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Statens vegvesen planlegger ny alternativ trase for E6-04 mellom Kulstaddalen nord - Åkvik i Vefsn kommune. På oppdrag 
for Vegpakke Helgeland v/ planprosjektleder Børge Johnsen, har Geo- og laboratorieseksjonen utført geologisk kartlegging 
og undersøkelser til detaljreguleringsplan, for i alt 3 planlagte tunneler på strekningen.
Tunnelene planlegges i klasse B, med profil T9,5.

Ut i fra NS3480 er geoteknisk prosjektklasse 2 valgt for de 3 tunnelene. 
Tunnel 1 med lengde ~ 1090 m, planlegges gjennom Åsnevet, mellom Skåtsmyra og Myrmolia.
Berggrunnen langs traseen består av gabbro, stedvis med granittganger/granittiske intrusjoner.
Tunnel 2 med lengde ~ 240 m, planlegges gjennom Åsnøva, mellom Bergdalen og brukryssingen over Baåga.
Berggrunnen langs traseen består av noe gabbro, men hovedsakelig grønnstein, stedvis med kalk.
Tunnel 3 med lengde ~ 710 m, planlegges gjennom Åsberget, mellom Åkvikmyra og Aspneset.
Berggrunnen langs traseen består hovedsakelig av glimmerskifer/glimmergneis, samt et mindre parti med tonalitt.

For tunnelene forventes det at  bergsikringen hovedsakelig vil bestå av spredt eller systematisk bolting og fiberarmert 
sprøytebetong. I påhuggene vil det kunne være behov for forbolting. Ved passering av svakhetssoner kan det ikke ute-
lukkes behov for forbolting og armerte sprøytebetongbuer i kombinasjon med bolting og fiberarmert sprøytebetong. I 
rapporten er det angitt sikringsprognose for tunnelene til reguleringsplannivå.

For tunnelene anbefales ytterligere geologisk kartlegging av tunneltraseene i byggeplanfasen, samt ytterligere kartlegging 
av antatte svakhetssoner. I rapporten angis forslag til videre undersøkelser for den enkelte tunnel.

Oppdragsrapport
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 Tegning 01: Oversiktskart      1:30 000  A3 
02: Geologisk kart og profil - Tunnel 1 1:2000/1:2000  A1 
03: Sørvestre påhugg (A)  - Tunnel 1 1: 500   A3 
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05: Nordøstre påhugg (B)   - Tunnel 1 1: 500   A3 
06: Nordøstre påhugg (B) profil - Tunnel 1 1:500/1:500  A3 
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 

1.1 BAKGRUNN 
Statens vegvesen planlegger ny alternativ trasè for E6-04 mellom Kulstaddalen nord – Åkvik i 
Vefsn kommune. På oppdrag fra Vegpakke Helgeland v/ planprosjektleder Børge Johnsen har 
Geo-og laboratorieseksjonen utført geologisk kartlegging og undersøkelser til 
detaljreguleringsplanen for i alt 3 planlagte tunneler på strekningen.  
 
Foreliggende rapport er utarbeidet av Anders Aal og omhandler følgende tunneler:  
 
Tunnel 1 har lengde ~ 1090 m og planlegges gjennom Åsnevet, mellom Skåtsmyra og 
Myrmolia. 
 
Tunnel 2 har lengde ~ 240 m og planlegges gjennom Åsnøva, mellom Bergdalen og 
brukryssingen over Baåga. 
 
Tunnel 3 har lengde ~ 710 m og planlegges gjennom Åsberget, mellom Åkvikmyra og 
Aspneset. 
 
Oversikt over trasèen er vist i tegning 01 oversiktskart. 
 

1.2 TRASÈVALG OG RAPPORTENS INNHOLD 
Trasèene regnes nå som fastlåst, evt. bare justeres innenfor få meter for å optimalisere 
påhuggsområdene. Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av de geologiske forhold 
langs trasèen, samt ingeniørgeologiske vurderinger av trasèen. I rapporten er det utarbeidet et 
sikringsanslag på reguleringsplannivå. 
 

1.3 GRUNNUNDERSØKELSER 

1.3.1 Tidligere undersøkelser 
Det er fra tidligere planfase ikke utført geologisk kartlegging/undersøkelser. 
 

1.3.2 Undersøkelser og grunnlagsmateriale 
Geologiske/ingeniørgeologiske undersøkelser er utført til detaljreguleringsplanen. 
 
Økonomisk kartverk i målestokk 1:5000 har vært benyttet. 
 
Lineament er tolket fra kart og flybilder [3]. 
 
Berggrunnskart i 1:50000-serien, 1926 IV Fustvatnet [1], er tidligere kartlagt av NGU, og er 
benyttet ved de geologiske undersøkelsene. 
 
Kvartærgeologisk kart i 1:50000-serien 1926 IV Fustvatnet [2], er tidligere kartlagt av NGU, 
og er benyttet ved de geologiske undersøkelsene. 
  
Fjellkontrollboringer er gjennomført i tunnelpåhugg tunnel 1; påhugg B (gammel linje), tunnel 
2; påhugg B og tunnel 3; påhugg A. 



Geologisk rapport nr. 2010004615-49 

Region nord  - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen 
 

Side 6 av 23 

1.4 LINJEFØRING, TVERRSNITT 
Tunnelklassen for alle tunnelene er fastsatt iht krav i håndbok 021 [7] til klasse B, noe som gir 
tunnelprofil T 9,5. Tunnelklassen er fastsatt iht. forventet ÅDT20 = 3267 i dimensjoneringsåret 
2037, med predikert ferdigstillelse i år 2017. 

1.4.1 Tunnel 1 
Tunnelen er i sørvestsiden planlagt i en slak venstrekurve med radius 1500 m. Ca 1/3 del inn i 
tunnelen går den over i en slak høyrekurva med radius 1020 m. Videre fortsetter tunnel på 
rettlinje inntil den går over i en slak høyrekurve på nordøstsiden, med radius 1020 m.  

 
Tunnelen er planlagt med helning fra sørvest mot nordøst. Vestre ende av tunnelen vil ha  
~ 1 ‰ fall, midtpartiet ~ 43 ‰ og ~39 ‰ i nordøstre del. 

1.4.2 Tunnel 2 
Tunnelen er i sørvestre påhugg planlagt tilnærmet rettlinjet. I nordøstre påhugg er tunnelen 
svakt kurvet med radius 500 m. 
 
Tunnelen går med helning på ~ 35 ‰ fra sørvest mot nordøst.  

1.4.3 Tunnel 3 
Tunnelen er på vestsiden planlagt tilnærmet rettlinjet. I midten av tunnelen går dreier den over i 
en slak venstrekurve med radius 700 m fra vest mot øst og kommer ut på rettlinje på østsiden. 
 
Tunnelen er planlagt med helning ~ 20 ‰ fra vest mot øst, ned mot et lite lavbrekk like utenfor 
tunnelen på østsiden.  

1.5 GEOTEKNISK PROSJEKTKLASSE 
I henhold til NS3480 og ut fra en vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad er 
geoteknisk prosjektklasse satt til klasse 2. Geoteknisk prosjektklasse er satt på bakgrunn av 
resultater fra utførte forundersøkelser. Under arbeidet med byggeplan/ 
konkurransegrunnlag/byggefase kan det vurderes om enkelte deler av tunnelene skal plasseres i 
klasse 3. Dette vil først og fremst gjelde noen av påhuggsområdene. 

 
Skjema for valg av geoteknisk prosjektklasse er vist på side 2 i rapporten. 
 
Omfang av kontroll i byggefasen er i utgangspunktet definert etter valgt prosjektklasse og 
følgende tabell: 
 

Geoteknisk 
prosjektklasse 

Kontroll i byggefasen 

1 
Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Enkel rapportering. 

2 

Kontroll av at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene.  
Tilsyn under viktige faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering av særlige viktige 
konstruksjonsdeler eller operasjoner.  
Regelmessig rapportering.   

3 

Kontroll av at forutsetningene på byggeplassen stemmer med 
prosjekteringsforutsetningene.  Kontinuering tilsyn under høyt kvalifisert ledelse i viktige 
faser av arbeidet, og eventuelt instrumentering og byggeplasslaboratorium.  Supplerende 
undersøkelser og prøving.  Regelmessig rapportering.  Sluttrapportering. 
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1.6 INGENIØRGEOLOGISK OPPFØLGING OG 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. I 
tillegg bør byggherren tilknytte seg 3 kontrollingeniører til å følge skiftene. Disse må som et 
minimum ha gjennomført etter og videreutdanningskurs ingeniørgeologi ved NTNU. 
Kompetansen til kontrollingeniører skal godkjennes av ansvarlig ingeniørgeolog. For hver 
salve 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 tunnelprosjektene. 
 
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. 
- 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 021 og teknologirapport 2538. 
- Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

2 GENERELL GEOLOGI 

2.1 KVARTÆRGEOLOGI 
For detaljer om de geotekniske forhold utover det som er beskrevet i kapittel 2.1.1-2.1.3 
henvises det til geoteknisk rapport til detaljreguleringsplan med sveisnummer: 2010004615-44 
[4] 

2.1.1 Tunnel 1 
Løsmassene i forkant av påhugg A (Skåtsmyra) opp til ca. kote 100 består av myr med bløte 
marine marine avsetninger under.  
 
I påhuggsområdet og oppover fjellskråningen er det tynt vegetasjonsdekke, med spredte 
forekomster av blottlagt berg.  Fjellskråningen er bevokst med blandingsskog. En del blokk 
under mosedekket. 
 
Oppe på fjellet er det tynt vegetasjons/mosedekke/morene, samt mindre myrområder. Spredte 
forekomster av blottlagt berg. Deler av terrenget er skogkledt/hogstflater. 
 
Ved påhugg B er det registrert en del blokk i fjellskråningen. Ca. 70 m vest for planlagt påhugg 
er det gjennomført 1 stk fjellkontrollboring som viste 1,6 m ned til fjell. Oppgraving viser i 
dette området løsmassemektigheter mellom 1- 4 m. Det må forventes noe blokk også ved det 
planlagte påhugget, men det vurderes at mektigheten er noe mindre. Fjellskråningen er 
skogkledt med hovedsakelig grantrær. 
 
I forkant av fjellskråningen (Båthola) er det myr med meget bløte marine avsetninger under. 
Geotekniske boringer langs linjen viser begrensede løsmassemektigheter på mellom 1 – 3 m 
langs fjellskråningsfoten mellom pel 2650 - 2750. 
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2.1.2 Tunnel 2 
Løsmassene i forkant av påhugg A består av siltige og sandige masser. 
Fjellskråningen preges av mindre skrenter stedvis ligger det blokker. Over berggrunnen er det 
et tynt vegetasjonsdekke. 
 
Oppe på fjellryggen er det et antatt tynt vegetasjonsdekke. Fjellryggen er bevokst med 
hovedsakelig grantrær.  
 
Løsmassene i forkant av påhugg B består av marine avsetninger. I fjellskråningen er det tynt 
vegetasjonsdekke. 

2.1.3 Tunnel 3 
Løsmassene i forkant av påhugg A vurderes ut i fra obeservasjoner i grøft i påhuggsområdet å 
bestå av sand/silt. Det kan og forventes leire. 3 stk fjellkontrollboringer viser mektighet på 0,6 
– 2,5 m, men variasjonen kan være større. Ved ~ pel 7680 er det fjellblotninger. 
 
Oppover fjellskråningen på vestsiden består løsmassene av morene med begrenset mektighet, 
tynt vegetasjonsdekke/mosedekke, samt noe myr. Fjellet er skogbevokst hovedsakelig med 
grantrær. 
 
Ved det påhugg B er det tynt vegetasjonsdekke, samt noe blokk. 

2.2 BERGGRUNNEN GENERELT 

2.2.1 Tunnel 1 
Berggrunnen består av middelskornet gabbro, se eksempel foto 7. Granittganger/granittiske 
intrusjoner forekommer i gabbroen, se eksempel foto 4.  
 
Strukturgeologisk er bergarten tolket til å være en del av Helgelands dekkekompleks, som er av 
antatt kambrosilurisk alder.  

2.2.2 Tunnel 2 
Berggrunnen består av middelskornet gabbro, samt finkornet grønnstein, stedvis med kalk, se 
eksempel foto 12. I det vestre påhuggsområdet er det et lineament/kalksone.  
 
Strukturgeologisk er bergarten tolket til å være en del av Helgelands dekkekompleks, som er av 
antatt kambrosilurisk alder. 

2.2.3 Tunnel 3 
Berggrunnen består hovedsakelig av glimmerskifer/amfibolittisk skifer, stedvis noe 
gneispreget, se eksempel foto 18. I østre del av traseen består berggrunnen av tonalitt, se foto 
20.  
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2.3 STRUKTURGEOLOGI 

2.3.1 Tunnel 1 
For sprekkeorientering tunnel 1, se sprekkerose vedlegg 2 og tegning 02. 

2.3.1.1 Oppsprekning 
Det er kartlagt 4 sprekkesett, samt villsprekker langs tunneltraseen og i Forsmolia steinbrudd 
som ligger 200-500 m øst og sørøst for nordøstre påhugg, samt villsprekker.  
 
- Sprekkesett 1 er orientert N-S, med moderat til steilt fall mot øst.  
Typisk sprekkeavstand er 0,5 - > 2 m.  
- Sprekkesett 2 er orientert SV-NØ, med steilt fall mot SØ. 
Typisk sprekkeavstand er 1 – > 5 m.  
- Sprekkesett 3 er orientert Ø-V, hovedsakelig med steilt fall.  
Typisk sprekkeavstand er > 1 m.  
- Sprekkesett 4 er orientert NV-SØ med steilt fall. 
Typisk sprekkeavstand er 1 - > 2. 
 
Ru og plane sprekkeflater er mest vanlig.  

2.3.1.2 Svakhetssoner i berggrunnen 
Det er registrert 5 mulige svakhetssoner/lineament, og 3 av disse antas å krysse tunnelen.  
Mulige svakhetssoner/lineament er orientert i 3 hovedretninger. Svakhetssoner har retning NV-
SØ med antatt steilt fall, eller retning NNØ-SSV, med antatt steilt til moderat fall mot SØ. I 
tillegg er det registrert lineament i steinbrudd med retning ØSØ-VNV, se foto 5 og 6. Denne 
retningen er ikke påvist langs tunneltrase, men i Forsmolia steinbrudd. 
 
Svakhetssone a, fremstår som et lineament med forventet mektighet < 5 m, se foto 3. Den 
antatte svakhetssonen forventes å krysse tunnelen ~ pel 1620. Karakteristikk ukjent på grunn av 
overdekning.  
Svakhetssone b, fremstår som et lineament med forventet mektighet på < 5 m, se foto 4. Den 
antatte svakhetssonen forventes å krysse tunnelen ved ~ pel 1650. Karakteristikk ukjent på 
grunn av overdekning.  
Svakhetssone c, fremstår som et lineament med forventet mektighet < 5 m. Den antatte 
svakhetssonen forventes å krysse tunnelen ved ~pel 1900. Karakteristikk ukjent på grunn av 
overdekning. 
Svakhetssone d, nordvest for tunneltrase fremstår som et lineament med forventet mektighet  
< 5 m. Den antatte svakhetssonen er orientert langs tunnelens lengderetning, men med antatt 
steilt fall mot NV, bort i fra tunnelen. Den antatte svakhetssonen forventes ikke å krysse 
tunnelen. Karakteristikk ukjent på grunn av overdekning.  
Svakhetssone e, sørøst for tunnelen, med forventet mektighet < 10 m. Den antatte 
svakhetssonen har usikkert forløp mot tunnelen. Karakteristikk ukjent på grunn av 
overdekning. 
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2.3.2 Tunnel 2 
For sprekkeorientering tunnel 2, se sprekkerose vedlegg 3 og tegning 07. 

2.3.2.1 Foliasjon og oppsprekking 
Det er kartlagt 3 sprekkesett inkludert foliasjon, samt villsprekker langs tunneltraseen. 
 
- Sprekkesett 1 foliasjon er orientert fra NV-SØ med hovedsakelig steilstående fall til både mot 
SV og NØ. Typisk sprekkeavstand langs foliasjon er fra 0,1 - > 1 m. 
- Sprekkesett 2 er orientert SSV-NNØ og fall 40°– 80° mot VNV. 
Typisk sprekkeavstand er 0,5 - > 2 m. 
- Sprekkesett 3 er orientert SVV-NØØ med moderat fall mot NNV. 
Typisk sprekkeavstand er 0,5 - > 1 m. 
 
Ru og plane eller ru og uregelmessige sprekkeflater er mest vanlig. 
 

2.3.2.2 Svakhetssoner i berggrunnen 
Svakhetssone a, fremstår som et lineament i forkant av tunnelpåhugg A med forventet 
mektighet < 5 m, se foto 10. I forlengelsen av lineamentet er det påvist detaljoppsprukket 
kalkspatmarmor. Den antatte svakhetssonen forventes ikke å komme i berøring med tunnelen.  
Svakhetssone b, fremstår som et lineament med forventet mektighet < 5 m og forventes å 
krysse tunnelen ved ~ pel 6015. Karakteristikk ukjent pga. overdekning. Over tunneltraseen er 
lineamentet utydelig. 
Svakhetssone c, fremstår som et lineament med mektighet < 5 m og forventes og krysse 
tunnelen ved ~pel 6030. Karakteristikk ukjent pga. overdekning. Over tunneltraseen er 
lineamentet utydelig. 
Svakhetssone d, sørøst for tunneltrase, fremstår som et lineament med mektighet < 5 m. 
Lineamentet er orientert ~ parallelt tunnelen, med forventet steilt fall mot tunnelen. Den antatte 
svakhetssonen forventes ikke å krysse tunnelen. 

2.3.3 Tunnel 3 
For sprekkeorientering tunnel 3, se sprekkerose vedlegg 4 og tegning 12. 

2.3.3.1 Foliasjon/skifrighet og oppsprekking 
Det er kartlagt 4 sprekkesett inkludert foliasjon/skifrighet, samt villsprekker langs 
tunneltraseen. 
 
- Sprekkesett 1 er orientert NØØ-NVV, med moderat til steilt fall mot SSV. 
Typisk sprekkeavstand 0,5 - > 1. 
- Sprekkesett 2 foliasjon/skifrighet i glimmerskiferen er orientert VNV-ØSØ, med steilt fall 
mot NNØ og SSV. Oppsprekkingen langs foliasjonsplanet varierer hovedsakelig fra lite til 
moderat, med sprekkeavstand fra 0,1 - < 1 m. Foliasjonsretningen sammenfaller med 
sprekkesett i tonalitten med hovedsakelig steilt fall mot SSV. Typisk sprekkeavstand 1,5-2 m. 
- Sprekkesett 3 er orientert SSØ-NNV, med moderat til steilt fall mot SVV. 
Typisk sprekkeavstand 0,3 - > 1 m. 
- Sprekkesett 4 er orientert SSV-NNØ, med fall hovedsakelig 20°-50° mot NNV. 
Typisk sprekkeavstand er 0,3 - > 1 m. 
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2.3.3.2 Svakhetssoner i berggrunnen 
Det er registrert 5 mulige svakhetsoner, og 4 av disse antas å krysse tunnelen. Antatte 
svakhetssoner/lineament er orientert i 2 hovedretninger. Svakhetssoner har retning SSV-NNØ 
med antatt steilt fall, eller retning Ø-V, parallelt foliasjon/skifrighet, med antatt tilnærmet steilt 
fall mot S. 
 
Svakhetssone a fremkommer som et lineament med forventet mektighet < 5 m, og forventes å 
krysse tunnelen ved ~ pel 7835. Svakhetssonen krysser tunnelen med ~30° vinkel. 
Karakteristikk ukjent på grunn av overdekning. 
Svakhetssone b fremkommer som et lineament med forventet mektighet < 5 m og forventes å 
krysse tunnelen ved ~pel 7875. Karakteristikk ukjent på grunn av overdekning. 
Svakhetssone c fremkommer som et lineament i terrenget med forventet mektighet < 5 m og 
forventes å krysse tunnelen ved ~ pel 7970. Karakteristikk ukjent på grunn av overdekning. 
Svakhetssone d fremkommer som et lineament i terrenget med forventet mektighet < 5 m 
mellom pel 8120 og 8140, se foto 19. Den antatte svakhetssonen er orientert langs 
foliasjonsplanet og forventes å krysse tunnelen med liten vinkel. Karakteristikk ukjent på grunn 
av overdekning. Sonen antas å representere et begrenset parti med tettere oppsprekking langs 
skifrighetssplanet. 
Svakhetssone e, sør for tunneltraseen, fremkommer som et lineament med forventet mektighet 
< 10 m. Sonen er orientert langs foliasjon/skifrighet, ~ parallelt tunnelens lengderetning, med 
antatt steilt fall mot S. Sonen forventes ikke å komme i berøring med tunnelen. 

3 BERGTRYKK 
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i området. Vurderinger knyttet til bergtrykk er basert 
på topografiske forhold. Høye horisontalspenninger er ikke kjent fra tidligere anlegg. 

3.1 Tunnel 1 
Tunnelen går igjennom Forsmoklubben i forlengelsen av fjellmassivet Vardefjellet. Største 
bergoverdekning er < 200 m. Hvis et gravitativt spenningsbilde legges til grunn, kan det 
forventes moderate spenninger. Det forventes ikke bergtrykksproblemer. 

3.2 Tunnel 2 
Tunnelen går igjennom en bergrygg som vurderes å være avspent. Hvis et gravitativt 
spenningsbilde legges til grunn, kan det forventes fra lave – moderate spenninger og åpne 
sprekker. Maksimal bergoverdekning vil være < 50 m. Det forventes ikke bergtrykksproblemer. 

3.3 Tunnel 3 
Tunnelen går igjennom Åsberget i forsettelsen av Baåsen. Maksimal bergoverdekning er  
< 100 m. Hvis et gravitativt spenningsbilde legges til grunn kan det forventes moderate 
spenninger. Det forventes ikke bergtrykksproblemer. 
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4 VANNFORHOLDENE 

4.1 Tunnel 1 
Det er ingen vann eller elver over tunneltraseen, samt et begrenset nedslagsfelt som drenerer 
over tunneltraseen. Kun mindre bekker er observert. Vannlekkasjer i tunnelen forventes som 
spredte drypp og mindre punktlekkasjer i sammenheng med sprekker og svakhetssoner, samt i 
påhuggsområdene. Det forventes noe vannlekkasje i forbindelse med mye nedbør og ved 
snøsmelting i påhuggsområdene. 

4.2 Tunnel 2 
Ingen vann eller elver over tunneltraseen, samt et svært begrenset nedslagsfelt. Tunnelen går på 
tvers igjennom en fremstikkende bergrygg. Det forventes noe vannlekkasje i form av drypp og 
mindre punktlekkasjer i forbindelse med mye nedbør og snøsmelting, spesielt i 
påhuggsområdene. 

4.3 Tunnel 3 
Ingen vann eller elver over tunneltraseen. En mindre bekk renner ca 30 m nord for påhugg vest. 
En mindre bekk kommer ned i forkant av påhugg øst. Det forventes noe vannlekkasjer i form 
av drypp og mindre punktlekkasjer i forbindelse med nedbør og snøsmelting, spesielt i 
påhuggsområder. Glimmerskifer er generelt en tettere bergart enn tonalitten, øst i traseen.  
 

5 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER 

5.1 RYSTELSESKRAV OG BYGNINGSBESIKTIGELSE GENERELT 
For å unngå skade på byggverk beregnes rystelseskrav angitt som toppverdien av vertikal 
svingehastighet, målt i mm/s. Veiledende grenseverdier for vertikal svingehastighet beregnes ut 
i fra NS8141 [5].  
 
Under arbeidet med byggeplan bør det gjennomføres beregning av rystelseskrav i henhold til 
standarden for bygg og relevante konstruksjoner innenfor en korridor på 200 m langs 
tunneltraseen. 
 
For en bolig fundamentert på berg vil rystelseskravet typisk ligge mellom 35 og 50 mm/s. 
For en bolig fundamentert på løsmasse 50 m fra sprengningssted vil rystelseskravet typisk ligge 
mellom 5 – 15 mm/s avhengig av løsmassetype og fundamenteringsmetode. 
 
Det bør gjennomføres bygningsbesiktigelse i byggeplanfasen for bygninger fundamentert på 
berg innenfor 50 m fra sprengningssted. Det bør gjennomføres besiktigelse for bygninger 
fundamentert på løsmasse innenfor en korridor på 100 m. Bygningsbesiktigelse gjennomføres 
for å dokumentere tilstand på bygningenes fundament før sprengningsarbeidene starter. 
Eksisterende skader på murer og annen fundamentering bør dokumenteres ved hjelp av foto. 
 
Rystelseskrav anbefales beregnet for konstruksjoner som ligger innefor 200 m fra 
sprengningssted. Vurdering av omfang og behov for rystelsesmålinger, for å dokumentere at 
rystelsene ligger innefor grenseverdien, bør gjennomføres i byggeplanfasen. 
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5.2 TUNNEL 1 

5.2.1 Bergmassens innvirkning på bergmassekvaliteten og bergsikring 
Ut i fra feltkartlegging og erfaring fra tunneler drevet gjennom gabbro i vefsnområdet vurderes 
bergarten sett bort i fra mulige svakhetssoner å ha god bergmassekvalitet. Gabbro er en hard 
magmatisk dypbergart som er seig og motstandsdyktig. Dette gjelder også for granittiske 
intrusjoner og ganger i gabbroen, men disse kan være noe sprøere og mer sprengningssensitive. 
 
Oppsprekkingen med 4 sprekkesett forventes å gi et blokkig berg der bolting hovedsakelig vil 
utgjøre den primære bergsikringen. Betraktninger knyttet til drift og vedlikehold, samt dagens 
praksis med hensyn til arbeidssikring, sannsynliggjør at tunnelen vil bli sikret med 8 cm 
sprøytebetong ned til 2 m over såle i henhold til håndbok 021 [7].  
 
Antatt mindre svakhetssoner krysser tunnelen med stor vinkel, noe som er gunstig. 
Antatt mektigere svakhetssone (hovedlineament) med usikkert forløp, kan krysse tunnelen med 
liten vinkel. Ved kryssing av dette lineamentet kan det være aktuelt med sonderboring, 
forbolting og armerte sprøytebetongbuer.  
 

5.2.2 Sørvestre påhugg (A) 
Påhugg A er planlagt ved ~ pel 1470, se tegning 03 og 04. I påhugget er det observert en større 
bergblotning, se foto 1. Veglinjen er planlagt normalt på fjellskråningen. Fra påhugget pel 1470 
– pel 1600 stiger terrenget jevnt med ~ 26° til en overdekning på ~ 60 m. Oppover 
fjellskråningen er det observert noe blokk, se foto 2. Terrenget vurderes å være lite skredfarlig 
med hensyn på steinsprang. 
Ved sprengning av forskjæring og påhugg ved det sørvestre påhugget, må nærliggende 
høyspentlinje og bolighus hensyntas med tanke på sprut. 
 

5.2.3 Nordøstre påhugg (B) 
Påhugg B er planlagt ved ~ pel 2560, se tegning 05 og 06. Veglinjen er planlagt på skrå inn i 
fjellskråningen, med en vinkel på ~ 36°, se foto 8. For å unngå unødvendig høy forskjæring bør 
muligheten for å anlegge en skrå påhuggsflate langs fjellskråningen vurderes i byggeplanfasen. 
Dette vil gi en lavere forskjæring mot fjellskråningen. 
 
Det er observert bergblotninger i påhuggsområdet, se foto 9, men også noe løsmasse. Det kan 
stedvis forventes løsmassemektigheter på opptil 2 – 3 m i påhuggsområdet bestående av blokk. 
For å kartlegge dybden til fjell kan det være aktuelt med graveprøver i byggeplanfasen. 
 
Avhengig av løsmassektighet i forskjæring kan det være aktuelt med tørrmur/betongmur for 
permanent sikring av løsmasser på skjæringstopp. 
 

5.2.4 Nærføring til Forsmolia steinbrudd 
Ved det nordøstre påhugg B ligger planlagt tunnel i nærføring med Forsmolia steinbrudd, se 
foto 10. Driften av steinbruddet i dag foregår i avstand ~ 450 m fra planlagt tunnelpåhugg. I 
henhold til plangrense i planprogram 2007 er steinbruddet planlagt med utvidelse vestover, se 
tegning 17.  
 
Sprengningsingeniører fra Dyno Consult har vært engasjert for å vurdere konsekvensene av 
rystelser fra steinbruddet etter hvert som uttaket nærmer seg tunnelen [12]. I rapporten er det i 
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henhold til NS 8141 [5] beregnet et rystelseskrav for tunnelportalen på 90 mm/s. Grenseverdi 
for rystelser for tunnel i berg er satt til 70 mm/s. 
  
Nedenfor følger utdrag fra rapporten: 
”Ut ifra de opplysningene som vi besitter om dagens sprengningsopplegg, avstander og 
områdets beskaffenhet mener vi at det er lite sannsynlig rystelsene fra pukkverksprengningen 
vil nærme seg vibrasjonsgrensene”  
”Vår mening er at vibrasjonene fra pukkverksprengningen lite sannsynlig vil føre til skader på 
tunnel/betongportal, men de kan akselerere nedfall av stein som mest sannsynlig uansett ville 
kommet over tid.” 
 
Enkle beregninger gjennomført av Dyno Consult sannsynliggjør at vibrasjoner opp i mot 20 
mm/s kan forekomme om det ikke gjennomføres tiltak med sprengningsopplegget. 
 
I henhold til plantegning, tegning 17, for videre utvidelse av steinbruddet fase 1, vil 
bruddgrensen ligge i avstand > 200 m tilnærmet parallelt tunnelen. Riggområde 2 vil få en 
minste avstand ~ 135 m i luftlinje fra tunnel/portal. Det anbefales at dette området sprenges ut 
før tunnelen bygges, slik at rystelsespåkjenninger fra området nærmest tunnelen kan unngås. 
Hvis dette ikke skjer foreslås 2 mulige løsninger.  
 
Alternativ 1: En korridor på 150 m fra tunnelen båndlegges mot uttak langs grensen av 
riggområde 2.  
Alternativ 2: Restriksjoner ved utsprengning av riggområde 2, ved avstand < 150 m. Statens 
vegvesen setter rystelseskrav som driverne av steinbruddet må overholde og dokumentere ved 
rystelsesmåling på portal og tunnelkonstruksjon. Rystelsesmåling og dokumentasjon må starte 
før sprengningen beveger seg nærmere enn 150 m avstand slik at sprengningsopplegget kan 
tilpasses. 
 
På bakgrunn av rapporten fra Dyno Consult vurderes tunnelprosjektet å kunne gjennomføres 
som planlagt, da rystelseskravene for tunnel og tunnelportal ligger godt over prognoserte 
rystelser. Stabiliteten av latente sprekker og labile blokker vil ivaretas ved konvensjonell 
bergsikring; bestående av bolter og fiberarmert sprøytebetong.  
 
Sprengning av tunnel forventes ikke å ha stabilitetsmessig innvirkning på steinbruddet slik det 
ligger i dag. Dette må vurderes under arbeidet med byggeplan og under tunneldrivingen, da 
steinbruddet kan ha mindre avstand til den planlagte tunnelen enn i dag. 
 

5.3 TUNNEL 2 

5.3.1 Bergmassens innvirkning på bergmassekvaliteten og bergsikring 
Ut i fra feltkartlegging og erfaring fra tunneler drevet gjennom gabbro i vefsnområdet vurderes 
bergarten å ha god bergmassekvalitet. Foliasjon i grønnstein/metabasalt er orientert ~ normalt 
på tunneltraseen, noe som er gunstig. Innslag av kalk er observert langs traseen, men det er 
ikke observert karst/kanaler. I påhuggsområdene forventes berget å være moderat til kraftig 
oppsprukket. 
 
Oppsprekkingen med 3 sprekkesett forventes å gi et blokkig berg der bolting vil utgjøre den 
primære bergsikringen. Betraktninger knyttet til drift og vedlikehold, samt dagens praksis med 
hensyn til arbeidssikring, sannsynliggjør at tunnelen vil bli sikret med 8 cm sprøytebetong 
minimum ned til 2 m over såle i henhold til håndbok 021 [7].  
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Større svakhetssoner som vil kreve tung bergsikring forventes ikke. 

5.3.2 Sørvestre påhugg (A) 
Påhugg A er lagt inn i fjellryggen Åsnøva i underkant av 200 m i fra bebyggelsen på nordsiden 
av dagens E6. Etablering av påhugg forventes ved ~ pel 5920, se tegning 08 og 09.  
Terrenget oppover fjellskråningen preget av små skrenter, og det kan forventes noe 
steinsprangfare. Bergoverdekningen øker jevnt fra påhugget pel 5920 – pel 5950 til en 
overdekning på ~20 m med en stigning på 30-40°. I den lille kløfta/lineamentet foran påhugget 
ligger det mindre blokker som ikke er synlig på grunn av vegetasjon, se foto 10. 
 
I den nedre delen av fjellskråningen er berget noe mer dagfjelloppsprukket, se foto 11. 
Dagberget forventes i påhugget å være moderat til kraftig oppsprukket. 
 

5.3.3 Nordøstre påhugg (B) 
Det østre påhugget er lagt til fjellskråningen ~ 200 m vest for brukryssingen over Baåga. 
Påhugget forventes ved ~ pel 6160, se foto 13 og tegning 10 og 11. Fjellblotninger er påvist 
oppover fjellskråningen.  
 
I fjellskråningen er det påvist flere potensielle løsneområder for steinsprang, samt steinsprang 
som har skjedd i nyere tid, se eksempel foto 14 og 15. Det vil og være aktuelt med fangvoll på 
portalen, eller annen tilsvarende skredsikring. Steinsprangfaren må kartlegges nærmere og 
håndteres med tanke på arbeidssikkerhet. 
 

5.4 TUNNEL 3 
Det vurderes at den primære sikring i glimmerskiferområdet vil ivaretas av fiberarmert 
sprøytebetong i kombinasjon med spredt bolting i de bedre partiene og systematisk bolting i de 
mer oppsprukne partiene. 
 

5.4.1 Bergmassens innvirkning på bergmassekvaliteten og bergsikring 
Ut ifra feltkartlegging og erfaring med tilsvarende bergarter i Nordland vurderes bergartene, 
sett bort i fra mulige svakhetssoner, som ”greit tunnelberg”.  Hoveddelen av tunnelen vil gå 
igjennom glimmerskifer, mens det i østenden er tonalitt. 
Glimmerskiferen har liten vinkel til tunneltraseen (< 30°). Dette vil medføre kunne medføre et 
økt boltebehov, i partier med tett oppsprekking langs skifrighetsplanet. Fra østre påhugg og ~ 
110 m inn er det tonalitt. Bergarten forventes hovedsakelig å være grovblokkig.  
 
I glimmerskiferen forventes et noe detaljoppsprukket berg der sprøytebetong i kombinasjon 
med systematisk bolting vil utgjøre den primære sikringen. I partiet med tonalitt forventes det 
hovedsakelig at bolting vil være den primære sikringen. Betraktninger knyttet til drift og 
vedlikehold, samt dagens praksis med hensyn til arbeidssikring, sannsynliggjør at tunnelen vil 
bli sikret med 8 cm sprøytebetong minimum ned til 2 m over såle i henhold til håndbok 021 
[7].  
 
Antatt mindre svakhetssoner krysser tunnelen med stor vinkel, noe som er gunstig. En antatt 
mindre svakhetssone har liten vinkel til tunneltraseen, og forventes å krysse tunnelen. Antatt 
større svakhetssone med retning ~ parallelt tunnelen har antatt fall steilt fall mot sør og 
forventes ikke å komme i kontakt med tunnelen.  
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5.4.2 Vestre påhugg (A) 
Påhugg A er lagt inn i Åsberget ~ 200 m nord for bebyggelsen på Åkvik. Påhugg forventes ved 
~ pel 7643, se foto 16 og tegning 13 og 14. Løsmasse/bergskråningen stiger slakt fra påhugget 
pel 7643 – 7680 med en stigning på 12°-13°. Videre fra ~ pel 7690 – 7850 stiger skråningen 
med ~ 20°.   
 
Fjellkontrollboring ~ 15 m til venstre for senterlinje ved pel 7642 viser 2,4 m løsmasser. 
Fjellkontrollboring ~ 15 m til høyre for senterlinje viser 0,6 m løsmasser. Fjellkontrollboring i 
senterlinje ved pel 7668 viser 2,5 m løsmasser. Ved pel 7685 er det påvist bergblotninger av 
glimmerskifer lags traktorvei og i grøft. Eksempel bergblotning pel 7720 er vist i foto 17. 
 
Avhengig av bergkvalitet kan det fra påhugget pel 7650 – 7670 bli nødvendig med tyngre 
sikring i form av forbolting og armerte sprøytebetongbuer. Ved pel 7670 vil 
bergoverdekningen være ~12 m. Glimmerskiferen er stedvis tett oppsprukket langs 
skifrighetsplanet og har ugunstig liten vinkel til tunneltraseèn. 

5.4.3 Østre påhugg (B) 
Påhugg B er lagt til fjellskråningen midt mellom Aspneset og Bergenget langs dagens veg. 
Påhugget forventes ved ~ pel 8353, se foto 21 og tegning 15 og 16. Fjellblotninger er påvist 
oppover fjellskråningen.  
 
Det forventes tynt vegetasjonsdekke i påhuggsområdet. Dagberget er noe grovoppsprukket i 
påhuggsområdet og det må forventes at det strekker seg ~ 2 m ned, se eksempel foto 22.  
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6 SIKRINGSARBEIDE 
Klassifiseringen av bergmassen med hensyn til bergsikring er utført i henhold til håndbok 021 
(2010) [7] fra Statens vegvesen. Under driving av tunnelene skal bergmassen kartlegges på 
stuff, som grunnlag for å fastslå det endelige sikringsomfanget. Det understrekes at 
klassifiseringen under er en tolkning basert på eksisterende grunnlag. Da det er begrenset med 
blotninger langs de 3 tunneltrasèene, blir klassifiseringen noe usikker.  
 
I sikringsklasse ”I” åpner håndbok 021 for at behovet for systematisk bruk av sprøytebetong 
kan vurderes. Dagens praksis knyttet til bruk av sprøytebetong som arbeidssikring/drivemetode 
tilsier at sprøytebetong vil bli systematisk brukt, og dette er forutsatt i beregningen. Forbolting 
vil være aktuelt ved påhuggene.  

6.1 Tunnel 1 
Tabell 1: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser for tunnel 1 

Bergklasse Sikringsklasse Sikringsmetode 
Sikringsmengde 

pr. løpemeter 
Antatt fordeling 

i tunnelen % 

Antatt meter 
lengde av 
tunnelen 

A/B I 
Fibermarmert sprøytebetong 

B35 E700 8cm ned til 2 m over såle,
spredt bolting antatt c/c 2,5 

2,1 m3 

 
2,2 stk 

60 654 

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

2,6 m3 

 

4 stk  
30 327 

D III 
Fiberarmert sprøytebetong B35 

E1000 100 mm eller mer ned til såle,
systematisk bolting c/c 1,5 

3,2 m3 

 

7,3 stk 
8 87 

E IV 

Fiberarmert sprøytebetong  
B35 E1000 15 cm ned til såle, 

Systematisk bolting c/c 1,5 gyste, 
Forbolter 

Armerte sprøytebetongbuer 
Sålestøp vurderes 

4,9 m3 

 
7,3 stk 
15 stk 

0,33 stk 

2 22 

 
En beregning ut ifra klassifiseringen i tabell 1 gir følgende sikringsestimat for tunnel 1: 

- 2609 m3 fiberarmert sprøytebetong (2,4 m3 pr. lm) 
- 3543 stk 3 m lange Ø 20 mm radielle bergbolter (3,3 stk pr lm) 
- 327stk 6 m lange Ø32 mm forbolter 
- 7 stk armerte sprøytebetongbuer 

 
I tillegg anslås behov for sikring av forskjæringer og påhuggsflater: 
- 100 stk 3 m lange Ø 20 mm bergbolter 
- 30 stk 4 m lange Ø 20 mm bergbolter 
- 60 stk 6 m lange Ø 32 mm forbolter 
 
Estimert portallengde (må detaljvurderes på byggeplan): 

- Påhugg A: 5 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
- Påhugg B: 10 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
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6.2 Tunnel 2 
Tabell 2: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser tunnel 2 

Bergklasse Sikringsklasse Sikringsmetode 
Sikringsmengde 

pr. løpemeter 
Antatt fordeling 

i tunnelen % 

Antatt meter 
lengde av 
tunnelen 

A/B I 
Fibermarmert sprøytebetong 

B35 E700 8cm ned til 2 m over såle,
spredt bolting antatt c/c 2,5 

2,1 m3 

 
2,2 stk 

50 120 

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

2,6 m3 

 

4 stk  
30 72 

D III 
Fiberarmert sprøytebetong B35 

E1000 100 mm eller mer ned til såle,
systematisk bolting c/c 1,5 

3,2 m3 

 

7,3 stk 
20 48 

 
En beregning ut ifra klassifiseringen i tabell 2 gir følgende sikringsestimat for tunnel 2: 

- 593 m3 fiberarmert sprøytebetong (2,5 m3 pr. lm) 
- 902 stk 3 m lange Ø 20 mm radielle bergbolter (3,8 stk pr lm) 

 
I tillegg anslås behov for sikring av forskjæring og påhuggsflate: 
- 40 stk 3 m lange Ø 20 mm bergbolter  
- 10 stk 4 m lange Ø 20 mm bergbolter  
- 60 stk 6 m lange Ø 32 mm forbolter 
 
Estimert portallengde (må detaljvurderes på byggeplan): 

- Påhugg A: 10 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
- Påhugg B: 10 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
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6.3 Tunnel 3 
 

Tabell 3: Antatte bergklasser med tilhørende sikringsklasser for tunnel 3 

Sikringsmengde
Antatt fordeling 

Antatt 
meter 

pr. løpemeter i tunnelen % lengde av 
Bergklasse Sikringsklasse 

Sikringsmetode    tunnelen 

Fibermarmert sprøytebetong 2,1 m3 
B35 E700 8cm ned til 2 m over 

såle,   
A/B I 

spredt bolting antatt c/c 2,5 2,2 stk 

30 213 

Fibermarmert sprøytebetong 2,6 m3 

B35 E700 8cm ned til såle,   C II 

systematisk bolting c/c 2 4 stk  

40 284 

Fiberarmert sprøytebetong 3,2 m3 

B35 E1000 100 mm eller mer, 
  D III 

systematisk bolting c/c 1,5 7,3 stk 

26 185 

Forbolter 15 stk 

Fiberarmert sprøytebetong E1000, 4,9 m3 

Systematisk bolting c/c 1,5 gyste, 7,3 stk 

Armerte sprøytebetongbuer 0,33 stk 

E IV 

Sålestøp vurderes   

4 28 

 
En beregning ut ifra klassifiseringen i tabell 2 gir følgende sikringsestimat for tunnel 2: 

- 1916 m3 fiberarmert sprøytebetong (2,7 m3 pr. lm) 
- 3160 stk 3 m lange Ø 20 mm radielle bergbolter (4,5 stk pr lm) 
- 426 stk 6 m lange Ø32 mm forbolter 
- 10 stk armerte sprøytebetongbuer 
 

I tillegg anslås behov for sikring av forskjæring og påhuggsflate: 
- 50 stk 3 m lange Ø 20 mm bergbolter 
- 20 stk 4 m lange Ø 20 mm bergbolter  
- 60 stk 6 m lange Ø 32 mm forbolter 
 
I vestre forskjæring vil det være aktuelt med betongmur/tørrmur for håndtering av løsmasser på 
skjæringstoppen. 
 
Estimert portallengde (må detaljvurderes på byggeplan): 

- Påhugg A: 5 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
- Påhugg B: 5 m frittstående del + 2 m kontaktstøpt del 
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7  VANN- OG FROSTSIKRING 
Vann- og frostsikring fastsettes på grunnlag av dimensjonerende frostmengder i håndbok 021 
[7] og håndbok 163 [8]. Dimensjonerende frostmengde er F10 , som statistisk sett overskrides 
en gang pr. 10 år. 
 

Tabell 4: Dimensjoneringsgrunnlag vann og frostsikring 

Parameter Verdi 

Frostmengde i Vefsn kommune F10=21000 h°C 

Årsmiddeltemperatur i Vefsn kommune 3,5 °C 

Høydeforsjell mellom tunneler og vefsn kommune < 100 m 

Krav til U-verdi 0,65 

 
Ved bruk av PE-skum som vann- og frostsikring brannsikret med 80 mm sprøytebetong gir 
dette PE-skumtykkelse lik 50 mm. 
 
For tunnel 1 vil høydeforskjell mellom påhuggene på ~ 40 m kunne gi pipe-effekt.  
Diagrammer i Intern rapport nr 2301 Frostmengder i vegtunneler [13], gir sammenhengen 
mellom frostmengder inne i tunneler ved ulike dimensjonerende frostmengder i luft sett opp 
mot ulike stigningsforhold for tunnelene. For tunnel 1 vil stigningsforholdet ligge mellom  
3,8 % og 4,3 %, se tabell 5.  

Tabell 5: Frostmengder i tunnel ved stigning mellom 2-6 % [13] 

Lengde inn i 
tunnel 

Frostmengde inn i tunnel h°C 

500 m 11-13000 
1000 m 8-10000 

 
Det forventes at frosten trenger helt igjennom alle 3 tunnelene, noe som tilsier 100 % vann- og 
frostsikring. Sikringsestimat for vann- og frostsikring er vist i tabell 6. 

Tabell 6: Sikringsestimat for vann- og frostsikring 

Tunnel nr: % av tunnel PE-Skum (m2) 
Brannsikring med 

sprøytebetong (m3) 

Tunnel 1 100 21495 1720 
Tunnel 2 100 4733 379 
Tunnel 3 100 14001 1120 

Merknad: Det er beregnet at PE-skummet monteres i normalprofilet og føres ned til 0,5 m under vegnivå. 
 
Omfanget av vann- og frostsikring må endelig besluttes etter at tunnelen er ferdig drevet og 
etter drypp/lekkasjekartlegging. Kartlegging bør skje under ugunstigste forhold med nedbør 
og/eller snøsmelting. 
 
Siden frosten forventes å trenge igjennom tunnelene, må det bunnrenskes i hele tunnelens 
lengde, og drensledninger må legges på frostfritt nivå.   
 
Med hensyn på ytre miljø vurderes det som lite sannsynlig at det vil bli stilt krav til tetthet for 
tunnelene. Problemer med innlekkasje vurderes ikke å bli omfattende. For tunnelene vil 
driveretning på synk kunne medføre behov for utpumping i byggefasen avhengig av 
lekkasjeomfang. 
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8 ANVENDELSE AV TUNNELMASSENE 
Det er ikke gjennomført laboratorietester av berggrunnen langs traseèn.  
 
Berggrunnen i tunnel 1 består av en middelskornet gabbro, stedvis med 
granittganger/granittiske intrusjoner. Gabbroen vil sannsynligvis være brukbar til 
vegoverbygningen.  
 
Berggrunnen i tunnel 2 består av en middelskornet gabbro, samt en finkornet grønnstein. Det er 
påvist kalksone i forkant av vestre påhugg, samt innslag av kalk i grønnsteinen langs 
tunneltrasèen. Berggrunnen for deler av tunnelen forventes å kunne brukes til 
vegoverbygningen. Foliasjon/skifrighet i grønnsteinen vil kunne gi noe flakige korn ved 
nedknusing. 
 
Berggrunnen i tunnel 3 består hovedsakelig av glimmerskifer/glimmergneis. Bergarten 
forventes ikke å kunne brukes i vegoverbygningen. I partiet lengst øst, med lengde ~ 110 m, 
består berggrunnen av Tonalitt. Denne bergarten forventes å ha tilsvarende egenskaper som 
granitt og kan muligens benyttes i vegoverbygningen.  
 
Hvis tunnelmassene skal benyttes til forsterknings- eller bærelag må det gjennomføres 
laboratorietester på bergarten. Der bergartens kvalitet varierer må det gjennomføres hyppige 
tester og sortering.  
 

9  FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

9.1 Generelt 
For alle tunnelene anbefales ytterligere geologisk kartlegging av tunneltraseene til 
byggeplanfasen, samt ytterligere kartlegging av antatte svakhetssoner. 
 
Det må gjennomføres en vurdering av om enkelte påhuggsområder skal skilles ut til geoteknisk 
prosjektklasse 3.  
 
Påhuggene må detaljplasseres i byggeplanfasen. 
 
Rystelseskrav for tunnelsprengningen med hensyn på rystelsesutsatte konstruksjoner anbefales 
beregnet, og det bør gjennomføres en vurdering av omfang og behov for utplassering av 
rystelsesmålere.  
 
Laboratorieundersøkelser av berggrunn langs tunneltraseene med tanke på bruk i forsterknings-
/bærelag kan gjennomføres i byggeplanfasen, i samarbeid med vegteknolog. 

9.2  Tunnel 1 
Ved påhugg B må det vurderes ytterligere undersøkelser av løsmassemektighet ved hjelp av 
fjellkontrollboring, graving eller refraksjonsseismikk. 
 
Det må gjennomføres en tilstandsundersøkelse av bygninger på muligens 3 stk eiendommer 
nærmest tunnelen avhengig av fundamentering. 
 
Ved påhugg B bør muligheten for å anlegge et skrått påhugg som følger fjellskråningen 
vurderes. 
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9.3 Tunnel 2 
Ved påhugg B må det gjøres ytterligere vurderinger med hensyn på skredfare i form av 
steinsprang. Blokkfallsimuleringer anbefales utført ved hjelp av simuleringsprogrammer som 
CRSP eller Rocfall, for å velge tilfredstillende portallengde, samt til hjelp for å vurdere andre 
sikringstiltak. 

9.4  Tunnel 3 
Ytterligere fjellkontrollboringer anbefales utført i påhugg A. 

10   SHA (HMS) – FORHOLD 
Det er ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell tunneldrift. Nedenfor 
følger en del forhold som likevel kommenteres. Listen er ikke uttømmende. 
 
Tunnel 1 
Påhugg A ligger ~ 30 m fra nærmeste bebyggelse og ~ 50 m fra nærmeste høyspentlinje. Dette 
vil gi strenge krav til sprengning og dekking ved utsprengning av forskjæring/påhuggssalve. 
 
Påhugg B/forskjæring påhugg B: I anleggsperioden må det sørges for at løsmasser/blokk i 
forskjæring/over påhuggsflate sikres på en tilfredstillende måte. 
 
Tunnel 2 
Terrenget ovenfor påhugg A er preget av små skrenter og det kan forventes noe skredfare i 
form av steinsprang. Før arbeidet med forskjæring/tunneldrift igangsettes anbefales det at 
fjellskråningen gås over med rensk av eventuelle labile blokker. Portal må planlegges i 
tilstrekkelig lengde for å håndtere steinsprangfare. 
 
Det er påvist steinsprangfare fra fjellskråningen over påhugg B. Dette må sikres tilfredstillende 
både med hensyn på sikkerhet under anlegget og i driftsfasen. Arbeidsikringstiltak vil kunne 
være hogst, rensk og steinsprangnett/bolting. Portal må planlegges i tilstrekkelig lengde for å 
håndtere evt. fremtidig skredfare, og det bør vurderes tiltak i form av fangvoll etc.  
 
Tunnel 3 
Påhugg B: Grovblokkig overflate i påhugget. Det må forventes dagfjellsoppsprekking ned til 2 
m. Påhugget er vurdert som lite rasfarlig. 
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Vedlegg 1 

FOTO  Geo 50484-3 
  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 1 
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Tunnel 1: 

 

Foto 1: 7764 Sørvestre påhugg A ~ pel 1470 

 
Foto 2: 7765 Terrenget over sørvestre påhugg A 

Påhuggsflate omtrentlig plassert 

~ senterlinje
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FOTO  Geo 50484-3 
  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 1 
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    Foto 3: 7170 Antatt svakhetssone a som forventes å krysse tunnelen ved ~ pel 1623. 

 
    Foto 4: 7196 Antatt svakhetssone b som forventes å krysse tunnelen ved ~ 1648. 

Antatt svakhetssone med forventet mektighet < 5 m 

Antatt svakhetssone med forventet mektighet < 5 m 
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FOTO  Geo 50484-3 
  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 1 
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    Foto 5: 7218 Sørvestre vegg Forsmolia steinbrudd 

 
    Foto 6: 7225 Detalj av svakhetssone Forsmolia steinbrudd 

Svakhetssone ~ 2 m mektighet 

Svakhetssone, se detaljfoto 6
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Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
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    Foto 7: Eksempler bergartsprøver gabbro fra blotninger over tunneltrasèn. 

 
   Foto 8: 1286 Påhuggsområde ved nordøstre påhugg B 
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  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 1 
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    Foto 9: 1285 Bergblotning ved nordøstre påhugg B 



Vedlegg 1 

FOTO  Geo 50484-3 
  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 2 
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Tunnel 2: 

 
    Foto 10: 7251Foto tatt på tvers av linjen i forkant av sørvestre påhugg A, blokker er dekt av vegetasjon. 

 
      Foto 11: 7254 Oppsprukket berg i skrent ved påhugg, ~ pel 5915 

Omtrentlig senterlinje

Påhugg ~pel 5920 ~pel 
5908
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FOTO  Geo 50484-3 
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Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 2 
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Foto 12: Eksempel på bergartsprøver av grønnstein/metabasalt og gabbro fra blotninger over tunneltraseen 

 
    Foto 13:7829 Nordøstre påhugg B ~pel 6160 

~Senterlinje 

Påhuggsflate omtrentlig plassert 
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    Foto 14: 7266 Skredblokk fra fjellskråningen over nordøstre påhugg B som har stoppet i et tre. 

 

   Foto 15:7818 Liten oppsprukket skrent ovenfor nordøstre påhugg B

Skredblokk med sidekanter 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Oppsprekking langs foliasjon 
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FOTO  Geo 50484-3 
  Foto 
Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
Kulstaddalen nord-Åkvik, Tunnel 3 

  

   
Statens vegvesen - region nord.  Ressursenheten – Geo- og laboratorieseksjonen 

 

Tunnel 3: 

 
       Foto 16: 6879 Vestre påhugg A ~ pel 7643 

 
      Foto 17: 7282 Bergblotning glimmerskifer ved pel 7720. 

Foliasjon 

Påhuggsflate omtrentlig plassert 

~ senterlinje 
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    Foto 18: Eksempel på bergartsprøver glimmerskifer og tonalitt fra blotninger over tunneltrasèen 

 
     Foto 19: 7291 Antatt svakhetssone d med forventet mektighet < 5 m 
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      Foto 20: 7806 Bergblotning i tonalitt ~ 50 m sør for pel 8300 

 
    Foto 21: 6886 Østre påhugg B ~ pel 8353 

Påhuggsflate omtrentlig plassert 

Omtrentlig senterlinje 
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Ingeniørgeologisk rapport E6 – 04 
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                   Foto 22: Eksempel grovoppsprukket dagberg i påhuggsområdet ~ pel 8375. 

 



SPREKKEROSE:  Alle sprekker.   Geo: 50484 
                                   Vedlegg: 2: Side 1 av 1. 
Ingeniørgeologisk rapport E6-04 
Kulstaddalen nord – Åkvik  
Tunnel 1 + Forsmolia steinbrudd 

  

   Dato/Sign: 01.05.2010 Anders Aal 
Statens Vegvesen, Region nord. Ressursenheten - Teknologiseksjonen 
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Kulstaddalen nord - Åkvik Tunnel 3 
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VEDLEGG 2:  FORKLARING STRØK/FALL  -  STEREOGRAFISK PROJEKSJON 
 
 
 
Strøk/fall 
Strøk-/fallmålinger, ser man langs strøkretningen, faller planet ned til høyre. 
Orientering av strøkretning gjøres i grader, dvs. 0° til 360°.  Fall angis i grader, dvs. 0° til 90°. 
Strøk retning N65°Ø med fall 70°mot S angis kun: 65°/ 70°. 
 
Storsirkel 
Skjæringslinje mellom det målte planet og nedre halvkule projisert i ekvatorplanet (papirplanet). 
 
Sprekkerose 
Lengden på aksene viser hvor hyppig sprekkene forekommer i de forskjellige sprekkesett, mens 
bredden angir innen hvilket retningsområde sprekkenes strøk i et bestemt sett varierer. 
 
 
Stereonett 
Stereonett er projeksjonen av nedre halvdel av en kuleflate (Schmidt).  Resultatene av en slik 
strøk- og fallmåling gjengis som et punkt i stereonettet.  Dette punktet viser det målte plans 
orientering i rommet. 
 
En kan tenkte seg det målte plan plassert gjennom sentrum av kulen.  Planets normal gjennom 
kulens sentrum skjærer den nedre halvkulens overflate i et punkt som projiseres på ekvatorplanet 
(papirplanet).   
 
Et plan som ligger vannrett vil ha en normal som står loddrett og projiseres i stereonettets 
sentrum.   
 
Et plan som står loddrett vil ha en normal som skjærer kuleflaten ved ekvator og dermed ligge i 
sirkellinjen på stereonettet. 
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E6-04 Kulstaddalen nord - Åkvik
Tegning 17 Plantegning Forsmolia steinbrudd
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