tjern, noe som kan gi 
lokale innlekkasjer og medføre et behov for noe injeksjonsarbeider. 

Det er potensielt steinsprangfare i påhuggs- og forskjæringsområde NV. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3-1a_T3 94 % 6 % 0 % 97 % 3 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV. (Vurderes ved befaring). 
 Eventuelt refraksjonsseismikk over tunnelen inn fra påhugg SØ. (Vurderes ved befaring). 
 Kartlegging av steinsprangfare påhuggsområde NV 

 

5.9.2.2 Tunnel R3-1b_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3-1b R3-1b_T3 3 040 m 43 865 46 905 

 
 

Topografi 

Tunnelen går inn i den bratte fjellsiden i Drangsdalen ved enden av Hovsvatnet, og følger mer eller 
mindre dalen parallelt fram til vegen kommer ut og fortsetter videre i dagen lenger vest, ved 
Monatjørn. Fra påhuggsområdene stiger terrenget temmelig raskt før det flater ut til et platå med 
sidebratt terreng ned mot dalbunnen hele vegen. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 355 m. 
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Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart hovedsakelig i båndgneis, samt mindre deler diorittisk til 
granittisk gneis. Ved påhugg/forskjæring NV er det en bergartsgrense mot charnockittiske til 
anortosittiske dypbergarter. 

Tunneltraseen antas å krysse 13 svakhetssoner, hvorav 2 middels svakhetssoner. Sonene har 
hovedsakelig retninger NØ-SV og SØ-NV og skjærer tunnelen på skrå med forholdsvis stor vinkel, 
men det er også et par mindre svakhetssoner som skjærer tunnelen med spiss vinkel og potensielt vil 
kunne følges over lengre strekning. Overdekningen for tunnelen er imidlertid god, så det er usikkert 
hvor stort omfanget av dårlig bergmasse er på tunnelnivå.    

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen med unntak av 
forskjæringsområde SØ hvor det er markert sammenhengende dekke med skredmateriale, stedvis 
med stor mektighet. Ut fra flyfoto er det en del skog og tynn vegetasjon ved påhuggsområde NV. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går under et fjellparti med flere små vann og tjern som potensielt kommuniserer med 
tunnelen via svakhetssoner. Grunnvannsnivået nær fjellsiden ned mot Drangsdalen vurderes imidlertid 
å ligge lavt under terreng, og grunnvann vurderes ikke å gi spesielle utfordringer for tunnelen utover 
lokale lekkasjesoner som kan gi begrenset injeksjonsbehov. 

Tunnelen har plassering forholdsvis nært fjellsiden i Drangsdalen, og følger dalsiden på store deler av 
strekningen. Det antas de høye dalspenningene nær fjellsiden vil kunne influere på de deler av 
tunnelen som har plassering nærmest dagen. Det antas moderate til høye bergspenninger, med 
potensiale for bergspenningsytringer/bergslag. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i forholdsvis bratt løsmassedekket skråning med antatt tykke 
skredavsetninger i nedkant av den høye bergveggen som utgjør den sørlige dalsiden i Drangsdalen. 
Det er ikke synlig berg i dagen i nærheten av påhuggsplasseringen på flyfoto. Jernbanen går i tunnel 
(Stortunnelen) på strekningen med forholdsvis kort avstand til tunneltraseen, men den berøres ikke 
direkte ved etablering av forskjæring. Det går også en luftlinje på regionalnettet ovenfor forskjæringen, 
med masteplassering nær antatt påhuggsplassering. På aktsomhetskart for skred er påhuggsområdet 
angitt som potensielt rasutsatt for steinsprang. Med forskjæring for dobbelt tunnelløp vil det kunne bli 
temmelig høy skjæring her, opp mot i overkant av 50 m ved felles påhuggsplassering for de to 
tunnelløpene. Det vil imidlertid kunne være muligheter for å redusere skjæringshøyden i dette 
påhugget ved å øke avstanden mellom tunnelene noe og samtidig ha ulik plassering for de to 
påhuggsplasseringene (sakset påhugg). På aktsomhetskart for skred, samt ut fra vurderinger av 
Drangsdalen ved befaring mai 2016, fremstår dalsiden ved påhuggsområdet som utsatt for 
steinsprang. 

Påhugget i NV har plassering i en bratt bergskråning/bergvegg. Hele bergskråningen er skogkledt men 
med noe synlig berg i dagen på flyfoto. Nedenfor påhuggsplasseringen er det et myrområde, og 
jernbanen går i dagen like i nærheten. På aktsomhetskart for skred er påhuggsområdet angitt som 
potensielt rasutsatt for steinsprang. 

Kritiske partier 

Det er antatt tykke avsetninger med ur-/skredmateriale ved påhugg SØ som medfører usikkerheter 
med hensyn til plassering av påhugget. 

Tunnelen krysser under jernbanen som på strekningen går i tunnel, og påhugg NV har plassering i 
bergskråning ovenfor samme jernbane der den går i dagen. Dette må hensyntas i forbindelse med 
sprenging av forskjæring og tunnel. 

Tunnelpåhugg og forskjæring SØ har plassering nær kraftlinje på regionalnettet. 
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Det er potensiell rasfare og skredfare ved påhuggsområde SØ. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3-1b_T3 88 % 12 % 0 % 98 % 2 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen. Det er særlig påhugg SØ som trekker vanskelighetsgraden opp: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk for påhugg og forskjæring NV.  
 Ingeniørgeologisk kartlegging i Stortunnelen og i bergskjæringer ovenfor påhugg SØ 
 Vurdering av potensiell rasfare påhugg SØ og NV. 
 Vurdering av andre bergtekniske undersøkelser for påhugg SØ (med tanke på stor 

skjæringshøyde og rasutsatt område). 

 

5.9.2.3 Tunnel R3-1b_T4 

Tunneldata 

Denne tunnelen har tilnærmet lik tunneltrasé som tunnel R3-1a_T3, men tunnel R3-1b_T4 er noe 
kortere og har noe forskjøvet påhuggsplassering SØ. Påhuggsplassering NV er tilnærmet lik for de to 
tunnelene. 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3-1b R3-1b_T4 1 280 m 47 850 49 130 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom sørspissen av bergmassivet nordøst for Eidsvatnet, der Drangsdalen og 
dalføret opp mot Dalane møtes. Terrenget stiger bratt opp fra begge påhuggsområder opp mot et 
kupert fjellplatå. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 250 m.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen krysser ifølge berggrunnsgeologisk kart en bred sone av båndgneis og øyegneis midt på 
som omfatter mye av tunnelen, mens det er noe omfang av diorittisk til granittisk gneis fra SØ påhugg 
og innover i tunnelen, samt ved NV påhugg. 
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Det er antatt fem mindre svakhetssoner skjærer tunneltraseen på tvers med retninger NNV-SSØ til 
NNØ-SSV.  

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen, med unntak av første delen over 
tunnelen inn fra påhugg SØ der terrenget er noe flatere før det stiger bratt oppover fjellsida. Her viser 
det kvartærgeologiske kartet tynn morene. På flyfoto framgår det at det er et tynt og 
usammenhengende torvdekke mellom store flater bart berg oppe på fjellplatået. I bunn av de bratte 
bergryggene mot SØ og NV er det urmasser.  

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går nord og sør for flere putter og tjern som ligger i forsenkningene i fjellplatået, og som 
kommuniserer med svakhetssoner tunnelen krysser. Det antas at enkelte av svakhetssonene vil 
kunne medføre innlekkasjer lokalt i tunnelen ved kryssing. Grunnvannsnivået antas generelt å ligge 
lavt under fjellsidene til platået og mellom svakhetssonene. 

Det antas moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i foten av fjellsiden til platået, i stigende terreng. Ifølge kvartærgeologisk 
kart er det tynn morene i hele dalområdet. Ut fra flyfoto er det torv/myr i dalbunnen der vegen og 
forskjæring fører fram til påhugget, men selve påhuggsplasseringen er plassert noe lenger opp i 
fjellsiden. Urmasser ligger i bunn langs fjellsiden innenfor påhuggsområdet. Det ble ved befaring 
august 2017 fra avstand ikke observert noen spesielt rasfarlige områder ved påhugget, men området 
ligger innenfor skredfarlig område på aktsomhetskartene. 

Påhugget i NV har plassering i bunn av en bratt fjellside, men også her er selve påhuggsplasseringen 
i den noe slakere del av terrenget. På kvartærgeologisk kart er påhugget plassert i overgangen 
mellom morene og bart berg, noe som synes å stemme godt også ut fra vurderinger på flyfoto, der 
fjellsiden i liten grad er dekket av løsmasser. I dalbunnen nedenfor påhuggsområde er det myr/torv. 
En del mindre og større blokker både i dalbunnen og i nedre del av fjellsiden over påhugget tyder på 
at det kan være fare for steinsprang i dette området.  

Kritiske partier 

Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som kommuniserer med putter og tjern, noe som kan gi 
lokale innlekkasjer og medføre et behov for noe injeksjonsarbeider. 

Det er potensielt steinsprangfare i påhuggs- og forskjæringsområde NV. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3-1b_T4 92 % 8 % 0 % 96 % 4 % 0 % 
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Figur 38. Område for plassering påhugg SØ. Fjellryggen tunnelen går gjennom sees i bakkant 
 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer for påhugg SØ og NV. (Vurderes ved befaring). 
 Kartlegging av steinsprangfare påhuggsområde SØ og NV 
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5.9.2.4 Tunnel R3_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3 R3_T1 1 065 m 49 750 50 815 

 
Topografi 

Fra påhuggsområdene stiger terrenget nokså raskt før det flater ut til et småkupert fjellparti som i stor 
grad er dekket av vegetasjon. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 150 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart hovedsakelig i båndgneis og øyegneis, samt diorittisk til 
granittisk gneis, men med mindre partier i bergartsgruppen mangeritt til gabbro, gneis og granitt ved 
påhugg SØ og monzonitt/kvartsmonzonitt ved påhugg SØ. 

Det er en antatt liten svakhetssone som skjærer tunneltraseen på skrå i vestlig del av tunnelen, med 
retning NØ-SV.   

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen, med unntak av første del inn fra 
påhugg SØ der det er tykk morene. På flyfoto framgår det at det er vegetasjonsdekke som dekker det 
meste av bergoverflaten, med kun flekkvis blotning av berg som er spredt utover hele fjellområdet. I 
forsenkningen med svakhetssonen samt ved påhugg/forskjæringsområde NV er det torv/myr. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går under fjellparti der det ikke er overflatevann for magasinering og mating av grunnvannet, 
og med tilsynelatende få kanaler (svakhetssoner) som grunnvannet vil kunne kommunisere med 
tunnelen via. Det mindre myrområdet i svakhetssonen over tunnelen kan være noe utsatt for 
drenering, men det er ikke noen vannkilder av betydning nær traseen som kan tenkes å gi 
innlekkasjeproblemer i tunnelen. Grunnvann vurderes ikke å gi spesielle utfordringer for denne 
tunnelen. 

Det antas moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i forholdsvis bratt løsmassedekket skråning med tykk morene iblandet 
noe blokk i overflaten. Det er ikke synlig berg i dagen på flyfoto i nærheten av påhuggsplasseringen 
før lenger opp i dalsiden. Forskjæringen og adkomsten til denne krysser skogsbilvei.   

Påhugget i NV har plassering i en bratt (antatt) bergvegg. Hele bergskråningen er skogkledt uten 
synlig berg i dagen på flyfoto. Nedenfor påhuggsplasseringen er det et myrområde. På aktsomhetskart 
for skred er påhuggsområdet angitt som potensielt rasutsatt. 

Kritiske partier 

Det er tykke moreneavsetninger ved påhugg SØ som medfører usikkerheter med hensyn til plassering 
av påhugget. 

Det er potensiell rasfare ved påhuggsområde NV. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
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med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3_T1 98 % 2 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk for påhugg og forskjæring SØ.  
 Vurdering av potensiell rasfare påhugg NV. 

 

5.9.2.5 Tunnel R3_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3 R3_T3 315 m 52 815 53 130 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom enden av en liten lokal fjellrygg, i sørvest-enden av Fuglåsen. 
Terrengoverdekningen varierer fra 10 m til 60 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i monzonitt og kvartsmonzonitt. 

Tunnelen krysser en antatt liten svakhetssone med retning ØNØ-VSV rett innenfor SØ 
påhuggsområde med stor vinkel. Det er ikke tolket å være svakhetssoner langs resten av traseen. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg eller usammenhengende løsmassedekke over hele 
tunneltraseen. På flyfoto er det mye skog over traseen, men også mange blotninger som sees spredt 
over ryggen. 

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går gjennom en liten bergrygg som har god avrenning, og i liten grad løsmassedekke som 
holder på vannet. Det er ingen synlige vann eller myrområder som kan tenkes å gi jevnt tilsig av 
grunnvann, eller være utsatt for drenering. Grunnvann vurderes ikke å gi spesielle utfordringer for 
denne tunnelen. 
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Tunnelen går gjennom en lav bergrygg med stigende terrenghøyde langs ryggen mot NØ. Det antas 
hovedsakelig lave bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Det SØ påhuggsområdet er beliggende ovenfor dyrket mark (morene), i skråning med antatt tynt 
løsmassedekke der det også er noe stein og blokk. Det er spredt vegetasjon i området på flyfoto, men 
ikke synlig berg ved påhuggspunktet. 

Det NV påhuggsområdet er lokalisert i skogkledd område ovenfor Dyblingsvatnet. Det er noen spredte 
bergblotninger på flyfoto i området vest for traseen. 

Kritiske partier 

Det synes ikke å være noen spesielt kritiske partier for denne tunnelen.  

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3_T2 95 % 5 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé. 
 Grunnboringer for påhugg og forskjæring SØ. 

 

5.9.2.6 Tunnel R3_T3 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3 R3_T3 2 080 m 65 683 67 763 

 
Tunnelen har samme NV påhuggsplassering og delvis samme trasé som tunnel R2_T3, men er lengre 
enn tunnel R2_T3.  
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Topografi 

Tunnelen går gjennom et forholdsvis lavt men kupert fjellparti bestående av mange N-S orienterte 
rygger av blottlagt berg, med små renner og områder med løsmasser imellom. Terrengoverdekningen 
er mellom 10 og 130 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i hovedsak i bergartsgruppen mangeritt til gabbro, gneis 
og granitt, men krysser også soner av anortositt og monzonitt/kvartsmonzonitt. 

Det er antatt 14 mindre svakhetssoner skjærer tunneltraseen på tvers eller på skrå, med retninger 
NNV-SSØ til NØ-SV. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen med unntak av første delene over 
tunnelen inn fra begge påhuggsområder, der det er angitt tynt sammenhengende morenedekke. På 
flyfoto framgår det at det er løsmasser som dekker det meste av forsenkningene i terrenget over 
traseen, mens det i ryggene er mye blottlagt berg. Rundt vannene og i de mest markerte 
forsenkningene er det ut fra flyfoto-vurdering også myr. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen krysser rett nord og sør flere små tjern og myrer som ligger i forsenkningene i terrenget og 
som kommuniserer med antatte svakhetssoner som også skjærer på tvers av tunnelen.  Grunnvannet 
antas å ligge høyt under forsenkningene, noe lavere under de nakne bergryggene. Kryssing av 
svakhetssoner som kommuniserer med vannene antas å kunne gi innlekkasjer lokalt på deler av 
tunneltraseen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i morenekledt skråning med mye grove flyttblokker på overflaten. Det er 
ikke ut fra flyfoto berg i dagen å se i nærheten av forskjærings- og påhuggsområdet.   

Påhugget i NV har plassering i en bratt bergvegg, hvor det på oversiden av bergveggen er et platå 
med delvis berg i dagen og delvis sammenhengende morenedekke et stykke innover. Bergveggen 
fremstår av flyfoto å være grovblokkig. Det er noe urmasser og nedfallsblokk i området rundt kollen, 
som kan tyde på potensiell lokal steinsprangfare. 

Kritiske partier 

Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner som også kommuniserer med små vann/tjern nærme 
traseen, hvor Bukkatjørn og Holmatjørn ligger nærmest. Med den moderate terrengoverdekningen på 
ca. 45 m som man har ved kryssing av dalsøkket som disse vannene ligger i forventes det at sonene 
lokalt kan gi innlekkasjer og medføre et behov for noe injeksjonsarbeider. 

Det er sammenhengende morenedekke i påhuggs-/forskjæringsområder SØ og NV som medfører 
usikkerheter med hensyn til plassering av påhuggene. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3_T3 89 % 11 % 0 % 95 % 5 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer for forskjæringer og påhugg SØ og NV 
 Eventuelt refraksjonsseismikk ved forskjæring og påhugg SØ. (Vurderes ved befaring)   

 

5.9.2.7 Tunnel R3_T4 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R3 R3_T4 714 m 68 115 68 829 

 
Tunnelen er nær identisk med tunnel R2_T4, med unntak av lengde og plassering av SØ påhugget 
som ligger noe lengre opp i åsryggen for tunnel R3_T4 enn for tunnel R2_T4. 
 
Topografi 

Tunnelen går under nordsiden av en mindre, skogkledt rygg med plassering mellom to små dalpartier 
med N-S orientering. Terrengoverdekningen er mellom 10 og 60 m. 

 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i sin helhet i bergartsgruppen mangeritt til gabbro, gneis 
og amfibolitt. 

Det er antatt tre mindre svakhetssoner skjærer tunneltraseen på skrå med retninger NNØ-SSV og NØ-
SV. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over hele tunneltraseen. På flyfoto framgår det at det er 
skog og tynt usammenhengende løsmassedekke over det meste av ryggen, med blottlagt berg 
hovedsakelig i det høyereliggende området SV for traseen. 

Grunnvann og bergspenninger 

Det er ikke synlig overflatevann i ryggen tunnelen går under, derimot skog og noe mindre områder 
med torv/myr. Grunnvannsnivået antas å stå forholdsvis lavt i ryggen, med ingen høyereliggende 
tilførselskilder. Bergmassen fremstår av blotninger på flyfoto som nokså grovblokkig, og antas kunne 
gi noe mindre innlekkasjer i tunnelen grunnet relativt lav terrengoverdekning, men det forventes ikke å 
medføre noen spesielle utfordringer for tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 
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Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i forholdsvis slakt terreng i bunn av skogkledt område, rett nord for 
overgangen mot innmark med sammenhengende tynt morenedekke. Det er ikke synlig berg på flyfoto i 
påhuggs- og forskjæringsområdet.  

Påhugget i NV har også plassering i forholdsvis slakt skogkledt terreng. Heller ikke her er det synlig 
berg i dagen i påhuggs- og forskjæringsområdet grunnet mye skog.  

Kritiske partier 

Det ansees ikke å være noen spesielt kritiske partier langs tunnelen. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R3_T4 89 % 11 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Moderat Moderate B 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer og eventuelt refraksjonsseismikk for forskjæringer SØ og NV. (Vurderes ved 

befaring). 
 
 

5.9.2.8 Tunnel R2_3_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R2_3 R2_3_T1 715 m 76 458 77 173 

 
 

 

Topografi 

Tunnelen går på langs av en liten avgrenset åsrygg, med plassering av traseen på østsiden av 
ryggen. Den vertikale terrengoverdekningen ligger mellom 10 og 45 m. Sideoverdekningen til tunnelen 
(ut mot østsiden av ryggen) er i størrelsesorden lik vertikaloverdekningen. 
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Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart nærmest i sin helhet i båndgneis og migmatitt. 

Tunneltraseen antas ikke krysse noen svakhetssoner. Blottlagt berg i åsryggen fremstår på flyfoto som 
forholdsvis grovblokkig. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det tynt morenedekke og bart berg over hele åsryggen. På flyfoto 
framgår det at det er et tynt og usammenhengende løsmassedekke med mye blottlagt berg innimellom 
løsmassefeltene, over tunneltraseen.  

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen går gjennom en isolert åsrygg uten synlig overflatevann, og med naturlig drenering av 
nedbørsvann til lavereliggende områder. Det forventes ikke særlige innlekkasjer og utfordringer med 
grunnvann for denne tunnelen. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. Sideoverdekningen er såpass stor at det ikke forventes 
spesielle stabilitetsproblemer knyttet til dårlig innspenning. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i stigende terreng med tynt og stedvis usammenhengende 
løsmassedekke, hvor det er flere blotninger rett nord for påhugget synlig på flyfoto. Selve 
forskjæringen forventes gå i tynn til tykk morene som dekker det meste av dalbunnen sør for 
påhugget. 

Påhugget i NV har plassering i tilsvarende terreng, hvor det er forholdsvis tynt og usammenhengende 
løsmassedekke over berg.  

Kritiske partier 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R2_3_T1 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 

5.9.2.9 Tunnel R2_3_T2 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 
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Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

R2_3 R2_3_T2 2 718 m 79 052 81 770 

 
Topografi 

Tunnelen går gjennom et lavt men kupert fjellparti med mange små rygger og koller som stikker opp 
av løsmassene. Det er mye blottlagt berg og lite vegetasjon i området, et typisk heiområde. 
Terrengoverdekningen er mellom 10 og 180 m. 

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart nærmest i sin helhet i båndgneis og migmatitt, med 
mindre deler ved NV påhugg i diorittisk til granittisk gneis. 

Det er antatt ni mindre svakhetssoner og en middels svakhetssone skjærer tunneltraseen på tvers 
eller på skrå, med retninger NØ-SV til Ø-V samt SØ-NV. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over det meste av høyereliggende områder over 
tunneltraseen, mens det er tynn morene i de lavereliggende områdene og dalsøkkene i forbindelse 
med svakhetssoner. På flyfoto framgår det at det er et tynt og usammenhengende torvdekke som med 
mye bergblotninger i terrenget over traseen. 

Grunnvann og bergspenninger 

Tunnelen krysser flere svakhetssoner som kommuniserer med putter og små vann, hvorav flere også 
ligger rett over tunneltraseen. Det forventes at kryssing av disse sonene vil kunne medføre 
innlekkasjer lokalt i tunnelen. Grunnvannsnivået antas generelt å ligge lavt under bergryggene og 
kommunisere dårlig på tvers av disse. 

Det antas lave til moderate bergspenninger. 

Tunnelpåhugg 

Påhugget i SØ har plassering i stigende terreng med tynt og stedvis usammenhengende 
morenedekke hvor det er mye store blotninger rett nord for påhugget synlig på flyfoto. Selve 
forskjæringen forventes gå i tykk morene som dekker det meste av dalbunnen sør for påhugget. 

Påhugget i NV har plassering i noe brattere bergskråning med lite løsmasser, men noe 
forvitringsmateriale/urmasser. Berget fremstår på flyfoto nokså oppsprukket (grove blokkstørrelser), 
med flere små svakhetssoner som krysser forskjæring og første del av tunnel. Det ligger også noe 
urmasser øst for påhuggsområdet. 

Kritiske partier 

Tunnelen krysser flere antatte svakhetssoner, hvorav et par av disse kommuniserer med putter og 
små vann. Det forventes lokale innlekkasjer i forbindelse med kryssing av slike svakhetssoner og at 
dette kan medføre et behov for noe injeksjonsarbeider. 

Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på C-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

R2_3_T2 90 % 10 % 0 % 97 % 3 % 0 % 
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Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Eventuelle grunnboringer for forskjæringer SØ og NV. (Vurderes ved befaring). 

 

5.9.2.10 Tunnel D-010_T1 

Tunneldata 

Tunnelen er definert som følger: 

Linje Tunnel Lengde Profil fra Profil til 

D-010 D-010_T1 711 m 5 545 6 256 

 
Tunnelen ligger på tilførselsveg til linje R3, og er planlagt som enkeltløpstunnel. 

Topografi 

Tunnelen går parallelt en liten nord-sørgående dal beliggende mellom Eiavatnet og Bogstadtjørna, i 
den vestre dalsiden. Terrengoverdekningen over tunnelen varierer fra 10 m til 80 m. Begge påhugg 
ligger i bunn av sidebratt terreng der både den vertikale overdekningen og sideoverdekningen stiger 
forholdsvis raskt inn fra påhuggene.  

Berggrunnsgeologi og strukturgeologi 

Tunnelen går ifølge berggrunnsgeologisk kart i berggrunn bestående av monzonitt og kvartsmonzonitt. 

Tunneltraseen antas ikke krysse noen svakhetssoner, men det er antatt en middels svakhetssone går 
parallelt tunnelen i dalbunnen øst for traseen, samt en mindre parallell svakhetssone vest for traseen, i 
fjellsiden. Det er mulig tunnelberget er påvirket av den mindre svakhetssonen vest for traseen, særlig i 
nordligste del av tunnelen mot påhugget. 

Kvartærgeologi 

Ifølge kvartærgeologisk kart er det bart berg over tunneltraseen, med unntak av over sørligste delen 
av tunnelen, der det er tynn morene.   

Grunnvann og bergspenninger  

Tunnelen går i nedre del av en åsrygg, hvor det i liten grad er løsmasser som tett morene som holder 
godt på grunnvannet, og ikke noe synlig overflatevann eller myr på flyfoto. Naturlig drenering av 
nedbør og grunnvann fra høyereliggende områder skjer ned dalsiden mot tunnelen. Grunnvannsnivået 
antas generelt å ligge nær terrengoverflaten over tunneltraseen, men det antas ikke spesielle 
utfordringer med innlekkasjer. 

Det antas lave til moderate bergspenninger utfra overdekningen. Tunnelen går parallelt dalsiden av en 
liten åsrygg, men tunnelen antas å ligge med tilstrekkelig terrengoverdekning (også sideoverdekning) 
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og høyden på ryggen er ikke større enn at det ikke antas å medføre spenningsanisotropi for tunnelen i 
områdene nærmest fjellsiden (dalsidespenninger). 

Tunnelpåhugg 

Påhugg SØ ligger rett på nedsiden av Fv. 501 ved Evjatjørna. Det er sammenhengende morenedekke 
i området, med noe stein/flyttblokk i overflaten av løsmassene. Det er ikke synlig berg i dagen på 
flyfoto i nærheten av påhuggsplasseringen. Det er på aktsomhetskart for skred angitt lokal 
steinsprangfare i overkant av påhuggsplasseringen. 

Påhugg NV ligger rett på nedsiden av Fv. 32, på oversiden av Eiatjørna. Heller ikke her er det synlig 
berg i dagen på flyfoto, derimot sammenhengende løsmassedekke, antatt tynn til tykk morene.   

Kritiske partier 

Begge påhuggsområder ligger rett i underkant av fylkesvei, og det er potensiale for tykke 
løsmasseavsetninger (moreneavsetninger) i forskjærings- og påhuggsområdene som medfører 
usikkerheter i forhold til påhuggsplassering. Flytting av påhuggsplassering innover mot åsryggen vil 
medføre behov for vegomlegginger eller evt. behov for midlertidig bru for avvikling av trafikken i 
anleggsperioden. 

Nærhet til svakhetssone i fjellsiden og evt. dalbunnen som tunnelen går parallelt med kan gi dårlig 
bergkvalitet og økt sikringsbehov i tunnelen. 
 
Ut fra vurderinger av berggrunnsgeologi, antatte svakhetssoner, topografi, synlig overflatevann og 
påhuggsforhold er det gjort følgende innledende vurdering av vanskelighetsgrad for tunneltraseen 
med hensyn til driving/sikring og forinjeksjon. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i plan- og 
lengdeprofil for CL tunnel som vist på D-tegninger.  

Vanskelighetsgrad 
/ Tunnel 

Driving og sikring Injeksjonsomfang 

1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 1 - Normal 2 - Krevende 3 - Spesiell 

D-010_T1 86 % 14% 0 % 100 % 0 % 0 % 

 

Grunnundersøkelser 

Det er gjort følgende vurdering med hensyn til undersøkelsesklasse/behov for grunnundersøkelser for 
tunnelen: 

Vanskelighetsgrad Krav til berganlegget Undersøkelsesklasse 

Liten Moderate A 

 

Grunnundersøkelser som anbefales gjennomført i neste fase er: 

 Ingeniørgeologisk kartlegging av tunnelpåhugg og langs tunneltrasé 
 Grunnboringer i påhuggs-/forskjæringsområder 
 Kartlegging av steinsprangfare i og over påhuggsområde sør. 
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 Ingeniørgeologiske vurderinger for dagsoner 
De geologiske og ingeniørgeologiske forholdene for dagsonene er overordnet beskrevet for de ulike 
delstrekningene under kapittel 5. Bergskjæringer, og da særlig høye bergskjæringer, er ikke i like stor 
grad som tunnelene med påhugg/forskjæringer vurdert opp mot geologi og ingeniørgeologi grunnet 
detaljnivået og det store omfanget på prosjektet.  

 Strekninger med høye bergskjæringer for veglinjene 

Det vil for de prosjekterte vegtraseene bli et stort antall bergskjæringer langs linjene. Enkelte 
skjæringer og forskjæringer vil kunne få skjæringshøyder opp mot 50 m. 

Det er på dette planstadiet ikke tatt stilling til geometrisk utforming av bergskjæringer, og det er heller 
ikke gjort ingeniørgeologisk prosjektering av de enkelte bergskjæringene.  

For tabelloversikt over andel av veg i dagen hvor det vil bli etablert høye bergskjæringer (mer enn 10 
m og mer enn 20 m) for de ulike linjene, se vedlegg 8.6. 

 Strekninger med bratt og rasutsatt sideterreng for veglinjene 

I vedlegg 8.7 er de ulike veglinjene sammenstilt med NVEs aktsomhetskart for snøskred, steinsprang 
og jord- og flomskred [5].   

Aktsomhetskartene for skred viser områder med potensiell skredfare, og danner grunnlag for en første 
vurdering av skredfare i områder der skredfaren ikke er kartlagt mer detaljert, noe som er tilfellet for 
denne planfasen. Kartene kan brukes direkte for å identifisere og avgrense områder med potensiell 
skredfare. Aktsomhetskartene gir ikke opplysninger om faregraden i form av sannsynlighet eller 
hyppighet for skredtypen som kartet omhandler, og kartene kan ha ulik detaljeringsgrad, avhengig av 
kartleggingsmetode, tilgangen på relevante geodata og ressurser som er nyttet i kartlegginga. 
Kartlegging i felt vil være nødvendig for å identifisere den reelle skredfaren innenfor de enkelte 
områdene. 

Under delkapitlene for de enkelte tunnelene er det gjort vurderinger med hensyn til steinsprang- og 
jord-/flomskredfare i påhuggsområdene. Ifølge oppdragsgiver er det liten snøskredfare innenfor 
planområdet. Noen historiske hendelser med snøskred innenfor området er registrert i NVEs database 
over skred [5], hovedsakelig begrenset til jernbanen i Drangsdalen. Snøskredfare er derfor ikke 
beskrevet noe nærmere for de enkelte tunnelpåhugg, men er vist på kartene i vedlegg 8.7. 

Drangsdalen og Fedafjorden [20] er kjente rasfarlige områder med mange registrerte hendelser i NVE 
sin database over skredhendelser [5]. Registreringer av ulike typer skred (snøskred, steinsprang, jord- 
og flomskred m.m.) forekommer av naturlige grunner hovedsakelig langs samferdselsårer og i 
bebygde strøk. Utmarksområder langt fra bebyggelse og veger, der bl.a. ny E39 er planlagt, er 
underrepresentert i forhold til registrerte hendelser. Kartlegging i felt for potensiell skredfare vil derfor 
også være en viktig del av den videre prosjekteringen. Potensiell skredfare er ikke verifisert ved 
befaring annet enn der dette konkret er kommentert i rapporten under de enkelte tunnelpåhuggene. 

 Kvartærgeologisk fordeling for linjene 

For beskrivelse av den kvartærgeologisk fordeling for linjene i dagsonene og kvartærgeologisk 
oversikt for linjene, henvises til geoteknisk notat V001 Kommunedelplan E39 Lyngdal – Ålgård: 
Geoteknisk vurdering.  
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 Oppsummering og videre arbeider 

 Oppsummering 

Det er laget en geologisk beskrivelse og ingeniørgeologisk vurdering av grunnforholdene langs de 
ulike veglinjealternativene for ny E39 mellom Lyngdal vest - Ålgård på et overordnet nivå. For de 
enkelte tunnelene er det laget beskrivelse og vurderinger av grunnforholdene i noe mer detalj.  

Hovedfokus ved vurderingene har vært på den tekniske gjennomførbarheten av tunnelene som inngår 
i de ulike linjealternativene, i henhold til planprogrammet. Det er gjort en vurdering av kritiske partier 
langs tunneltrasé og ved tunnelpåhugg, og klassifisering av tunnelene med hensyn på 
vanskelighetsgrad av tunneldriving/sikringsomfang og injeksjonsomfang. Flere kritiske partier er blitt 
luket ut i løpet av planarbeidet, og gjenstående kritiske partier (med varierende alvorlighetsgrad) er 
belyst i rapporten. En sammenstilling av vanskelighetsgrad og kritiske partier for tunnelene er gitt i 
vedlegg 8.5 

En sammenstilling av de mest kritiske partiene på tunnelene er gitt i tabellen under: 

 
Tabell 6. E39 Lyngdal vest – Ålgård. Vurdering av de mest kritiske partiene langs tunneltraseer på 
veglinjene 

Veglinje Tunnel Kritiske parti 

A1_2 A1_2_T2 Påhuggsområde sør med bergpartiet Speilen 2 og 
potensielle megablokker i forskjæringsområde 

A2 A2_T1 Potensielt rasutsatt urområde ved påhugg NV, Selura 

A2 A2_T3 Påhuggsområde sør under eksisterende E39 ved 
Lavolltunnelen med usikker bergoverdekning. 

R1_2 /                
R3-1a /               

R1_2_T2 /        
R3-1a_T2 

Forskjæring går over eksisterende E39 Tronviktunnelen 
og tunnel for Sørlandsbanen med begrenset 
overdekning 

Antatt mektige løsmasser, svakhetssone og 
lav/manglende bergoverdekning ved kryssing under 
Hauglandsbekken.   

R3-1b R3-1b_T3 Påhuggsområder i bratte, høye og rasutsatte 
bergvegger i Drangsdalen, og med nærhet til 
jernbanen. Særlig påhugg SØ, med høy forskjæring og 
i urområde, synes komplisert. 

 

Det er også laget en klassifisering av tunnelene med hensyn til undersøkelsesklasse, basert på 
vanskelighetsgrad for gjennomføring av grunnundersøkelser og krav til tunnelanleggene. 
Sammenstilling av undersøkelsesklasse for tunneler er gitt i vedlegg 8.3 

Det er også gitt en anbefaling for ingeniørgeologiske grunnundersøkelser og undersøkelseslokasjoner 
i neste planfase, under delkapitlene for de enkelte tunnelene. 
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 Anbefaling for videre arbeider 

En overordnet vurdering med hensyn til potensiale for innlekkasjer i tunnelene er gjort i denne 
rapporten. Mer detaljerte hydrogeologiske vurderinger av vannbalanse, vurdering av sårbare områder 
langs traseene med hensyn til drenasje og vurdering av maksimal tillatt innlekkasje for tunnelene av 
hensyn til ytre miljø er ikke gjort, og forutsettes detaljert i neste planfase. Behov for hydrogeologiske 
undersøkelser, som vurdering av naturmiljøets sårbarhet og etablering av overvåkingsbrønner i berg 
og i løsmasser, er heller ikke belyst spesifikt for den enkelte tunnel. Det forutsettes at grenseverdier 
for innlekkasjer og program for hydrogeologiske undersøkelser vurderes i neste planfase, basert på 
observasjoner gjort i felt og med bakgrunn i sårbarhetsanalyser.  

I planavgrensningen i kommunedelplanen er det lagt opp til en korridor på om lag 200 m på hver side 
av veglinjen for å fange opp eventuelle behov for justeringer i reguleringsplanarbeidet. Deler av 
vurderingene som er gjort på tunnel-detaljnivå har nok mest relevans for den viste linjeføringen på C- 
og D-tegningene. Geologisk er det til dels stor variasjon innenfor en korridor på vel 400 m bredde. 
Spesielt gjelder dette grunnforhold og stabilitet i påhuggs- og forskjæringsområder, men også forhold 
som overdekning, strukturgeologi og hydrogeologi langs tunneltraseene. 

Vurdering av grunnforhold med tanke på fundamentering av store brukonstruksjoner, samt stabilitet av 
høye bergskjæringer og rasfare fra naturlig sideterreng i dagsonene, er det ikke i denne rapporten gått 
noe nærmere inn på for dette plannivået. Det er heller ikke gått nærmere inn på den prinsipielle 
utformingen av bergskjæringer og grøfter, med tilhørende ingeniørgeologisk vurdering av 
fordeler/ulemper for ulike utforminger. Dette vil være viktige tema å belyse nærmere i det videre 
planarbeidet når detaljeringsgraden økes.   
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 Vedlegg 
Vedlegg 8.1: Oversikt over veglinjer med plassering av tunneler 

Vedlegg 8.2: Tabelloversikt over tunneler på de ulike veglinjene med referanse til C- og D-tegninger. 

Vedlegg 8.3: Bestemmelse av undersøkelsesklasse for tunneler 

Vedlegg 8.4: Klassifisering av svakhetssoner som krysses av tunneler 

Vedlegg 8.5: Vanskelighetsgrad og kritiske partier for tunneler 

Vedlegg 8.6: Tabelloversikt over høye bergskjæringer  

Vedlegg 8.7: Veg- og tunneltraseene med berggrunnsgeologisk kart og aktsomhetskart for skred 
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