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Statens vegvesen planlegger ny trasé for Ev69 mellom Hønsa og Skarvebergvika med en 3500 m lang tunnel og 3150 m ny veg i 
dagen. Tunnelen er planlagt i klasse B med tunnelprofil T10,5. 

Generelt er det god bergoverdekning langs tunneltraséen. Langs 90% av den 3500 m lange tunneltraséen er bergoverdekningen 
over 100 m. På det meste er bergoverdekningen ~ 300 m. 

Fyllitt/glimmerskifer ligger som et tilnærmet horisontalt lag over metasandstein langs tunneltraséen. Det betyr at man i tunnelen vil 
komme i berøring med hovedsakelig metasandstein. Generelt er dette en tett oppsprukket bergart. Spesielt langs det tilnærmet 
horisontale foliasjonsplanet, men også langs steile sprekkeplan. Som følge av observasjoner i eksisterende Skarvbergtunnel kan 
heller ikke utelukkes opptreden av soner med mer kalkrike bergarter.

Fra studie av ortofoto og topografisk kart, i tillegg til feltbefaring er det registrert 6 antatte svakhetssoner som vil kunne komme i 
berøring med nye Skarvbergtunnel-traséen. 

I den eksisterende Skarvbergtunnelen er det beskrevet områder med «vanskelige drive/sikringsforhold». I disse områdene er det 
også beskrevet «svelleleire som bidro til spirdannelse». Den nye Skarvbergtunnelen vil generelt ha mer overdekning enn eksister-
ende tunnel og er plassert lenger inn i fjellet, som gir mindre sannsynlighet for dypforvitring og opptreden av silt- og leirinnfylling 
på sprekkene. Likevel bør det tas høyde for at dette kan forekomme. Spesielt gjelder dette i starten av tunnelen på begge sidene, 
der overdekningen er under 100 m.

Vannlekkasjer forventes spesielt i starten av tunnelen på begge sider hvor overdekningen er over 100 m.  Dette utgjør ~ 300 m av 
tunnelens lengde. I tillegg forventes det vannlekkasjer ved passering av antatte svakhetssoner. Ut fra eksisterende grunnlag på 
naturmiljø, er det ikke satt noen tetthetskrav til tunnelen. Eventuelle behov for innlekkasjekrav må avgjøres i neste planfase.
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen planlegger ny trasé for Ev69 mellom Hønsa og Skarvebergvika med en 

~3500 m lang tunnel og 3150 m ny veg i dagen (figur 1). 1300 m av ny veg planlegges langs 

eksisterende veg på nordsiden av Skarvbergvika. 

 

Hovedmålsettingen med prosjektet er å få en ny tunnel som tilfredsstiller dagens krav, samt 

sikring av skredpunkt langs Ev69 nord for eksisterende Skarvbergtunnel. 

  

Denne rapporten inngår i reguleringsplanen for ny tunnel Skarvbergtunnel Ev69 Hønsa – 

Skarvbergvika i Porsanger kommune.  

 

Foreliggende geologisk rapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Elisabeth Rasmussen.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart som viser ny trasé for Ev69 med en ~3500 m lang tunnel og tilsammen 3150 m ny 

veg i dagen.  

 

 

 

Hønsa 

Skarvbergneset 



 Geologisk rapport til reguleringsplan tunnel nr. 50780-GEOL-01 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Side 6 av 35 

1.2 Trasévalg og rapportens innhold 

Traséen regnes nå som bestemt, evt. bare justeres linjen innenfor få meter. 

 

Foreliggende rapport omhandler tunnelen og forskjæringer, og inneholder en beskrivelse av 

de geologiske forhold langs traséen, samt ingeniørgeologiske vurderinger av traséen.   

 

I rapporten er det utarbeidet et sikringsanslag på reguleringsplannivå.   

 

 

1.3 Linjeføring, standardvalg og tunnel-tverrsnitt 

Tunnelen er planlagt rettlinjet med en kurve med radius 710 m i sørenden og en kurve med 

radius 870 m i nordenden. Tunnelen har en stigning på 2,28 % fra Hønsa mot Skarvbergvika, 

med et høybrekk 300 m før påhugget Skarvbergvika (pel 3700) (tegning 01). 

 

Ut i fra forventet trafikkmengde, ÅDT (sommer)=1200 i år 2040, havner tunnelen ifølge 

normalene i klasse B. Tunnelprofil T10,5 er valgt på grunn av at man planlegger for gang- 

og sykkeltrafikk gjennom tunnelen. 

 

 

1.4 Geoteknisk kategori 

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 

Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 

Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” [5,6] er konsekvens-

/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2.  Vanskelighetsgraden er vurdert til middels for 

tunnelen.  Dette gir geoteknisk kategori 2. 

Vanskelighetsgraden er vurdert ut ifra at det ikke er noen usikkerheter knyttet til 

bergoverdekningen langs tunneltraséen, og det er påvist berg i dagen i begge 

påhuggsområdene. Det er antatt mer eller mindre en og samme bergart langs hele 

tunneltraséen, Utfordringer kan komme i form av innlekkasje av vann i starten på begge 

sider og soner med leire. 

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse og 

kontrollform er vist på side 2 i rapporten. 

 

 

 

 



 Geologisk rapport til reguleringsplan tunnel nr. 50780-GEOL-01 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Side 7 av 35 

Kontroll av 

Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 

Inspeksjon, enkle 

kvalitetskontroller, 

kvalitativ bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 

arbeidsrekkefølge, 

konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er 

aktuelt: 

- av grunn og grunnvann, 

- arbeidsrekkefølgen, 

- materialenes kvalitet, 

- tegninger, 

- avvik fra prosjektering 

- resultat av målinger, 

- observasj. av miljøforh. 

- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 

Befaring, registrering av 

jord og berg som avdekkes 

ved graving 

Kontroll av egenskap til 

jord og berg i 

fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord 

og berg som kan være viktige 

for konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 

Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på 

utvalgte punkter 

Måling av bevegelser og 

analyser av konstruksjon 

Tabell 1: Krav til kontrolltiltak relatert til Geoteknisk kategori 

 

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Tidligere undersøkelser 

Det er fra tidligere planfase ikke utført geologisk undersøkelser for den aktuelle 

tunneltraseen som ble valgt å utrede på reguleringsplannivå.  

 

2.2 Undersøkelser 

Geologiske undersøkelser er utført til reguleringsplanen.  Kart 1:5 000 er benyttet, i tillegg 

til kart med 1 m koter.   

 

Terrengoverflaten langs tunneltraséen varierer mellom blottlagt berg og tynt 

vegetasjonsdekket. I begge påhuggsområdene er det bergblotninger. Det er utført 
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kartlegging av berggrunnen langs deler av tunneltrassen, i påhuggsområdene og delvis i 

eksisterende Skarvbergtunnel.  

 

Løsmasser er tidligere kartlagt av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Kvartærgeologisk 

kart fra NGU.no [7], se kartutsnitt i kap. 3.2 Løsmasser - kvartærgeologi. 

Berggrunnskart i 1:250 000-serien, Honningsvåg, [8] fra NGU.no er benyttet ved de 

geologiske undersøkingene, se kartutsnitt i kap. 3.3 Berggrunnsgeologi.   

Lineament er tolket fra kart og ortofoto.   

 

Totalsonderinger 

Totalsonderinger er planlagt gjennomført ved nordre påhuggsområde for ny 

Skarvbergtunnelen i løpet av januar 2016 [10]. 

 

 

3 GRUNNFORHOLD 

 

3.1 Løsmasser – kvartærgeologi 

Langs hoveddelen av tunneltraséen mellom søndre påhugg (pel 500) – ca. pel 3200 varierer 

det mellom blottlagt berg og tynt løsmassedekke over tunneltraséen (figur 2).  I starten av 

tunnelen ved nordre påhuggsområde er det løsmasser i form av skredmasser. Mektighet på 

skredmassene er ukjent.  

Marin grense (MG) i området er ~50 m.o.h. Nærmeste måling er ca. 2 km sør for sørlige 

tunnelpåhugg viser MG 52 m.o.h.  
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Figur 2: Utsnitt fra NGUs løsmassekart [7] som viser løsmasser langs trasé for ny Skarvbergtunnel og 

MG.  

 

3.2 Berggrunnsgeologi 

Fyllitt/glimmerskifer og metasandstein med tynne lag av glimmerskifer er bergarter langs 

overflaten av tunneltraséen (figur 3). Dette er omdannede sedimentære bergarter og deler av 

de kaledonske skyvedekkene.  

Enheten med fyllitt/glimmerskifer ligger over enheten med metasandstein. Bergartsgrensen 

mellom disse to enhetene er ifølge berggrunnskart fra NGU, kartlagt i dagen 250-300 m.o.h. 

vest for tunneltraséen og faller mot vest. Bergartsgrensen er også kartlagt i felt i denne 

høyden.  

Tunneltrasé 

Hønsa 

Skarvbergvika 
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Figur 3: Bergrunnskart NGU 1:250 000 [8] som viser bergarter langs overflaten av tunneltraséen. 

 

I metasandstein er det enheter som opptrer både med svært tydelig lag-strukturer kalt 

foliasjon og lag der foliasjonen er mer utydelig og mer homogen (foto 1). De mørke og lyse 

båndene skyldes lag med ulik mineralsammensetning.  

Innimellom metasandsteinen er det lag og linser med mørk gabbro (foto 2). Dette er spesielt 

synlig i bergskjæringer rundt Skarvbergneset. Dette er en mer homogen og grovkornet 

bergart, som ikke har den tydelige lagdelingen.  

I eksisterende Skarvbergtunnel er det observert soner som opprinnelig har vært åpne 

sprekker, men som nå inneholder utfelte kalkbergarter. 

Tunneltrasé 

Hønsa 
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Foto 1: Foto som viser en enhet i metasandstein med tydelig lagdeling nederst og en mer homogen enhet 

uten tydelig lagdeling øverst. Foto er tatt i det nordre påhuggsområdet. 

 

Foto 2: Lag og linser med mørk gabbro innimellom metasandsteinen. Foto er tatt langs Ev69 1km sør for 

Skarvbergneset. 

Linse med gabbro 
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3.2.1 Strukturer; Foliasjon, skifrighet, oppsprekking 

Den tydelige lagdelingen (foliasjonen) i metasandsteinen er også et av hovedsprekkesettene.  

Tettheten på oppsprekkingen langs foliasjonen varierer. I enheter med lagdelt metasandstein 

er bergmassen generelt tettere oppsprukket langs foliasjonsplanene (foto 3) med en 

sprekkeavstand på 2-5 cm. I enheter med mer homogen metasandstein er sprekkeavstanden 

mellom foliasjonsplanene betydelig større 10-50 cm. 

 

Foto 3: Lagdelt metasandstein øverst, med tett oppsprukket langs foliasjonsplanene. Mer homogen 

metasandstein nederst med mindre tett oppsprekking langs foliasjonsplanene. Foto er tatt langs Ev69 sør 

for Skravbergneset. 

 

Foliasjonsmålinger i felt er gjort i metasandsteinen i påhuggsområdene og langs 

eksisterende veg/tunnel og i fyllitt/glimmerskifer langs tunneltraseen.  
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Målinger av foliasjon viser tilnærmet horisontale foliasjonsplan i begge bergartene med 

orientering: 

 

- N-S med fall 5-25 ° mot V. 

 

 

 

 
 

Figur 4: Rosediagram og storsirkler som viser foliasjonsmålinger i metasandsteinen.  

 

I tillegg til foliasjon er det registrert flere sprekkesett med steilt fall. Målinger av sprekkene 

sett er gjort i metasandsteinen i påhuggsområdene og langs eksisterende veg og i 

fyllitt/glimmerskifer langs tunneltraseen. Det mest dominerende sprekkeplanene er 

orientert: 
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- VNV-ØSØ med steilt fall mot NNØ og SSV.  

 

To mindre dominerende sprekkeplan er orientert: 

 

- NNV-SSØ med steilt fall 70-90 ° både mot VSV og ØNØ.  

- NØ-SV, med steilt fall 70-90 ° både mot NV og SØ. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: som viser sprekkemålinger i metasandsteinen i påhuggsområdene og i fyllitt/glimmerskifer langs 

tunneltraseen. 

VNV-ØSØ med steilt fall mot NNØ og SSV 

NNV-SSØ med steilt fall 70-90 ° både mot VSV og ØNØ 

NØ-SV, med steilt fall 70-90 ° både mot NV og SØ 
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Sprekkeavstanden til de steile sprekkesettene varierer fra 10 – 50 cm. Den lagdelte 

metasandsteinen er ikke tettere oppsprukket enn den mer homogene metasandsteinen langs 

disse sprekkeplanene.  

 

  

Foto 4: Foto til venstre viser oppsprekkingen langs steile sprekkesett i søndre påhuggsområde, hvor 

metasandsteinen er svært lagdelt. Foto til høyre viser oppsprekkingen langs steile sprekkesett i nordre 

påhuggsområde.  

 

Sprekkesettet som er orientert VNV-ØSØ kan sees som et svært dominant sprekkesett i 

metasandsteinen og i fyllitt/glimmerskiferen også i større skala (foto 5).  
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Foto 5: Tydelige dominerende sprekkesett kan sees i berggrunnen på bildet, tatt i nordlig ende av 

tunneltraséen.  

3.2.2 Svakhetssoner i berggrunnen 

Svakhetssonene i berggrunnen sees vanligvis som lineamenter på ortofoto og fremtrer ofte 

som markerte forsenkninger/kløfter i terrenget (foto 6).   

 

Fra studie av ortofoto og topografisk kart, i tillegg til feltbefaring er det registrert 6 antatte 

hovedsoner som vil kunne komme i berøring med Skarvbergtunnel-traséen (tegning 01 & 

tegning 02). 

 

Alle de seks sonene har orientering tilnærmet VSV-ØNØ. Sonene opptrer som markerte 

forsenkninger i terrenget oppå fjellet. I tillegg opptrer de som dype og brede kløfter der de 

kommer ut i dagen på østsiden av fjellet mot Porsangerfjorden. Gjennomgående soner med 

denne orienteringen er også regional. 

 

Det er ikke gjort grunnundersøkelser som kan si noe om karakteren til sonene, de er derfor 

kun beskrevet nærmere i tolkningsdelen kapittel 4.3.  

 

I tillegg kan det regionalt i ortofoto observeres tydelige lineamenter, med samme orientering 

som det mest dominante sprekkesettet (VNV-ØSØ).  Enkelte 20-30 m brede søkk/kløfter 

med denne orienteringen er kartlagt oppå fjellet i starten av tunneltraséen i nord (sone 7a, b, 

Dominerende sprekkesett VNV-ØSØ  

er også tydelig i større skala i terrenget 
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c). De opptrer også som dype og brede kløfter der de kommer ut i dagen langs overkanten 

av den markerte kløften i starten av tunneltraséen i nord. (tegning 01 og tegning 02).  

 

 

Foto 6: Svakhetssonen 4 er lineamenter på ortofoto og markerte forsenkninger/kløfter i 

terrenget 

 

3.3 Vannforhold - hydrologi 

Det er lokalisert flere mindre vann og elver/bekker over tunneltraséen.  Flere av disse er 

lokalisert til forsenkinger i terrenget som også er antatte svakhetssoner (tegning 01 & 02).  

I nordre påhugg er det en forgreinet elv på nordsiden, som har en av løpene inn i påhugget. 

Denne må håndteres og planlegges lagt om i neste planfase (tegning 04).  

 

3.4 Naturfarer  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE er det utløpsområde for steinsprang og snøskred i begge 

påhuggsområdene og forskjæringer [13]. Det er gjort vurderinger av den reelle 

sannsynligheten for skred i påhugg og forskjæringer, basert på terrenganalyser, lokale 

forhold og historiske data. Dette er omtalt i egen rapport Naturfarer - Ev69 Hønsa-

Skarvbergvika rapport til reguleringsplan. 20780-GEOL 03 [14]. 
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Det er også sannsynlighet for avlagring av drivsnø i begge påhugg og forskjæringer [14].  

 

4 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNING 

4.1 Bergoverdekning 

Generelt er det god bergoverdekning langs tunneltraséen. Det vil si at langs 3180 m av den 

3462 m lange tunneltraséen er bergoverdekningen over 100 m (pel 710 – pel 3890). På det 

meste er bergoverdekningen ~ 300m (pel 2800) (tegning 01). 

 

Detaljer rundt bergoverdekningen (tegning 01): 

 

- Påhugget på sørsiden (pel 500) til ca. pel 3330  

Bart fjell i veksling med tynt løsmassedekke over tunneltraséen. Ingen usikkerheter med 

tanke på bergoverdekning. 

- Pel 3330 til pel 3750  

Tunneltraseèn går langs siden av og krysser under en kløft hvor det er avsatt 

skredmasser (foto 7). Det er ingen undersøkelser som viser mektigheten på 

skredmassene. Men det er blotninger av fast berg langs kanten av kløften og i begge 

sidene av kløften. Den totale overdekningen både der tunneltraséen går langs kløften og 

krysser under kløften er over 100 m. Sannsynligheten for at skredmassene er av en slik 

mektighet at det vil være kritisk for bergoverdekningen ansees derfor som svært liten.  
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Foto 7: Svart stiplet linje viser hvor tunneltraséen går langs siden av og krysser under kløften. Blottlagt 

fast berg langs kanten av kløften og i siden av kløften (innringet i rødt). 

 

- Pel 3750 og frem til nordre påhugg  

Bart fjell i veksling med tynt løsmassedekke over tunneltraséen. Ingen usikkerheter med 

tanke på bergoverdekning. 

 

Mer detaljer rundt bergoverdekningen i påhuggsområdene er omtalt i kapittel 4.6 Påhugg. 

 

4.2 Bergmassekvalitet 

Fyllitt/glimmerskiferen ligger over metasandstein. I følge berggrunnskartet fra NGU, er den 

tolket å ha slakt fall mot V (tegning 01). Dette sannsynliggjør at tunnelen ikke vil komme i 

berøring med fyllitt/glimmerskiferen, men hovedsakelig metasandsteinen. Innad i 

metasandsteinen er det tynnere lag med glimmerskifer, lag og linser med gabbro. Som følge 

av observasjoner i eksisterende Skarvbergtunnel kan heller ikke utelukkes opptreden av 

soner med mer kalkrike bergarter. 

Borbarhet og sprengbarhet 

Metasandsteinen er opprinnelig sandstein, omdannet ved høyt trykk og høy temperatur. Det 

ansees som en kompetent bergart p.g.a at den inneholder en stor andel av harde mineraler 

Nordre påhugg 
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som kvart og feltspat. I tillegg er det mindre andeler av glimmer og kalsitt. Erfaringsmessig 

har sandstein middels god borsynk (DRI) og middels borslitasje (BWI). Det forventes derfor 

middels god borbarhet i metasandsteinen. Mineralsammensetningen i metasandsteinen 

langs tunneltraséen vil derimot variere. Ved høyt innhold av harde mineraler som kvarts vil 

borbarheten kunne bli dårligere. Erfaringsmessig ansees sprengbarheten til metasandstein 

også å være middels.  

 

Foliasjon og oppsprekking 

Generelt er metasandsteinen en tett oppsprukket bergart, spesielt langs det tilnærmet 

horisontale foliasjonsplanet, men også langs steile sprekkeplan. I tillegg er det lag i 

metasandsteinen hvor tettheten på oppsprekkingen langs foliasjonsplanet er betydelig 

mindre. Denne variasjoner i metasandsteinen antas også å ville opptre langs tunneltraséen. 

Der oppsprekkingen langs foliasjon er tettest må man være oppmerksom på å forhindre 

stort boravvik.  

 

Foliasjon i tillegg til de tre kartlagte steile sprekkesettene vil gi dannelse av kubiske blokker 

og et småfallent og detaljoppsprukket berg i vegger-vederlag i tunnelen.  Dette kan 

observeres i den eksisterende Skarvbergtunnelen. 

 

Sprekkeinnfyllinger (mulig svelleleire)  

Ute i dagen er det ikke kartlagt sprekkeinnfyllinger. I den eksisterende Skarvbergtunnelen er 

det beskrevet områder med «vanskelige drive/sikringsforhold». I disse områdene er det også 

beskrevet «svelleleire som bidro til spirdannelse» [11]. Det finnes derimot ingen 

dokumentasjon eller tester på at dette var svelleleire.  

 

Den nye Skarvbergtunnelen vil generelt ha mer overdekning enn eksisterende tunnel, som 

gir mindre sannsynlighet for dypforvitring og opptreden av silt- og leirinnfylling på 

sprekkene. Likevel bør det tas høyde for at dette kan forekomme, spesielt gjelder dette i 

starten av tunnelen på begge sidene, der overdekningen er under 100 m. Sannsynligheten 

for opptreden av svelleleire kan heller ikke utelukkes. Metasandstein er en bergart som 

inneholder mye feltspat, som er det mineralet som oftest danner svelleleire. 

 

4.3 Svakhetssoner 

De seks antatte hovedsvakhetssonene langs den nye Skarvbergtunnelen antas å være relativt 

steile forkastninger. I tunnelnivå vil de kunne opptre som soner med mer oppknust berg enn 

omliggende berg.  

 

Sonene er delt inn i nummer 1-6 (tegning 1 & 2). Bredden på alle sonene er antatt ut fra 

bredden på forsenkningene oppe i dagen, målt i kart. Dette kan fravike fra hva som vil kunne 

opptre i tunnelen.  
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Sone 1  

Sonen er et tydelig lineament på ortofoto over en lengde på ca. 3 km. Der tunnelen krysser 

sonen opptrer den som en markert forsenkning i terrenget oppe på fjellet, som kan følges 

videre østover. Det er og et vann tilknyttet oppå fjellet over tunneltraséen. Sonen opptrer 

som en dyp og bred kløft der den kommer ut i dagen på østsiden av fjellet mot 

Porsangerfjorden. Overdekningen ved passering av sonen er ~ 260 m. Bredden på sonen er 

antatt til 50 m. 

Sone 2 

Sonen er et tydelig lineament på ortofoto over en lengde på ca. 1,2 km. Der tunnelen krysser 

sonen opptrer den som en noe mindre forsenkning i terrenget oppe på fjellet, som kan 

følges noe videre østover, før den ser ut til å ende inn mot sone 3.  Det er også flere vann 

tilknyttet sonen oppå fjellet over tunneltraseèn. Sonen opptrer som en dyp og bred kløfter 

der den kommer ut i dagen på østsiden av fjellet mot Porsangerfjorden. Overdekningen ved 

passering av sonen er ~ 270 m. Bredden på sonen er antatt til 30 m.  

Sone 3  

Sonen er et tydelig lineament på ortofoto over en lengde på ca. 4km. Der tunnelen krysser 

sonen opptrer den som en noe mindre forsenkning i terrenget oppe på fjellet, som kan 

følges videre østover. Det er også flere vann tilknyttet sonen oppå fjellet over tunneltraseèn. 

Sonen opptrer som en dyp og bred kløfter der den kommer ut i dagen på østsiden av fjellet 

mot Porsangerfjorden. Overdekningen ved passering av sonen er ~ 260 m. Bredden på sonen 

er antatt til 40 m.  

Sone 4  

Sonen er et tydelig lineament på ortofoto over en lengde på ca. 4,5 km. Der tunnelen krysser 

sonen opptrer den som en noe mindre forsenkning i terrenget oppe på fjellet. Sonen blir en 

mer markert forsenkning i terrenget lenger mot øst, og opptrer som en dyp og bred kløft der 

den kommer ut i dagen på østsiden av fjellet mot Porsangerfjorden. Overdekningen ved 

passering av sonen er ~ 300 m. Bredden på sonen er antatt til 40 m.   

Sone 5 

Sonen er et tydelig lineament på ortofoto over en lengde på ca. 3km. Der tunnelen krysser 

sonen opptrer den som en jevn ca. 60 m bred markert forsenkning i terrenget oppe på 

fjellet, som kan følges videre østover til den ender i en kløft i fjellet mot Porsangerfjorden.  

Fjellpartiet på nordsiden av sonen har mye store åpne sprekker, som tyder på at det en gang 

har vært aktiv bevegelse i fjellpartiet. Det kan derfor ha vært en del bevegelse langs sonen, 

som kan ha gitt oppkunsing av berget. Overdekningen ved passering av sonen er ~ 220 m. 

Bredden på sonen er antatt til 60 m.  

Sone 6 
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I terrenget over tunneltraséen er denne sonen en dyp kløft/elvedal som tunnelen passerer 

under. Sonen er en forgreining av sone 4, og kan ikke følges som et lineament i terrenget 

over noe lengre avstand. Det ansees derfor som usikkert om kløften/elvedalen skyldes en 

svakhetssone i berget, eller er blitt dannet mer tilfeldig. Overdekningen ved passering av 

sonen er ~ 140 m. Bredden på sonen er antatt til 40 m, men den er høyst usikker. 

I eksisterende Skarvbergtunnel ble det drevet gjennom flere områder hvor det var mye leire 

på slepper (jfr. Kap 4.2). I neste planfase bør det kartlegges nærmere i eksiterende tunnel 

om bergkvaliteten er dårligere der hvor svakhetssoner krysser tunnelen.  Overdekningen i 

sonene i eksisterende Skarvbergtunnel er betydelig mindre, enn der hvor den nye tunnelen 

vil krysse de samme sonene. Bergkvaliteten i sonene kan være noe bedre med større 

overdekning og mer innspenning i berget. Det bør likevel tas høyde for at de kartlagte 

svakhetssonene kan være soner hvor det kan forekomme silt- og leirinnfylling på sprekkene. 

Sone 7 (a-c) 

Soner med samme orientering som det mest dominante steile sprekkesettet (ØNØ-VSV) er 

kartlagt å krysse tunneltrasèen på nordsiden av sone 6 (jfr. Kap. 3.2.2.).  Bredden på sonene 

er 20-30 m. Det er knyttet større usikkerhet til om disse sonene vil påtreffes under driving 

av tunnelen, enn de seks hovedsonene. Overdekningen er 100-150 m  

Selv om det i ortofoto ikke kan observeres at flere av disse lineament krysser tunneltrasèen, 

kan det ikke utelukkes at soner med denne orienteringen kan påtreffes under driving av 

tunnelen. 

 

 

4.4 Bergspenninger tunnel 

Det er ikke kjent utført bergspenningsmålinger i områder i nærheten av den nye 

Skarvbergtunnelen. Generelt viser målinger av bergspenninger i Norge at 

horisontalspenningene ofte høyere enn de vertikale (gravitative) spenningene. Det er først og 

fremst områder hvor berggrunnen består av grunnfjellsbergarter at det er erfaring med høye 

horisontalspenninger [12].  

 

Den nye Skarvbergtunnelen ligger i de kaledonske bergartene og har sannsynligvis derfor 

relativt lave horisontalspenninger. Målinger av horisontale spenninger i Finnmark viser at 

retning for høyeste horisontalspenning er N-S og Ø-V [12]. 

 

Begge påhugg er orientert inn mot bratte fjellsider og tunnelen er planlagt med 250-300 m 

overdekning. Dette forventes ikke spesielt høye vertikale (gravitetene) spenninger p.g.a 

overdekningen. Det er heller ikke kjent spenningsproblemer tilknyttet dagens 

Skarvbergtunnel. 

 

Det forventes et isotropt spenningsbilde langs tunneltraséen som ikke vil gi sprekkedannelse 

og sprakefjell.  
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4.5 Naturfare-vurderinger 

Den reelle sannsynligheten for skred i søndre påhugg og forskjæring, basert på 

terrenganalyser inkludert feltbefaringer, lokale forhold og historiske data, ansees som liten 

[14]. Det anbefales en 25 m lang portal i søndre påhugg med hensyn til forskjæringer (jfr. 

Kap 4.6.1), denne vil også vil sikre mot eventuelle steinsprang eller snøskred fra terreng der 

hvor der forskjæringen ligger nærmest inntil fjellsiden. Portalen vil også hindre problemer 

med drivsnø og fonndannelse i påhugg og forskjæringer [14]. 

 

I det nordre påhugg og forskjæring er det antatt potensielle løsneområder for snø- og 

sørpeskred i fjellsiden på nordsiden av påhugget, og i fjellsiden ovenfor påhugget. 

Simuleringer av snøskred viser at de vil ha utløpsområde i selve påhugget [14]. Påhugget 

ansees også å ligge innenfor utløpsområde for steinsprang fra terrenget ovenfor påhugget. 

Tiltak mot snø- og sørpeskred er anbefalt som en ledevoll på nordsiden av forskjæring og 

vegfylling [14]. I tillegg for å sikre mot nedfall av stein og mindre snøskred fra fjellsiden rett 

overfor påhuggsområdet, anbefales en 40 m lang portal, som etableres helt ut av 

forskjæringen. Portalen vil også hindre problemer med drivsnø og fonndannelse i påhugg og 

forskjæringer [14].  

 

I anleggsfasen kan det være aktuelt å sette opp fanggjerde som sikring mot steinnedfall fra 

skråningen ovenfor påhugget.  

 

4.6 Påhugg 

4.6.1 Påhugg sør, pel 500 

Søndre påhugg er planlagt ca. 300 m sør for søndre påhugg til eksisterende 

Skarvbergtunnel, ved pel 500 (tegning 01). Veglinjen ligger ~ 15 m.o.h. i påhugget. 

 

Terrenget i påhuggsområdet består av utstikkende knauser av fast berg, med kløfter av 

løsmasser innimellom. Påhugget er lagt skrått på en av knausene med fast berg (foto 8). 

Påhugget er lagt 2 m lenger inn enn synlig fjellflate (foto 9). 

 

Overdekningen ved påhugget er ~ 10 m i senterlinjen, og 7 m i høyre vederlag (tegning 05).  

Berggrunnen i påhuggsområdet er generelt sterkt oppsprukket. De øverste 2-3 m i 

påhuggsflaten er oppsprukket dagfjell og bør renskes bort i den grad de representerer fare 

for anlegget.  

 

Terrenget har slak stigning de første 60 m før en brattere skråning opp mot fjellplatået, 

dekket av urmasser skog nederst og bart berg øverst (foto 8). I dette partiet er 

bergoverdekningen mindre enn 20 m (tegning 03). Deretter stiger terrenget og 

overdekningen relativt raskt opp mot fjellplatået. Ved pel 640 er bergoverdekningen over 

50m. 
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Forskjæringen blir ensidig, slik man har valgt å fjerne knausen med berg til høyre for 

påhugget. Høyden på forskjæringen på venstre side stiger jevnt fra 4-24 m fra pel 430-500. 

Det bør etableres en 25 m lang portal for å blant annet sikre mot nedfall fra forskjæringen. 

Mellom pel 485-500 er det en kløft med løsmasser på venstre side av skjæringen.  Her vil 

det bli løsmasser oppå skjæringskanten, som må håndteres. Det ukjent dybde med 

løsmasser, men det antas dybde 2-3 m. Løsmassene må enten legges på stabil vinkel eller 

fjernes helt inntil bakenforliggende fast berg. Noe løsmasser oppå skjæringskant kan og 

forventes mellom pel 450-475, men her er og blotinger av berg (foto 10). 

  

Foto 8: Viser påhugget ved pel 500. Terrenget i påhuggsområdet består av utstikkende knauser av fast 

berg, med kløft med løsmasser innimellom. Påhugget er lagt skrått mot? en av knausene med fast berg. 
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Foto 9: Synlig fjellflate i påhugget ved pel 500. 

 

Foto 10: Stiplet linje viser tilnærmet plassering av skjæringstopp fra ca. pel 420 og frem til påhugg. 

Terrenget varierer mellom knauser av berg og kløfter med løsmasser. 

 

4.6.2 Påhugg nord, pel 3960 

Nordre påhugg er planlagt innerst i Skarvbergvika, ved pel 3960 (tegning 01). Veglinjen 

ligger ~ 80m.o.h. 

Pel 450 

Pel 475 
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Terrenget i påhuggsområdet er en bratt fjellskråning dekket av urmasser, med stedvis 

blottlagte bergknauser (foto 11). Påhugget er lagt rett på skråningen og inn under en knaus 

av blottlagt berg (foto 11).  

 

Avstand til terrengoverflate fra tunnelheng ved påhugget er ~ 7 m i senterlinjen (tegning 06). 

Mektighet på løsmasser er ukjent, men det antas 2-3m. Terrenget stiger relativt raskt med 

en gang. De første 15 meterne er bergoverdekningen mindre enn 20 m (tegning 04). 

Deretter stiger det jevnt. Ved pel 3900 er bergoverdekningen over 50 m. 

 

Berggrunnen i påhuggsområdet er generelt sterkt oppsprukket. I skråningen ovenfor 

påhugget er det flere bergknausen med sterkt oppsprukket berg.  

 

Forskjæringen blir tosidig fra påhugget 3960 og til profil 3980. Høyden på forskjæringen på 

begge sider stiger jevnt fra 4m til opp mot 16m i påhugget. Det blir løsmasser oppå 

skjæringskant. Disse må håndteres i anleggsfasen ved å legges de med stabil helningsvinkel. 

Det kan også bli aktuelt med sognemur for å stoppe eventuelle stein og blokker fra 

løsmasseskråningene. Det kan å være aktuelt å sette opp fanggjerde som sikring mot 

steinnedfall fra skråningen ovenfor påhugget. 

  

Foto 11: Terrenget i nordre påhugg ved pel 3960, er en bratt fjellskråning dekket av urmasser, med 

stedvis blottlagte bergknauser (innringet i rødt). 
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Foto 12: Påhugget er lagt rett på skråningen og inn under en knaus av blottlagt berg. Pil angir tunnelens 

retning. 

4.7 Sikringsarbeider 

 

Tunnel 

Klassifiseringen av bergmassen med hensyn til bergsikring er utført i henhold til håndbok 

Vegtunneler N500 [1].  Under driving av tunnelen skal bergmassen kartlegges på stuff ihht 

Q-systemet, som grunnlag for å fastslå det endelige sikringsomfanget.  Det understrekes at 

inndelingen i de ulike sikringsklassene under er en tolkning basert på eksisterende 

grunnlag.   

 

Forbolting (spiling) vil være aktuelt ved begge påhuggene. Eksakt plassering og hvor 

omfattende forboltingen skal være avgjøres etter at man har fått vurdert bergoverflaten i 

påhuggsflaten.   

Berggrunnen er sterkt oppsprukket i begge påhuggsområdene, det kan derfor bli aktuelt 

med sprøytebetong i påhuggsflatene for å beholde stabiliteten og som arbeidssikring.  

 

Vertikal forbolting kan også bli aktuelt i deler av forskjæringene hvor høyden er over 10m og 

langs påhuggsflaten.  
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Ved krysning av de antatte 6 svakhetssonene og i starten av tunnelen på begge sider med 

redusert overdekning, kan det være behov for tung sikring i form av forbolting (spiling) og 

armerte sprøytebetongbuer.  

 

For oversiktens skyld er alle bergmasseklasser og sikringsklasser tatt med i tabell 2.  

Berg-
klasse 

Sikrings-
klasse 

Sikringsmetode 
Sikringsmengde 

pr. løpemeter 

Antatt 
fordeling 
i tunnelen 

% 

Antatt 
meter 

lengde av 
tunnelen 

A/B I 
Fiberarmert sprøytebetong 

B35 E700 8cm ned til 2 m over såle, 
spredt bolting 

2 m3 

 
4 stk 

20 692 

C II 
Fiberarmert sprøytebetong 
B35 E700 8cm ned til såle, 
systematisk bolting c/c 2 

2,6 m3 

 

4,3 stk  
35 1212 

D III 
Fiberarmert sprøytebetong B35 

E1000 10 cm eller mer ned til såle, 
systematisk bolting c/c 1,5 

3,2 m3 

 

7.7 stk 
25 866 

   E IV 

Fiberarmert sprøytebetong  
B35 E1000 15 cm ned til såle, 

Systematisk bolting c/c 1,5 gyste, 
Forbolter 

Armerte sprøytebetongbuer ved 
Q<0,2 

Sålestøp vurderes 

4.8 m3 

 

7.7 stk 
50 stk pr rast 

c/c 3 m 
20 1) 692 

(207 Q<0,2) 

F V 

Fiberarmert sprøytebetong  
B35 E1000 15-25 cm ned til såle, 

Systematisk bolting c/c 1-1,5 gyste, 
Forbolter 

Armerte sprøytebetongbuer 
Armert sålestøp  

 

0 0 

G VI 

 
Driving og permanent sikring 

dimensjoneres spesielt 
 

 

0 0 

Tabell 2: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser for Skarvbergtunnelen. Sikring i 

forskjæringer er ikke medregnet. 

Merknad: 

- 1) Q<0,2 antas for 30% av andelen i denne sikringsklassen.  

 

 

Type sikring Mengde 

3 m bolt, ø20 mm, gyst  18 450 stk    1) 

4 m bolt, ø20 mm, gyst  2000 stk    1) 

Sprøytebetong E700  4840 m3 

Sprøytebetong E1000  6100 m3 

6 m forbolter, ø32 mm  3105 stk 

Sprøytebetongbuer     68 stk 

Tabell 3: Antatt sikringsmengde fordelt på type for Skarvbergtunnelen. 
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Merknad: 

- 1) Hvis det viser seg at bergtrykksproblemer må håndteres må boltetype endres fra gyste til limte 

endeforankret. 

- I tillegg kommer bolter og sprøytebetong for sikring av påhuggsflater. Forskjæringer tas med under 

bergskjæringer.   

- I tillegg kommer betongportaler 

 

Forskjæringer 

I forskjæringer vil skjæringshøyden være max 24 m i søndre påhugg og max 16m i nordre 

påhugg. Aktuell sikringsmetode vurderes derfor å være ordinære fullt innstøpte bergbolter 

bolter, i tillegg til vertikale forbolter, med tanke på å sikre ved eventuelle sprekkeplan med 

steilt fall ut mot vegen. Det er og aktuelt med nett hvis berget er så tett oppsprukket at det 

er vanskelig å sikre med bolter. 

 

3 m bolt, ø20 mm, gyst      75 stk.     

4 m bolt, ø20 mm, gyst     75 stk.    

5 m bolt, ø20 mm, gyst     50 stk. 

Forbolter ø32 mm, gyst    70 stk. 

Steinsprangnett/isnett    1000 m2 

Tabell 4: Antatt sikringsmengde fordelt på type for forksjæringer. 

 

Estimert portallengde (må detaljvurderes på byggeplan): 

 

Søndre påhugg: 27 m, derav 25 m frittstående del og 2 m kontaktstøpt del. Lengden av 

portalen må sees i sammenheng med sikring mot høye bergskjæringer i påhuggsområdet og 

drivsnø.  

 

Nordre påhugg: 42 m, derav 40 m frittstående del og 2 m kontaktstøpt del. Portalen er 

planlagt og overfylles. Lengden på portalen må sees i sammenheng med steinsprang og 

snøskred fare fra ovenfor påhugget, samt drivsnø. 

   

 

4.8 Anvendelse av sprengsteinsmassene 

Det er ikke foretatt undersøkelser av mekaniske egenskaper eller borbarhet- og 

sprengnings-egenskapene.   

 

Det er tatt til sammen tre steinprøver av metasandsteinen (tabell 5). To av dem er tatt i 

Skarvbergvika av den mer homogene metasandsteinen og en er tatt ved søndre påhugg av 

en lagdelt metasandstein. Det er ingen store forskjeller mellom verdier på prøvene tatt i 

Skarvbergvika og prøven tatt ved søndre påhugg. 
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Steinprøve  LA MD 

1. (homogen metasandstein) 23 11 

2. (homogen metasandstein) 22 15 

3. (lagdelt metasandstein) 24 16 

Tabell 5: LA og MD verdi på steinprøver Ev69 Skarvbergtunnelen. 

 

Analyser av Los Angeles-verdi (LA) og Micro Deval-verdi (MD) viser at materialet er innenfor 

krav når det gjelder LA verdi, men i grenseland når det gjelder MD, mht. krav til bære- eller 

forsterkningslag. Det må utføres supplerende prøvetaking og laboratorieanalyser med 

påfølgende vurdering utført av vegteknologer før brukbarhet kan fastslås. 

 

 

5 HYDROLOGISKE – HYDROGEOLOGISKE VURDERINGER – 

TOLKNING 

5.1 Vannforholdene i tunnel 

I eksisterende Skarvbergtunnel var det mye innlekkasje av vann under drivingen. Dette 

forekom spesielt noen døgn i etterkant av store nedbørsmengder. I dag er det også 

problemer med innlekkasje i tunnelen.  

Metasandsteinen er en sterkt oppsprukket bergart med relativt åpne sprekker, som gjør at 

permabiliteten i bergarten er relativt god. Overdekningen i den eksisterende 

Skarvbergtunnelen består kun av metasandstein. Det antas at berget ytterst mot 

Skarvbergodden er utsatt for dypere erosjon enn lenger inn, som er med på å gjøre at 

sprekkene i bergmassen har blitt mer åpne.  

Den planlagte nye Skarvbergtunnelen har jevnt over større bergoverdekning enn 

eksisterende tunnel. Spesielt i de antatte svakhetssonene. Det kan generelt være mindre 

vann på større dyp, men det kan også påtreffes partier/soner med mye vann og høye trykk. 

Det antas likevel at vannlekkasje generelt vil være mindre i den nye Skarvbergtunnelen en i 

eksisterende.  

Vannlekkasjer i den nye Skarvbergtunnelen forventes spesielt i starten av tunnelen på begge 

sider hvor overdekningen er < 100 m.  Dette utgjør ~ 300 m av tunnelens lengde. I tillegg 

forventes det vannlekkasjer ved passering av svakhetssonene, på grunn av at berget i sonene 

kan være mer oppknust og dermed ha større permeabilitet. Flere vann oppå fjellet er 
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lokalisert til antatte svakhetssoner (jfr kap. 3.3). Overdekningen der tunnelen krysser antatte 

svakhetssoner med tilhørende vann er 300-400 m. Berggrunnen i vannene består av 

glimmerskifer/fyllitt, som er ansett som en relativt «tett» bergart. Siden det allerede er vann 

over svakhetssonene, ansees sannsynligheten for at tunneldrivingen vil kunne føre til 

drenering av vannene som liten.  

De kan også forekomme mindre punktlekkasjer i resten av tunnelen. Økende vannlekkasje i 

tunnelen kan forekomme ved snøsmelting og større nedbørsmengder. På grunnlag av 

erfaringer fra eksisterende Skarvbergtunnel, bør det tas høyde for mulig injeksjon også i 

planlagt ny Skarvbergtunnel. 

I NGU sin database det ikke registrert noen grunnvannsbrønner som vil ha betydning for 

tunnelen. 

 

5.2 Vann – og frostsikring 

Behov for vann- og frostsikring av vegg-heng er anslått 100 % av tunnellengden, 3462 m.  

Endelig omfang av vann- og frostsikringen må likevel gjøres etter at tunnelen er drevet og 

vannlekkasjer/drypp er lokalisert. Drenasjesituasjonen i berget vil endres når tunnelen er 

etablert. Områder som er tørre like etter at tunnelen er drevet gjennom, kan over tid få 

lekkasjepunkt. 

Frostmengden og årsmiddeltemperatur i Porsanger kommune er hentet fra revidert håndbok 

N200 [1]. Korrigert frostmengde for Skarvbergtunnelen er F10= 38 000 h°C [9] (tabell 5).  

 

PE-skum skal benyttes til vann- og frostsikring. I deler av tunnelen hvor frostmengden 

tillater det, er det mulighet å bruke godkjente uisolerte løsninger. Aktuelle uisolerte 

løsninger er godkjent når frostmengde i tunnel er ≤ 8000 hºC [15]. 

 

Hvis tunnelen drives fra begge retninger vil det medføre driving på synk i store deler av 

tunnelen som drives fra nordre påhugg. Spesielt i staren av tunnelen hvor overdekningen er 

minst og det er størst sannsynlighet for innlekkasje, vil det være behov for pumping av 

driftsvann og lekkasjevann i byggefasen.  

 

Parameter Verdi 

Frostmengde Porsanger kommune F10= 38 000 h°C   

Årsmiddeltemperatur Porsanger kommune 0,5°C 

Høyde over havet, kommunesenter Lakselv ca. 20 m.o.h.   

Tabell 6: Dimensjoneringsgrunnlag frostsikring. 

 

 

 

 



 Geologisk rapport til reguleringsplan tunnel nr. 50780-GEOL-01 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Side 32 av 35 

5.3 Miljøhensyn 

Vannlekkasjer forventes spesielt i starten av tunnelen på begge sider hvor overdekningen er 

< 100 m. I tillegg forventes det vannlekkasjer ved passering av svakhetssonene. Det er en 

del vann oppå fjellet, som er tilknyttet de antatte svakhetssonene. Sannsynligheten for at 

tunneldrivingen vil kunne føre til drenering av vannene ansees som liten (jfr. Kap 5.1).  

Terrenget oppå fjellet langs tunneltrasèen er mest bart fjell, men noe myr og 

rabbevegetasjon forekommer også. Vannene er næringsfattige og har begrenset med 

biologisk mangfold. Konsekvensen og sårbarheten ved en eventuell drenering av terrenget 

over tunneltrasèen og vann tilknyttet svakhetssonene ansees derfor som liten, men bør 

likevel kartlegges enda nærmere i neste planfase for å avgjøre eventuelle behov for 

innlekkasjekrav. 

 

5.4 Vurdering av setningsfare 

Fare for setninger som vil gi konsekvenser for bygninger eller infrastruktur langs eller i 

nærheten av tunneltrasèen, er ikke relevant problemstilling for denne tunnelen. 

 

6 ANBEFALINGER 

6.1 Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141 

Vibrasjoner og lufttrykkstøt ved sprengning vil kunne ha påvirkning på bygninger som ligger 

i nærheten av området hvor det skal sprenges. 

For å unngå skade på byggverk beregnes vibrasjonskrav målt i mm/s. Krav kan fastsettes 

etter gammel standard NS 8141 fra 2001[3] parallelt med gjeldende ny standard NS8141 fra 

2013 [4] i en overgangsperiode på tre år f.o.m 2015. Standarden fra 2013 har i motsetning 

til 2011 standarden frekvensveid svinghastighet, som måler toppverdi av frekvensveid 

svinghastighet (mm/s). Grenseverdien blir da kun avhengig av byggverkets egenskaper. 

Er svingehastighetene ok etter 2001-standarden men ikke etter 2013, så har 2001-

standarden forrang. 

 

For begge standardene gjelder bygningsbesiktigelse før anlegget starter: 

 

- Bygg fundamentert på berg:  avstand  < 50m fra tunnel 

- Bygg fundamentert på løsmasser avstand  < 100m fra tunnel 

 

Langs tunneltraseén og begge påhuggsområdene er det ingen bygninger innenfor 100m.  



 Geologisk rapport til reguleringsplan tunnel nr. 50780-GEOL-01 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Side 33 av 35 

6.2 Tetthetskrav til tunnel 

 

Konsekvensen og sårbarheten ved en eventuell drenering av terrenget over tunneltrasèen og 

vann tilknyttet svakhetssonene er ansett som liten, men bør likevel kartlegges enda nærmere 

i neste planfase for å avgjøre eventuelle behov for innlekkasjekrav. 

Ut fra eksisterende grunnlag er det ikke satt noen tetthetskrav til tunnelen. Eventuelle behov 

for innlekkasjekrav må avgjøre si neste planfase. 

 

 

6.3 Krav til overvåking av spesielle forhold 

Det er ikke satt krav til overvåkning av noen spesielle forhold under tunneldrivingen. 

 

 

6.4 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Før byggefasen skal ansvarlig ingeniørgeolog for prosjektet utnevnes. Denne personen må 

ha relevant erfaring og utdanning, samt inneha minimum 3 års relevant erfaring fra 

tunnelanlegg.  Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen er viktig for kunne tilstrebe god 

oppfølging av sprengnings- og sikrings-arbeidene. 

I tillegg bør byggherren tilknytte seg kontrollingeniører til å følge skiftene. Disse må som et 

minimum ha gjennomført etter- og videreutdanningskurs ingeniørgeologi ved NTNU.   

Hvis det avdekkes at det vil bli behov for injeksjon i deler av tunnelen, må minst en av 

kontrollingeniørene ha erfaring med injeksjonsarbeider.    

For hver tunnelsalve skal det gjennomføres byggherrens halvtime med geologisk kartlegging 

av siste salve, samt beregning av Q-verdi for beslutning av endelig sikringsomfang. 

Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologiske sluttrapporter 

for tunnelen.  

Personer som utfører geologisk kartlegging på stuff, samt gjennomfører vurdering av 

permanentsikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 

- Erfaring med geologisk kartlegging og kartlegging etter Q-metoden og beskrivelse 

av bergmassekvalitet. 

- Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 

- God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til 

reguleringsplan/byggeplan, samt utførte grunnundersøkelser. 

- God kunnskap om innholdet i håndbok N500 [1]. 

- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 
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7 FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

Geologisk kartlegging 

Supplerende berggrunnskartlegging til byggeplanen/konkurransegrunnlaget. 

Støttekartlegging i eksiterende tunnel for å undersøke om bergkvaliteten er dårligere der 

hvor svakhetssoner krysser tunnelen.   

 

Innlekkasjekrav og injeksjon 

Det er viktig at det i byggeplanfasen/konkurransegrunnlaget avgjøres om det skal settes 

innlekkasjekrav i tunnelen. Det kan ha mye å si for i hvilken grad injeksjon skal inngå i 

konkurransegrunnlaget. 

 

Totalsonderinger 

Det er planlagt totalsonderinger i nordre påhugg. Disse vil bli gjennomført i løpet av 2016. 

 

8 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD 

Det er ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell tunneldrift eller 

etablering av bergskjæringer.  Nedenfor følger en del forhold som likevel kommenteres.  

Listen er ikke uttømmende. 

Steinsprang- og snøskredfaren i nordre påhugg med tanke på arbeidssikkerhet, må vurderes 

nærmere i neste planfase. Det kan ikke utelukkes at midlertidige tiltak under anlegget vil 

være nødvendig.  
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Ev 69 Skarvbergtunnelen

Tegning 05: Tverrprofil påhugg sør

Tegning som viser terreng og bergoverdekning i påhugg sør (profil 500). I prinsippskisse av

tunnelåpning er høyde tunnel er satt til 8m og bredde 12m. Overdekning i senterlinjen blir da

10m.Geo- og laboratorieseksjonen

Statens vegvesen

401

402403

404

Dekkes med sprøytebetong E700 

1 rute = 2×2m



Ev 69 Skarvbergtunnelen

Tegning 06: Tverrprofil påhugg nord

Tegning som viser terreng og bergoverdekning i påhugg nord (profil 3960). I prinsippskisse av

tunnelåpning er høyde tunnel er satt til 8m og bredde 12m. Overdekning i senterlinjen blir da

8m.Geo- og laboratorieseksjonen

Statens vegvesen

1 rute = 2×2m
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