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Sammendrag

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel mellom Vollen og Stengvassbekken i Grane kommune, som en del av ny E6
Svenningelv-Lien. Tunnelen blir 2015 meter lang med tverrsnitt T9,5 og er planlagt på vestsiden av Trofors. Det blir forskjæringer
for begge tunnelpåhuggene.
Bergmassen i området er for det meste granitt og kalkstein. Det er kartlagt karst i dagen, hvor det forventes å treffe på karst i tunnelen. Seks svakhetssoner krysser planlagt tunneltrasé, hvor det er usikkerhet til mektighetene på sonene.
Tunnelen skal krysse under jernbanen ved søndre påhugg, med lav bergoverdekning. Veiledende grenseverdier for sprengningsarbeider er beregnet.
Nordre påhuggsområde er sidebratt og ligger over en elvedal, hvor det skal bygges bru. Området over påhugget må arbeidssikres.
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INNLEDNING
Bakgrunn
Statens vegvesen planlegger ny trase for Ev.06 med reguleringsplan for ny tunnel mellom

Vollen og Stengvassbekken i Grane kommune. Det er blitt utført geologiske undersøkelser til
detaljreguleringsplanen for den planlagte tunnelen. Figur 1 viser oversikt over traseen for

tunnelen, med lengde på ca. 2015 m.

Rapportens innhold
Med utgangspunkt i planområdet gir denne rapporten bl.a. beskrivelse av geologiske

forhold, ingeniørgeologiske vurderinger og anbefalinger. Foreliggende ingeniørgeologiske

rapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Marte Eik og Jessica Arvo.

Trasevalg, linjeføring og tunneltverrsnitt
ÅDT pr 2017 var på ca. 1200 kjøretøy/døgn. I 2040 regnes ÅDT for strekningen Svenningelv
-Mellommoen å være på 1500 kjøretøy/døgn og for Mellommoen-Lien 2150 kjøretøy/døgn.
Tunnelen er en fjelltunnel som blir ca. 2020 m lang og går fra profil 6160 til 8175, med en

stigning på 4,09 % fra søndre påhugg. Tunnelen skal bygges som H3-veg. Tunnelprofil 9,5T

klasse B er valgt på grunn av at ÅDT antatt mindre enn 4000 i år 2040 (ref 2).

Det er forskjæringer før begge påhuggene. Her skal det bygges betongportaler.
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Figur 1: Oversikt kart med tunneltraséen. Målestokk 1:16000.
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Geoteknisk prosjektkategori
Arbeidet klassifiseres i hht. Eurocode 07, (ref 17). Geoteknisk kategori er fastsatt ut fra

vanskelighetsgrad og pålitelighets- konsekvensklasse. I utgangspunktet skal tunnelen i

dette prosjektet ligge i prosjektkategori 3 ifølge Eurocode 7, men det kan vurderes å splitte
den opp i kategoriene 2 og 3. For eksempel der hvor undersøkelsene viser god og

forutsigbar geologi og greie anleggsforhold settes det til 2. De områder av tunnel hvor det er
lite bergoverdekning, i påhuggsområdene og der hvor det er tolket svakhetssoner som
krysser tunnelen, er den satt til geoteknisk prosjektkategori 3. Årsakene til dette er en

uoversiktlig geologi med stor sannsynlighet for karstterreng, stedvis lite bergoverdekning og
nærføring til jernbanen. Skjema for valg av geoteknisk prosjektkategori mm er vist på side 2

i denne rapporten.

UTFØRTE UNDERSØKELSER
Tidligere undersøkelser
Det har tidligere blitt gjennomført undersøkelser i dette planområdet i forbindelse med en
alternativ trasé, som er beskrevet under.

2.1.1

Geologisk feltkartlegging

I 2011 og 2012 ble det gjort feltarbeid som munnet ut i geologisk rapport i 2013 (ref 1). I

tiden etterpå og fram til dags dato er det kartlagt etter ønske og behov i samsvar med ny

info, endring av trase osv. I 2017 ble det gjort geologisk feltkartlegging langs store deler av
traseen, som resulterte i en geologisk rapport for tunnelen i 2018 (ref 19).

2.1.2

Totalsonderinger

Det er blitt utført totalsonderinger i forbindelse med tunneltraséen i flere omganger, som

resulterte i flere geotekniske rapporter, publisert i 2013 og 2014, (ref 3 og 4)

Undersøkelser i denne planfase
Det har blitt utført geologisk feltkartlegging i aktuelt område etter ny reguleringsplan i

2019. Hele traseen langs linja har blitt kartlagt med geologiske observasjoner og målinger. I

tillegg ble NGUs berggrunns- og løsmassekart samt Norge i 3D brukt (ref 7,8,6).

Det er utført totalsonderinger ved søndre tunnelpåhugg og i noen områder av tunneltraséen
(ref 22 og 23) Det er ikke utført totalsonderinger i det nordre påhuggsområdet grunnet
sidebratt terreng.
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Storlarsbekken

Stengvassbekken

Bergdalen
«Jammerdalen»

Iåsmoan

Vollen

Figur 2: Skråfoto av Tunnel 1 mot vest, trasé skissert i svart. Kilde: Norge i 3D, (ref 6).

FAKTADEL - GRUNNFORHOLD
Topografi
Det undersøkte området befinner seg på indre Helgeland, i et landskap med lavt relieff.

Landskapet fremstår som avrundete og lave åser som går på tvers av tunneltrase. Planlagt

trase ligger rett vest for Trofors og vil gå gjennom lave åser på ca. 150 -300 moh.

Fra påhugget i sør vil traseen gå slakt opp fra Vollen til låsmoen. Traseen følger låsmoen og

går videre gjennom Bergdalen og over Bergåsen som ligger på ca. 180 moh. Terrenget faller

litt ned i øvre del av «Jammerdalen», men stiger opp igjen og holder en høyde på ca. 150

m.o.h inntil det faller ved Storlarsbekken og igjen stiger opp. Terrenget holder høyde over

dalen før det bratt faller av ved nordre påhuggsområde der Stengvassbekken renner, se figur

2 og V01.

Blotningsgrad
Ved og rundt det søndre påhuggsområdet er det noen bergblotninger, mest der elver og
bekker renner. Videre nordover langs senterlinje (CL) er det få eller ingen blotninger før

Bergåsen. Videre over Bergåsen er det flere gode og tydelige blotninger men de forsvinner i

Jammerdalen. Det er sporadiske blotninger herfra og til nordre påhuggsområde. Samlet sett

er det ca. 20 % bergblotninger langs traseen. Blotningsgraden langs tunneltraseen er ikke så

spesielt god og området er mye dekket av vegetasjon.
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Løsmasser - kvartærgeologi
Løsmassene langs planlagt trase består av tynt vegetasjonsdekke og noen steder av

morenemasser. Marin grense (MG) i området er ca. 130 m.o.h (ref 7), se figur 3.

Søndre påhuggsområde ligger under marin grense, og løsmassene på om lag 1-2 m dybde

består av sand og silt med noe grus i toppen (ref 22). Det henvises forøvrig til geotekniske

rapporter (ref 22, 23).

Ved det nordre påhuggsområdet er det i dagen registrert vegetasjonsdekke og en del

steinblokker oppover skrenten der påhugget er planlagt. Det er også registrert karst over
påhuggsflata og sørover. Det har ikke blitt boret i påhuggsområde for å sjekke
løsmassemektigheten, pga bratt og ulendt terreng.

Figur 3: Løsmassekart fra NGU (ref 7) med tunneltrase skissert i svart. Marin grense er skissert med stiplet blå
linje. Målestokk 1: 20 000.

Berggrunnsgeologi
3.4.1

Bergarter

Ifølge NGU (ref 8) består berggrunnen i området av de to hovedbergartene granitt –

granodioritt i vest og kalkspatmarmor i øst, se figur 4. Bergartsgrensene går om lag nord-

sør. Geologisk kartlegging viser at berggrunnen består av tre – fire bergarter, hvorav to

utgjør hovedbergartene; kalkstein i østlig del, og granitt i vestlig del av området. En tredje
bergart, metasedimentvulkanitt, opptrer som en heterogen pakke av metasediment og

amfibolitt. En fjerde bergart, amfibolittlinser i varierende størrelse, er for det meste tilknyttet
kalksteinen. Alle bergarter viser tydelig foliasjon.
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Figur 4: Berggrunnsgeologisk kart fra NGU (ref 8) med planlagt tunnel skissert i svart. Rød farge er granitt,
granodioritt, blå farge er kalkstein og grønn er glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt.
Målestokk 1: 20 000.

Figur 5: Foto av de to dominerende bergartene i området: granitt t.v. og kalkstein t.h. I tillegg opptrer
metasedimentvulkanitt.
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av metamorfose på store dyp. Dette har resultert i en tektonisk foliasjon S1, som er tydelig i

hele det undersøkte området, se figur 5. Samtidig og/eller etter dannelse av S1, har

bergartene blitt utsatt for en/flere episoder med grunnere og mer sprø deformasjon som har

ført til sprekkedannelser/forkastninger, bl.a. S2. Egen kartlegging viser viktige detaljer
sammenlignet med NGUs berggrunnsgeologiske kart (ref 8)

3.4.2

Strukturgeologi

I forbindelse med beskrivelse av strukturene i berget er høyrehåndsregelen benyttet. Det

betyr at når man ser i strøkretningen, er fallet ned mot høyre.

Under kartleggingen ble det målt strukturgeologi i bergblotningene. Det er identifisert to
hovedorienteringer av struktursett, S1 og S2. Foruten de to er det registrert ytterligere to

sprekkesett langs tunneltraseen. De er gjennomsettende i planområdet, men varierer i større
grad enn S1 og S2.

Foliasjonen S1, er den mest markante strukturen i området. S1 er tydeligere i kalksteinen

enn i granitten. S1 er duktilt dannede strukturer med røtter i kaledonske fjellkjededannelse. I
snitt er orienteringen ca. 180°/80°. Ofte vises duktil, isoklinal folding av S1 med en

sprekkeavstand på 0,01 – 0,05 meter med relativt grove bergflater. Mineralisering i form av

rust og kalsitt er registrert på enkelte sprekkeflater.

S2 er et gjennomsettende og tydelige sprekkesett med en snitt orientering på 265°/80°. S2

er sprøtt deformerte regionalstrukturer tilknytta rifting i Mesozoikum. S2 har en
sprekkeavstand som varierer fra 1 til 10 meter.

S3 er sprø strukturer som skjærer lavvinklet mot S2. Den opptrer stort sett langs hele

traseen. S3 har en orientering på 275°/80° med en sprekkeavstand på 0,1 til 2 meter.
S4 er et sprekkesett som finnes i hele området men opptrer mer i søndre del av

tunneltraseen. S4 har i snitt en sprekkeavstand på mer enn 10 meter. S4 er tolket til å være
foldeakseplanet F1 til S1. S4 har en snitt orientering på 185°/80°.

I tillegg opptrer det subhorisontale og sporadiske strukturer i området (Figur 5). Strukturene
er presenterte i sprekkerose på figurene 7 og 8.
Profil 6160-7150
Foliasjonen S1, er den mest markante struktur i dette området med en snitt orientering på
170º/80º. Det er litt lokal variasjon pga folding, men dens orientering er meget konstant.

Sprekkeavstanden er ca. 0,01 – 0,05 meter. S1 har relativt grove bergflater. Mineralisering er

registrert som rust og kalsitt på enkelte sprekkeflater.
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-----------------------------------------------------------------------------S2 er også en meget markant og dominant struktur i det undersøkte området. Den har en
snitt orientering på 265º/80º. S2 er sprøtt deformerte storskala strukturer tilknytta store
forkastningssystemer. S2 har en sprekkeavstand på 1 – 10 meter.

S3 er en struktur som konjugerer (skjærer med lav vinkel) mot S2. Den opptrer stort sett i

hele området. Orienteringen er i snitt 280º/80º. S3 er sprøtt deformerte storskala strukturer
tilknytta store forkastningssystemer og har en sprekkeavstand på 1 – 10 meter.

S4 er sprø deformerte strukturer som finnes i hele området. S4 er tolket til å være F1 -

foldeakseplanet til S1. Orienteringen er i snitt 185º/85º. S4 har en snitt sprekkeavstand på
10 meter.

I tillegg opptrer det sporadiske og subhorisontale (eksfoliasjons)-strukturer i området, se

figur 7.
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Figur 6: Sprekkerose og polplott som viser de viktigste strukturer i profil 6160-7150. Blått skravert område
viser retning på søndre del av tunneltraseen.
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Profil 7150 - 8175
Foliasjonen S1, er den mest markante struktur i dette området med en snitt orientering på
185º/80º. Det er lokal variasjon pga folding, men dens orientering er meget konstant.

Sprekkeavstanden er ca. 0,01 – 0,05 meter. S1 har relativt grove bergflater. Mineralisering er

registrert som rust og kalsitt på enkelte sprekkeflater.

S2 er også en meget markant og dominant struktur i det undersøkte området. Den har en
snitt orientering på 265º/80º. S2 er sprøtt deformerte storskala strukturer tilknytta store
forkastningssystemer. S2 har en sprekkeavstand på 1 – 10 meter.

S3 er en struktur som konjugerer (skjærer med lav vinkel) mot S2. Den opptrer stort sett i

hele området. Orienteringa er i snitt 275º/85º. S3 er sprøtt deformerte storskala strukturer
tilknytta store forkastningssystemer og har en sprekkeavstand på 0,1 – 1 meter.

I tillegg opptrer det sporadiske og subhorisontale (eksfoliasjons)-strukturer i området, se

figur 8.

Side 14 av 36

E6 Tunne1, Svenningelv -Lien, Geol. rapp til reguleringsplan nr. 51006-GEOL-002

------------------------------------------------------------------------------

Figur 7: Sprekkerose og polplott som viser de viktigste strukturer i profil 7150-8175. Blått skravert område
viser retning på den nordre del av tunneltraseen..
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3.4.3

Svakhetssoner i berggrunnen

Svakhetssonene i berggrunnen sees vanligvis som lineamenter på ortofoto der det er bart
fjell eller som markerte forsenkninger/kløfter i terrenget.

Ut fra befaringer i felt, samt kart- og flyfotostudier er det registrert fire lineamenter, I- IV, vil

komme i berøring med tunnelen, se Figur 9. I tegning V01 er alle de antatte svakhetssonene

tegnet inn. Det er gjort en tolkning av svakhetssonene i kap 4.3.

Figur 8: Illustrasjon av hvor det tenkes å påtreffe svakhetssonene langs tunneltraseen. Sonene skissert i oransje
og tunneltrase i svart. Kilde: Norge i 3D, (ref 6).

Vannforhold – hydrologi/hydrogeologi
Generelt vil forsenkninger i terrenget samle vann. krysser under to bekker, i Bergdalen og

Storlarsbekken.

Ved begge påhuggsområder renner elver like ved. Her er vannmengdene variable og
avhenger av nedbør og/eller snøsmelting.

Det er foruten egen kartlegging ingen informasjon mhp grunnvann og grunnvannsdata (ref
9). For øvrig vises det til egen fagrapport på hydrologi (ref 10).

3.5.1

Karst

Karst er registrert i terrenget over planlagt trase og opptrer som hulrom i bakken der det er
kalkrik berggrunn. Karst er stedvis synlig på bakken. Nede i berget er det umulig å si noe

om dens geometri, orientering og innhold av vann. Karsttopografien følger både S1, S2 og

de overflateparallelle strukturene. Registrerte karstlokasjoner er merket på V01a. Se figur 6.
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Figur 9: Foto av karsthull, her i kalkstein ca. 100 meter vest for profil 6530.

Naturfarer
Naturfarer vurdert for hele vegtraséen, og omtales i egen skredfaglig rapport (ref 21). Kort

oppsummering av skredfare og flomfare er gitt nedenfor. Kap 5.10 omtaler konklusjonene
fra skredfaglig rapport.

3.6.1

Skred

Nordre påhuggsområde grenser til eller er innenfor løsneområde for steinsprang og

snøskred, ifølge NVE aktsomhetskart (ref 11 ). Stengvassbekken er innenfor

aktsomhetsområde for jord- og flomskred (ref 11).

3.6.2

Flom

Søndre påhugg ligger innenfor NVE aktsomhetsområde for flom (ref 11).

Miljøgeologi
NGUs aktsomhetskart for radon viser en høy grad av radon i berggrunnen (ref 12). Det er

potensial for både radioaktivitet, radongass og syredannende bergarter. Se detaljer i kapittel
7.2.
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INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER - TOLKNINGSDEL
Bergspenninger
Det undersøkte området er et landskap med lavt relieff med runde og lave åser, se Figur 2.
Relieffet i området er lavt og berggrunnsgeologien tilsier berggrunn med små eller ingen

anisotropiske bergspenninger gjennom tunnelen. Unntaket er påhuggene og inn tunnelens
ytterste 50 meter i sør og nord. Det er ikke foretatt bergspenningsmålinger pr. nå.

Bergoverdekning
Topografien i området preges av vest-øst gående landskapsformer som markerte dalsøkk og
åser. Tunneltraseen går gjennom åsrygger som har en maksimal høyde på 300 meter. Med

unntak av tunnelpåhuggene og svakhetssonene er det god bergoverdekning gjennom hele
tunnelen.

Bergoverdekningen i søndre påhugg er ca. 5 meter i profil 6170 (ref 23). Videre framover til
ca. profil 6600 er det løsmasser over tunneltraséen, og ut fra de foreliggende

totalsonderingene er varierer bergoverdekningen mellom ca. 10 og 20 meter i dette området

(ref 23).

Videre nord er bergoverdekningen antatt til 15 meter eller mer, og øker og avtar i samsvar
med åsene og dalsøkkene. Bergoverdekningen avtar brått i terrenget ved påhuggsområde
nord.

Svakhetssoner
Det presiseres at svakhetssonene er registrerte i dagen, men tolket i dypet slik beskrevet
under og som presenterte på V01. Bergmassen viser preg av regional folding og

skyvedekker. Det knyttes derfor usikkerhet til hvordan tolkede svakhetssoner og
bergartsgrenser orienterer seg under overflaten.

Sone I
Lineament registrert ved kartstudier og i felt, som en forsenkning lenger mot sørvest.

Mellom profil 6540-6580 er det i overflaten og ved tidligere boringer tolka en svakhetssone

som krysser traseen med om lag 40°. Den antatte svakhetssonen antas a ha et om lag

vertikalt forløp ned i grunnen, men det er knyttet usikkerhet til mektighet på sonen på

tunnelnivå. Søkket som representerer svakhetssonen er fylt med løsmasser, med dybde ned

til berg mellom 5-15 m (ref 22). Ut fra foreliggende totalsonderinger er bergoverdekningen

mellom ca. 10 og 20 m (ref 23).
Sone II

Lineament registrert ved kartstudier og i felt som et søkk. Den antatte svakhetssonen vises i
dagen mellom profil 6730 – 6770. Den krysser traseen med ca. 40°. I overflaten er søkket

som representerer svakhetssonen 30 - 40 meter bred og fylt av grus, stein og

vegetasjonsdekke. Sonen er strukturgeologisk lik Sone I og antas å ha et om lag vertikalt
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Totalsonderingene videre framover fra ca. profil 6500 ligger i stadig større avstand fra den

nye senterlinjen. Totalsonderinger av tidligere tunneltrasé ca 50 m offset har målt en dybde

til fjell på ca. 3 m (ref 22). Antatt overdekning er ca. 13 m.
Sone III

Lineament registrert ved kartstudier og i felt. Den antatte svakhetssonen vises i dagen

mellom profil 6780-6830 som et tydelig øst-vestvendt dalsøkk, og krysser traseen med ca.

80°. I overflaten er sonen fylt av sand og vegetasjonsdekke. En bekk krysser traseen i ca.
profil 6800. Det antas at sonen har et relativt vertikalt forløp ned i grunnen, men det er

usikkerhet knyttet til mektighet i dypet. Totalsonderinger av tidligere tunneltrasé ca 50 m

offset har målt en dybde til fjell på ca. 3 m (ref 22). Den totale overdekningen er om lag 13
meter. Det er knyttet usikkerhet til faktisk bergoverdekning.
Sone IV
Lineament registrert ved kartstudier og i felt. I dagen er det observert en nord-sørorientert

antatt svakhetssone Sone IV mellom profil 7200 – 7240, i «jammerdalen». Dallen er tolket til
å være forkastet ned i forhold til Bergåsen. Sonen krysser traseen med om lag 90° og er ca.

45 meter bred. Totalsonderinger og prøvegraving viser løsmassemektigheter på 2-3 m, som
gir en bergoverdekning på ca. 30 m (ref 23).

Sone V
Lineament registrert ved kartstudier og i felt. I dagen krysser sonen planlagt trase med ca

80° mellom profil 7550-7580. Storlarsbekken renner i dalen som representerer den antatte
svakhetssonen i profil 7575, hvor det er bergblotning. Terrengoverflaten i sonen er fylt av

blokker, stein og vegetasjonsdekke. Sonen går trolig ned i dypet med om lag vertikalt forløp,

og det er knyttet usikkerhet til mektighet av sonen ved tunnelnivå. Bergoverdekning er
omtrent 15 m.
Sone VI
Lineament registrert ved kartstudier og i felt som en forsenking i terrenget, med

vegetasjonsdekke. Den antatte svakhetssonen krysser traséen med ca. 70° i profil 8070-

8110. Svakhetssonens forløp og mektighet i dypet er usikker, men det kan antas et vertikalt

forløp. Det er ikke utført totalsonderinger, og total overdekning er ca. 30 m.

Bergklassifisering etter Q-metoden
Ved bergklassifisering etter Q-metoden benyttes seks ulike parametere som beskriver

oppsprekking, sprekkekarakter, vannforhold og spenningsforhold til å beregne en Q-verdi
som en tallfesting av bergmassens kvalitet (ref 13). Formelen for Q-verdien er slik:

Q = RQD/Jn ⋆ Jr/Ja ⋆ Jw/SRF

1. RQD = tall for oppsprekking av bergmasse
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3. J r = tall for sprekkeruhet

4. J a = tall for sprekkeomvandling
5. J w = tall for sprekkevannstrykk

6. SRF = spenningsreduksjonsfaktor
Klassifisering etter Q-metoden egner seg best for kartlegging under driving av tunnelen,

men kan anvendes ute i felt. I soner med tettest oppsprekking vil blokkstørrelsen (RQD/Jn)
være minst, og der dette sammenfaller med leirfylte slepper vil også skjærfastheten på

sprekkeplanene (Jr/Ja) bli liten. Selv med en relativt gunstig aktiv bergspenning (Jw/SRF),
antas det at Q-verdier kan bli så lave som 0,01-1 i de dårligste sonene, tilsvarende

«ekstremt dårlig» til «svært dårlig», dvs. klasse E-F i henhold til Q-systemet.

Bergmassekvalitet
Kalkstein, granitt, metasedimentvulkanitt (pakke av metasediment og amfibolitt) anses som
hovedbergartene. Det bemerkes at V01, det ingeniørgeologiske kartet, består av to typer

kart: Et plankart som viser traseen med tolket geologi og et lengdeprofilkart som viser de
tolkete geologiske forhold i dypet. På grunn av at bergartene i området er preget av

skyvedekker er det på dette stadiet usikkert hvilke bergarter som faktisk vil påtreffes under
drivingen.

Håndbok N500 fra Statens vegvesen (ref 14) gir føringer på hvordan bergmassene skal

klassifiseres under driving av vegtunneler. Inndelingen er basert på klassifiseringen fra Qsystemet. Ut fra geologisk kartlegging, ingeniørgeologisk vurdering jfr. Q-metoden og en

helhetsvurdering, er det laget en oversikt på fordeling av bergklasser for denne tunnelen, se
tabell 1.

Tabell 1: Antatte bergklasser for tunnel, 2020 meter lang.
Bergklasse

Q-verdier

Antatt % fordeling langs tunnelen

A/B

God

100 - 10

20,0 %

C

Middels

10 - 4

42,0 %

D

Dårlig

4-1

28,0 %

E

Svært dårlig

0,1-1

8,5 %

F

Ekstremt dårlig

0,01-0,1

1,5 %

Det er viktig å merke seg at klassifiseringen over er en geologisk tolkning. Detaljkartlegging

under driving er nødvendig for å dokumentere hvordan de geologiske og ingeniørgeologiske

forholdene i tunnelen virkelig er. Det endelige sikringsomfang fastsettes derfor som et

resultat av kartlegging på stuff under driving av tunnel.
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Naturfarevurderinger
4.6.1

Skredfarevurderinger

Ifølge aktsomhetskart fra NVE ligger kun nordre påhugg innenfor teoretisk mulig

utløpsområde for skred. Det er gjort vurderinger av den reelle sannsynligheten for skred i

påhugg og forskjæringer. Dette er omtalt i egen skredfaglig rapport (ref 21). Nedenfor er det

gitt en sammenstilling av konklusjonene for reell skred- og flomfare i påhuggsområdene.
Nordre påhugg

Indikert i aktsomhetsområde for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred, se figur 10.
Jordskred
Området består av bart fjell, stedvis tynt dekke, hvor det er lite sannsynlighet for jordskred.
Snøskred
Nordre påhugg for tunnelen er dekket med granskog og det er ikke funnet typiske

løsneområder for snøskred. Det er ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terreng.
Det vurderes som liten sannsynlighet for snøskred.

Steinsprang og isskred
Det er ikke funnet utstikkende bergknauser som løsneområder for stein eller is, eller tegn til
ur i terreng ved nordre påhuggsområdet. Det vurderes som liten sannsynlighet for

steinsprang og isskred, men mindre løsneområder kan ikke utelukkes. Området må befares

nærmere for å vurdere behov for arbeidssikring. Som permanent sikring vurderes portal som
tilstrekkelig.

4.6.2

Flom

Søndre påhugg
Søndre påhugg er innenfor aktsomhetsområdet for flom (ref 11). Det er ikke registrert

hendelser med flom over veg på eksisterende E6. De kartlagte flomsonene til 200 års flom
fra Vefsna berører ikke planlagt vegtrasé. Kartlagte flomsoner har høyere pålitelighet enn

genererte aktsomhetskart, og planlagt vegtrasé vurderes dermed som generelt uten

flomfare.
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Figur 10: Aktsomhetskart for steinsprang, snøskred og jord -og flomskred for nordre påhugg (ref 11)

Beskrivelse av påhuggsområder
4.7.1

Generelt for begge påhuggsområder

Løsmasser må fjernes minimum to meter fra begge forskjæringskantene og over selve

påhuggflaten (ref 14). Løse blokker må sikres/fjernes før arbeidet med selve tunnelen tar til.
Bergskjæringsveggene skal utformes iht N200, med helling 10:1, uten hyller. Det er viktig

med pallvis uttak av selve forskjæringen mens den fortløpende sikres, mens høyden gjør det

mulig. Sikringen skal tilpasses geologiske forhold. Se anslag om sikring og sikringsomfang i
kapittel 5.5.

4.7.2

Påhugg sør, profil 6160

Søndre påhugg er planlagt på Vollen i profil 616o. Forskjæringen til tunnelen starter i profil
6040, Terrenget heller slakt nedover fra nordvest slik at venstre forskjæring blir lengre og
høyere enn den høyre. Venstre forskjæring er om lag 95 m lang og maksimalt 15 m høy.

Høyre forskjæring er ca. 70 m lang maksimalt 10 m høy. Venstre hjørne av påhugget er

regulert tett opp til jernbanefyllingen, og påhuggsflaten er skråstilt med ca. 60 grader. På

grunn av nærheten til jernbanefyllingen, anbefales det sømboring av påhuggsflaten og
venstre forskjæring.

Terrenget i påhuggsområdet er slakt og preges av løsmasser og vegetasjon, med noen

bergblotninger. Ut fra det foreliggende materiale (bergoverflate basert på totalsonderinger
og innmåling av bart berg) er det en bergoverdekning på ca. 5 meter i profil 6170 og

tilsvarende ca. 7 meter i profil 6180 (ref 23). I profil 6190 er antatt bergoverdekning ca. 10
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-----------------------------------------------------------------------------m. Bergarten i det søndre påhugg er kalkstein, se figur 5 og V01. Det renner en bekk over

påhuggsområdet som skal ledes bort fra påhoggsområdet før tunneldrivingen starter.
Det er i forskjæringene flere områder der det vil bli løsmasseskjæringer på toppen av

bergskjæringene. Etter avdekking må sikring av løsmasseskjæringene vurderes spesielt.
Anbefalt portallengde er 2 m kontaktstøpt del og 15 m frittstående del. Detaljvurdering må
gjøres på byggeplan. Det skal benyttes tunnelportal med trompetform, og støttemurer inn
mot portal skal utføres i naturstein (ref 24)

I tilknytning til sprengning nært og under jernbanen må sprengningen til byggingen av

tunnelen justeres slik at vibrasjonene er innenfor rystelseskravene i NS 8141:2001 (ref 15).
Se eget kapittel 6.1.

Figur 11: Modell av planlagt søndre påhugg, profil 6160.

4.7.3

Påhugg nord, profil 8175

Det nordre påhuggsområdet er planlagt i terrenget ovenfor Stengvassbekken i profil 8175.

Forskjæringene skjærer inn i berg om lag 90° på terrenget ca. i profil 8200 og er antatt å

fortsette derfra som forskjæring inntil påhuggsflate i ca. profil 8175. Terrenget her går steilt

opp fra Stengvassbekken i profil 8200 mot påhuggsflaten ca. 25 meter lenger sørvest, se

V01. Forskjæring fram til påhuggsflate ca 20 m lang og maksimalt 20 meter høyt på venstre

side, og 15 m lang på høyre side og maksimalt 12 m høy. løsmassemektigheten ikke er kjent

(ref 23). Ved befaring består terrenget av bart fjell og blokker, og stedvis tynt

vegetasjonsdekke.. Rett overfor planlagt påhuggsflate er det en liten avsats på noen meters
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-----------------------------------------------------------------------------bredde, før terrenget fortsetter å stige bratt oppover. Det er viktig å arbeidssikre for løse
blokker over påhugget.

Det nordre påhugget ligger i bergartsgrensen mellom granitt og kalkstein, se figur 5 og V01.
Det er observert karst like over påhugget slik at dette må antas påtruffet i tunnelrommet, se

V01.

Anbefalt portallengde er 2 m kontaktstøpt del og 13 m frittstående del. Detaljvurdering må

gjøres i byggeplan. Detaljvurdering må gjøres på byggeplan. Det skal benyttes tunnelportal

med trompetform, og støttemurer inn mot portal skal utføres i naturstein (ref 24)
Etter forskjæringene blir det bru over Stengvassbekken.
Jernbanelinjen ligger om lag 170 meter øst for påhuggsområdet.

Figur 12: Modell av planlagt nordre påhugg, profil 8175.

Sikringsarbeider og sikring
4.8.1

Forskjæringer

Vurdering av sikringen av forskjæringene er utført etter retningslinjer i håndbok N200
Vegbygging (ref 14)]. Funksjonskrav for skråninger og skjæringer i berg i N200 er

«Bergskjæringer skal etableres slik at det ikke er fare for nedfall av stein og is på veg.

Bergskjæringer bør etableres slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20 årene.
Det samme gjelder rensk og sikring av løsmasse på skjæringstopp.»

I denne rapporten påpekes sikring av forskjæringene og eventuell sikring av løsmassene

over. Det er planlagt portal som dekker forskjæringene ved begge påhuggsområdene slik at

sikringen som omtales i det videre er for å oppnå god kontur og dermed stabilitet samt som
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-----------------------------------------------------------------------------arbeidssikring. Foruten bergsikring skal forskjæringene være rensket, utført som maskinell
rensk og spettrensk. Etter dette vurderes endelig behov for permanent sikring. For å

underlette utførelsen av permanentsikring anbefales det at vurderinger utføres etter hvert

som man sprenger seg ned i skjæringen. Tabell 2 angir type og estimert mengde sikring til
søndre og nordre forskjæring i tunnelen. Endelig omfang må vurderes etter at skjæringene
er utsprengt og rensket.

Det skal renskes løsmasser 2 m inn fra skjæringstopp for å hindre nedfall av løsmasser

underveis i anleggsfasen.

4.8.2

Påhugg

Forbolting (spiling) vil være aktuelt i/ved begge påhuggene. Eksakt plassering og hvor
omfattende forboltingen skal være, avgjøres etter at man har fått avdekket og vurdert
bergoverflaten i påhuggsflaten.

En typisk sikring av påhugget med forbolting (spiling) kan utføres på følgende måte, se også
håndbok V520 (ref 16). Hele påhuggsflaten renskes for løs stein, låseblokker og fotstein

sikres med bolter. Det skal settes opp ei indre eller nedre spilingrast hvor en benytter 8

meters bolter av typen kam 32 mm. Spileboltene skal ha ei stikning oppover på 15º - 20º.

Avstanden mellom spileboltene er ca. 50 cm og det skal settes en øvre spilerast over den

nedre, slik at et saksemønster dannes mellom rast 1 og rast 2. Avstand mellom spileboltene

i rastene skal være ca. 60 cm, se figur 12 og 13. Til sammen utgjør de to buer. Konturen må
ha en perfekt bue for å bære maksimal last. Den nedre og øvre spilerast skal henges opp

etter 3-metersbolter. Det kan enten settes opp band mellom rastene og boltene, eller så kan

buen forsterkes ved at det legges armeringsjern som flettes mellom boltene og bindes opp

på spilingboltene. Dette kan redusere behovet for opphenging med bånd. Deretter skal de to

enkeltbuene sprutes inn med sprøytebetong. Byggherre og entreprenør må vurdere om dette

er ugunstig å gjøre hvis det er frost og ising, eller om dette må utsettes til forholdene tillater
det. Endelig kan en starte med forsiktig sprenging av påhugget med reduserte salvelengder.
Det kan bli aktuelt å bruke ekstra bolter for opphenging av fjellbåndene over spilingradene.
Fjellbåndene festes til spilingboltene med vanlig jernbindertråd. Selve påhuggsflaten bør

avrettes med sprøytebetong før man monterer på fjellbånd. Det sprenges med delte salver

der salvelengden er 2,5 – 3 meter. Først sprenges salve for pilot og deretter for tunnelheng.

Det må lades ekstra forsiktig i heng og boringen må være svært nøyaktig. Her tolereres ikke
avvik.

Det spiles for hver salve innover inntil en er kommet inn i område med tilfredsstillende

bergoverdekning og bedre bergmassekvalitet. Salvelengden skal ikke overstige 3 meter før
en har bergoverdekning på mer enn fem meter. Dette gjelder spesielt for påhugg sør.
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Figur 13: Eksempel på påhuggsflate med en nedre spilingrast i rødt og en øvre i gult. i rastene skal spileboltene
ha ei stikning oppover 15° - 20°. Avstanden mellom spileboltene i radene er ca. 50 cm og mellom radene ca. 60
cm.

Figur 14: Eksempel på påhuggsflate der begge rastene er monterte. I tillegg er det lagt armeringsjern innflettet
mellom boltene og bundet opp spilingboltene. Til slutt påføres sprøytebetong, som vist på bildet.
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Tabell 2: Type og mengde sikring til søndre og nordre forskjæring i tunnelen.
SIKRINGSTYPE

ANTALL

ENHET

3 meters bolter - fullt innstøpte

80

Stk.

4 meters bolter - fullt innstøpte

50

Stk.

5 meters bolter - fullt innstøpte

40

Stk.

3 meters bolter - endeforankret

25

Stk.

Bånd

100

Stk. (à 3 meter)

Nett

1000

M²

Sprøytebetong

500

M³

Tørrmur

150

Lm

Forbolter

170

Stk.

Forskjæringene og påhuggsflater blir ca. 2300 m² og med 1 bolt/15 m². Antall forbolter er

beregnet etter 1 forbolt/1,5 meter over total forskjæringskant og påhugg, totalt ca. 250 m.

4.8.3

Tunnel

Bergmassekvaliteten beskrives med Q-verdier og berget sikres etter tabell 6.1 i N500. For

Tunnel 1 er det tatt utgangspunkt i feltkartleggingen og tolkninger av kjerneboredata for

bestemmelse av Q-verdier og sikringsomfang. Ut ifra helhetsvurdering og Q-verdiene skal
det beregnes sikringsomfang med hensyn på bolter, sprøytebetong og annen sikring.

De utregnede Q-verdiene på stuff er med på å illustrere bergmassekvaliteten og følgelig de
sikringsklassene som er behov for i tunnelen. Plasseringen på havarinisjer og siktutvidelser

må detaljprosjekteres i byggefasen. Plasseringen må være slik at en unngår områder med
svært dårlig bergmasse, svakhetssoner osv. Sikringsmengdene for havarinisjene skal

tilpasses sikringsmengden i en T12 tunnel. Boreriggen må være utstyrt med MWD (BPT –
Borehullsparametertolkning).

Driving av tunnelen vil foregå for det meste i kalkstein og granitt, med sporadiske innslag av
metasedimentvulkanitt og amfibolitt. Generelt er bergartene kompetente unntatt der de har
stor grad av skifrighet, sprøhet, forvitring og med karst. Videre skal det krysses områder

med mindre overdekning og trolig lave innspenninger.

Den planlagte tunnelen vil kunne bygges med et moderat til tungt sikringsomfang. Basert på
optimalisering i samband med levetidskostnader er det krav til minimum 8 cm tykkelse på
sprøytebetong i heng og øvre deler av vegger gjennom hele tunnelen. Det vil dessuten bli
boltet gjennom hele tunnelen både som arbeidssikring og permanentsikring. Det kan bli
behov for tyngre sikring som buer og forbolter (spiling) i forbindelse med

påhuggsområdene, der det er lite overdekning, og der vi antar kryssing av svakhetssoner. I
tillegg kan det bli behov for injeksjon. Håndbok N500 (ref 2) knytter hver bergklasse til en

sikringsklasse med sikringsmetoder tilpasset geologien, se tabell 2. Sikring, metode og
omfang er basert dels på N500 (ref 2) og delvis på Q-systemet.
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Sikringsklasse - permanentsikring

A/B

Sikringsklasse I

Lite oppsprukket
bergmasse
Midlere sprekkeavstand >
1m.
Q = 100 – 10
Moderat oppsprukket
bergmasse.
Midlere sprekkeavstand
0,3 – 1 m

C

Q = 10 – 4
Tett oppsprukket
bergmasse eller lagdelt
skifrig bergmasse
Midlere sprekkeavstand <
0,3 m.

D

E

% av tunnel

Meter i tunnel

20

405

42

848

28

566

8,5

171

1,5

30

Spredt bolting
Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm
Sikringsklasse II
Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm
Systematisk bolting c/c 2 m
Sikringsklasse III
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 100 mm

Q=4-1

Systematisk bolting c/c 1,75 m

Svært dårlig bergmasse

Sikringsklasse IV
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm

Q = 1 - 0,2

Systematisk bolting, c/c 1,5 m

Q = 0,2 - 0,1

Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm
Systematisk bolting, c/c 1,5 m
Armerte sprøytebetongbuer. Buedimensjon
E30/6 ø20 mm, c/c buer 2–3 m. Buene boltes
systematisk, c/c bolt = 1,5 m, boltelengde 3–4
m
Sålestøp vurderes

Ekstremt dårlig
bergmasse.

F

Sikringsklasse V
Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150–250
mm

Q = 0,1 - 0,01

Systematisk bolting, c/c 1,0 – 1,5 m
Armerte sprøytebetongbuer
Buedimensjon D60/6+4, ø20 mm, c/c buer
1,5– 2 m Buene boltes systematisk, c/c 1,0
m, boltelengde 3–6 m Doble buer kan
erstattes med gitterbuer.
Armert sålestøp, pilhøyde min. 10 % av
tunnelbredden

Tabell 3: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser for tunnelen, 2020 meter lang.

Kommentarer til tabell 3, under:
•

Sikringsangivelse i tabellen gjelder utsprengt tunneltverrsnitt for T8,5 – T12,5.
Bergsikring i andre tverrsnitt skal dimensjoneres spesielt.

•
•

Salvelengden skal reduseres minimum fra og med sikringsklasse E/IV.

Det skal ved driving inn mot svakhetssoner og andre kritiske partier etableres en

sikringssone foran sonen. Avstanden til sonen fra stuﬀ bestemmes på grunnlag av

tilgjengelig informasjon og grad av usikkerhet, minimum 8-10 meter.
•

I sikringsklasse I kan behovet for systematisk bruk av sprøytebetong vurderes.
Sprøytebetong skal sprøytes ned til minimum kjørebanenivå.

•

For beskrivelse av stabilitetssikring, se håndbok V520 (ref 18).
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-----------------------------------------------------------------------------En beregning basert på ovennevnte klassifisering gir følgende estimerte sikringsbehov for
tunnelen:
•
•
•
•

9320 stk. radielle bergbolter (4,61 bolter/lm)

2010 stk. forbolter (1,00 bolter/lm)

5471 m3 sprøytebetong (2,71 m3/lm)

49 stk. sprøytebetongbuer (0,02 bue/lm)

En mer detaljert fordeling på boltetype og -lengde, samt type sprøytebetong og sikringsbuer
er presentert i tabellene under. Det er gjort et forsøk på å gjenspeile det mest sannsynlige
behovet, og samtidig ta høyde for uforutsette behov for alle aktuelle sikringsmidler.

4.8.4

Bolter

Boltene kan variere mellom kombinasjonsbolter og fullt innstøpte bolter, avhengig av

behovet for å oppnå umiddelbar sikring. Det anbefales å settes 100 % av boltene på stuff.

Alle boltene skal inngå i den permanente sikringen.

Selv om det ikke forventes spenningsproblemer og/eller sprakefjell, anbefales det å ta med
ca. 20% endeforankete bolter av totalen.

Tabell 4: Anslåtte mengder radiell boltesikring, 9300 stk.
BOLTELENGDE

FORDELING

ANTALL

MERKNAD

4 meters bolter

ca. 60 %

5600

Heng, vegger opp til 4,5 meter over såle samt i nisje for tekniske rom

5 meters bolter

ca. 40 %

3700

Heng i breddeutvidelser og ellers i områder med økt spennvidde

4.8.5

Forbolter

Forbolter brukes for å beholde profilet der det er potensiell risiko for tap av dette og brukes
oftest i påhugg, svakhetssoner og soner med mye oppsprukket berg. I utgangspunktet er

kamstål Ø 32 mm planlagt brukt, med 6 - 8 meters lengde. Hovedmengden legges til 6-

meters forbolter, da dette er godt tilpasset reduserte salvelengder (på 2,5 meter). Berget er
stedvis meget oppsprukket på steder, og det kan der være vanskelig å bore tilnærmet

horisontalt og få inn boltestål etterpå. Derfor er også selvborende stag tatt med. Forboltene

settes med ca. avstand c/c 250-300 mm i vifteform rundt profilet og vinkles 7°. Omfang,

lengde o.l. på forbolting bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Det tas med fjellbånd i forbindelse
med forboltene, da det ofte er praktisk å henge opp forboltene med bånd.
Tabell 5: Anslåtte mengder forbolting, 2010 stk.
FORBOLTER

ANTALL

MERKNAD

6 meter

1200

Ø 32 mm

8 meter

550

Ø 32 mm

6 meter – selvborende stag

260

Spesifikasjon

Bånd

4000

Á 3 meter, til påhugg og evt. opphenging av bolter før buer.
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4.8.6

Sprøytebetong

Sprøytebetongen skal i hovedsak ha stålfiber. Energiabsorbsjonsklassen varierer med

sikringsklasse, mellom E700 og E1000. Sprøytebetong uten fiber brukes i forbindelse med
sprøytebetongbuer og portal, der det skal benyttes membran.
Tabell 6: Anslåtte mengder sprøytebetong, 5471 m3.
SPRØYTEBETONG

FORDELING

MENGDE m³

MERKNAD

E700

65 %

3560

Sikringsklasse I og II (bergklasse A/B og C)

E1000

30 %

1640

Sikringsklasse III, IV, V og VI.

Uten fiber

Lite (5 %)

271

Portal og buer

4.8.7

Buer

Sprøytebetongbuer brukes i større grad som tung sikring framfor full utstøping. Buene skal

utføres med jevn, positiv krumning, dvs. med geometri i vertikalplanet tilsvarende teoretisk
profil parallellforskjøvet ut fra tunnelaksen. Det er svært viktig at sprøytebetongbuene blir

fundamentert sikkert og godt, noe som regel gjøres med god radiell forankring. Armeringen

i buene skal være Ø 20 mm og leveres ferdig bøyd. Sprøytebetongen i selve buene skal være
uten fiber. Buene skal kombineres med radielle bolter og bygges oftest som enkeltarmerte,

men kan også være dobbeltarmerte etter behov. Håndbok V520 Tunnelveiledning (ref 16.)

gir nærmere beskrivelse av utførelse.
Tabell 7: Anslåtte mengder buer, 49 stk.
BUER

ANTALL

MENGDE ARMERING (KG)

MERKNAD

Enkeltarmerte 6-jerns buer på
og bak stuff

20

7000

Buelengde 22 m, armeringsvekt per bue 350 kg

Dobbeltarmerte 10-jerns buer
på og bak stuff

29

16 820

Buelengde 22 m, armeringsvekt per bue 580 kg

Forankringsbolt Ø25, 4 m

105

Settes radielt som nedre bolt i buen, ihht.
Tunnelveileder (ref 16)

Anvendelse av bergmasser
Det er ikke tatt bergprøver for analyser langs planlagt trasé. Det er gjort analyser av

granitten i andre deler av planområdet som ikke er godkjent til bruk til bære- og/eller

forsterkningslag.

Hvis det ansees som aktuelt å benytte bergmassene til bære- og/eller forsterkningslag, må
styrke- og slitasjeegenskapene undersøkes nærmere ved hjelp av laboratorieanalyser. I

første omgang må det utføres analyser for å bestemme Los Angelesverdi (LA) og Micro

Devalverdi (MD). Dersom materialene tilfredsstiller krav til disse parameterne må det utføres
produksjonskontroll iht. håndbok N200 Vegbygging (ref 14). Vegteknolog bør kontaktes før
prøvetaking og ved vurdering av resultater fra laboratorieanalysene.
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HYDROLOGI OG MILJØHENSYN - TOLKNING
Vannforhold i tunnel og miljøhensyn
Vannlekkasjer i tunnelen forventes som punktlekkasjer i sammenheng med sprekker og

svakhetssoner. I tillegg forventes det i noe omfang vann i påhuggsområdene hvor det kan
forventes å påtreffe dagfjell, samt gjennom svakhetssonene.

Kartlegging viser at planlagt tunnel trolig vil komme til å gå i karst og karstlandskap med
ukjente mengder vann. I planlagt tunnel er det stor sannsynlighet for å treffe på karst

(grotter, hulrom, elver o.l.) i kalkrike bergarter langs hele tunnelens lengde, og det kan
forventes innlekkasje ved påtreff av karstfenomen.

Det renner en bekk i profil 6800 og i profil 7575 renner Storlarsbekken. Dette områder hvor

det er potensial for større innlekkasje.

Feltbefaringer og andre studier har ikke avdekket ømfintlige landskapstyper tilknyttet

tunnelen og nærområdene.

Utslipp av anleggsvann i forbindelse med byggingen av tunnelen kan medføre problemer for
flora og fauna. Vefsna er et vernet vassdrag. Utslipp av anleggsvannet må håndteres på en
miljømessig tilfredsstillende og god måte. Avrenning fra tunnelen, både i anleggsfasen og

senere, behandles i samsvar med utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Nordland.

Sonderboring
Sonderboring foran stuff gjøres for å avdekke mulige store vannlekkasjer. Det gjøres også
for å undersøke generell geologi, samt beliggenhet, omfang og vann i svakhetssoner.

Følgelig anbefales det at tunnelen undersøkes systematisk med sonderboringer foran stuff

inn mot svakhetssonene og i kalkrike områder. Det gjelder fra søndre påhugg profil 61606964, profil 7180-7250, 7550-7614 og 7789- 8175 nordre påhugg.

Sonderboringene gjøres vanligvis med 24 meters lengde, minimum 3 hull pr. omgang, for å

få et godt bilde av geologien og lekkasjeførende sprekker. Overlappet er på ca. 5 meter.

Vann- og frostsikring
Hele tunnellengden skal vann- og frostsikres, totalt. 2010 meter. Vann- og frostsikring blir

detaljert og fastsatt på grunnlag av dimensjonerende frostmengder utfra Statens vegvesen
håndbok N500 og N200 (ref 2 og 15).

Ved fastsettelse av kriterier for dimensjonering legges frostmengden F10 (h°C) til grunn. F10
betyr at frostmengden overskrides 1 gang i en 10-års periode. For Grane kommune er F10

lik 24 000.
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ANBEFALINGER, KRAV OG FORSLAG TIL VIDERE
UNDERSØKELSER

Krav til begrensning av vibrasjoner ihht NS8141
Veiledende grenseverdi for vibrasjoner fastsettes ut fra NS8141:2001 (ref 15). Standarden
omhandler grenseverdier for vibrasjoner i byggverk på grunn av grunnarbeider slik som

sprengning, og gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament. Grenseverdien beregnes ut
fra grunnforholdsfaktor, byggverksfaktor, avstandsfaktor og kildefaktor.

Det er ingen bygninger innenfor 100 m fra sprengningssted i forbindelse med
tunneldrivingen.

Iåstunnelen jernbanetunnel ligger om lag 200 m nord for søndre påhugg, og tunneltraséen
går i økende avstand ca. 140-230 m vest for jernbanetunnelen fram til ca. profil 6500.

Veiledende grenseverdi for vibrasjoner i Iåstunnelen er beregnet til 22,75 mm/s.

Det skal utføres vibrasjonsmålinger på venstre vegg i tunnelmunningen av Iåstunnelen.

Måling av sprengningsrystelser skal gjennomføres iht. NS8141:2001(ref 15). Se egen
fagrapport for oppfølging og tiltak (ref 25)

Tetthetskrav til tunnel
Konsekvensen og sårbarheten ved en eventuell drenering av terrenget over tunneltraséen er

ansett som liten. Eventuell større innlekkasje anbefales håndtert ved injeksjon kun dersom

innlekkasjen er så stor at det forhindrer tunneldrivingen. Det kan bli behov for systematisk
injeksjon ved påtreffing av karst og gjennom svakhetssonene, spesielt der det renner bekk

på overflaten.

Det foreslås et krav om maksimal innlekkasje i tunnelen på 100 L/minutt/100 meter for

svakhetssone III og V. Metodikk er terskelmålinger og målinger på stuff ved påtreff av vann.

Miljøgeologi
Med miljøgeologi menes her problemstillinger knyttet til radioaktivitet og syredannede

bergarter som kan gi sur avrenning. Bergarter kan ha et syredannende potensial som følge

av sulfidforvitring, som videre kan medføre sur avrenning fra deponerte masser ut i bekker,
elver og grunnvann. Påtreffes bergarter med syredannende mineraler og tungmetaller, må
sprengsteinmassene håndteres og/eller deponeres som spesialavfall etter

forurensningsloven, se veileder om deponering av syredannede bergarter (ref 20).
NGUs aktsomhetskart for radon viser en høy grad av radon i berggrunnen (ref 12).

Radongass genereres fra nedbryting av radioaktive U/Th/K-kjerner og kan sammen med

gammastråling utgjøre ei utfordring knyttet til HMS og/eller deponering. Radioaktive kjerner
har vanligvis utspring fra granitter, men kan via geologiske prosesser som metamorfose og
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-----------------------------------------------------------------------------forvitring anrikes til høye konsentrasjoner i andre bergarter og andre steder enn opprinnelig.
I planområdet er det ifølge NGU (ref 12) moderat til høy aktsomhetsgrad. Arbeidsmiljøtiltak,
som måling av radon og verneutstyr, skal ivaretas under drivingen. Måling av radon og
verneutstyr må vurderes under drivefasen. God ventilasjon sørger normalt for at

konsentrasjonen av radon holdes på et lavt nivå.

Med bakgrunn i feltobservasjoner forventes ikke betydelig sulfidinnhold, selv om det skal

drives i metavulkanitt som kan ha sulfidmineralisering. Utbredelsen av mineraliseringen er

antatt begrenset, og det påtreffes trolig lite metavulkanitt. Det forventes ikke at sur

avrenning fra sprengtsteinsmasser, men problemstillingen kan bli aktuell dersom det
påtreffes større sulfidmineralisering.

Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen
Ingeniørgeologisk kartlegging skal utføres i henhold til N500 (ref 2). Hver salve skal

kartlegges før det bestemmes sikring som bolt, sprøytebetong osv. Personell som utfører
geologisk kartlegging bør ha ingeniørgeologisk kompetanse, herunder:
•
•
•
•
•
•

Kjennskap til de utførte grunnundersøkelsene.
Kjennskap til innholdet i denne rapporten.

Erfaring med kartlegging etter Q-metoden.

Erfaring med å beslutte omfang og metoder for permanentsikring av tunneler.

Kjennskap til sårbarhetsanalysen for prosjektet.

Kjennskap til innholdet i N500 og V520 (ref 2, 16).

En gunstig ordning er at kartleggingen utføres av et team bestående av kontrollingeniører
og/eller ingeniørgeologer i samarbeid med erfaren geolog/ingeniørgeolog som har det

overordnede ansvaret. Det er et tidkrevende og omfattende arbeid. Kontrollingeniørene

og/eller ingeniørgeologen har ansvaret for å legge det innsamlete geologimateriale inn i
Novapoint Tunnel. Følgende må inngå i dokumenteringen av de geologiske forholdene:
•
•

Tegning/skissering av geologiske forhold og geologiske data under driving av tunnel.

Foto av hver salve; et oversiktsfoto med hele stuffen, heng og vegger, så et foto av
venstre og høyre side. Er det spesielle og/eller avvikende forhold må disse også

fotodokumenteres. Dette gjøres etter vask av bergflater og før betongsprøyting.
•

Innlegging av geologiske data i programvaren Novapoint Tunnel, med sammenstilling
og kontroll mot utført sikring.

•
•

MWD-avlesninger –vurderinger og -tolkninger.

Prøvetaking av leirmaterialer fra svakhetssoner, sprekker og slepper for videre
analyser i laboratorium.

•

Deformasjonsmålinger i større svakhetssoner, særlig ved påvisning av (svelle)leire.

Ansvarlig ingeniørgeolog skal påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologisk
sluttrapport for tunnelen.
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Dokumentasjon av utført sikring
Utført sikring bør dokumenteres i henhold til krav gitt i prosesskoden for tunneler,

hovedprosess 3 i Håndbok R761 Prosesser (ref 18). Dette gjelder både omfang av utført

sikring, prøvetrekking og prøvetaking. En fornuftig og god dialog mellom byggherre og

entreprenør er ønskelig, slik at prøvetaking og prøvetrekking utføres på de mest kritiske
områdene av tunnelen.

Anleggstekniske forhold
Tunnelen går på stigning fra sør mot nord. Av hensyn til drivevann og eventuell innlekkasje
anbefales det driving fra én retning fra sør.

Ved kryssing under jernbanesporet på Vollen, må sprengning utføres mellom togpasseringer
og med hovedsikkerhetsvakt til stede.

Forslag til videre undersøkelser
1. Det bør vurderes om det er nødvendig med totalsonderinger for

bergoverdekningen for tunnelen i enkelte områder. Mellom profil 6730 – 6770 bør

det vurderes om de foreliggende undersøkelsene er tilstrekkelige til en i stor nok
grad kan være sikre på at det er god nok bergoverdekning i hele dette området.

2. Det anbefales ytterligere kartlegging med fokus på miljøgeologi-problemstillinger.
Det planlegges kartlegging med XRF langs traséen våren 2020.

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
Foruten karst er det ikke påvist spesielle forhold som påvirker drivingen av tunnelen.
Nedenfor følger en del forhold som kommenteres. Listen er ikke uttømmende:
•

I og ved tunnelpåhuggene, må løsmassene og eventuelle løse blokker arbeidssikres

før anleggsarbeidene tar til. Spesielt gjelder dette nordre påhugg, da det er bratt og

blokkete terreng over påhugget.

•

Ved kryssing under jernbanetraséen må det være dialog med Bane NOR for å avtale

sprengning mellom togpasseringer og det skal være hovedsikkerhetsvakt på

anlegget.

•

Radon og steinstøv i tunnel må håndteres under driving med blant annet god

ventilasjon, målinger og bruk av verneutstyr.
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