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Sammendrag

Som en del av Prosjekt E6 Helgeland skal Statens Vegvesen bygge ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien i Grane kommune,
Nordland fylke. Store deler av vegtraséen er lokalisert på vestsiden av Vefsna-dalføret og i hovedsak vest for Nordlandsbanen.
Som en del av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en tilstandsvurdering av jernbanen (Iåstunnelen, falkflågtunnelen og
bergskjæringer). To jernbanetunneler er ikke vurdert, grunnet stor avstand til planlagt tunnel (>300 m).
Iåstunnelen består av kalkstein og metavulkanitt, og har minimalt med fjellsikring. Falflågtunnelen består av granittisk gneis, og
deler av tunnelen er sikret med betonghvelv.
Veiledende grenseverdi for vibrasjoner er fastsatt ut fra NS8181:2001. Det er beregnet grenseverdier for sprengningsarbeid som er
innenfor 150 m fra jernbanen, og det skal gjennomføres vibrasjonsmålinger i Iåstunnelen og Falkflågtunnelen.
Det skal utføres en fellesbesiktelse i jernbanetunnelene mellom Statens vegvesen, Bane Nor og utførende entreprenør før sprengningsarbeidene starter. Det må gjennomføres visuell kontroll av jernbanetunnelene og/eller jernbanesporet dersom tiltaksgrensene i Tabell 4 overskrides.
Det vurderes slik at det er lite sannsynlig at vibrasjoner fra sprengningsarbeider vil føre til nedfall fra bergskjæringer langs jernbanen, men det kan ikke utelukkes. Det anbefales å kartlegge bergskjæring 1,2 og 11 langs jernbanen sammen med Bane Nor før
anleggsstart.

Emneord

Reguleringsplan, jernbanen, vibrasjoner
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1. INNLEDNING
Bakgrunn
Som en del av Prosjekt E6 Helgeland skal Statens vegvesen bygge ny E6 på strekningen
Svenningelv – Lien i Grane kommune, Nordland fylke. Store deler av vegtraséen er lokalisert
på

vestsiden

av

Vefsna-dalføret

og

i

hovedsak

vest

for

Nordlandsbanen.

Figur 1: Oversiktskart over Ev.06 Svenningelv-Lien (13.11.2019). Planlagt vegtrasé er markert
i gult, vest for jernbanen markert med svart linje. Dagens E6 er markert i rødt på andre siden av
Vefsna. Målestokk 1:40 000.
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Som en del av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en tilstandsvurdering av jernbanen.
(Iåstunnelen, Falkflågtunnelen og bergskjæringer). To jernbanetunneler er ikke vurdert, grunnet
stor avstand til planlagt tunnel (>300 m).

På bakgrunn av tilstandsvurderingene er

vibrasjonsgrenseverdier for sprengning og anbefalt oppfølging under anleggsperioden vurdert.
Rapporten redegjør også for vibrasjonsgrenseverdier for sprengning fra andre fagrapporter (ref
2,3,4) som omhandler jernbanen.

1. BEFARINGSOBSERVASJONER – FAKTADEL
Strekningen ble befart 06.02.2019 og 05.06.2019 av Ingeniørgeolog Mikael Bergman (Statens
vegvesen) og hovedsikkerhetsvakt fra Bane Nor. Under befaringen ble strekningen filmet.

Struktur- og berggrunnsgeologi

Iåstunnelen

Bergartene i tunnelen er kalkstein og metavulkanitt. Strukturgeologien består av tre
hovedsprekkesett. Første sprekkesett/foliasjon (S1) går med retning nord-sør med steilt fall;
170/70°. Andre sprekkesett (S2) går på tvers med retning øst-vest og steilt fall; 275/70°. Tredje
sprekkesett er de subhorisontale sprekkene som legger seg tilnærmet horisontal. Sprekkesettene
danner med sine strøk og fall et tilnærmet kvadratisk tverrprofil med rette vegger og heng og
kubisk i 3D, se Foto 1.

Falkflågtunnelen
Bergarten i tunnelen er en finkornet granittisk gneis. Strukturgeologien består av tre
hovedsprekkesett. Første sprekkesett/foliasjon (S1) går med retning nord-sør med steilt fall;
170/90°. Andre sprekkesett (S2) går tvers med retning øst-vest og steilt fall; 290/80°. Tredje
sprekkesett er de subhorisontale sprekkene som legger seg tilnærmet horisontal. Sprekkesettene
danner med sine strøk og fall et tilnærmet rektangulært tverrprofil med rette vegger og heng, se
Foto 5. Det går en svakhetssone som sees i terrenget som et søkk, se Figur 3.. Dette er trolig
årsaken til at det er montert fullt utstøpte betonghvelv i tunnelen.
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Bergskjæringer langs jernbanen
Det er ikke utført detaljert kartlegging av berggrunnsgeologien i bergskjæringene langs
jernbanen. I følge berggrunnskart fra NGU (ref 5) består berggrunnen av kalkspatmarmor
Kartlegginger av strukturgeologien langs ny vegtrasé (ref 2) viser at berggrunnen i hele området
er tektonisk deformert. Det er to hovedstrukturer som opptrer i planområdet; S1 og S2. S1 er
orientert- nord-sør og S2-strukturer er orientert ca. øst-vest. Foruten disse to hovedstrukturene
er det stedvis overflateparallelle strukturer og S3 som er orientert ca. nø-sv.

Eksisterende bergsikring og andre observasjoner

Iåstunnelen

Iåstunnelen befinner seg ca. 1 km sør for Trofors jernbanestasjon og er ca. 200 meter lang.
Planlagt vegtrasé går øst for jernbanen på Vollen, og krysser under jernbanefyllingen om lag
200 m sør for sørmunning av Iåstunnelen. Der går vegen inn i ny vegtunnel (ref 3). Vegtunnelen
går ca. 140 – 230 m vest for jernbanetunnelen. Se Figur 2.
Tunnelen er minimalt sikret, og det er ikke portalkonstruksjon i endene. Noen bolter er montert
i hengen. Det renner inn vann flere plasser i tunnelen. Det er montert opp PE-skumplater i deler
av tunnelen. I nordre del er det injisert ekspanderende skum for å tette mot innlekkasje. Se Foto
2 og 3.

Falkflågttunnelen
Det planlegges å sprenge ut en tosidig høy bergskjæring og en kort viltovergangstunnel (ref 4)
vest for jernbanetunnelen Falkflågtunnelen. Avstanden mellom planlagt bergskjæring og
jernbanetunnelen er ca. 100-150 m i en strekning på omkring 140 meter. Se Figur 3.
Tunnelen er sikret med flere partier full utstøpte betonghvelv, se Foto 6 og Tabell 2. Noen bolter
er montert, for det meste i hengen, se Foto 7. Det er ikke registrert vann i de blottlagte partiene.
Begge

portalene

har

betonghvelv,
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Foto
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Tabell 1: Oversikt over betonghvelv i Falkflågtunnelen
Fra KM

Til KM

Meter fra start Meter til start Lengde i meter
av tunnelen

av tunnelen

370,855

370,865

0

10

10

370,925

370,940

70

85

15

370,955

370,990

100

135

35

370,990

370,995

135

140

5

(kun

venstre vegg)
370,995

371,025

140

170

30

371,045

371,075

190

220

30

Bergskjæringer langs jernbanen

Tabell 2: Oversikt over bergskjæringer langs jernbanen
BS

Fra KM

Til KM

Lengde

Ensidig

(meter) eller
tosidig
1

367 790

367 940

150

Avstand

sprengningssted på
ny E6

Ensidig, 205-260 m
vestre
side

2

368 030

368 260

230

Tosidig, 180-210 m
vestre
side

3

368 330

368 550

220

Ensidig, 214 -240 m
vestre
side

4

368 830

368 930

200

Ensidig, 230-240 m
vestre
side

6

fra

på
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5

368 950

369 000

50

Ensidig, 270 m
vestre
side

6

369 140

369 160

20

Ensidig, 250 m
vestre
side

7

369 430

369 480

50

Ensidig, 400 m
vestre
side

8

369 840

369 910

70

Ensidig, 285 m
vestre
side

9

369 980

370 020

40

Tosidig

215 m

10

370 240

370 480

240

Ensidig, 200 m
vestre
side

11

370 755

370 860

105

Ensidig, 140-190 m
vestre
side

12

371 075

371 240

165

Ensidig, 135 m
vestre
side

Tabell 1 viser en oversikt over registrerte bergskjæringer langs jernbanen. Totalt 13
bergskjæringer langs jernbanen er registrert- Avstanden mellom sprengningssteder på ny
vegtrasé og jernbanen er på det minste 135 m i horisontallinje, og gjennomsnittlig avstand er i
overkant av 200 m. Tabell 3 viser observasjoner fra befaring langs jernbanen. Eksisterende
fjellsikring er fjellbolter. Det er i flere av bergskjæringene merker etter maskinell rensk.
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Tabell 3: Oversikt over bergskjæringer langs jernbanen mellom Trofors og Valryggen, med
observasjoner fra befaring.
BS

Fra KM

Til KM

Observasjoner

1

367 790

367 940

Ved 367 880 var det nylig nedfall på vestre side, som
ligger på kabelbru,

2

368 030

368 260

Svært smal grøft mellom bergskjæring og jernbanen.
Bergskjæring er svært høy, med tegn på nedfall tidligere
(KM 368 140). Eksisterende fjellsikring i form av bolt.

3

368 330

368 550

368 460: liten blokk med ugunstig glideplan.
368 550: noen blokker i nedre del

4

368 830

368 930

368 880, fjellsikring i form av bolt.

5

368 950

369 000

6

369 140

369 160

Veldig lav bergskjæring

7

369 430

369 480

Inn mot kulvert i nord ved 369 485

8

369 840

369 910

Veldig lav bergskjæring

9

369 980

370 020

10

370 240

370 480

370 380 litt overheng

11

370 755

370 860

Inn mot Falkflågtunnelene i nord. Bergskjæringen på
venstre side er et naturlig flåg som er høyt.

12

371 075

371 240

371 150, overheng
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3. VURDERINGER -TOLKNINGSDEL
Vibrasjoner – veiledende grenseverdier

Veiledende grenseverdi for vibrasjoner fastsettes ut fra NS8141:2001 (ref 1). 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.
Fra NS8141 [1] gjengis kap 6.2. Besiktigelse.
”Omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan tenkes å bli påvirket
av grunnarbeidet, skal besiktiges før og etter at arbeidet er utført. Som grense for det
området en besiktigelse skal omfatte, anbefales en avstand på 50 m for byggverk
fundamentert på berg og 100 m for byggverk fundamentert på løsmasser i områder
med sammenhengende bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeid skal etter
spesiell bedømming besiktigelse utføres over større avstand. Ved mindre
spreningsarbeider kan besiktigelse i mindre omfang vurderes. Eksempel på
omfattende sprengningsarbeider kan for eksempel være tunnelsprengning
(veitunnel….), større massetak og sprengning for større bygg.”

I dette prosjektet har vi beregnet vibrasjonsgrenseverdier for jernbanetunneler som er innenfor
200 m fra sprengningssted.

Tabell 4: Beregnede grenseverdier for vibrasjoner i hht NS8141:2001 (ref 1)
Parametere
Sted

Profil (E6)

Profilering Jernbanen

6200-6500
10700-11000
10900-11000
10700-11000
12 640-12 880

366 330-366 550
370850-371070
370850-371070
371 000
372 700-372990

Grunnforhold

v0=20
mm/s

Fg

Fb
km

kb
Iåstunnelen
Falkflågtunnelen søndre portal
Falkflågtunnelen nordre portal
Falkflågtunnelen hvelv
Finnsåsmyra

Berg
Berg
Berg
Berg
Sprøbruddmateriale

*Beregnet grenseverdi hvor mm/s vertikal svingehastighet

9

20
20
20
20
-

2,5
2,5
2,5
2,5
-

0,65
1,20
1,20
1,20
-

kf

1
1,2
1,2
1,2
-

Fb
kb*km*kf

0,7
0,7
0,7
0,7
-

Fd

0,46
1,01
1,01
1,01
-

dm

1,00
1,00
1,00
1,00
-

140
170
140
100
-

Beregnet
grenseverdi*

Fk

1
1
1
1
-

22,75
50,40
50,40
50,40
45,00
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Anbefalte tiltak

Iåstunnelen
Avstanden fra påhugget til ny vegtunnel (profil 6165) og sørmunningen til Iåstunnelen er 200
m. Avstanden reduseres jevnt fram til profil 6300, hvor avstanden er ca. 140 m fra ny
vegtunnel til sørmunningen av jernbanetunnelen. Avstanden øker deretter, ettersom
jernbanetunnelen går mot nord og vegtunnelen dreier mot nordvest.
Rystelseskrav Iåstunnelen
Det skal utføres vibrasjonsmålinger i Iåstunnelen i forbindelse med sprengning av nye
vegtunneler og forskjæringer, se Tabell 4 for grenseverdier. Rystelseskravet er beregnet til
22,75 mm/s, i henhold til NS8141:2001 (ref 1)

Det skal plasseres en rystelsesmåler på venstre vegg ved søndre påhugg til Iåstunnelen, se Foto
4. Måling av sprengningsrystelser skal gjennomføres iht. NS8141:2001 (ref 1). Det må
dokumenteres at måleutstyret fungerer korrekt, og ved tvil om korrekt funksjon skal
måleutstyret sendes til kalibrering. Det skal måles kontinuerlig mens sprengningsarbeidet
pågår.

Falkflågtunnelen
Avstanden mellom planlagt bergskjæring og jernbanetunnelen er ca. 100-150 m i en strekning
på omkring 140 meter. Avstanden fra sørmunningen av jernbanetunnelen og ny vegtunnel er
170-220 m. Nordre forskjæring til vegtunnelen er i overkant av 200 m lang, hvor avstanden til
sørmunningen av jernbanetunnelen er på det minste ca. 150 m. Minste avstand fra ny
bergskjæring E6 og nordmunningen til jernbanetunnelen er ca. 140 m. Minste avstand fra
jernbanetunnelen og bergskjæring på ny E6 er ca. 100 m i profil 10 990 (E6)(371 000
jernbaneprofilering). I dette området er det betonghvelv i jernbanetunnelen.
Rystelseskrav Falkflågtunnelen
Det skal utføres vibrasjonsmålinger i Falkflågtunnelen i forbindelse med sprengning av nye
vegtunneler og forskjæringer, se Tabell 4 for grenseverdier. Beregnet rystelseskrav er 50,40
mm/s for nordre og søndre portal, samt betonghvelv i profilering 371 000.
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I Falkflågtunnelen anbefales det tre vibrasjonsmålere, som monteres på venstre vegg i
betonghvelvet i tunnelen og på venstre vegg på søndre og nordre portal. Måling av
sprengningsrystelser skal gjennomføres iht. NS8141:2001 (ref 1). Det må
dokumenteres at måleutstyret fungerer korrekt, og ved tvil om korrekt funksjon skal
måleutstyret sendes til kalibrering. Det skal måles kontinuerlig mens sprengningsarbeidet
pågår.

Vibrasjonsmålinger Finnsåsmyra
I ingeniørgeologisk rapport for bergskjæringer (ref 2) er det satt krav til vibrasjoner i forbindelse
med sprengningsarbeid. Det er satt veiledende grenseverdi for vibrasjoner i profil 12 64012 880 (E6)/ KM 372 700-372 990 (Jernbanen), ved Finnsåsmyra. Årsaken er påvisning av
sprøbruddmateriale innenfor 100 meter av sprengningsstedene. Ny E6 går her i nærføring med
jernbanen (<100 m). Rystelseskravet er satt til

vf ≤ 45 mm/s (toppverdi av frekvensveid

svingehastighet), gitt av NS8141:2014 (ref 6), og det skal gjøres rystelsesmålinger i bakken
over sprøbruddsforekomsten under anleggsgjennomføringen. Måling av sprengningsrystelser
skal gjennomføres iht. NS8141:2014 (ref 1). Det skal måles kontinuerlig mens
sprengningsarbeidet pågår.

Behov for fjellsikring i bergskjæringer langs jernbanen
Avstanden fra sprengningssteder langs E6 til bergskjæringer langs jernbanen er mer enn 100
m, og det er derfor ikke krav til beregning av vibrasjonsgrenseverdier. Det vurderes slik at det
er lite sannsynlig at vibrasjoner fra sprengningsarbeider vil føre til nedfall, men det kan ikke
utelukkes. Det er usikkerhet knyttet til tre bergskjæringer. Bergskjæring 1 har nylig nedfall av
flak, Se Figur 4 og Foto 9. Bergskjæring 2 har så godt som ingen grøft mellom jernbanefyllingen
og bergskjæringen. I tillegg er bergskjæringen høy og viser tegn på tidligere nedfall. Se Figur
5, Foto 11 og Foto 12. Bergskjæring 11 er delvis sprengt (nedre del) og delvis høyt naturlig
flåg. Se Figur 6, Foto 15 og Foto 16.

I disse bergskjæringene er det hensiktsmessig med ingeniørgeologisk kartlegging i god tid før
anleggsstart i samråd med Bane Nor.
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Forslag til oppfølgingsprogram
Det skal utføres en fellesbesiktelse i begge jernbanetunnelene mellom Statens vegvesen, Bane
Nor og utførende entreprenør før sprengningsarbeidene starter. Ved Iåstunnelen skal
sprengningen tilpasses togpasseringer og hovedsikkerhetsvakt må være til stede på anlegget.
Ved oppstart besiktiges den delen av tunnelen som er innenfor 200 m fra sprengningssted etter
hver salve. Etter hvert vurderes behovet for besiktigelser av jernbanetunnelen. Det må
gjennomføres visuell kontroll av jernbanetunnelene dersom tiltaksgrensene i Tabell 4
overskrides.

Ved kryssing under jernbanesporet på Vollen skal det være måling av setninger på
jernbanefyllingen., og sprengning skal kun foregå utenom togpasseringer.

Når sprengningsarbeidene er avsluttet skal det gjennomføres felles befaring/kontroll i
jernbanetunnelene og langs jernbanesporet med Statens vegvesen, Bane Nor og utførende
entreprenør.
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Figur 2: Iåstunnelen jernbanetunnel: Søndre påhugg til Bergåstunnelen er merket med rødt.
Jernbanetunnelen Iåstunnelen er ringet inn i blått. Målestokk er 1: 3000.
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N

Foto 1: Sørlige del av Iåstunnelen som viser strukturgeologi som gir flatt tak og rette vegger.

Foto 2. Iåstunnelen. Plater av PE-skum er montert en del steder for å beskytte mot vann og is.
Bilde tatt i sørlige delen av tunnelen.
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Foto 3: Iåstunnelen. Injisert ekspanderende skum for å tette mot vanninnlekkasje. Kan sees
som gul/oransje skum. Bilde tatt i nordlige delen av tunnelen.

Foto 4: Søndre påhugg Iåstunnelen. Rystelsesmålere anbefales å monteres opp på venstre
vegg eller vederlag, hvor jernbanetunnelen er nærmest ny vegtunnel.
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Figur 3: Falkflågtunnelen, jernbanetunnel ringet inn i blått, øst for planlagt bergskjæring og
nordøst for planlagt viltovergangstunnel , markert med rødt. Rød stiplet linje markerer en
svakhetssone. Målestokk er 1:2300.
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N

Foto 5: Sørlige del av Falkflågtunnelen som viser strukturgeologien som gir flatt tak og rette
vegger.

Foto 6: Falkflogtunnelen, betonghvelv som dekker omtrent halve tunnelen.
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Foto 7: Falkflågtunnelen er sikret med bolter, for det meste montert i hengen.

Foto 8: Nordre påhugg, Falkflågtunnelen. Begge portalene har fullt utstøpte betonghvelv.
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Figur 4: Bergskjæring 1, 200-260 m øst for bergåstunnelen. Målestokk er 1:4600.
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Figur 5: Bergskjæring 2, 180-210 m fra vegtraséen. Målestokk er 1:4600.
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Figur 6 Bergskjæring 11, 140-190 m øst for viltovergangstunnel og bergskjæring. Målestokk
er 1:4600.
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Foto 9: Bergskjæring 1. KM 367 880. Lyst parti viser på «ferskt» nedfall langs strukturen S1.

Foto 10: Nedfall på kabelbru, bergskjæring 1, KM 367 880. Stein har trolig kommet fra lyst
parti i foto 11.
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Foto 11: Bergskjæring 2, KM 368 140. Tosidig bergkjæring, med liten bergnabb på høyre
side, se foto. Kabelbru befinner seg helt inn mot bergveggen.
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Foto 12: Bergskjæring 2, KM 368 140. Bergskjæringen har en del bolter. Det er risiko for
nedfall.

Foto 13: Bergskjæring 4, KM 368 880. Bergskjæring sikret med bolt.
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Foto 14: Bergskjæring 4, KM 368 880. Nærbilde av parti sett i foto Foto 13.
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Foto 15: Bergskjæring 11, KM 370 760. Bergskjæring/flåg sør om Falkflågtunnelen er høy,
med flak som kan være løse.

Foto 16: Bergskjæring 11, KM 370 760 Eksempel på store flak/blokk som kan komme ned.
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Foto 17: Falkflågtunnelen. Søndre påhugg.

Figur 7: Modell over søndre påhugg til Bergåstunnelen som krysser under jernbanefyllingen i
profil KM 366 150 (jernbanen)/ 6165 (E6). Iåstunnelen jernbanetunnel ses oppe til høyre.
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