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Etablering av forskjæring og tunnelpåhugg Vollen
Statens vegvesen planlegger ny tunnel mellom Vollen og Stengvassbekken i Grane
kommune. Tunnelen skal gå under Nordlandsbanen og krysser under sportet ved km
366,150.
Dette notatet sammenfatter våre utførte grunnundersøkelser og de vurderinger som er gjort
i reguleringsplanarbeidet. Notatet gir også krav til videre arbeid for å sikkerstille stabiliteten
av jernbanen under etablering av påhugget og tunnelen.
For detaljert info henvises det til de geotekniske og geologiske rapportene.

Figur: Modell av planlagt forskjæring og påhugg.
Forskjæring og påhugg

Påhugget er planlagt på Vollen i profil 6160 ca. 25-40 meter fra sporet og ca. 9-10 meter
fra jernbanens fyllingsfot. Forskjæringen starter ved profil 6040 og skal utformes med
helling 10:1 uten hyller. Bergskjæringsveggen på venstre side (mot Nordlandsbanen) blir

rundt 90 meter lang og maksimalt 15 meter høy. Påhuggsflaten er skråstilt med 60 grader
på grunn av nærheten til jernbanefyllingen.
Grunnforhold
Området in mot forskjæringen er en flat elveavsetning og består av sand, silt og grus. Opp
mot jernbanen stiger terrenget og bergnivået. Hvor tunnelen går inn i berg er den registrerte
løsmassemektighet under 1 meter. Opp mot berget ligger det en løsmasseavsetning
(breelvavsetning) med en mektighet på opp mot 4-5 meter. Denne kan ses som en mindre
terrasse i terrenget omtrent hvor forskjæringen starter.
Det er utført 5 totalsonderinger direkte i forskjæringen, i tillegg er det boret på flere plasser
i området. Der hvor vi har registrert størst løsmassemektighet er det komplettert med 8
fjellkontrollboringer. Disse er ikke presentert i den geotekniske rapporten, men er brukt for
å etablere bergmodellen som er brukt i prosjekteringen.
Sonderingene viser på fast lagrede masser, men med mindre motstand i toppen. Tykkelsen
på de løst lagrete massene er ca. 1 meter.
Bergarten i forskjæringen er kalkstein.

Figur: Utsnitt fra geoteknisk datarapport, ref1. Komplettert med plassering av fjellkontrollboringer.

Vurdering av arbeidene
På toppen av bergskjæringene vil det bli løsmasseskjæringer av forskjellig høyde. De største
løsmassemektighetene er i starten av forskjæringen og ved planlagt påhugg er
løsmassemektigheten liten.

Vi har tegnet opp profiler for hver meter rundt forskjæringen i henhold til figuren under. Alle
profilene er vedlagt i sluttet av notatet.

Figur: Oversikt over profiler for tunnelpåhugget vedlagt notatet.

Figur: Profil 7 som er nærmest Nordlandsbanen, andre profiler presentert i vedlegg.

Slik påhugget er planlagt vil det ikke bli behov for å grave i foten av jernbanefyllingen for å
avdekke berget. Utfra de utførte grunnundersøkelsene ser vi at det er kort til berg. Vi har
derfor vurdert det slikt at jernbanefyllingen er fundamentert direkte på berget. Det finnes
ikke dokumentasjon over hva fyllingen er oppbygd av men det er nærliggende å tro at
fyllingen til stor del består av stein. Dette kan ikke dokumenteres.
Under uttak av forskjæringen og tunnelen vil det være behov for å drive anlegget på en slik
måte at jernbanen ikke blir forstyrret av aktivitetene. Det betyr at det kan bli behov for
forsiktig sprenging og/eller stabilisering av jernbanefyllingen for å sikre den mot vibrasjoner
og eventuell erosjon.

Behov for stabiliserende tiltak på jernbanefyllingen vurderes enklest etter at berget er
avdekket. De alternativ som kan bli aktuelle er støtte-/motfylling av fyllingsfoten med
sprengt stein, alternativt støp av en betongmur direkte på berg.

Figur: Prinsipp med støttefylling av sprengt stein.

Etter avdekking av berget skal området befares av geotekniker. Forholdet opp mot jernbanen
og behov for eventuelle sikringstiltak skal dokumenteres i et geoteknisk notat og utføres før
arbeider med sprenging i forskjæringene kan starte.
Dokumentasjonen skal inneholde en vurdering av hvis:
1. Jernbanen står trygt uten stabiliserende tiltak.
2. Det er behov for stabiliserende tiltak
a. Kle/motfylle jernbanefyllingen med sprengt stein.
b. Støpe betongmur direkte på berg.
3. Det er behov for spesiell oppfølging av jernbanen under anleggsperioden.
4. Det er behov for forsiktig sprenging.
Vi foreslår at det forutsettes behov for steinplastring på en strekning av 40 meter i
kontrakten. Samt oppfølging med jevnlig innmåling av sporet i 5 tverrsnitt med måling på
begge skinner.
Alle sprengningsarbeider skal avklares etter jernbanelovens § 10 og det forutsettes behov
for hovedsikkerhetsvakt og befaring av spor og nærliggende jernbanetunnel.
Den geologiske rapporten anbefaler sømboring på venstre forskjæring og påhuggsflaten for
å sikre god kontur.
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