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Sammendrag

Statens vegvesen Region midt arbeider med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 mellom Åsen og Mære i
Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner. Berg- og geoteknikkseksjonen har utført ingeniørgeologisk kartlegging og
vurdering av alle traseene i forbindelse med planen, med hovedvekt på tunneler og bergskjæringer.
Berggrunnen i søndre del av området består i hovedsak av lagdelte bergarter som fyllitt, leirskifer og metasandstein. Mot Levanger, Verdal og Sparbu, er det amfibolitter med lokale innslag av glimmerskifer. Bergartens foliasjon har i hovedsak slakt fall (0-45
grader), med strøkretning som kan variere en del, men ofte mot NØ.
Tre til fire sprekkesett går igjen langs større deler av tunneltraseene; som regel steile sprekkesett i tillegg til de slakere foliasjonssprekkene. Med unntak av sprekkesoner og partier med skifrig berg er det relativt stor sprekkeavstand. Der foliasjonssprekkene
er særlig tydelig og slake kan de forårsake utfall i hengen under tunneldriving. I noen av tunneltraseene er orienteringen av vertikale sprekker parallelt med tunnelen slik at de kan føre til utfall i vegger og vederlag i anleggsfasen.
Deler av de alternative veglinjene er lagt i marine avsetninger av stor mektighet. På oppstikkende åser er det områder med tynne
usammenhengende marine avsetninger eller tynne morenelag over berg. Enkelte av tunneltraseene ligger strekningsvis under
mektige marine avsetninger som gjør at kan bli behov for å optimalisere traseene slik at det oppnås tilstrekkelig bergoverdekning.
Det samme gjelder i flere av påhuggsområdene hvor det kan være mektige marine løsmasser. Det er foreslått videre undersøkelser for å avdekke løsmassemektigheter på kritiske punkt.
Bergmassekvaliteten er i hovedsak antatt å være god til middels. I svakhetssoner og partier med liten bergoverdekning er
kvaliteten dårligere.
I tunneler nær områder med bebyggelse på marin leire kan det bli strenge lekkasjekrav.
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn og hensikt

Statens vegvesen Region midt planlegger ny «E6 Åsen – Mære» gjennom Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer kommuner. I KVU Trondheim – Steinkjer er det fastsatt at vegstandard skal være 2-felts veg
med midtdeler og forbikjøringsfelt, og med 4 felt der trafikkprognosene tilsier det. For å gi rom for
høyere standard med krav til fartsgrense 110 km/t er det lagt til grunn at hele strekningen skal
planlegges for å dekke arealbehovet for en 4-felts veg. Alle tunneler er planlagt som 4 felts veg (to løp).
Dagens E6 på strekningen er omtrent 46 km lang. Strekningen er delt i seks, hvor det for hver
delstrekning foreligger inntil fire alternativer for vegløsning. Flere av de alternative delstrekningene
inkluderer tunneler. Totalt er det 14 alternative to-løps tunneler fordelt på de alternative traseene.
Tunnellengdene varierer mellom ca. 450 og 3850 meter og skal bygges i tunnelklasse E med profil 2 ×
T10,5 i henhold til håndbok N500 (ref. 2). ÅDT (2015) er mellom 8 300 og14 300, mens ÅDT (2048) er
beregnet å variere mellom 11 100 og 19 100. Kartene i figur 1a og 1b viser hovedalternativene for hele
planområdet E6 Åsen nord – Mære.
Berg- og geoteknikkseksjonen har fått i oppdrag fra Plan- og prosjekteringsseksjonen i Region midt å
utarbeide ingeniørgeologisk rapport til kommunedelplan for tunneler og bergskjæringer langs de
alternative traseene. Grunnlaget for rapportene er plantegninger og profilkart utarbeidet av Plan- og
prosjekteringsseksjonen pr. april 2016, flyfotostudier og befaringer/feltkartlegging.
Denne rapporten er en del av kommunedelplan med konsekvensutredning for en ny vegtrase for E6
mellom Ronglan (nord for Åsen) i Levanger kommune og Mære i Steinkjer kommune. Den omhandler
resultater og vurderinger fra ingeniørgeologisk kartlegging og vurdering av alle tunnelalternativene
samt bergskjæringer av betydning på strekningen.

1.2

Rapportens oppbygging

Etter en generell beskrivelse av veg- og tunnelalternativene og de utførte undersøkelsene (kapittel 1-2),
består denne rapporten av en faktadel, en tolkningsdel og en rådgivingsdel (Anbefalinger). Faktadelen
omhandler relevante geologiske og topografiske forhold fra tilgjengelig bakgrunnsmateriale,
gjennomførte grunnundersøkelser og observasjoner i felt (kapittel 3). Tolkningsdelen består av
ingeniørgeologiske vurderinger av konsekvensene for tunneldriving og uttak av bergskjæringer (kapittel
4 og 5). Ingeniørgeologisk kart og lengdeprofil er vist i vedlagte tegning V001-V010.

1.3

Alternative vegtraseer

Planområdet er delt opp i seks delstrekninger:
1. Skogn: Ronglan (nord for Åsen) – Gråmyra (Levanger kommune)
2. Levanger: Gråmyra – Okkenhaug (Levanger kommune)
3. Rinnleiret: Okkenhaug – Rinnleiret (Levanger og Verdal kommune)
4. Fleskhus: Rinnleiret – Fleskhus/Bjørga (Verdal kommune)
5. Røra: Fleskhus/Bjørga – Rambergsmyra (Verdal og Inderøy kommune)
6. Sparbu: Rambergsmyra – Mære (Steinkjer kommune)
Som nevnt foreligger det inntil fire alternativer som aktuelle vegløsninger for ny E6 på hver av
delstrekningene (vestre, midtre, østre og krysskoblinger mellom disse). På flere strekninger innenfor
hver delstrekning er alternativer lagt i felles linje.
Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen
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Figur 1a: Oversiktskart E6 Åsen – Mule, planområdet med alternative vegtraseer.
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Figur 1b: Oversiktskart E6 Mule – Mære, planområdet med alternative vegtraseer.
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Alle alternativene har fra null til to tunneler på hver av delstrekningene, med varierende topografi og
grunnforhold for veg i dagen. Totalt er det 14 alternative tunneler.
Alternativene er valgt og justert gjennom planarbeid og silingsfaser i konsekvensutredningen, slik at de
vurderes som teknisk gjennomførbare med hensyn på geologiske og geotekniske forhold.
Vegen er planlagt med vegbredde 12,5 – 21 m, med mulighet for økning fra 12,5 m bredde (to-felts veg)
til 14,75 m (tre-felts veg) ut fra forventet fremtidig trafikkmengde. Broer blir bygget med fire felt og
bredde på 21 m. Alle tunneler skal utformes som to-løpstunneler i tunnelklasse E, med tverrslag hver
250 m, i henhold til håndbok N500 – Vegtunneler (ref. 2).

1.4

Geoteknisk kategori

Eurokode 7 (ref. 1) definerer ulike Geotekniske kategorier som gir krav til omfang av kontroll. Videre
angir Eurokode 0 hvilken kontrollklasse som skal anvendes og hvem som kan utføre kontrollen. Dette
avhenger av hvilken konsekvensklasse/pålitelighetsklasse konstruksjonen (tunnelen) plasseres i.
Geotekniske kategorier er definert på følgende måte i håndbok N200 (ref. 3):
Geoteknisk kategori 1: bør bare inkludere små og relativt enkle konstruksjoner hvor det er mulig å sikre
at grunnleggende sikkerhetskrav blir tilfredsstilt på grunnlag av erfaring og kvalitative geotekniske
undersøkelser og hvor prosjektet medfører liten risiko.
Geoteknisk kategori 2: bør omfatte konvensjonelle typer konstruksjoner, skjæringer og fundamenter uten
unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold og hvor prosjekteringen baseres på
kvantitative geotekniske data og analyser og rutinemessige prosedyrer som sikrer at grunnleggende krav
blir oppfylt. Eksempler på prosjekteringsoppgaver er:











Sålefundamentering
Platefundamentering (hel såle)
Pelefundamentering
Vegger eller andre støttekonstruksjoner som holder igjen jord eller vann
Utgravinger
Brupilarer og landkar
Fyllinger og jordarbeider
Jordforankringer og andre forankringssystemer
Tunneler i hardt, massivt berg hvor det ikke stilles spesielle krav til vanntetthet og annet
Middels høye (inntil 10 meter) bergskjæringer uten spesiell risiko eller vanskelige/uvanlige
grunnforhold mht. sprengning og stabilitet

Geoteknisk kategori 3: bør omfatte konstruksjoner eller deler av konstruksjoner som faller utenfor
grensene for geoteknisk kategori 1 og 2. Eksempler på prosjekteringsoppgaver er:








Svært store eller uvanlige konstruksjoner
Konstruksjoner som innebærer unormale risikoer eller uvanlige eller eksepsjonelt vanskelige
grunn- eller belastningsforhold
Konstruksjoner i jordskjelvutsatte områder
Konstruksjoner i områder hvor det er sannsynlig at grunnen er ustabil, eller der det forekommer
vedvarende bevegelser i grunnen som krever separate undersøkelser eller spesielle tiltak.
Undersjøiske tunneler
Tunneler nær bebyggelse eller andre konstruksjoner/anlegg, med strenge innlekkasjekrav, liten
bergoverdekning, kompliserte grunnforhold og svakhetssoner, etc.
Bergskjæringer høyere enn 10 m (målt fra ferdig veg).
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I områder med sensitive grunnforhold (kvikkleire) skal vegprosjekter alltid vurderes å klassifisere i
geoteknisk kategori 3. Dette gjelder vanligvis også utfylling i sjø med skrånende sjøbunn og stor
fyllingshøyde eller massefortrengning samt utfylling i strandsoner med tilsvarende forhold.
I håndbok N500 heter det at en i utgangspunktet skal velge geoteknisk kategori 3 for alle
tunnelprosjekter. En omklassifisering til kategori 2 kan vurderes dersom forundersøkelsene avdekker
liten sannsynlighet for vanskeligheter i drivefasen. Det er også mulig å dele opp tunnel i ulike
kategorier.
Pga. at endelig trase ikke er valgt og veglinje heller ikke er prosjektert, plasseres tunnelene og
bergskjæringene for dette planstadiet i geoteknisk kategori 2. I senere planfaser, når endelig trase er
valgt, må det gjøres en ny vurdering for de enkelte tunnelene samt de høge bergskjæringene, med
utgangspunkt at kategori 3 skal velges.
Skjema for valg av kontrollform er vist på side 2 i rapporten.
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2

UNDERSØKELSER

2.1

Tidligere undersøkelser

Tidligere undersøkelser som er relevante for strekningen omfatter grunnboringer. Disse er omtalt i egen
geoteknisk rapport. I 1993 ble det også utført geologiske undersøkelser i form av flyfotostudier og enkle
feltbefaringer for ulike tunnelalternativ på strekningen Fleskhus – Rambergsmyra (ref. 4).

2.2

Utførte undersøkelser

Det er utført studier av topografiske og geologiske kart og flyfoto. Grunnlagsmateriale er:





Berggrunnskart 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse (NGU) (ref. 5).
Løsmassekart 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse (NGU) (ref. 6).
Flyfoto, www.norgei3d.no (ref. 7).
Skreddata på nett, karttjeneste på www.ngu.no og http://atlas.nve.no/, NGU og NVE (ref. 8).

Med bakgrunn i grunnlagsmaterialet, ble det utført ingeniørgeologiske feltundersøkelser ved flere
befaringer våren og høsten 2016. Ingeniørgeolog Stig Lillevik har deltatt på alle befaringene, og i tillegg
har ingeniørgeolog Vegard Jakobsen deltatt på de fleste befaringene.
Kartleggingen har foregått omkring påhuggsområdene og langs deler av tunneltraseene. Ved
kartleggingen ble det prioritert å få en oversikt over bergartstyper, oppsprekking, svakhetssoner og
overdekning.
Det er videre gjennomført enkelte fjellkontrollboringer i desember 2016 og januar 2017. De
ingeniørgeologiske vurderingene i kapittel 4 og 5 baserer seg på undersøkelsene som er beskrevet i dette
kapittelet.
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3

GRUNNFORHOLD PÅ PLANSTREKNINGEN

3.1

Topografi og markslag

Terrenget langs de planlagte vegtraseene varierer mellom slake jordbruksområder og kupert terreng med
bekkeraviner/-daler samt koller/rygger som gjerne er skogbevokst. På strekninger med veg i dagen
varierer terrenghøyden mellom ca. kote 2 og 95, mens det over tunneltraseer varierer mellom ca. kote
20 og 250. Ved Levanger, Skogn og Røra er det fjellkoller/rygger med tettbebyggelse over de
alternative tunneltraseene. Det er ingen tjern som ligger direkte over tunnelene. Minste avstand til tjern
er ca. 400 m fra østre tunneltrase (alternativ C) like nord for Fleskhus.

3.2

Berggrunnsgeologi

Berggrunnen i området tilhører det såkalte Trondheimsfeltet, som faller sammen med Trøndelag i grove
trekk, og er en geologisk provins av kambrosilurisk alder med omdannede skyvedekker av
havbunnsskorpe som ble foldet opp og lagt over grunnfjellet under den kaledonske fjellkjedefolding.
Generelt avtar bergets alder mot vest, men under fjellkjedefoldingen ble det dannet flere synklinaler og
stratigrafiske typeområder eller skyvedekker som består av tilsvarende lagpakker. Disse dekkene kan ha
blitt delt opp av en antiklinal. Størendekket er navnet på dekkeenheten i dette prosjektets område.
Berggrunnen består av forskjellige bergarter, gjerne omdannede og metamorfe vulkanske eller
sedimentære bergarter. Rundt Skogn er det for en stor del lagdelte bergarter som fyllitt, leirskifer og
metasandstein. Lenger nord, mot Levanger, Verdal og Sparbu, blir dette mer til amfibolitter, men også
lokalt innslag av glimmerskifer.
Lineamenter/strukturer og oppsprekking: Berggrunnen i området er gjennomsatt av mange
svakhetssoner, hovedsakelig i form av sprekker og forkastninger, men også bergartsgrenser,
skyvegrenser og foldninger i stor skala. Slike svakhetssoner har hatt stor betydning for utforming av
landskapet, og den mest markerte svakhetsretningen i området er NØ-SV som gjenspeiles i de fleste
hovedstrukturene i landskapet, som daler, rygger og innsjøer.
I tillegg observeres mer nordgående drag i form av dalsøkk og fjellrygger som også har sammenheng
med geologien i området (lagdeling, svakhetssoner/sprekkesoner).
Terrengets lineasjoner viser ofte tydelig retning nord - nordøst. Bergartene i området (grønnstein,
amfibolitt, metasandstein-fyllitt og glimmerskifer) som opprinnelig var vulkanske og sedimentære
bergarter, og som senere har blitt omdannet (metamorfisert), har et komplekst sprekkemønster som
følge av ulike trykk- og temperaturpåkjenninger som er blitt påført bergmassen over lang tid.
På grunn av tektoniske bevegelser kan bergmassen variere med hensyn på oppsprekking og forvitring.
Dette medfører at det gjerne finnes soner med dårlig berg og/eller tett oppsprukne partier, ofte langs
forsenkninger, kløfter og dalsøkk. I områder, der bergmassen ikke er forvitret eller påvirket av
tektoniske bevegelser, er bergmassen frisk og mer massiv.
I forbindelse med den ingeniørgeologiske kartleggingen er det utført sprekkeregistreringer ved
påhuggsområdene for tunnelene og på flere steder i terrengoverflaten over tunneltraseen.

3.3

Kvartærgeologi

Marin grense (MG) varier mellom 170 og 185 moh. Samtlige alternative veglinjer mellom Ronglan og
Mære ligger under marin grense.
Store deler av de prosjekterte veglinjene er lagt i sammenhengende hav- og fjordavsetninger, dvs.
hovedsakelig marin leire. Mektigheten til avsetningene varierer med topografien. Langs de fleste
strekningene med marin leire er det kartlagt spredte kvikkleiresoner med varierende faregrad. Det vises
til egen geoteknisk rapport for nærmere beskrivelse av disse.
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Områdene rundt elvene og elvemunningene; Verdalelva og Levangselva er kartlagt som fluviale
avsetninger. Utstrekningen til elveavsetningene avhenger av gradienten til elva, hvor da slakere partier
preges av meandrerende elveutforming. Enkelte områder oppstrøms har blitt kartlagt som glasifluviale
avsettinger, som da indikerer tidlige glasial elveløp (bre-elv).
Det fins også enkelte mektige moreneavsetninger (randmorener), f.eks. mellom Skogn og Levanger,
samt nord for Levanger ved Halsan og Heir. På oppstikkende åser er det ofte områder med tynne
usammenhengende marine avsetninger eller tynne morenelag over berg. Spredt langs traseene finnes
områder det torv- og myrdekke over andre sedimenttyper eller direkte over berg.
For nærmere oversikt vises til kvartærgeologisk kart i vedlegg 7-10.

3.4

Skred

3.4.1

Historiske skredhendelser

Flere store løsmasseskred/leirskred har vært dokumentert de siste 1000 årene. Ved Skogn er det
registrert flere leirskred, enkelte har vært utløst i forbindelse med elveerosjon. Flere store leirskred var
utløst i løpet av året 1750. I nærheten av Levanger er flere løsmasseskred/leirskred registrert i nærheten
av Levangerelva. Nord for Verdalen er det registrert flere løsmasseskred/leirskred. Skredhendelser har
forekommet relativt hyppig, ofte i sammenheng med elveerosjon langs Verdalselva. Øst for Verdalen, i
området rundt Stiklestad har flere store leirskred ført til tap av mennesker, og skade på bygninger. Også
innover Verdalen har det vært registrert flere løsmasseskred som har hatt følger for menneskeliv og
eiendom. Også ved Sparbu har det vært registrert løsmasseskred som har hatt ødeleggende effekt på
eiendom.
Av steinsprang er det kun registrert mindre hendelser i bergskjæringer langs E6 og jernbanen.

3.4.2

Kvikkleireområder

Det vises til egen geoteknisk rapport.

3.4.3

Steinsprang/steinskred, snøskred og jord-/flomskredområder

Grunnet lavt topografisk relieff og generell terrengutforming, kombinert med beskjedne mektigheter på
løsmasser i bratt terreng, er det få områder langs planlagte veglinjer som er klassifisert som
aktsomhetsområder. Unntakene er, ifølge NVE atlas (ref.8):


Alternativ B - Nordre tunnelpåhugg/forskjæring for tunnel under Halsteinen, profil 21 250
til 21 350, som ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde både for snøskred og steinsprang.



Alternativ B - Nordre tunnelpåhugg/forskjæring for tunnel under Lorås (Grandmarka),
profil nr. 45 450 til 45 625, som ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for snøskred.



Alternativ B – Veg i dagen like nord for tunnel under Lorås (Grandmarka), profil nr. 45 750
til 45 900, som ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for snøskred.



Alternativ C – Veg i dagen i sidebratt terreng ved Grevskott, profil nr. 26 850 til 26 950,
som ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for snøskred.



Alternativ C – Veg i dagen langs foten av åssiden øst for Rambergsmyra profil nr. 45 450
til 45 800 som ligger innenfor NVEs aktsomhetsområde for snøskred (utløpsområde).
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4

INGENIØRGEOLOGI, OVERORDNET
BESKRIVELSE OG VURDERINGER

Vedlegg 3-6 viser berggrunnsgeologisk kart, mens vedlegg 7-10 viser kvartærgeologisk kart fra NGU,
begge i målestokk 1:250 000. Disse kartene viser også alle de aktuelle alternativene for ny E6 mellom
Åsen og Mære. Beskrivelse av berggrunn/bergarter samt løsmasser for hvert av alternativene baseres på
disse kartene, samt feltobservasjoner.
For hver alternative veglinje er de geologiske forholdene beskrevet nærmere både for tunnelene og for
de høye bergskjæringene som inngår i veglinjene. Denne mer detaljerte beskrivelsen finnes i
underkapitler til kapittel 5, og det er her skilt mellom fakta vedrørende topografi/geologi og vurderinger
vedrørende ingeniørgeologiske forhold.
Det er forskjellig hvor godt alle de 14 alternativene tunneltraseene kunne observeres mht.
ingeniørgeologiske forhold pga. adkomstmuligheter og tilgjengelighet av blotninger. Dette må suppleres
i neste fase av prosjektet.

4.1

Bergmassekvalitet

Generelt vil bergmassen være av god til middels kvalitet i områdene der bergmassen ikke er
omvandlet/forvitret eller påvirket av sterke tektoniske påkjenninger. Som følge av tektoniske
påkjenninger forekommer bruddsoner hvor bergmassen til dels er sterkt oppsprukket (svakhetssoner). I
tillegg vil bergmassen stedvis være påvirket av omvandling/forvitring i noen av sonene. Dette har
medført at det finnes soner med sterkt oppsprukket eller knust bergmasse som også kan inneholde
leirmaterialer både i form av spekkefylling og som belegg på sprekker. Forvitringen har gjerne medført
at berget i soner er oppsmuldret. Det kan også finnes soner med mer skifrig og/eller svakere bergmasse.
Nær terrengoverflaten kan det være «dagfjellsoner» med mer forvitret og oppsprukket bergmasse hvor
det også kan være innslag av relativt flate sprekker.
Berggrunn med hovedsakelig amfibolitt, grønnstein og metasandstein vil erfaringsmessig gi en god til
middels god bergmassekvalitet. Der berget består av leirskifer eller siltstein, eller er markert lagdelt på
grunn av hyppige glimmer- eller klorittlag, kan det imidlertid forekomme tett oppsprekking langs
bergets foliasjon/lagdeling. Det vurderes likevel at oppsprekkingsmønster og svakhetssoner vil ha større
betydning for tunneldriving og bergsikring enn bergartene i seg selv.
Ved bergklassifisering etter Q-metoden (ref. 10) brukes seks ulike parametere til å karakterisere
bergmassen og beregne en Q-verdi som er en tallfesting av bergmassens kvalitet.
Q-verdien regnes ut etter følgende formel:

Q 

RQD J r J w
 
J n J a SRF

der
RQD = tall for oppsprekking av bergmasse
Jn = tall for antall sprekkesett
Jr = tall for sprekkenes ruhet
Ja = tall for sprekkenes omvandling
Jw = tall for sprekkevannstrykk
SRF = spenningsreduksjonsfaktor

Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 13 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

Klassifisering etter Q-metoden egner seg best for kartlegging under driving av tunnelen, men det er også
mulig å gjøre noen antakelser basert på observasjoner og data fra forundersøkelsene.
Håndbok N500 gir føringer for hvordan bergmassen ved driving av vegtunneler skal sorteres i ulike
bergmasseklasser. Inndelingen er basert på klassifiseringen i Q-systemet. Klassifiseringen er inndelt i 7
klasser, fra A til G. Hver klasse har tilhørende Q-verdi mellom 1000 og 0,001. I forbindelse med
navnsetting av bergmasseklasser er det valgt å bruke terminologi i henhold til beskrivelsen av Qsystemet (ref. 10).
I de svakeste sonene med tettest oppsprekking vil blokkstørrelsen (RQD/Jn) være minst, og der dette
sammenfaller med leirfylte og/eller glatte slepper vil også skjærfastheten på sprekkeplanene (Jr/Ja) bli
liten. Selv med en relativt gunstig aktiv bergspenning (Jw/SRF), kan Q-verdier bli så lave som 0,01-1 i
de dårligste sonene, tilsvarende «ekstremt dårlig» til «svært dårlig», dvs. bergklasse E - F i henhold til
Q-systemet. Bergklasse G, som betegnes «eksepsjonelt dårlig» med Q-verdi 0,01-0,001, er mer uvanlig
men kan forekomme.
Ut fra forundersøkelsene er det ikke mulig å fastslå om bergmassekvaliteten kan ventes å bli så dårlig,
men det er ikke usannsynlig at enkelte svakhetssoner kan bli klassifisert innenfor disse klassene. For
markerte svakhetssoner vises til ingeniørgeologiske kart i tegning V001-V010. For øvrig er det
sannsynlig at det aller meste av tunnelene kan klassifiseres innenfor klasse B, C og D (god, middels god
og dårlig).
Ut fra en ingeniørgeologisk tolkning basert på observasjoner i felt og antatte Q-verdier, samt
vurderinger av bergmassene og forholdene for tunneldriving, er det for hver tunnel på de alternative
traseene laget en oversikt over antatte bergmasseklasser langs tunnelene.

4.2

Sprekker og svakhetssoner

Ved innmåling og angivelse av strukturene i berget er høyrehåndsregelen benyttet. Det betyr at når man
ser i strøkretningen, dvs. ei vannrett linje langs et plan, er fallet planets helning ned mot høyre.
Sprekkeorienteringen angis som strøkretning/fallvinkel (0-360°/0-90°).
Sprekker/sprekkesystem: Bergmassen er gjerne oppsprukket eller skifrig langs foliasjonen. Foliasjonen
følger de nord- til nordøstgående strukturene i området og har generelt slakt fall mot vest til nordvest.
Ved de enkelte lokalitetene er det i tillegg ytterligere 1-3 sprekkesystem, hovedsakelig med steile
sprekker. I kapittel 6 gis en nærmere beskrivelse og tolking av sprekkesystemer, samt vurdering av
hvilke konsekvenser disse kan ha for tunnelene. Sprekkeroser og stereonett med polplott som er
presentert i kapittel 5 viser statistikk over strøk-/fallmålinger for de forskjellige områdene langs
tunneltraseene, se også tegning V001-V010. Det fins også sprekker av mer vilkårlig retning som ikke er
del av et utbredt eller klart definert sprekkesystem.
Skifrighetssprekkene er typisk etter sedimentære lag med relativt plane flater. Feltarbeidet avdekket
liten grad av sprekkefylling. Grønnsteinen har en kompleks sprekkestruktur med mange vilkårlige
sprekker, men som under store påkjenninger stedvis også har fått en foliert struktur.
Generelt er det registrert to andre sprekkeretninger hvorav den mest dominerende har retning omtrent N
til NØ, mens den øvrige sonene som er funnet er orientert omkring Ø-SØ. Begge retningene
sammenfaller med daler, fjellrygger og de geologiske strukturene i berget.
Svakhetssoner: Det identifiseres flere markerte svakhetssoner i området som kan komme i kontakt med
tunneltraseene. Benevnelsen svakhetssone innebærer at sonematerialet kan bestå av forvitret bergmasse
med liten blokkstørrelsen samt leirfylte og/eller glatte slepper (knusningssone) eller at den er tett
oppsprukket, typisk med sprekkeavstand mindre enn 10 cm (sprekkesone). Bergmassen vil her ha dårlig
innspenning.
Generelt er det registrert to retninger hvorav de mest dominerende har retning omtrent nord til nordøst
og sammenfaller med daler, fjellrygger og de geologiske strukturene i berget. De øvrige sonene som er
Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 14 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

funnet er orientert øst til sørøst. Bevegelsesretningen av isbreen under istiden, som er mot sørvest, kan
ha medført at svakhetssoner i berget med retning SV - NØ er overeksponert.
På det ingeniørgeologiske kartet er de fleste sonene tegnet inn med vertikal fallvinkel da vinkelen ikke
er kjent eller observert. Det er sannsynlig at de har varierende fallvinkler, selv om de fleste vanligvis vil
være tilnærmet vertikale.
Kartlegging av markerte svakhetssoner er gjort på grunnlag av topografiske kart, flyfoto og befaring.
Det vises til kapittel 5 for nærmere beskrivelse og vurdering (tolking) av markerte svakhetssoner, samt
vurdering av hvilke konsekvenser disse kan ha for tunnelene.

4.3

Tunneler

Håndbok N500 (ref. 2) gir veiledende beskrivelse av permanent bergsikring ut i fra klassifisering av
bergmassen etter Q-systemet i bergmasseklasser A-G og tilhørende sikringsklasse (I-VI). Tabell 6.1 i
håndboken viser denne sammenhengen. Bergmasseklassifiseringen for alle tunnelalternativer bygger i
denne rapporten kun på observasjoner og kartlegging av noen bergblotninger i tunnelenes områder, hvor
dette var godt tilgjengelig, samt informasjon fra berggrunnskart og andre generelle geologiske
informasjoner. Deler av tunneltraseene er flere steder dekket av mektige løsmasser der
bergmassekvalitet og overdekning kun er antatt.
Planlagt plassering av påhugg for hvert tunnelforslag må justeres når det blir avklart hvilket alternativ
som blir valgt, basert på videre undersøkelser og ut i fra det prinsippet å gi minst mulig inngrep i
terrenget. Høyden av tunnelen er ca. 7 m fra planlagt veglinje, som gir krav om minimum 12 m fra
veglinje til reell bergoverflate. Fordelen med lengre tunnel er mindre forskjæringer, men det kan være
vanskelige forhold rundt påhuggene i bratt terreng som kan gi veldig høye bergskjæringer, f.eks. lite
plass, mektige løsmasser og evt. skredfare. Det motsatte kan også oppstå, dvs. at overdekningsforhold
blir mindre enn forventet slik at skjæringen må forlenges og påhugg flyttes lenger inn. I utgangspunktet
er alle påhugg plassert slik av vegplanleggerne at de antas å ha ca. 10 m overdekning ut i fra de anslåtte
forhold. Alle tunnelene vil ha to løp med omtrent 10 m bergstabbe mellom de to løpene. Tunnelpåhugg
som går skrått inn i fjellsiden kan gi meget høy forskjæring. For å redusere skjæringshøyden kan det
vurderes å etablere påhugg i forskjellige profilnummer for de to tunnelløpene.
Sprekkesystem og svakhetssoner er av vesentlig betydning for tunnelenes stabilitet og dermed behovet
for bergsikring. Sprekkesystem kan også ha stor betydning for vannlekkasjer dersom åpne sprekker
krysser tunnelen.

4.4

Grunnvann og innlekkasje

Grunnvann, innlekkasje generelt: Under tunneldriving er det nødvendig å utføre sonderboring foran
stuff for å oppdage eventuelle større vannlekkasjer på forhånd. Sonderboring foran stuff er også
nødvendig for å undersøke beliggenhet og karakter av svakhetssoner. Det forventes ikke at blir så store
vannlekkasjer at de vil føre til større problemer for tunneldrivinga. Dersom det likevel påtreffes soner
med betydelige lekkasjer, kan tiltak i form av injeksjon likevel bli nødvendig for å redusere
sannsynligheten for varige skader på overflata.
Der det er bebyggelse og infrastruktur på setningsømfintlige løsmasser (f. eks. marin leire/silt) kan krav
til tetthet være så strengt at tunnelløpene må injiseres systematisk.
Krav til tetting av tunnelene for å unngå skade på naturmiljøet over tunneltraseen ventes generelt sett
ikke å bli spesielt strenge, men dette avgjøres endelig på grunnlag av en sårbarhetsanalyse. Med tanke
på grunnvannsbrønner er det svært vanskelig å fastsette et krav som gjør at brønner ikke skal bli
påvirket. Brønner basert på naturlig vannkilde vil gjerne mates av grunnvann som strømmer i løsmasser
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eller på små dyp i berget. Denne grunnvannsstrømmen er gjerne påvirket av nedbør, og i mindre grad av
om grunnvann skulle drenere ned til tunnelen.
Å bestemme et lekkasjekrav mht. brønnen vil likevel ikke gi noen garanti for at tunnelen ikke vil
påvirke enkelte av brønnene. I tilfelle tunnelen likevel skulle påvirke vannforsyningen, må en være
forberedt på å etablere nye brønner eller skaffe annen vannforsyning.
Grunnvannstanden blir vanligvis ikke påvirket i finkornete jordarter som leire/silt selv om poretrykket i
bunnen av leirlaget senkes som følge av drenering til tunneler. I permeable jordarter (grus/sand) kan
innlekkasje i tunneler føre til reduksjon av grunnvannsstand, men da gjerne ved noe større lekkasjer.

4.5

Sprengningsrystelser

Sprengningsrystelser: Det må settes krav til begrensning av rystelser ved tunneldrift og
sprengning/pigging i bergskjæringer ved bebygde områder og områder med mulig skredfarlige
kvikkleireområder, iht. NS 8141 (2001) og NS 8141-1:2012+A1:2013 (ref. 11 og 12) slik at skade på
bygg og påvirkning på kvikkleireområder unngås.
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Delstrekning 1: Skogn

5

INGENIØRGEOLOGI, BESRIVELSE OG
VURDERING AV ALTERNATIVE VEGLINJER

5.1

Delstrekning 1; Skogn

Delstrekning Skogn starter ved Ronglan, hp8 km 7,5 og går til Nossum. Delstrekningen har en lengde på
ca. 11,8 km målt langs dagens E6.

Figur 2: Oversiktskart delstrekning 1, planområdet med alternative vegtraseer.

5.1.1

Alternativ A: Ronglan – Skogn – Gråmyra

5.1.1.1

Veg i dagen

Bergskjæringer ved Brannåsen, Holte og Leiråsen: Den første delen fra Ronglan er alle alternativene
samlet i en trase som i hovedsak følger dagens E6 frem til Auringan sør for Hotterelva. På strekningen
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Delstrekning 1: Skogn

vil vegen bli lagt i bergskjæring på to steder; Brannåsen, Holte og Leiråsen, hhv. profil nr. 8650 – 8950,
10 100 – 10 450 og 10 750 – 11 200, se tegning V001.
Skjæringshøyden vil komme opp i omtrent 20 m. Dagens E6 går i bergskjæringer med høyde opptil ca.
10 m på disse stedene. Terrenget er ikke spesielt bratt over dagens skjæringer (hovedsakelig omkring
1:3-1:4), og en utvidelse vil ikke medføre spesielt stor økning i skjæringshøyde. Enkelte partier kan
likevel bli så høye at det vil være aktuelt å planlegge 6-7 m bred hylle i skjæringa og sprengning i
minimum to paller. Dette kan være aktuelt ved mer enn 12-14 m skjæringshøyde.
Ved utvidelse av eksisterende skjæringer, både innenfor eksisterende og forlengelse av eksisterende, vil
skjæringskanten stort sett komme i områder med tynt usammenhengende dekke med hav- og
fjordavsetninger. I slike områder kan jordlaget over berg planeres til stabil skjæringsvinkel eller sikres
ved hjelp av enkle murer. Noen steder fortsetter skjæringa inn i partier med mektigere med hav- og
fjordavsetninger, slik at det blir behov for kraftigere murer evt. andre geotekniske tiltak for å sikre
løsmasseskjæringen.
Høye bergskjæringer vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og kan kreve en god del
bergsikring. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli nødvendig å tilpasse geometrien til
dominerende strukturer i berget.
Ved de to sistnevnte bergskjæringene er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein på kvikkleireområdet som fører til overbelastning. Selv om det ikke
er kartlagt kvikkleireområde ved den førstnevnte skjæringa kan det likevel ikke utelukkes, og den
samme problemstillingen må også vurderes her på grunnlag av videre grunnundersøkelser for
prosjektet.
Berggrunnen består her av tynnbåndet grågrønn metasandstein og leirskifer eller fyllitt i veksling. Disse
kan ha varierende mekaniske egenskaper. Metasandstein kan ha egenskaper som gjør at den kan
benyttes i frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Leirskifer og fyllitt er vanligvis kun egnet til
fyllmasse i underbygning.

5.1.1.2

Tunnel A1 gjennom Holåsen; Skogn/Holberg – Holsand (P13 650 14 700)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 1 050 m, fra profil 13 650 til 14 700. Tunnelens
sørvestre del går under vestre del av Holåsen, som er en stor fjellkolle, like under gården Øver-Holan og
vest for boligområdet Ner-Holan. Terrengnivået varierer mellom kote ca. 25 ved sørvestre påhugg og
ca. 75 på Holåsen. Påhuggsområdet ved Holsand i nordøst ligger omkring kote 20. Tunnelen vil ha
maksimal stigning omkring 0,3%.
Løsmasser: Løsmasser på Holåsen består for en stor del av et tynt usammenhengende dekke med havog fjordavsetninger, slik at det er synlig flere bergblotninger og bergskjæringer langs lokalveger. På
høyden like sør for midten av traseen, samt i skråningen nord for midtpunktet (ned mot Holsand), er det
strandavsetninger som kan ha større mektighet. Under strandavsetningene kan det være hav- og
fjordavsetninger (ofte marin leire).
Søndre påhugg kommer i foten av skråningen opp mot Holåsen, like ved jernbanespor til Norske Skog.
Forskjæringen etableres i løsmasser av leire som kan ha flere meters mektighet. Nordre påhugg er lagt i
ei relativt slak skråning (~1:6-1:8) hvor det kan være mellom mektige hav- og fjordavsetninger under
strandavsetninger.
Bergarter: Det er varierende bergarter i traseen for tunnelen. De første ca. 4-500 meterne fra sør er på
NGUs berggrunnskart beskrevet som polymikt konglomerat (Stokkvolakonglomerat).
For de neste 200 meterne av tunneltraseen beskrives grønnstein, til dels med putestruktur, og
grønnskifer på NGUs kart. I dette området observeres også glimmerrike lag.
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Resterende del av tunnelen, omtrent 500 m, oppgis på berggrunnskartet å bestå av vekslende grå
metasiltstein, metasandstein og mørkgrå fyllitt eller leirskifer, stedvis med tynne lag av grønnstein eller
keratofyr. I dette området observeres også glimmerskifer og amfibolittlag. Store variasjoner tyder på
komplisert deformasjonshistorie.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen gjennom Holåsen er 35-55 m på midtre del. Det er noe usikkerhet på
ei 150 m lang strekning omtrent midt på traseen, hvor det er løsmasser og totalt 45 - 50 m overdekning.
I skråningen ned fra Holåsen, de 300 nordligste meterne av tunneltraseen, er total overdekning mindre
enn 30 m. Strekningen er dekket av løsmasser, slik at bergoverdekningen vil være en del mindre.
Dersom det er mektige løsmasser på de angitte partiene kan bergoverdekningen bli liten. Løsmassene
gjør at det er usikkert hvor endelig nordre påhugg kan plasseres.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Holåsen vest) er
presentert i figur 3.

Figur 3: Sprekkerose og polplott for tunneltraseen (Holåsen vest).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens foliasjon,
med orientering omkring NNV – SSØ og slakt fall mot Ø-NØ; dvs. 140-190°/15-40°. Pga.
foldning er det i søndre del også registrert orientering rundt Ø-V og slakt fall mot nord; dvs.
230-290°/10-30° (F2).

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 340-005°/65-90°, i tillegg noen sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 160-190°/85-90°.
S2: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 205-235°/75-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 30-55°/80-90°.
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S3: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 10-25°/75-90°, samt sprekker med
samme orientering og motsatt fallretning; 190-205°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 140-190°/10-40° og 230-290°/10-30° vil ha en noe
ugunstig retning i forhold til tunnelaksen pga. slak fallvinkel. Strøkretningen danner stort sett stor
vinkel (~40-90°) med tunnelen, men kan også være tilnærmet parallell med tunneltraseen. Dette
sprekkesettet er også av de mest dominerende. En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt
avhengig av utholdenhet, stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra
hengen i anleggsfasen. Sikringsomfang kan derfor bli noe høyere enn det bergmasseklassifiseringen
skulle tilsi, pga. at klassifiseringen ikke tar hensyn til sprekkeretninger.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med relativt stor vinkel (~40-80°) og har gunstig orientering i
forhold til tunnelen.
Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-35°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette gjør at det kan bli
behov for å sikre veggene nær opp til stuff under tunneldriving. Sprekkesett S3 krysser tunneltraseen
med større (~25-50°) og mer gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater, typisk etter sedimentær lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også
glatte. Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i
overflata.
Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Holåsen nord) er
presentert i figur 4.

Figur 4: Sprekkerose og polplott for tunneltraseen (Holåsen nord).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder tre
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens foliasjon,
med orientering omkring N – S og slakt fall mot V; dvs. 145-200°/10-40°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ 25-50°/75-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 185-205°/80-90°.
S2: NNØ–SSV-gående sprekker med steilt fall mot ØSØ; 5-20°/65-90°, i tillegg noen sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 160-190°/80-90°.
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Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 145-200°/10-40° vil ha en noe ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. slak fallvinkel. Strøkretningen danner ~40-90° vinkel med tunnelen. Dette
sprekkesettet er også av de mest dominerende. En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt
avhengig av utholdenhet, stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra
hengen i anleggsfasen. Sikringsomfang kan derfor bli noe høyere enn det bergmasseklassifiseringen
skulle tilsi, pga. at klassifiseringen ikke tar hensyn til sprekkeretninger.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med ~10-65° vinkel og kan ha ugunstig orientering (spiss vinkel) i
forhold til tunnelen, og derved være uheldig for stabilitet av vederlag og vegger. Dette gjør at det kan bli
behov for å sikre veggene nær opp til stuff under tunneldriving.
Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med større (~40-90°) og mer gunstig vinkel mht. stabilitet av
tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater, typisk etter sedimentær lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også
glatte. Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i
overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med én markert svakhetssone, vist på tegning V002. Denne
kan antydes under forsenkningen med strandavsetninger (dyprennen) like sør for det høyeste
terrengpunktet i traseen (ved gården Øver-Holan) som en øst-vestgående svakhetssone. Sonen går
vestover mot E6 langs ei kløft mellom to koller som begge har bergskjæringer inntil E6. Total bredde
kan være 5-10 m, og den krysser omtrent vinkelrett på tunneltraseen. Berget i sonen er dekket av
mektige løsmasser. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot
ca. 48 m. Dersom det er mektige løsmasser kan bergoverdekningen bli liten.
Bergmassekvalitet
Det er foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden (ref. 10), med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler (ref. 2). Dette er basert
på observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen:





Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E



Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):

~ 30 %
~ 50 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Påhugg sør etableres inntil en kolle med bergblotninger og tynt lømassedekke, i foten av skråningen opp
mot Holåsen. Starten av forskjæringa må etableres i ei slak skråning (helning 1:10) opp mot fjellkollen
og jernbanesporet til Norske Skog. I denne skråningen er det hav- og fjordavsetninger, som kan ha flere
meters mektighet. Slik traseen er planlagt må denne forskjæringa sannsynligvis etableres i avstivet
byggegrop, og det vil i så fall bli behov for relativt lang betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være
avhengig av løsmassetykkelsen og geotekniske forhold. Dersom jernbanesporet må holdes åpent kan det
bli behov for midlertidig omlegging i byggefasen.
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Ved søndre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein på kvikkleireområdet som fører til overbelastning.
Påhugg nord vil komme i ei slak skråning (helning 1:6-1:8) helt i nordvestre ende av boligfeltet NerHolan. Påhuggsområdet er dekket av strandavsetninger, og trolig mektige hav- og fjordavsetninger. Slik
traseen er planlagt vil forskjæringa sannsynligvis kreve avstivning ved hjelp av spuntvegger, og det vil i
så fall bli nødvendig med relativt lang betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av
løsmassetykkelsen og geotekniske forhold. Noen bolighus må sannsynligvis innløses.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved nordre påhugg kan det likevel ikke utelukkes, og den
samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på grunnlag av videre
grunnundersøkelser for prosjektet.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som fyllitt, leirskifer og grønnskifer som påtreffes i tunnelen og forskjæringer er generelt ikke
gunstige med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger
og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt
svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag,
bærelag, vegdekke eller betong. Det samme kan også gjelde for tynnbåndet metasandstein, men dette
må undersøkes nærmere ettersom metasandstein kan ha varierende egenskaper.
Evt. tykkbåndet metasandstein kan ha egenskaper som er egnet for vegbyggingsformål. Amfibolitt kan
også ha egenskaper som gjør at bergarten er egnet til vegbygging.
Det må forventes at svake og skifrige bergarter som fyllitt og leirskifer vil gi en betydelig
finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
En stor del av området er kun oppgitt som løsmasser på NGUs berggrunnskart, hvor informasjon om
bergarter mangler. Disse områdene er likevel antatt med de samme bergartene som beskrevet ovenfor.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
På strekningen under boligfeltet nord for Øver-Holan, hvor det kan være mektige hav- og
fjordavsetninger (leire/silt), kan selv små lekkasjer føre til drenering av løsmasser og derved reduksjon
av poretrykk i leire/silt. Dette vil i så fall føre til setninger i løsmassene inkl. bebyggelse som er
fundamentert på løsmasser. For å unngå så store setninger at det fører til skade på bebyggelse og
infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på ei ca. 500 m lang
strekning i nordre del av tunnelen.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt i søndre del av tunnelen for å hindre senkning av grunnvann
i jordbruksområder der tunnelen ligger grunt. Dette er avhengig av løsmassemektighet og -type, samt
grunnvannsstanden.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må settes krav til begrensning av rystelser i forbindelse med tunneldriving ca. 100 m inn fra søndre
tunnelpåhugg samt ei 5-600 m lang strekning inn fra nordre påhugg. Det samme gjelder
sprengning/pigging i forskjæring på begge sider. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er
nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 22 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

Delstrekning 1: Skogn

5.1.2

Alternativ B: Ronglan – Skogn – Gråmyra/Eggen

5.1.2.1

Veg i dagen

Bergskjæringer den første delen er traseen, frem til Holåsen, og den siste delen, nord for
Høgberget/Halsteinen, er de samme som for alternativ A.

5.1.2.2

Tunnel B1 gjennom Sandbergan/Vanderås; Skogn – Ner-Eggen
(P15 500 - 17 300)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 1 800 m, fra profil 15 500 til 17 300. Tunneltraseen går
under små fjellkoller og mellomliggende slake jordbruksområder nordøst for Skogn sentrum.
Terrengnivået varierer mellom kote ca. 20 ved sørvestre påhugg, og varierer videre østover mellom kote
55 og 100. Påhuggsområdet i nordøst ligger på kote 60-70. Tunnelen vil ha maksimal stigning omkring
3%.
Løsmasser: Løsmasser på fjellkollene består av et tynt usammenhengende dekke med hav- og
fjordavsetninger, slik at det er synlig flere bergblotninger. Mellom kollene er det sammenhengende
dekke med hav- og fjordavsetninger (som regel marin leire) som kan ha stor mektighet.
Søndre påhugg liger i skråningen mellom Holsandbukta og jernbanelinjen. Forskjæringen etableres i
løsmasser av leire som kan ha flere meters mektighet. Nordre påhugg er lagt i overgangen mellom
mektige hav- og fjordavsetninger og en kolle med fjell i dagen.
Bergarter: Det er varierende bergarter i traseen for tunnelen. De første ca. 350 meterne fra sør er på
NGUs berggrunnskart beskrevet som polymikt konglomerat (Stokkvolakonglomerat). Feltobservasjoner
tyder på at utbredelsen kan være noe usikker da begrensende blotninger i dette området tyder på
grønnskifer/amfibolitt.
Videre langs tunneltraseen, mellom ca. 400 og 800 meter fra søndre påhugg, beskriver NGUs kart
grønnstein, til dels med putestruktur, og grønnskifer. I dette området observeres også glimmerrike lag.
Den lengste strekningen, mellom ca. 800 m og ca. 2700 m, angis på berggrunnskartet å bestå av
vekslende grå metasiltstein, metasandstein og mørkgrå fyllitt eller leirskifer, stedvis med tynne lag av
grønnstein eller keratofyr. I dette området observeres også glimmerskifer og amfibolittlag.
De siste ca. 300 m ut mot nordre påhugg beskrives som grønnskifer, skifrig grønnstein. Store
variasjoner tyder på komplisert deformasjonshistorie.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er opptil 60 - 65 m under den høyeste fjellkollen midt på traseen,
mens det under fjellkollen lengst nord er ca. 30 m. På strekningen mellom fjellkollene er det mektige
løsmasser og total overdekning 25 - 40 m. I skråningen opp fra søndre påhugg, de første 300 m av
tunneltraseen, er total overdekning mindre enn 30 m. Dersom det er mektige løsmasser på de angitte
partiene kan bergoverdekningen bli svært liten. Løsmassene gjør at det er usikkert hvor endelig søndre
påhugg kan plasseres.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
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Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Holåsen) er
presentert i figur 5.

Figur 5: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Nord-Sandbergan).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder tre
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering N – S med slakt fall mot V; dvs. 160-210°/25-50°.

S1: ØNØ –VSV-gående sprekker med steilt fall mot SSØ; 55-75°/75-90°.
S2: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 220-235°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 160-210°/25-50° vil ha en noe mer gunstig retning i
forhold til tunnelaksen siden det danner relativt stor vinkel (~50-90°) med tunnelen, og også har noe
større fallvinkel enn lenger sør. Dette sprekkesettet er noe mindre dominerende. Det kan likevel ikke
utelukkes at dette sprekkesettet stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av
flak fra heng/vederlag i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~5-30°). I
tillegg til at sprekkene er steile, kan dette være ugunstig for stabilitet av vederlag/vegger og derved gi
behov for å sikre veggene nær opp til stuff ved tunneldriving. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med
noe større vinkel (~25-45°), men vil delvis kunne påvirke på samme måte som S1.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Støre, Eggen) er
presentert i figur 6.

Figur 6: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Støre/Eggen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering N – S med slakt fall mot V; dvs. 165-200°/25-50°. I tillegg er det noen flatere
sprekk med strøk/fall 190-240/5-25°.

S1: N –S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 345-5°/75-90°. Det er også registrert sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 165-185°/80-90°.
S2: ØNØ – VSV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 240-260°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 65-80°/80-90°.
S3: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 35-55°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 215-235°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon vil ha en noe gunstig retning i forhold til tunnelaksen siden det
stort sett vil gå med stor vinkel (~20-90°) i forhold til tunnelen, men de slakeste sprekkeflatene vil være
ugunstig. Dette sprekkesettet er av de mest dominerende. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med stor
vinkel (~70-90°) og står steilt. Denne orienteringen er gunstig ut fra hensynet til tunnelens stabilitet.
Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-20°). Sprekkene er også steile og kan være
ugunstig for stabilitet av vederlag/vegger og derved medføre behov for å sikre veggene nær opp til stuff
ved tunneldriving. Sprekkesett S3 krysser også tunneltraseen med noe større vinkel (~20-45°), men vil
delvis kunne påvirke forholdene i tunnelen på samme måte.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med én markert svakhetssone, vist på tegning V002. Sonen
antas å være ei markert svakhetssone/sprekkesone med retning mot NV-SØ, antakelig med steilt fall.
Den krysser traseen omtrent ved sørvestre tunnelpåhugg (profil 15 500), og følger forsenkninger som er
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dekket av mektige hav- og fjordavsetninger. Den antatte sonen krysser tunneltraseen med omtrent 45°
vinkel. Bredden av sonen anslås til 10-25 m, og den kan berøre starten av tunnelen, men mest
sannsynlig innerste del av forskjæringa. Strekningen som berøres vil være omtrent 10 m lengre enn
sonebredden. Dersom den antatte sonen krysser tunnelen vil bergoverdekningen her være ned mot ca.
5 m, noe som er svært lite.
Pga. at store deler av tunnelstrekningen er dekket med mektige leiravsetninger, er det vanskelig å
lokalisere svakhetssoner ut fra kart og flyfoto. Det kan derfor ikke utelukkes flere slike soner.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes der sone nr. 1 krysser tunnelen.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden (ref. 10), med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler (ref. 2). Dette er basert
på observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen (det presiseres at tallene vil være usikre pga.at store deler av
tunneltraseen er dekket av løsmasser):





Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E



Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):

~ 40 %
~ 40 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Påhugg sør vil komme i ei slak skråning (helning 1:10-1:8) nedenfor jernbanelinja like nord for Skogn
stasjon. Påhuggsområdet er dekket av strandavsetninger og hav-/fjordavsetninger som kan ha flere
meters mektighet. Omtrent 100 m ovenfor jernbanelinja er det enkelte bergblotninger og liten dybde til
fjell like inntil traseen (mot nord). Slik traseen er planlagt vil det sannsynligvis være behov for
avstivning med spuntvegger i forskjæringa, og derved også nødvendig med relativt lang
betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av løsmassetykkelsen og geotekniske forhold.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved søndre påhugg kan det likevel ikke utelukkes. Det må
i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får framkast ut
på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke mellomlagres
stein på kvikkleireområdet som fører til overbelastning.
Nordre forskjæring og påhugg er lagt i overgangen mellom i ei slak skråning (helning 1:10) med
mektige hav- og fjordavsetninger og en kolle med tynt lømassedekke og fjell i dagen. Slik traseen er
planlagt må sannsynligvis også denne forskjæringa etableres i spuntavstivet byggegrop, og det vil i så
fall bli behov for relativt lang betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av
løsmassetykkelsen og geotekniske forhold.
Ved nordre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet, og den samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på
grunnlag av videre grunnundersøkelser for prosjektet.
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Bruk av tunnelmassen
Bergarter som fyllitt, leirskifer og grønnskifer som påtreffes i tunnelen og forskjæringer er generelt ikke
gunstige med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger
og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt
svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag,
bærelag, vegdekke eller betong. Det samme kan også gjelde for tynnbåndet metasandstein, men dette
må undersøkes nærmere ettersom metasandstein kan ha varierende egenskaper.
Evt. tykkbåndet metasandstein kan ha egenskaper som er egnet for vegbyggingsformål. Amfibolitt kan
også ha egenskaper som gjør at bergarten er egnet til vegbygging.
Det må forventes at svake og skifrige bergarter som fyllitt og leirskifer, som blir sprengt på dette
alternativet, vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
En del av området er kun oppgitt som løsmasser på NGUs berggrunnskart, hvor informasjon om
bergarter mangler. Disse områdene er likevel antatt med de samme bergartene som beskrevet ovenfor.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
På strekningen under bebyggelsen langs jernbanen og under selve jernbanelinja, hvor det er mektige
hav- og fjordavsetninger (leire/silt), kan selv små lekkasjer føre til drenering av løsmasser og derved
reduksjon av poretrykk i leire/silt. Dette vil i så fall føre til setninger i løsmassene inkl. bebyggelse og
jernbanelinja som er fundamentert på løsmasser. For å unngå så store setninger at det fører til skade på
bebyggelse og infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på ei
3300 m lang strekning av tunnelen.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområder der tunnelen ligger grunt. Dette er avhengig av
løsmassemektighet og -type, samt grunnvannsstanden.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving under bebyggelsen langs
jernbanen i sørvestre del og det stykke inn fra påhuggsområdet i nordøst. Eventuelle skredfarlige
kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i
geoteknisk rapport for prosjektet.

5.1.3

Alternativ C: Ronglan – Gråmyra/Eggen

5.1.3.1

Veg i dagen

Bergskjæringene den første strekningen langs traseen, frem til Holåsen, er de samme som for alternativ
A.

5.1.3.2

Tunnel C1 gjennom Holåsen; Skogn/Holberg – Auster-Eggen (P13 300
- 16 600)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Holåstunnelen er planlagt med lengde ca. 3 300 m, fra profil 13 300 til 16 600. Tunnelens
sørvestre del går under boligområdet på Holåsen, som er en stor fjellkolle, og fortsetter under Skogn
sentrum og jernbanen som ligger i ei forsenking mellom Holåsen og en mindre fjellkolle på østsiden.
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På den nordøstre delen går tunneltraseen under små fjellkoller og mellomliggende slake
jordbruksområder. Terrengnivået varierer mellom kote ca. 25 ved sørvestre påhugg og ca. 125 på
Holåsen. Laveste terrengnivå er ca. kote 45 ved Skogn sentrum, mens det nordøst for Skogn sentrum
varierer mellom kote 55 og 100. Påhuggsområdet i nordøst ligger på kote 60-70. Tunnelen vil ha
lavbrekk under jernbanen i Skogn, og maksimal stigning omkring 3%.
Løsmasser: Løsmasser på Holåsen består av et tynt usammenhengende dekke med hav- og
fjordavsetninger, slik at det er synlig flere bergblotninger og bergskjæringer langs lokalveger.
Tilsvarende løsmasser finnes på fjellkollene i nordøstre del av traseen. Utenom kollene er det
sammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger (som regel marin leire) som kan ha stor
mektighet.
Søndre påhugg kommer i foten av skråningen opp mot Holåsen, like nedenfor jernbanespor til Norske
Skog. Forskjæringen etableres i løsmasser av leire som kan ha flere meters mektighet. Nordre påhugg er
lagt i overgangen mellom mektige hav- og fjordavsetninger og en kolle med fjell i dagen.
Bergarter: Det er varierende bergarter i traseen for tunnelen. De første ca. 400 meterne fra sør er på
NGUs berggrunnskart beskrevet som polymikt konglomerat (Stokkvolakonglomerat). Feltobservasjoner
tyder på at utbredelsen kan være noe usikker da begrensende blotninger i dette området tyder på
grønnskifer/amfibolitt.
Videre langs tunneltraseen, mellom ca. 400 og 800 meter fra søndre påhugg, beskriver NGUs kart
grønnstein, til dels med putestruktur, og grønnskifer. I dette området observeres også glimmerrike lag.
Den lengste strekningen, mellom ca. 800 m og ca. 2700 m, angis på berggrunnskartet å bestå av
vekslende grå metasiltstein, metasandstein og mørkgrå fyllitt eller leirskifer, stedvis med tynne lag av
grønnstein eller keratofyr. I dette området observeres også glimmerskifer og amfibolittlag.
De siste ca. 600 m ut mot nordre påhugg beskrives som grønnskifer, skifrig grønnstein. Store
variasjoner tyder på komplisert deformasjonshistorie.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er opptil 80 - 95 m under midtre del av Holåsen, mens det under
fjellkollene nord for Skogn er opptil 65 - 70 m. Total overdekningen for tunnel under sentrum av Skogn
er ned mot ca. 20 m. Strekningen er dekket av løsmasser, slik at bergoverdekningen vil være en del
mindre. På strekingen mellom fjellkollene nord for Skogn er det mektige løsmasser og total
overdekning 25 - 45 m. Dersom det er mektige løsmasser på de angitte partiene kan bergoverdekningen
bli svært liten eller utilstrekkelig, spesielt under sentrum av Skogn. Her kan det bli nødvendig å senke
tunnelen eller endre horisontalgeometri for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning. Alternativt må
tunnelen bygges som løsmassetunnel på ei kort strekning i dette området.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
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Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Holåsen) er
presentert i figur 7.

Figur 7: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Holåsen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder tre
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NØ – SV med slakt fall mot NV; dvs. 200-240°/10-40°.

S1: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 40-70/70-90°. Det er også registrert sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 220-250°/85-90°.
S2: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot ØSØ; 0-25°/60-85°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 200-240°/10-40° vil ha en noe ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen siden det vil gå spiss vinkel (~5-55°) med tunnelen, men også pga. slak
fallvinkel. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor forvente at sprekkesettet, litt
avhengig av utholdenhet, stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra
hengen i anleggsfasen. Sikringsomfang kan derfor bli noe høyere enn det bergmasseklassifiseringen
skulle tilsi, pga. at klassifiseringen ikke tar hensyn til sprekkeretninger. Sprekkesett S1 vil krysse
tunnelen med spiss vinkel (~0-35°), noe som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være
ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med
større og mer gunstig vinkel (~40-75°) mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater, typisk etter sedimentær lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også
glatte. Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i
overflata.
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Midtre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra midtre del av traseen (Holåsen) er
presentert i figur 8.

Figur 8: Sprekkerose og polplott for midtre del av tunneltraseen (Nord-Sandbergan).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i midte del antyder tre
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering N – S med slakt fall mot V; dvs. 160-210°/25-50°.

S1: ØNØ –VSV-gående sprekker med steilt fall mot SSØ; 55-75°/75-90°.
S2: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 220-235°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 160-210°/25-50° vil ha en noe mer gunstig retning i
forhold til tunnelaksen siden det danner relativt stor vinkel (~20-85°) med tunnelen, og også har noe
større fallvinkel enn lenger sør. Dette sprekkesettet er noe mindre dominerende. Det kan likevel ikke
utelukkes at dette sprekkesettet stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av
flak fra heng/vederlag i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-25°). I
tillegg til at sprekkene er steile, kan dette være ugunstig for stabilitet av vederlag/vegger og derved gi
behov for å sikre veggene nær opp til stuff ved tunneldriving. Sprekkesett S2 krysser også tunneltraseen
med samme spisse vinkler, og vil kunne påvirke på samme måte som S1.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Støre, Eggen) er
presentert i figur 9.

Figur 9: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Støre/Eggen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i midte del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering N – S med slakt fall mot V; dvs. 165-200°/25-50°. I tillegg er det noen flatere
sprekk med strøk/fall 190-240/5-25°.

S1: N –S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 345-5°/75-90°. Det er også registrert sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 165-185°/80-90°.
S2: ØNØ – VSV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 240-260°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 65-80°/80-90°.
S3: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 35-55°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 215-235°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon vil ha en noe gunstig retning i forhold til tunnelaksen siden det vil
gå med stor vinkel (stort sett ~20-80°) i forhold til tunnelen, men de slakeste sprekkeflatene vil være
ugunstig. Dette sprekkesettet er av de mest dominerende. Det kan ikke utelukkes at det stedvis kan
forårsake noe nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med stor
vinkel (~45-90°) og står steilt. Denne orienteringen er gunstig ut fra hensynet til tunnelens stabilitet.
Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-30°). Sprekkene er også steile og kan være
ugunstig for stabilitet av vederlag/vegger og derved medføre behov for å sikre veggene nær opp til stuff
ved tunneldriving. Sprekkesett S3 krysser også tunneltraseen med samme spisse vinkler som S2, og vil
kunne påvirke forholdene i tunnelen på samme måte.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av leirskifer/siltstein hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har
gjerne plane sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med tre markerte svakhetssoner, vist på tegning V002.
Svakhetssone 1 er antatt å være ei markert N-S-gående svakhetssone under forsenkningen med hav- og
fjordavsetninger (dyprennen) omkring Skogn sentrum. Total bredde kan være flere titalls meter. Sonen
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kan også bestå av et svakere bergartslag (f.eks. tett oppsprukket leirskifer). På grunn av relativt liten
vinkel i forhold til tunnelen vil sonene berøre tunnelen på lengre strekning enn sonebredden. I tilfellet
for denne sonen, hvor vinkelen er i underkant av 45°, kan sonene berøre hvert av tunnelløpene over ei
strekning som utgjør 40% mer enn sonebredden dersom sonen går helt ned til tunnelnivå.
Overdekningen fra tunnel opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 22 m. Dersom det
mektige løsmasser kan bergoverdekningen bli svært liten.
Sone 2 antas å være ei markert svakhetssone/sprekkesone med retning mot NV-SØ og har antakelig
steilt fall. Den krysser traseen i profil 15 100 nordøst for Skogn og følger forsenkninger som er dekket
av mektige hav- og fjordavsetninger. Den antatte sonen krysser tunneltraseen med omtrent 70-75°
vinkel. Bredden av sonen anslås til 10-25 m, og den kan berøre tunnelen på ei tilsvarende lang
strekning. Overdekningen fra tunnel opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 43 m.
Dersom løsmassene har stor mektighet kan bergoverdekningen bli liten.
Sone 3 antas også å være ei markert svakhetssone/sprekkesone med retning VNV-ØSØ og antakelig
steilt fall. Den krysser traseen omtrent i profil 15 250 med omtrent 55-60° vinkel, og følger
forsenkninger som er dekket av mektige hav- og fjordavsetninger. Bredden av sonen anslås til 10-25 m,
og den kan berøre tunnelen på 6-7 m lengre strekning enn sonebredden. Overdekningen fra tunnel opp
til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 47 m. Dersom løsmassene har stor mektighet kan
bergoverdekningen bli liten.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes der sone nr. 1 krysser tunnelen.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden (ref. 10), med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler (ref. 2). Dette er basert
på observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen:





Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E



Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):

~ 40 %
~ 40 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Påhugg sør vil komme i ei slak skråning (helning 1:10-1:5) opp mot jernbanelinja til Norske Skog AS, i
foten av skråningen opp mot Holåsen. Påhuggsområdet er dekket av hav- og fjordavsetninger som kan
ha flere meters mektighet, men et lite stykke ovenfor jernbanelinja er det enkelte bergblotninger og
ellers liten dybde til fjell. Slik traseen er planlagt vil det sannsynligvis være behov for avstivning med
spuntvegger i forskjæringa, og derved også nødvendig med relativt lang betongportal/løsmassetunnel.
Lengden vil være avhengig av løsmassetykkelsen og geotekniske forhold. Dersom jernbanesporet må
holdes åpent kan det bli behov for midlertidig omlegging i byggefasen.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved søndre påhugg kan det likevel ikke utelukkes. Det må
i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får framkast ut
på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke mellomlagres
stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
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Nordre forskjæring og påhugg er lagt i overgangen mellom i ei slak skråning (helning 1:10) med
mektige hav- og fjordavsetninger og en kolle med tynt lømassedekke og fjell i dagen. Slik traseen er
planlagt må sannsynligvis også denne forskjæringa etableres i spuntavstivet byggegrop, og det vil i så
fall bli behov for relativt lang betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av
løsmassetykkelsen og geotekniske forhold.
Ved nordre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet, og den samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på
grunnlag av videre grunnundersøkelser for prosjektet.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som fyllitt, leirskifer og grønnskifer som påtreffes i tunnelen og forskjæringer er generelt ikke
gunstige med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger
og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt
svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag,
bærelag, vegdekke eller betong. Det samme kan også gjelde for tynnbåndet metasandstein, men dette
må undersøkes nærmere ettersom metasandstein kan ha varierende egenskaper.
Evt. tykkbåndet metasandstein kan ha egenskaper som er egnet for vegbyggingsformål. Amfibolitt kan
også ha egenskaper som gjør at bergarten er egnet til vegbygging.
Det må forventes at svake og skifrige bergarter som fyllitt og leirskifer, som blir sprengt på dette
alternativet, vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
En del av området er kun oppgitt som løsmasser på NGUs berggrunnskart, hvor informasjon om
bergarter mangler. Disse områdene er likevel antatt med de samme bergartene som beskrevet ovenfor.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
På strekningen under tettbebyggelsen i sentrum av Skogn og under jernbanen, hvor det er mektige havog fjordavsetninger (leire/silt), kan selv små lekkasjer føre til drenering av løsmasser og derved
reduksjon av poretrykk i leire/silt. Dette vil i så fall føre til setninger i løsmassene inkl. bebyggelse som
er fundamentert på løsmasser. For å unngå så store setninger at det fører til skade på bebyggelse og
infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på ei 6-900 m lang
strekning av tunnelen.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområder der tunnelen ligger grunt. Dette er avhengig av
løsmassemektighet og -type, samt grunnvannsstanden.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving under sentrum av Skogn
og under deler av boligområdet på Holåsen samt et stykke inn fra påhuggsområdet i nordøst. Eventuelle
skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser
omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.
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5.1.4

Alternativ D: Ronglan – Skogn – Gråmyra

5.1.4.1

Veg i dagen

Bergskjæringene den første strekningen langs traseen, frem til Holåsen er de samme som for alternativ
A.

5.1.4.2

Tunnel D1 gjennom Holåsen; Holberg – Holsand (P13 650 - 14 700)

Tunnelen er den samme som alternativ A1.
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Delstrekning 2: Levanger

Delstrekning 2; Levanger

Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, ca. 1,2 km sør for dagens rundkjøring på Mule.
Delstrekningen har en lengde på ca. 6,2 km målt langs dagens E6.

Figur 10: Oversiktskart delstrekning 2, planområdet med alternative vegtraseer.

5.2.1

Alternativ A: Gråmyra – Okkenhaug

5.2.1.1

Veg i dagen

Bergskjæring ved Tårndalshøgda: Dette alternativet vil ligge i ei stor sammenhengende bergskjæring på
strekningen profil nr. 18 600 – 19 250. Veglinja er her lagt i sidebratt terreng i skråningen opp mot
Tårndalshøgda hvor det er det morenemateriale i et usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen. Gjennomsnittlig terrenghelning er 1:2-1:2,5 i dette området, enkelte partier noe brattere.
Skjæringshøyden vil bli opptil ca. 20 m. Terrenget er noe slakere der skjæringstoppen vil komme,
enkelte partier slakere enn 1:5. Store deler skjæringa vil bli så høy at det vil være aktuelt å planlegge 6-7
m bred hylle og sprengning i minimum to paller. Dette vil være aktuelt ved mer enn 12-14 m
skjæringshøyde.
Skjæringskanten vil stort sett komme i områder med tynt usammenhengende morenedekke. I slike
områder kan jordlaget over berg stabiliseres ved planering til stabil skjæringsvinkel eller ved hjelp av
enkle murer. Ei strekning på 50-75 m kan skjæringskanten komme i et lokalt parti med mektigere havog fjordavsetninger. Terrenget er imidlertid slakt i dette området slik at det sannsynligvis vil være mulig
å etablere jordskjæring med stabil skjæringsvinkel uten behov for større sikringskonstruksjoner.
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Høye bergskjærin9ger vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og i tillegg kreve en
god del bergsikring. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli nødvendig å tilpasse geometrien til
dominerende strukturer i berget.
Berggrunnen består ifølge NGUs berggrunngeologiske kart av granatglimmerskifer, til dels med
hornblende, noen lag av hornblende-glimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og
metasandstein. Disse kan ha varierende mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha
egenskaper som tilfredsstiller krav til frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er
vanligvis kun egnet til fyllmasse i underbygning.

5.2.1.2

Tunnel A2 gjennom Høgberget/Nordberg; Austli – Halsan (P19 500 21 000)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 1 500 m, fra profil 19 500 til 21 000. Tunnelen går
under Høgberget og Halsteinen/Nordberg, som er store fjellkoller adskilt med et lavereliggende parti.
Store deler av Høgberget er tettbygd boligområdet med skole, bortsett fra de første ca. 400 meterne i sør
som går under mer spredt bebyggelse og jordbruksområder, samt de siste ca. 300 meterne i nord som
går under fjellkollen Halssteinen hvor det er et kulturminne (forsvarsanlegg fra
Bronsealderen/Jernalderen). Terrengnivået varierer mellom kote ca. 78 ved søndre påhugg og ca. 140 på
Høgberget. Laveste terrengnivå rett over tunneltraseen mellom Høgberget og Nordberg/Halsteinen
ligger på ca. kote 60. I det nordøstre påhuggsområde ligger terrenget omkring kote 30.
Løsmasser: Løsmasser på Høgberget består i hovedsak av et, usammenhengende eller tynt dekke
morenemateriale over berggrunnen, dvs. at det er flere synlige bergblotninger og bergskjæringer langs
lokalveger i området. På Halsteinen er det tynt usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger, og
også her flere synlig bergblotninger. Mellom de to kollene er det sammenhengende dekke med hav- og
fjordavsetninger (som regel marin leire/silt) som kan ha stor mektighet, noe som gjør en kan bli nødt å
senke tunnelen, sannsynligvis med et lavbrekk, for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning for tunnelen.
Søndre forskjæring og påhugg kommer i foten av bratt skråning med usammenhengende eller tynt
morenedekke i sørenden av Høgberget, i grenseområdet mellom slake jorder med strandavsetninger og
hav-/fjordavsetninger i sør-sørøst og skråningen mot Høgberget i nord. Nordre påhugg kommer foten av
skråningen mot Halsteinen i overgangen mellom et flatt jorde med elveavsetninger over marin leire i
nord og tynt usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger, og til dels ur, i skråningen mot
Halsteinen.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart på internett beskrives bergarten på tunnelstrekningen
som granatglimmerskifer, til dels med hornblende; noen lag av hornblende-glimmerskifer med få
granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Observasjoner i felt tyder på en stor andel
amfibolitt/amfibolittskifer, samt noe glimmerskifer og grønnskifer.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er 30 - 70 m under midtre del av Høgberget, mens det i nordre del er
mindre enn 25 m. Total overdekningen fra tunnelen opp til terreng der ei antatt svakhetssone krysser
traseen ved profil 20 850 er ned mot ca. 15 m. Dette er ca. 150 m innenfor nordre påhugg hvor berget på
ei 50 - 100 m lang strekning er dekket av et mindre område med løsmasser. Bergoverdekningen vil
derfor være noe mindre. Dersom det er mektige løsmasser kan bergoverdekningen bli svært liten.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert fire ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
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Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Austli Høgberget sør) er presentert i figur 11.

50-80°

Figur 11: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Austli - Høgberget sør).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NØ – SV med slakt fall mot NV; dvs. 210-270°/15-50°.

S1: NV – SØ-gående sprekker med steilt fall mot SV; 130-160°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 310-340°/80-90°.
S2: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 25-50°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 190-230°/80-90°.
S3: ØNØ –VSV-gående sprekker med fall mot SSØ; 50-80°/50-75°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 210-270°/15-50° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen siden sprekkene vil gå med ~0-60° vinkel i forhold til tunnelen, men også pga. slak
fallvinkel. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor forvente at dette
sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller
nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen. Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med stor (~50-85°) og
steil vinkel, og har derved en mer gunstig orientering mht. stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil
krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-20°), som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være
ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Sprekkesett S3 vil krysse tunnelen med
~15-50° vinkel som også kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Midtre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra midtre del av traseen (Høgberget
nordøst) er presentert i figur 12.

60-75°

Figur 12: Sprekkerose og polplott for midtre del av tunneltraseen (Høgberget nordøst)

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i midte del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergets foliasjon. Sprekkene har
orientering NØ –SV med slakt fall mot NV; dvs. 210-255°/25-50°.

S1: NNV –SSØ-gående sprekker med steilt fall mot VSV; 140-170°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 325-350°/80-90°.
S2: NNØ – SSV-gående sprekker med fall mot SØ; 350-30°/50-80°.
S3: ØNØ –VSV-gående sprekker med fall mot SØ; 60-80°/60-80°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 210-255°/25-50° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen siden det vil gå spiss vinkel (~0-45°) med tunnelen, men også pga. slak fallvinkel. Dette
sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt avhengig
av utholdenhet, stedvis kan forårsake spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i
anleggsfasen. Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med stor (~40-75°) og steil vinkel, og har derved en
mer gunstig orientering mht. stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe
spiss vinkel (~0-45°), som kan være mer ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger der dette
sprekkesettet er mest fremtredende. Sprekkesett S3 vil krysse tunnelen med relativt gunstig vinkel (~2550°).
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen
(Nordberg/Halssteinen) er presentert i figur 13.

Figur 13: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Nordberg/Halssteinen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering NV – SØ med slakt fall mot NØ; dvs. 260-340°/10-50°.

S1: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 10-40°/60-90°, i tillegg samme
orientering men med motsatt fallretning; 200-220°/80-90°.
S2: NV – SØ-gående sprekker med steilt fall mot SV; 120-150°/65-90°.
S3: N – S-gående sprekker med steilt fall mot V; 180-200°/65-85°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 260-340°/10-50° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen pga. slak fallvinkel, selv om de til dels danner stor vinkel (~35-90°) i forhold til
tunnelen. Dette sprekkesettet er også av de mest dominerende. En kan derfor forvente at sprekkesettet,
litt avhengig av utholdenhet, stedvis kan forårsake spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak
fra hengen i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-30°), som i
kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i
anleggsfasen. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet
(~60-90°). Sprekkesett S3 danner spiss vinkel (~15-45°) med tunneltraseen og kan derved være noe
ugunstig.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med tre markerte svakhetssoner, vist på tegning V003.
Svakhetssone 1 er antatt å være ei markert NV-SØ-gående svakhetssone under forsenkningen med havog fjordavsetninger (dyprennen) mellom Høgberget og Austli like sør for søndre tunnelpåhugg. Total
bredde kan være flere titalls meter, men det er kun forskjæringa som eventuelt kan treffe på denne.
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Sone 2 antas å være ei svakhetssone/sprekkesone med Ø-V retning som følger dyprennen med hav- og
fjordavsetninger mellom Høgberget og Halssteinen, og fortsetter i østlig retning mot Koiabekken.
Sonen krysser tunneltraseen omkring profil 20 400.
Det ser også ut til å være ei kryssende sone 3 med retning N-S, antakelig med steilt fall, omkring profil
20 800 – 21 000 mellom Høgberget og Halssteinen. Denne antas å være sammensatt av to-tre mindre
svakhetssoner/sprekkesoner, hver med bredde 5-20 m. Den krysser traseen med 20-25° vinkel, og
fortsetter trolig i sørlig retning mot Koiabekken, under dyprennen med løsmasser mellom Høgberget og
Halssteinen. På grunn av relativt liten vinkel i forhold til tunnelen kan sonene berøre tunnelen på mer
enn det doble av sonebredden.
Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der de antatt sone 3 krysser er ned mot ca. 15 m. NGUs
kvartærgeologiske kart viser et lite område med hav- og fjordavsetninger over denne sonen. Dersom det
er mektige løsmasser kan bergoverdekningen bli svært liten.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes der sone nr. 3 krysser tunnelen.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden (ref. 10), med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler (ref. 2). Dette er basert
på observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen:






Bergklasse A/B (svært godt /godt; Q>10):
Bergklasse C (middels godt; Q=4-10):
Bergklasse D (dårlig; Q=1-4):
Bergklasse E (svært dårlig; Q=0,1-1):
Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 50 %
~ 30 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Søndre forskjæring/påhugg kommer i sørenden av Høgberget, i foten av ei bratt skråning i
grenseområdet mellom slake jorder med strandavsetinger og hav-/fjordavsetninger i sør og
usammenhengende eller tynt morenedekke i skråningen mot nord. Dette er i et område med enkelte
bergblotninger og ellers liten dybde til fjell hvor helningen generelt varierer mellom 1:1 og 1:2, men
med lokalt brattere skrenter. Slik traseen er planlagt kommer veglinja bare så vidt ned strandavsetinger
og hav-/fjordavsetninger før den går inn i åsryggen med forskjæring til tunnelen. Det vil ikke være
behov for spesielt lang betongportal. Portallengden må tilpasses topografi og nødvendig
bergoverdekning ved tunnelpåhugg.
Påhugg nord etableres i foten av fjellkollen Halssteinen som har et tynt dekke med hav/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Starten av forskjæringa må etableres i ei slak skråning
(helning ~1:5-1:3) med hav- og fjordavsetninger og innslag av blokkig skredmateriale inn mot en bratt
skrent med berg i dagen. Slik traseen er planlagt er det ikke behov for avstivet byggegrop eller spesielt
lang betongportal/løsmassetunnel, men noe forlengelse som sikring mot steinsprang kan bli nødvendig.
Nord for portalen er det et jorde med mektige hav- og fjordavsetninger.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes. Det
må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
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framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som glimmerskifer, hornblende-glimmerskifer og grønnskifer som beskrives å forekomme
eller er observert i tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til
vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke
stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de
gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må
forventes at svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved
evt. bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt og metasandstein, hvorav førstnevnte observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper
som er egnet til vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at
disse bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
På strekningen under tett boligbebyggelse fundamentert på mektige hav-/fjordavsetninger (leire/silt) i
forsenkningen mellom Høgberget og Halssteinen, kan selv små lekkasjer føre til drenering av løsmasser
og derved reduksjon av poretrykk i leire/silt. Dette vil i så fall føre til setninger i løsmassene inkl.
bebyggelse som er fundamentert på løsmasser. For å unngå så store setninger at det fører til skade på
bebyggelse og infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på ei
ca. 500 m lang strekning av tunnelen.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområdene inntil Høgberget og i søndre del der tunnelen ligger
grunt. Dette er avhengig av løsmas3semektighet og -type, samt grunnvannsstanden. Ved spesielt sårbare
naturtyper og i forbindelse med strenge krav til ytre miljø kan forinjeksjon også bli påkrevd.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving langs hele tunnelen med
unntak av ca. 100 m i søndre og ca. 200 m i nordre ende. Antakelig kan det også være unntak for ei
800 m lang strekning under sentrale deler av Høgberget, hvor bergoverdekningen er mer enn 50 m,
dersom alle boliger over tunnelen er fundamentert direkte på berg. Dette gjelder også
sprengning/pigging i forskjæringene på begge sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige
kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i
geoteknisk rapport for prosjektet.

5.2.1.3

Veg i dagen

Bergskjæring ved Alosaberget: Alle alternativene er her samlet i en trase som i hovedsak følger dagens
E6 langs Levangerelva nær foten av Alosaberget. På strekningen profil nr. 22 300 – 22 400 vil vegen bli
lagt i skjæring på tvers av en løsmasserygg som stikker ut fra et platå med elveavsetninger. Selve
ryggen er på NGUs løsmassekart angitt som mektige hav- og fjordavsetninger. På nordsiden (venstre
side) kan skjæringshøyden bli opptil ca. 10 m og det er mulighet for at nedre del kommer i berg.
Terrenget er slakt ovenfor skjæringskant i dette området slik at det sannsynligvis vil være mulig å
etablere jordskjæring med stabil skjæringsvinkel uten behov for større sikringskonstruksjoner.
Ca. 400 m lenger nord (profil 22 700 – 22 850) går dagens E6 går i bergskjæringer med høyde opptil ca.
15 m og nær inntil Levangerelva som danner en skarp sving nedenfor. For å unngå å måtte gå inn i
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denne skjæringa må enten løpet for Levangerelva justeres noe, eller så må det bygges bru som krysser
elveløpet to ganger.
Terrenget fortsetter bratt over dagens skjæring (brattere enn 1:1), og en eventuell utvidelse vil medføre
stor økning i skjæringshøyde, antakelig opptil 40 m. Det vil da være aktuelt å planlegge 6-7 m brede
hyller i skjæringa og sprengning i 2-3 paller. Hylle vil være aktuelt ved mer enn 12-14 m
skjæringshøyde.
Ved utvidelse av denne skjæringen, både innover og ved forlengelse, vil skjæringskanten stort sett
komme i områder med tynt usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger. I slike områder kan
jordlaget over berg stabiliseres ved utplanering eller ved hjelp av enkle murer.
Høye bergskjæringer vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og kan kreve en god del
bergsikring. Nærhet til eksisterende E6 på dette stedet vil være utfordrende.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende; noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at de kan benyttes i
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.2.2

Alternativ B: Gråmyra – Halssteinen – Okkenhaug

5.2.2.1

Veg i dagen

Bergskjæringene den første strekningen forbi Tårndalshøgda er omtrent den samme som for alternativ
A.
Bergskjæring ved Høgberget: Dette alternativet vil her ligge i ei stor sammenhengende bergskjæring på
strekningen profil nr. 20 150 – 20 650. Veglinja er lagt i sidebratt terreng i skråningen øst for Høgberget
hvor det er det morenemateriale i et usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen.
Terrenghelningen er omkring 1:1, med enkelte brattere partier. Skjæringshøyden vil bli opptil ca. 30 m.
Over skjæringstopp er helningen generelt slakere, omkring 1:1,5-1:2. Store deler skjæringa vil bli så
høy at det vil være aktuelt å planlegge 6-7 m bred hylle og sprengning i minimum to paller. Dette vil
være aktuelt ved mer enn 12-14 m skjæringshøyde.
Skjæringskanten vil stort sett komme i områder med tynt usammenhengende morenedekke. I slike
områder kan jordlaget over berg stabiliseres ved planering til stabil skjæringsvinkel eller ved hjelp av
enkle murer.
Høye bergskjæringer vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og i tillegg kreve en
god del bergsikring. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli nødvendig å tilpasse geometrien til
dominerende strukturer i berget.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende, noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som tilfredsstiller krav til
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.2.2.2

Tunnel B2 gjennom Halsteinen; Nordmarka – Halsan (P21 000 -21 300)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 300 m, fra profil 21 000 til 21 300. Tunnelen går under
Halsteinen, som er en stor fjellkolle hvor det er et kulturminne (forsvarsanlegg fra
Bronsealderen/Jernalderen). Terrengnivået varierer mellom kote ca. 50 ved søndre påhugg og ca. 90 på
Halsteinen. I det nordre påhuggsområdet ligger terrenget omkring kote 30.
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Løsmasser: På Halssteinen er det tynt usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger og flere
synlig bergblotninger. I sør, i forsenkningen mellom Høgberget og Halssteinen, er det sammenhengende
dekke med hav- og fjordavsetninger (som regel marin leire/silt) som kan ha stor mektighet. Mot nord er
det flate jorder med elveavsetninger over marin leire.
Søndre forskjæring/påhugg starter i utkanten av et område med hav-/fjordavsetninger i sør-sørøst, i et
slakt terreng som skrår på tvers av traseen, og fortsetter inn i bratt skråning hvor det er tynt
vegetasjonslag over berg. Nordre påhugg kommer foten av skråningen mot Halssteinen, i overgangen
mellom et det flate jordet med elveavsetninger over marin leire i nord og tynt usammenhengende dekke
med hav-/fjordavsetninger i skråningen mot Halssteinen. I skråningsfoten observeres også noe ur.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart på internett beskrives bergarten på tunnelstrekningen
som granatglimmerskifer, til dels med hornblende; noen lag av hornblende-glimmerskifer med få
granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Observasjoner i felt tyder på en stor andel
amfibolitt/amfibolittskifer, samt noe glimmerskifer og grønnskifer.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen gjennom Halssteinen er 35-45 m på midtre del. Bergoverflaten går
bratt ned mot påhuggene på begge sider. Søndre påhugg er vist i et område med mektige løsmasser slik
at det kanskje ikke er bergoverdekning helt i starten av tunnel. Det vil i så fall bli nødvendig å forlenge
betongportalen (løsmassetunnel).
Sprekkesystem konsekvenser
Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra langs traseen (Nordberg/Halssteinen) er presentert i
figur 14.

Figur 14: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Nordberg/Halssteinen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering NV – SØ med slakt fall mot NØ; dvs. 260-340°/10-50°.

S1: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 10-40°/60-90°, i tillegg samme
orientering men med motsatt fallretning; 200-220°/80-90°.
S2: NV – SØ-gående sprekker med steilt fall mot SV; 120-150°/65-90°.
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S3: N – S-gående sprekker med steilt fall mot V; 180-200°/65-85°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 260-340°/10-50° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen pga. slak fallvinkel, selv om de danner stor vinkel (~45-90°) i forhold til tunnelen. Dette
sprekkesettet er også av de mest dominerende. En kan derfor forvente at sprekkesettet, litt avhengig av
utholdenhet, stedvis kan forårsake spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i
anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-20°), som i kombinasjon med at
sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Sprekkesett S2
krysser tunneltraseen med gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet (~55-90°). Sprekkesett S3
danner spiss vinkel (~5-30°) med tunneltraseen og kan derved være ugunstig.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Det ser ikke ut til å være markerte svakhetssoner som krysser tunneltraseen, men mindre sprekkesoner
kan likevel ikke utelukkes.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden (ref. 10), med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler (ref. 2). Dette er basert
på observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 50 %
~ 30 %
~ 15 %
~5%
~0%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Søndre forskjæring/påhugg kommer i sørenden av Halsteinen, nær foten av ei bratt skråning i
grenseområdet mellom slake jorder med hav-/fjordavsetninger i sør og tynt vegetasjonslag over berg i
den bratte skråningen mot nord. Det slake jordet skrår på tvers av traseen med varierende helning, men
med ca. 1:10 som et gjennomsnitt. Slik traseen er planlagt må sannsynligvis denne forskjæringa
etableres i spuntavstivet byggegrop, og det vil i så fall bli behov for relativt lang
betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av løsmassetykkelsen og geotekniske forhold.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved søndre påhuggsområde kan det likevel ikke
utelukkes. Det må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at
salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må
heller ikke mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Påhugg nord etableres i foten av fjellkollen Halssteinen som har et tynt dekke med hav/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Starten av forskjæringa må etableres i ei slak skråning
(helning ~1:5-1:3) med hav- og fjordavsetninger og innslag av blokkig skredmateriale inn mot en bratt
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skrent med berg i dagen. Slik traseen er planlagt er det ikke behov for avstivet byggegrop eller spesielt
lang betongportal/løsmassetunnel, men noe forlengelse som sikring mot steinsprang kan bli nødvendig.
Nord for portalen er det et jorde med mektige hav- og fjordavsetninger.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som glimmerskifer, hornblende-glimmerskifer og grønnskifer som beskrives å forekomme
eller er observert i tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til
vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke
stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de
gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må
forventes at svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved
evt. bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt og metasandstein, hvorav førstnevnte observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper
som er egnet til vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at
disse bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
I søndre forskjæring/påhuggsområde hvor det er mektige hav- og fjordavsetninger (leire/silt), kan små
lekkasjer føre til drenering av løsmasser og derved reduksjon av poretrykk i leire/silt. Dette vil i så fall
føre til setninger i løsmassene inkl. boligene som er fundamentert på løsmasser like vest for
påhuggsområdet. For å unngå så store setninger at det fører til skade på bebyggelse og infrastruktur vil
det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje gjennom hele tunnelen.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Grunnvann i fjellkollen og det bratte terrenget over tunnelen ligger antakelig så lavt at ytterligere
nedsenkning ikke vil ha spesielt negativ påvirkning på vegetasjon. Dette må vurderes nærmere i senere
planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i begge endene av
tunnelen pga. nærhet til boligbebyggelse. Dette gjelder også sprengning/pigging i forskjæringene på
begge sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette
restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

5.2.2.3

Veg i dagen

Bergskjæringene den siste strekningen forbi Alosaberget er den samme som for alternativ A.

5.2.3

Alternativ C: Gråmyra – Nordmarka – Okkenhaug

5.2.3.1

Veg i dagen

Vegen er lagt i dagen hele strekningen, og de store bergskjæringene er omtrent de samme som for
alternativ A.
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5.2.4

Alternativ D: Gråmyra – Nossum – Okkenhaug

5.2.4.1

Veg i dagen

Vegen er lagt i dagen hele strekningen, og det er ingen større bergskjæringer.
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Delstrekning 3: Rinnleiret

Delstrekning 3; Rinnleiret

Delstrekningen går fra Austvoll sør for Mule i Levanger kommune og fram til bru over Verdalselva i
Verdal kommune. Delstrekningen har en lengde på ca. 9,2 km målt langs dagens E6.

Figur 15: Oversiktskart delstrekning 3, planområdet med alternative vegtraseer.

5.3.1

Alternativ A: Okkenhaug – Mule – Rinnleiret

5.3.1.1

Veg i dagen

Bergskjæringer ved Heir og Granamarka: Fra Okkenhaug er alle alternativene samlet i en trase som i
hovedsak følger dagens E6 frem til Austvoll, like sør for Mule. På strekningen vil vegen ligge i
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bergskjæring på to steder; ved Heir og Granamarka, hhv. profil nr. 24 100 – 24 200 og 24 700 – 24 850.
Dagens E6 går her i bergskjæringer med høyde opptil ca. 5 m. Terrenget er relativt slakt over dagens
skjæringer (stort sett slakere enn 1:3), og en eventuell utvidelse vil ikke medføre spesielt stor økning av
skjæringshøyden. Høyden kan bli opptil 15-20 m, ved profil 24 700 – 24 850, mens den første vil bli
omkring 10 m. For de høyeste partiene kan vil være aktuelt å planlegge 6-7 m bred hylle i skjæringa og
sprengning i minimum to paller. Dette vil være aktuelt ved mer enn 12-14 m skjæringshøyde. Høye
skjæringer vil kreve god utforming av bergskjæring, noe som kan være plasskrevende og kan kreve en
god del bergsikring. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli nødvendig å tilpasse geometrien til
dominerende strukturer i berget.
Ved breddeutvidelse av eksisterende skjæringer vil skjæringskanten komme i områder med tykk morene
(opptil flere meters mektighet) ved profil 24 100 – 24 200 og i tynt usammenhengende morenedekke
ved profil 24 700 – 24 850. Ved begge disse skjæringene kan jordlaget over berg planeres til stabil
skjæringsvinkel eller sikres ved hjelp av enkle murer.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende, noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. De nevnte bergartene kan ha
varierende mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at de kan
benyttes i frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til
fyllmasse i underbygning.
Bergskjæring ved Mule/Kleivåsen: Fra Mule er veglinja lagt på oversiden av jernbanen i sidebratt
terreng med helning stort sett omkring 1:3-1:4 på nordsiden av Kleivaåsen, og innebærer bergskjæring
på strekningen profil nr. 28 100 – 28 350. Grunnen består av tynt, usammenhengende dekke med havog fjordavsetninger over berg. Høyden kan bli opptil 15-20 m, slik ei kort strekning av skjæringa trolig
må utformes med hylle. Sannsynligvis kan jordlaget over berg planeres til stabil skjæringsvinkel eller
sikres ved hjelp av enkle murer. Nærhet til jernbanen kan være ei utfordring ved sprengningsarbeidene.
I følge NGUs berggrunnskart består berget av grønnstein, grønnskifer, stedvis med putestruktur, og
stedvis noen lag av kvartskeratofyr, svart fyllitt, kalkstein, blå kvartsitt og jaspis. Disse kan ha
varierende mekaniske egenskaper. Grønnstein med putelavastruktur, kvartskeratofyr, jaspis, kvartsitt og
kalkstein kan ha egenskaper som gjør at de kan benyttes i frostsikringslag evt. også forsterkingslag.
Grønnskifer og fyllitt er vanligvis kun egnet til fyllmasse i underbygning.

5.3.1.2

Tunnel A3 gjennom Kjerktrøhaugen/Salthammar: Kleivaåsen –
Rinnanleiret (P28 500 - 28 950)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 450 m, fra profil 28 500 til 28 950. Tunneltraseen går
under Kjerktrøhaugen hvor det er beitemark/jordbruk. Jernbanen krysser lengst nord i tunneltraseen, ved
nordøstre påhuggsområde, hvor det også er et gårdstun ca. 50 m nordvest for tunnelpåhugget.
Terrengnivået inntil sørvestre påhugg ligger i underkant av kote 25 i et lite dalsøkk/jorde som krysser på
tvers av traseen. På Kjerktrøhaugen er terrengnivå ca. kote 50, mens det utenfor nordøstre
påhuggsområde er et flatt jorde på ca. kote 5. Jernbanen ligger så vidt over kote 20 ved det nordre
påhuggsområdet.
Løsmasser: Løsmasser på Kjerktrøhaugen består i hovedsak av tynt et usammenhengende dekke med
hav- og fjordavsetninger samt strandavsetninger. Sørvestre påhugg kommer i grenseområdet mellom
dalsøkket med mektige hav- og fjordavsetninger i sørvest og skråningen mot Kjerktrøhaugen med tynt,
usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger. Nordøstre påhugg kommer i skråningen
nedenfor jernbanen, i overgangen mellom det flate jordet med mektige hav- og fjordavsetninger i nord
og skråningen med tynt, usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på haugen ca. 100 m vest for dette
området av som grønnstein, stedvis med putestruktur, grønnskifer, og stedvis noen lag av
kvartskeratofyr, svart fyllitt, kalkstein, blå kvartsitt og jaspis. Selve Kjerktrøhaugen er ikke kartlagt av
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NGU. Observasjoner i felt tyder på noe amfibolitt/amfibolittskifer, foruten glimmerskifer og
grønnskifer.
Overdekning
Overdekningen over tunnelen er 10 - 20 m. Det er noe usikkerhet omkring bergoverdekning på ei ca.
100 m lang strekning midt på traseen, hvor det er noe løsmasser og total overdekning 13 -16 m. Dersom
det er mektige løsmasser på strekningen kan bergoverdekningen bli liten. Under jernbanelinjen, like
innenfor nordre påhugg ser det ut til å være omkring 6 - 7 m bergoverdekning.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 2-3 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Kjerktrøhaugen)
er presentert i figur 16.

Figur 16: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Kjerktrøhaugen).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i søndre del antyder to hovedsprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NV – SØ med relativt slakt fall mot NØ; dvs. 270-330°/25-60°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 025-065°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-250°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 270-330°/25-60° vil ha en relativt gunstig retning i
forhold til tunnelaksen siden de fleste vil danne stor vinkel (~20-90°) med tunnelen, men slak fallvinkel
i noen områder kan være ugunstig. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-45°), som i
kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i
anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Kjerktrøhaugen Rinnanleiret) er presentert i figur 17.

Figur 17: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Kjerktrøhaugen – Rinnanleiret).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger nordre del antyder tre sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering Ø – V med slakt til noe bratt fall mot N; dvs. 265-290°/35-70°.

S1: ØNØ –VSV-gående sprekker med steilt fall mot NNV; 245-260°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 50-75°/70-90°
S2: NNØ – SSV-gående sprekker med fall mot ØSØ; 5-25°/55-75°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 265-290°/35-70° vil ha en noe ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. relativt slak fallvinkel, men også pga. at enkelte av sprekkene krysser
tunneltraseen med relativt spiss vinkel (~25-60°). Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. Det
kan derfor forventes at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, i enkelte tilfeller kan føre til
spirdannelse i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse
tunnelen med spiss vinkel (~0-30°), som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for
stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med 25-55° vinkel
og derved mer gunstig mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Det fins også mer skifrig berg
hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane sprekkeflater. For en
stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet avdekket liten grad av
sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Det observeres ingen markerte svakhetssoner som krysser tunneltraseen, mindre sprekkesoner kan
likevel ikke utelukkes.
Bergmassekvalitet
Det er foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på
observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i områder som er dekt med løsmasser, ingeniørgeologisk
tolkning samt vurderinger av forholdene for tunneldriving. Tunnelen vil ha liten bergoverdekning i hele
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traseen, noe som påvirker bergmasseklassifiseringen. På grunnlag av ovennevnte antas følgende
fordeling av bergmasseklasser langs denne tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~0%
~ 30 %
~ 60 %
~ 10 %
~0%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme i skråningen i den sørvestre enden av Kjerktrøhaugen hvor er
helning 1:1,5-1:3. I dette området er det usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger, dvs. i
at det er liten dybde til fjell, og det observeres enkelte bergblotninger. I dalsøkket på denne siden er det
mektige hav- og fjordavsetninger helt inntil skråningsfoten. Det vil ikke være behov for spesielt lang
forskjæring og betongportal, men denne tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved
tunnelpåhugg. Forskjæringen etableres sannsynligvis direkte i skråningen med tynt løsmassedekke.
Påhugg nord etableres i skråning like inntil jernbanen i nordenden av Kjerktrøhaugen, hvor det er tynt
dekke med hav-/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Like nord for portalområdet er det et flatt
jorde med mektige hav- og fjordavsetninger. Slik traseen er planlagt vil det ikke være behov for spesielt
lang forskjæring og betongportal, men bergoverdekningen opp til jernbanen er svært liten. For å unngå
at jernbanen må legges om i anleggsfasen vil det være nødvendig å drive tunnelen ved hjelp av spesielle
metoder (f.eks. vaiersaging, boring & splitting) de første meterne fra påhugg, dvs. på strekningen under
jernbanen. Eventuelt må tunneltraseen legges så lavt som mulig. Det kan i så fall bli behov for dyp
avstivet byggegrop og løsmassetunnel eller lang betongportal i dette.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes. Det
må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som grønnskifer og fyllitt som beskrives å forekomme eller er observert langs tunneltraseen er
generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan
benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse
bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til
forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at svake og skifrige bergarter som
grønnskifer og fyllitt vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et sorterings- og
knuseverk.
Amfibolitt, som observeres i enkelte bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør halvparten av tunneltraseen. Blå kvartsitt og jaspis som er beskrevet på NGUs
berggrunnskart, men ikke observert, har gjerne gode mekaniske egenskaper.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Forinjeksjon, for å tette av tunnelen og hindre senkning av grunnvannsstanden i jordbruksområdet over
tunnelen, må vurderes. Behovet vil være avhengig av innlekkasje, samt nivået på grunnvannsstanden.
Tetthetskrav må defineres i senere planfaser, men eventuell injeksjon vil sannsynligvis kunne bli utført
ved sementsinjisering.
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Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving ei 50-100 m lang
strekning i begge endene av tunnelen. Det samme gjelder sprengning/pigging i forskjæringene på begge
sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner
til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

5.3.2

Alternativ B: Okkenhaug – Salthåmmår – Rinnleiret

5.3.2.1

Veg i dagen

Bergskjæringer ved Heir, Granamarka og Austvoll: De to første bergskjæringer den første delen er
traseen frem til Austvoll, like sør for Mule, er de samme som for alternativ A men med andre
profilnummer. Ved den den tredje bergskjæringa som kommer ved profil nr. 25 550 - 25750 går dagens
E6 i bergskjæringer med høyde opptil ca. 5 m. Terrenget er relativt slakt over dagens skjæringer (stort
sett slakere enn 1:3), og en eventuell utvidelse vil ikke medføre spesielt stor økning av
skjæringshøyden. Høyden kan bli omkring 10-15 m. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli
nødvendig å tilpasse geometrien til dominerende strukturer i berget.
Ved breddeutvidelse av eksisterende skjæring vil skjæringskanten komme i områder med et tynt,
usammenhengende lag med hav- og fjordavsetninger over berg. Ved denne skjæringen kan jordlaget
over berg planeres til stabil skjæringsvinkel eller sikres ved hjelp av enkle murer.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende, noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. De nevnte bergartene kan ha
varierende mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at de kan
benyttes i frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til
fyllmasse i underbygning.

5.3.2.2

Tunnel B3 gjennom Salthåmmår/Storhaugen: Grevskott – Rinnanleiret
leir (P28 100 - 28 850)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 750 m, fra profil 28 100 til 28 850. Tunneltraseen går
under Salthåmmår/Storhaugen hvor det er to gårdstun og beitemark/jordbruk. Terrengnivået ligger
omtrent på kote 40 på jordet like foran sørvestre påhugg og opptil ca. kote 70 på Storhaugen. Utenfor
nordøstre påhuggsområde er det et flatt jorde omkring kote 20.
Løsmasser: Løsmassene på Salthåmmår/Storhaugen består i hovedsak av tynt et usammenhengende
dekke med hav- og fjordavsetninger samt strandavsetninger. Sørvestre påhugg kommer i grenseområdet
mellom jordet med hav- og fjordavsetninger i sørvest og skråning mot Salthåmmår/Storhaugen med
usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger. Nordøstre påhugg kommer i bunnen av
skråningen mot Storhaugen, i overgangen mellom det flate jordet med marin leire i nordøst og
skråningen med tynt usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som fyllitt,
delvis fyllonitt, grå til mørk grønngrå, dels klorittisk, med mye sekundær kvarts og kalsitt; stedvis
partier med klorittisert grønnskifer og tynne linser av kalkstein. Observasjoner i felt tyder hovedsakelig
på amfibolitt/amfibolittskifer.
Overdekning
Overdekningen over tunnelen er 25 - 30 m. Det er noe usikkerhet omkring bergoverdekning på ei ca.
200 m lang strekning midt på traseen, hvor det er noe løsmasser og ei antatt svakhetssone. Dersom det
er mektige løsmasser på strekningen kan bergoverdekningen bli liten.
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Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert tre ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte lokalitetene langs
tunneltraseen.
Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett registrert langs tunneltraseen
(Salthåmmår/Storhaugen) er presentert i figur 18.

Figur 18: Sprekkerose og polplott registrerte sprekker langs tunneltraseen (Salthåmmår/Storhaugen).
Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger antyder tre hovedsprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering ØNØ – VSV med relativt slakt fall mot N; dvs. 230-270°/20-40°.

S1: NØ – SV-gående sprekker hovedsakelig med steilt fall mot SØ; 040-060°/70-90°, men også
med motsatt fallretning; 220-245°/80-90°.
S2: NV – SØ-gående sprekker hovedsakelig med steilt fall mot SV; 130-160°/80-90°, men også
med motsatt fallretning; 320-340°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 230-270°/20-40° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen siden det krysser tunneltraseen med spiss vinkel (~0-25°), men også pga. slak fallvinkel.
Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt
avhengig av utholdenhet, kan forårsake nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen. Sikringsomfang kan
derfor bli noe høyere enn det bergmasseklassifiseringen, som ikke tar hensyn til sprekkeretninger, skulle
tilsi. Sprekkesett S1 vil kunne krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-30°), som kan være ugunstig for
stabilitet, spesielt vederlag og vegger siden sprekkene er steile. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen
med stor vinkel (~75-90°) som er mer gunstig mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg av fyllitt og grønnskifer hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene
har gjerne plane sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med ei markert svakhetssone, vist på tegning V005. Denne
kan antydes langs forsenkningen med hav- og fjordavsetninger (dyprennen) like sør for gården
Salthåmmår som en øst-vestgående svakhetssone. Total bredde kan være noen titalls meter, og den
antatte sonen krysser tunneltraseen med omtrent 30° vinkel. Dette betyr at sonen kan påvirke tunnelen
over ei strekning som tilsvarer det doble av sonebredden. Berget i sonen er dekket av mektige
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løsmasser. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 25
m. Dersom det er mektige løsmasser kan bergoverdekningen bli svært liten.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i områder som er dekt med løsmasser, ingeniørgeologisk tolkning samt
vurderinger av forholdene for tunneldriving. Tunnelen vil ha liten bergoverdekning i hele traseen, noe
som påvirker bergmasseklassifiseringen. På grunnlag av ovennevnte antas følgende fordeling av
bergmasseklasser langs tunneltraseen:






Bergklasse A/B (svært godt /godt; Q>10):
Bergklasse C (middels godt; Q=4-10):
Bergklasse D (dårlig; Q=1-4):
Bergklasse E (svært dårlig; Q=0,1-1):
Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~0%
~ 40 %
~ 50 %
~ 10 %
~0%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene ventes å ha god nok beskaffenhet til å bygge stabile forskjæringer, under forutsetning av
at det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes vanlig
bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming av
forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme i foten av ei skråning (helning ~1:4) i den vestre enden av åsryggen
mot Kjeungberget, i grenseområdet mellom jordet med hav- og fjordavsetninger i sørvest og skråningen
med tynne, usammenhengende med hav- og fjordavsetninger. Veglinja vil komme litt skrått inn i
skråninga, noe som innebærer lengre skjæringsvegg og økende høyde av påhuggsflata mot sørøst. Dette
kan også føre til at påhugg for de to tunnelløpene forskyves i forhold til hverandre slik at de ikke starter
i samme profilnummer. Det vil ikke være behov for spesielt lang forskjæring og betongportal, men disse
tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved tunnelpåhugg. Det kan bli behov avstivet
byggegrop og lang løsmassetunnel/betongportal i dette området dersom veglinja må legges dypt i
terrenget.
Påhugg nord etableres i foten av ei bratt skråning (helning ~1:2) med tynne hav-/fjordavsetninger og en
del bergblotninger i nordenden av Storhaugen, i overgangen fra det flate jordet med marin leire i
nordøst. Slik traseen er planlagt vil det ikke være behov for spesielt lang forskjæring og betongportal.
Like nord for portalen er det et flatt jorde med mektige hav- og fjordavsetninger.
Ved begge påhuggene er det kvikkleireområder som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som fyllitt og grønnskifer, som beskrives å forekomme eller er observert i tunneltraseen og
forskjæringer, er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike
bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske
egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn
som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at svake og
skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et
sorterings- og knuseverk.
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Amfibolitt som observeres i bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for vegbyggingsformål. På
grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse bergartene utgjør minst
halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
For å redusere innlekkasje og senkning av grunnvannsstanden i jordbruksområder over tunnelen, må
forinjeksjon tunnelen i vurderes. Behovet vil være avhengig av målt innlekkasje, samt nivået på
grunnvannsstanden. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til
gårdsbebyggelse. Dette gjelder ei ca. 300 m lang strekning etter at tunnelen er kommet ca. 150 m
innenfor søndre påhugg. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette
restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

5.3.3

Alternativ C: Okkenhaug – Kjeungberget – Rinnleiret

5.3.3.1

Veg i dagen

Bergskjæringer er de samme som for alternativ A og B frem til Austvoll.
Bergskjæring ved Grevskott: Veglinja vil for dette alternativet vil ligge i ei stor sammenhengende
bergskjæring på strekningen profil nr. 26 900 til 27 100. Strekningen ligger i svært sidebratt terreng i ei
skråningen hvor det er det tynt og usammenhengende lag med hav- og fjordavsetninger over berg.
Gjennomsnittlig terrenghelningen er mellom 1:1 og 1:1,5 på de bratteste partiene i dette området, lokalt
noe brattere. Skjæringshøyden vil bli opptil ca. 30 m. Terrenget flater ut mot toppen av ryggen nesten
50 høydemeter over vegnivå der skjæringstoppen vil komme. Store deler skjæringa vil bli så høy at det
vil være aktuelt å planlegge 6-7 m bred hylle og sprengning i opptil tre paller. Dette vil være aktuelt ved
mer enn 12-14 m skjæringshøyde.
Skjæringskanten vil stort sett komme i områder med tynt usammenhengende morenedekke. I slike
områder kan jordlaget over berg stabiliseres ved planering til stabil skjæringsvinkel eller ved hjelp av
enkle murer.
Høye bergskjæringer vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og kreve en god del
bergsikring. Ved uttak av berg kan det i noen tilfeller bli nødvendig å tilpasse geometrien til
dominerende strukturer i berget.
Berggrunnen består her av granatglimmerskifer, til dels med hornblende, noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at de kan benyttes i
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.3.4

Alternativ D: Okkenhaug – Kjerktrøhaugen – Rinnleiret

5.3.4.1

Veg i dagen

Bergskjæringer er de samme som for alternativ A, B og C frem til Austvoll. Utover disse skjæringene er
det ingen store bergskjæringer.
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Delstrekning 3: Rinnleiret

Tunnel D2 gjennom Kjerktrøhaugen/Salthammar: Kleivaåsen –
Rinnleiret (P28 100 - 28 550)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 450 m, fra profil 28 100 til 28 550. Tunneltraseen går
under Kjerktrøhaugen hvor det er beitemark/jordbruk. Jernbanen krysser lengst nord i tunneltraseen, ved
nordøstre påhuggsområde i nordenden av Kjerktrøhaugen, hvor det også er et gårdstun ca. 50 m
nordvest for tunnelpåhugget. Terrengnivået inntil sørvestre påhugg ligger i underkant av kote 25, i
kanten av et flatt jorde som ligger i bunnen av et dalsøkk omgitt av fjellkoller. På Kjerktrøhaugen er
terrengnivå ca. kote 50, mens det utenfor nordøstre påhuggsområde er et flatt jorde på ca. kote 5.
Jernbanen ligger så vidt over kote 20 ved det nordre påhuggsområdet.
Løsmasser: Løsmasser på Kjerktrøhaugen består i hovedsak av tynt et usammenhengende dekke med
hav- og fjordavsetninger samt strandavsetninger. Sørvestre påhugg kommer i grenseområdet mellom
dalsøkket med mektige hav- og fjordavsetninger i sørvest og skråningen mot Kjerktrøhaugen med tynt,
usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger. Nordøstre påhugg kommer i skråningen
nedenfor jernbanen, i overgangen mellom det flate jordet med mektige hav- og fjordavsetninger i nord
og skråningen med tynt, usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på haugen ca. 100 m vest for dette
området av som grønnstein, stedvis med putestruktur, grønnskifer, og stedvis noen lag av
kvartskeratofyr, svart fyllitt, kalkstein, blå kvartsitt og jaspis. Selve Kjerktrøhaugen er ikke kartlagt av
NGU. Observasjoner i felt tyder på noe amfibolitt/amfibolittskifer, foruten glimmerskifer og
grønnskifer.
Overdekning
Overdekningen over tunnelen er 10 - 20 m. Det er noe usikkerhet omkring bergoverdekning på ei ca.
100 m lang strekning midt på traseen, hvor det er noe løsmasser og total overdekning 13 -16 m. Dersom
det er mektige løsmasser på strekningen kan bergoverdekningen bli liten. Under jernbanelinjen, like
innenfor nordre påhugg ser det ut til å være omkring 6 - 7 m bergoverdekning.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 2-3 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Kjerktrøhaugen)
er presentert i figur 19.

Figur 19: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Kjerktrøhaugen).
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Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i søndre del antyder to hovedsprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NV – SØ med relativt slakt fall mot NØ; dvs. 270-330°/25-60°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 025-065°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-250°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 270-330°/25-60° vil ha en relativt gunstig retning i
forhold til tunnelaksen siden de fleste vil danne stor vinkel (~40-90°) med tunnelen, men slak fallvinkel
i noen områder kan være ugunstig. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-25°), som i
kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i
anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Kjerktrøhaugen Rinnanleiret) er presentert i figur 20.

Figur 20: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Kjerktrøhaugen – Rinnanleiret).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger nordre del antyder tre sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering Ø – V med slakt til noe bratt fall mot N; dvs. 265-290°/35-70°.

S1: ØNØ –VSV-gående sprekker med steilt fall mot NNV; 245-260°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 50-75°/70-90°
S2: NNØ – SSV-gående sprekker med fall mot ØSØ; 5-25°/55-75°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 265-290°/35-70° vil ha en noe ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. relativt slak fallvinkel, selv om det vil krysse tunneltraseen med relativt stor
vinkel (~35-60°). Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. Det kan derfor forventes at dette
sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, i enkelte tilfeller kan føre til spirdannelse i heng/vederlag
og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen. Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel
(~0-30°), som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og
vegger i anleggsfasen. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med 25-45° vinkel og derved mer gunstig
mht. stabilitet av tunnelprofilet.
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Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Det fins også mer skifrig berg
hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane sprekkeflater. For en
stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet avdekket liten grad av
sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Det observeres ingen markerte svakhetssoner som krysser tunneltraseen, mindre sprekkesoner kan
likevel ikke utelukkes.
Bergmassekvalitet
Det er foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av
berggrunnen langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på
observasjoner i felt, antagelse av Q-verdier i områder som er dekt med løsmasser, ingeniørgeologisk
tolkning samt vurderinger av forholdene for tunneldriving. Tunnelen vil ha liten bergoverdekning i hele
traseen, noe som påvirker bergmasseklassifiseringen. På grunnlag av ovennevnte antas følgende
fordeling av bergmasseklasser langs denne tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~0%
~ 30 %
~ 60 %
~ 10 %
~0%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme i skråningen i den sørvestre enden av Kjerktrøhaugen hvor er
helning 1:1,5-1:3. I dette området er det usammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger, dvs. i
at det er liten dybde til fjell, og det observeres enkelte bergblotninger. I dalsøkket på denne siden er det
mektige hav- og fjordavsetninger helt inntil skråningsfoten. Det vil ikke være behov for spesielt lang
forskjæring og betongportal, men denne tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved
tunnelpåhugg. Forskjæringen etableres sannsynligvis direkte i skråningen med tynt løsmassedekke.
Påhugg nord etableres i skråning like inntil jernbanen i nordenden av Kjerktrøhaugen, hvor det er tynt
dekke med hav-/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Like nord for portalområdet er det et flatt
jorde med mektige hav- og fjordavsetninger. Slik traseen er planlagt vil det ikke være behov for spesielt
lang forskjæring og betongportal, men bergoverdekningen opp til jernbanen er svært liten. For å unngå
at jernbanen må legges om i anleggsfasen vil det være nødvendig å drive tunnelen ved hjelp av spesielle
metoder (f.eks. vaiersaging, boring & splitting) de første meterne fra påhugg, dvs. på strekningen under
jernbanen. Eventuelt må tunneltraseen legges så lavt som mulig. Det kan i så fall bli behov for dyp
avstivet byggegrop og løsmassetunnel eller lang betongportal i dette.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområder ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes.
Det må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
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Bergarter som grønnskifer og fyllitt som beskrives å forekomme eller er observert langs tunneltraseen er
generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning. Sprengstein av slike bergarter kan
benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de mekaniske egenskapene. Disse
bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og flakige korn som ikke er egnet til
forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at svake og skifrige bergarter som
grønnskifer og fyllitt vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt. bearbeiding i et sorterings- og
knuseverk.
Amfibolitt, som observeres i enkelte bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør halvparten av tunneltraseen. Blå kvartsitt og jaspis som er beskrevet, men ikke
observert, har gjerne gode mekaniske egenskaper.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Forinjeksjon, for å tette tunnelen og hindre senkning av grunnvannsstanden i jordbruksområdet over
tunnelen, må vurderes. Behovet vil være avhengig av innlekkasje, samt nivået på grunnvannsstanden.
Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving ei 50-100 m lang
strekning i begge endene av tunnelen. Det samme gjelder sprengning/pigging i forskjæringene på begge
sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner
til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.
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5.4

Delstrekning 4: Fleskhus

Delstrekning 4; Fleskhus

Delstrekningen starter sør for bru over Verdalselva og går fram til tunnelportal i Bjørga.
Delstrekningen har en lengde på ca. 3,6 km målt langs dagens E6.

Figur 21: Oversiktskart delstrekning 2, planområdet med alternative vegtraseer.

5.4.1

Alternativ A-D: Rinnleiret – Fleskhus

De alternative veglinjene innebærer ingen fjelltunnel eller større bergskjæringer.
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5.5

Delstrekning 5: Røra

Delstrekning 5; Røra

Delstrekningen starter ved tunnelportal i Bjørga i Verdal kommune og går fram til kommune
grensa mellom Inderøy og Steinkjer nord for Røskje. Delstrekningen har en lengde på ca.8,9 km
målt langs dagens E6.

Figur 22: Oversiktskart delstrekning 2, planområdet med alternative vegtraseer.
Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 61 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

Delstrekning 5: Røra

5.5.1

Alternativ A: Fleskhus – Røra – Røskje – Rambergsmyra

5.5.1.1

Tunnel A4 gjennom Koabjørga/Lauvhaugen; Fleskhus – Stein
(P38 300 - 42 150)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 3 850 m, fra profil 38 300 til 42 150. Tunneltraseen går
gjennom fjellpartiet Koabjørga/Lauvhaugen, før den krysser under bekkedalen langs Koabekken og
jordbruksområdet nord for bekken. Videre går traseen under fjellkollen ved boligområdet Åsen før den
kommer ut i skråning over jernbanen og dagens E6 ved Røra. Koabjørga/Lauvhaugen som det meste av
tunneltraseen går under er ubebygd, mens det er jordbruk samt boligområde nord for Koabekken. Ved
søndre påhuggsområde er det et jordbruksområde med spredt bebyggelse, og ved det nordre spredte
boliger og et transformatorbygg. Like sør for det søndre påhugget krysser traseen en bekkedal foran
forskjæring i skråninga opp mot en lav rygg med synlige bergblotninger. Terrengnivået varierer mellom
kote ca. 30 ved søndre påhuggsområde, ca. 65 ved nordre påhugg og ca. 245 der terrenghøyden over
traseen er størst. Laveste terrengnivå rett over tunneltraseen ved Koabekken ligger mellom kote ca. 85
og 90.
Løsmasser: Løsmasser på fjellpartiet består i hovedsak av usammenhengende, tynt dekke
forvitringsmateriale eller tynt humusdekke/torvdekke over berggrunnen. Det er også områder med
torv/myr på dette fjellpartiet. På lengre strekninger er det også bart fjell. Fra Koabekken og nordover er
det sammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger som kan ha stor mektighet, og i tillegg
sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Dette gjør en kan bli nødt å
senke tunnelen for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning. På fjellkollen ved boligområdet Åsen øst for
Røra, over den nordligste delen av tunneltraseen, varierer forholdene mellom usammenhengende eller
tynt dekke forvitringsmateriale over berggrunnen, bart fjell og usammenhengende eller tynt dekke med
hav-/fjordavsetning samt strandavsetning over berggrunnen.
Ved det søndre påhuggsområdet går vegtraseen fra et område med hav-/fjord-avsetninger (stedvis med
strandansetninger) inn mot fjellsiden til Koabjørga/Lauvhaugen. Før selve fjellsiden krysser traseen en
liten rygg med usammenhengende hav-/fjordavsetninger og fjell i dagen, samt en større rygg med
usammenhengende eller tynt dekke forvitringsmateriale over berggrunnen. Mellom de nevnte ryggene
og mellom den siste ryggen og fjellsiden er det dyprenner med hav- og fjordavsetninger.
Nordre påhugg kommer i foten av en skråning med hav- og fjordavsetning, der det er overgang mellom
sammenhengende dekke i lavereliggende deler og usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
i høyereliggende deler.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen gjennom Koabjørga/Lauvhaugen er 130 - 210 m på midtre del, mens
den nord for Koabekken er 35 - 80 m.
Like innenfor søndre påhugg passeres to dyprenner. Det kan bli liten overdekning i den lave ryggen der
tunnelpåhugg er plassert, og videre i selve tunneltraseen ser det ut for å være ei ca. 50 m bred dyprenne
like nord for den lave ryggen. Dersom løsmassetykkelsen er mer enn 3-4 meter vil det ikke være
tilstrekkelig bergoverdekning for tunnelen. Forskjæringa må da forlenges gjennom dyprenna og
etableres med stabil graveskråning i leirmasser før det etableres påhugg for fjelltunnel i skråningen mot
den andre ryggen. Eventuelt må en grave forskjæringa med avstivet byggegrop og bygge ca. 100 m
betongportal/løsmassetunnel helt fra dalsiden i bekkedalen og tvers gjennom dyprenna.
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I den andre dyprenna vil total overdekning bli ca. 40 m, og bergoverdekningen en del mindre.
Overdekningen fra tunnelen opp til terreng i Koabekken er ned mot ca. 35 m. Det er registrert noe
løsmasser i bekken slik at bergoverdekning vil være noe mindre. Like nord for bekken passerer tunnelen
under et jorde med mektige løsmasser på ei ca. 100 m lang strekning. Total overdekningen fra tunnelen
er 55 - 60 m på denne strekningen, og bergoverdekningen vil derfor være noe mindre.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Koabjørga,
Bakken) er presentert i figur 23.

Figur 23: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Koabjørga/Bakken).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkene har orientering NØ – SV med slakt fall mot SØ; dvs. 30-80°/10-35°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 235-255°/70-90°, i tillegg er det registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 50-70°/80-90°.
S2: NNØ –SSV-gående sprekker med steilt fall mot V; 170-210°/70-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 350-030°/80-90°.
S3: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot N; 260-280°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 30-80°/10-35° vil ha en relativt ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen danner stor vinkel (~45-90°) med
tunnelen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende, og det kan forventes at sprekkesettet
stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med både stor (~70-90°) og steil vinkel, som er gunstig mht.
stabilitet av tunnelprofilet. Enkelte sprekker i sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe spiss vinkel
(~15-55°), som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og
vegger i anleggsfasen der dette sprekkesettet er fremtredende. Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen
med stor (~55-85°) og steil vinkel, som er gunstig mht. stabilitet.
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Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Midtre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra midtre del av traseen (Salberg) er
presentert i figur 24.

Figur 24: Sprekkerose og polplott for midtre del av tunneltraseen (Salberg).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i midte del antyder tre sprekkesett:
F:

Sprekker parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene har orientering NV – SØ med slakt fall
mot SV; dvs. 120-180°/0-25°.

S1: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 195-225°/55-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 15-40°/80-90°.
S2: N – S-gående sprekker med fall mot V; 170-190°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 120-180°/0-25° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. meget slak fallvinkel, samt at strøkretningen kan danne spiss vinkel med tunnelen
(stort sett ~0-50°). Dette sprekkesettet er ikke det mest dominerende, men kan likevel påvirke
stabiliteten lokalt.
Sprekkesett S1, som er mest dominerende i dette området, krysser tunneltraseen med ~55-90° og derved
gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med relativt stor
vinkel (~30-60°), som hovedsakelig er gunstig.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,1 m til mer enn 0,5 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Røra nord) er
presentert i figur 25.

Figur 25: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Røra nord).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkenes orientering varierer over stort spenn pga. at de er nær horisontale,
strøkretningen er i hovedsak NV – SØ til NØ – SV med slakt fall mot SV til NV; dvs. 150240°/0-20°.

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall mot V; 160-190°/70-90° er mest dominerende. Det er
også registrert sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 350-10°/80-90°.
S2: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 30-65°/75-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 225-245°/80-90°.
S3: Ø – V-gående sprekker med steilt fall mot S; 75-115°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 150-240°/0-20° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. meget slak fallvinkel, samt at strøkretningen kan danne spiss vinkel med tunnelen
(varierer med 0-90°).
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~5-45°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også
det mest dominerende. Sprekkesett S2 og S3 krysser tunneltraseen med stor og steil vinkel (hhv. ~4590° og ~30-80°) som er mer gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med tre markerte svakhetssoner, vist på tegning V006 og
V007. Svakhetssone 1 er antatt å være ei markert ØNØ-VSV-gående svakhetssone som har følger langs
bunnen av ei dyprenne med hav- og fjordavsetninger. Denne går mellom den lave fjellrygger like etter
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tunnelpåhugg og fjellsiden i nord. Total bredde kan være 10-20 m, og den antatte sonen krysser omtrent
vinkelrett på tunneltraseen. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er
ned mot ca. 40 m.
Svakhetssone 2 er antatt å være ei markert NØ-SV-gående svakhetssone under Koabekken som ligger i
en dyp bekkedal inn mot foten av fjellsiden mot Lauvhaugen. Langs denne bekkedalen er det også
overgang mellom mektige løsmasser (hav-/fjordavsetninger, stedvis morene) med jevnt skrånende
jordbruksland nordvest for bekken og fjellsiden med mye bart fjell sørøst for bekken. Total bredde av
sonen kan være flere titalls meter, og den antatte sonen krysser tunneltraseen med omtrent 90° vinkel.
Berget i sonen er dekket av stein og grusavsetninger i bekken og mer leire/silt utenfor bekken. Spredte
bergblotninger tyder på at det sannsynligvis er liten løsmasseoverdekning langs bunnen av bekken.
Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 35 m.
Sone 3 antas å være ei mindre markert svakhetssone/sprekkesone med retning mot NØ-SV, antakelig
med steilt fall. Den krysser omtrent vinkelrett på traseen og følger et lite dalsøkk i åssiden like øst for
Røra, gjennom boligområde Åsen. I følge kvartærgeologisk kart er det delvis et tynt lag med hav- og
fjordavsetninger og delvis forvitringsmateriale som dekker sonen. Bredden på sonen antas å være
5-10 m. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonene krysser er ned mot ca. 35 m.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes for sone nr. 1.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 60 %
~ 25 %
~ 10 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme inn i en lav rygg med bergblotning som følger langs nordsiden av en
bekkedal (Semsbekken), og som krysser traseen med stor vinkel. Før bekken går traseen lett i terrenget
langs oversiden av jernbanen og et slakt jorde (helning 1:10-1:15) med mektige hav- og
fjordavsetninger, før den krysser bekken på fylling/kulvert og går inn i forskjæring. Påhuggsområdet
kommer i skråning med usammenhengende eller tynt dekke hav- og fjordavsetninger, dvs. i et område
med enkelte bergblotninger og ellers liten dybde til fjell, hvor helningen varierer mellom 1:1 og 1:2. Det
kan som nevnt bli liten overdekning for tunnelpåhugg i denne skråninga, og videre i selve tunneltraseen
hvor det kan være ei ca. 50 m bred dyprenne like nord for den lave ryggen. Dersom løsmassetykkelsen
er mer enn 3-4 meter må forskjæringa som nevnt forlenges gjennom dyprenna og etableres med stabil
graveskråning i leirmasser før det etableres påhugg for fjelltunnel i skråningen mot den andre ryggen.
Eventuelt må en grave forskjæringa med avstivet byggegrop og bygge ca. 100 m
betongportal/løsmassetunnel helt fra dalsiden i bekkedalen og tvers gjennom dyprenna.
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Ved søndre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Påhugg nord etableres i foten av fjellkollen (Åsen) øst for Røra, i starten av en sidedal som fortsetter
østover. Vegtraseen har her stor vinkel til terrengkotene. Forskjæringa og tunnelpåhugget etableres i
skråning med tynne hav-/fjordavsetninger og en del bergblotninger hvor skråningshelningen er ~1:21:3. Traseen nord for påhugget følger kanten av et flatt område med mektige hav-/fjordavsetninger og
ligger lett i terrenget slik at det ikke er behov for spesielt lang betongportal.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved nordre påhugg kan det likevel ikke utelukkes, og den
samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på grunnlag av videre
grunnundersøkelser for prosjektet.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Langs traseen er det lite bebyggelse på mektige hav-/fjordavsetninger, som kan bli berørt i form
setninger ved drenering og reduksjon av poretrykk i leire/silt. Unntaket er helt i starten, hvor det går ei
dyprenne på tvers av traseen som har noe bebyggelse. Det samme gjelder gårdsbruk på hav/fjordavsetninger ved Salberg, og eventuelt noe bebyggelse på boligfeltet Åsen like øst for Røra der det
lokalt kan være noe mektighet på leire/silt. For å unngå så store setninger at det fører til skade på
bebyggelse og infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på til
sammen ca. 4-500 m lang strekning av tunnelen.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområder, både i søndre del og nordre del der tunnelen ligger
grunt. Dette er avhengig av løsmassemektighet og -type, samt grunnvannsstanden.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til bebyggelse på
ei ca. 200 m lang strekning i søndre del av tunnelen samt ca. 1000 m i nordre del. Det samme gjelder
sprengning/pigging i forskjæringene på begge sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige
kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i
geoteknisk rapport for prosjektet.
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Tunnel A5 ved Røskje; Østre Berg – Nordre Røskje (P44 300 - 44 950)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 650 m, fra profil 44 300 til 44 950. Tunneltraseen går
under en åsrygg i området Lunnan/Røskje hvor det er spredt bebyggelse, jordbruk og skog.
Terrengnivået ligger omtrent ved kote 70 ved søndre påhugg og opptil ca. kote 125 oppå ryggen der
overdekningen er størst. Utenfor nordre påhuggsområde er det småkupert terreng omtrent på kote 90.
Løsmasser: Løsmasser på åsryggen består i hovedsak av tynt usammenhengende dekke med hav/fjordavsetninger og strandavsetninger. Sentralt langs ryggen er det ei NØ-SV-gående forsenkning med
tykkere hav- og fjordavsetninger. Like vest for traseen, ved gården Lunnan i sentrale deler av ryggen,
oppgis løsmassene som morenemateriale med stedvis stor mektighet på NGUs kvartærgeologiske kart.
På deler av den samme ryggen øst for traseen er det angitt forvitringsmateriale, usammenhengende eller
tynt dekke. I den bratte skrenten like vest for planlagt søndre påhugg, i området der jernbanetunnelen
har påhugg, er det bart fjell.
Søndre påhugg kommer i foten av skråningen mot åsryggen, i grenseområdet mellom mektige hav/fjordavsetninger på det flate jordet i sør og skråning med tynne, usammenhengende hav/fjordavsetninger. Nordre påhugg kommer inn mot en liten fjellkolle, i overgangen mellom tynne,
usammenhengende hav-/fjordavsetninger på fjellkollen og et begrenset område med strandavsetninger
på et lite flate jorde, som deretter går over i et kupert område med tynne, usammenhengende hav/fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er 25 - 35 m i midtre del. Det er noe usikkerhet omkring
bergoverdekning på ei 50 – 100 m lang strekning omtrent midt på traseen, hvor det er noe løsmasser og
ei antatt svakhetssone. Total overdekning er i underkant av 25 m på dette partiet, og dersom det er
mektige løsmasser på strekningen kan bergoverdekningen bli svært liten.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
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Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Berg) er
presentert i figur 26.

Figur 26: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Berg).

Sprekkeregistreringer på i bergskjæringer langs E6 i søndre del antyder fire sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering Ø – V med slakt fall mot N; dvs. 230-300°/0-30°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-50°/65-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-220°/80-90°.
S2: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 50-70°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 225-245°/80-90°.
S3: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot S; 85-115°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 230-300°/0-30° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunneltraseen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen kan danne stor vinkel (~20-90°) med tunnelen.
Det kan derfor forventes at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan føre til spirdannelser i
heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med liten (~0-25°) og steil vinkel, som er ugunstig mht. stabilitet
av tunnelprofilet i vegg/vederlag. Ved slike tilfeller kan det bli behov for å sikre veggene nær opp til
stuff under tunneldriving. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe større vinkel (~20-45°). Enkelte
av disse sprekkene vil krysse tunnelen med spiss vinkel, som i kombinasjon med at sprekkene er steile
kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen der dette sprekkesettet er
fremtredende. Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen med stor (~55-90°) og steil vinkel, som er
gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter sedimentær lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Røskje) er
presentert i figur 27.

70-90°

70-90°

F: 0-25°

Figur 27: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Røskje).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering Ø – V med slakt fall mot S; dvs. 210-280°/0-25°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-50°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-225°/80-90°.
S2: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 50-65°/70-90°.
S3: NV – SØ-gående sprekker med steilt fall mot S; 110-125°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 290-305°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 210-280°/0-25°vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen kan danne stor vinkel (~5-80°) med tunnelen.
En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan føre til spirdannelser i
heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-30°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også
det mest dominerende. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med (~25-45°), og vil ha mindre betydning
for stabilitet. Sprekkesett S3 krysser tunneltraseen med mer gunstig vinkel (~75-90°) mht. stabilitet av
tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med én markert svakhetssone, vist på tegning V008.
Svakhetssonen er antatt å være ei markert ØNØ-VSV-gående sone langs ei dyprenne med hav- og
fjordavsetninger. Denne går mellom lave åsrygger med en del fjell i dagen. Total bredde kan være
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30-40 m, og den antatte sonen krysser traseen med omtrent 30° vinkel. Overdekningen fra tunnelen opp
til terreng der tunnelen krysser den antatte sonen er knapt 20 m. Sonen har retning parallelt med
bergartens foliasjon, og kan representere et svakere bergartslag i form av svært skifrig berg.
På grunn av spiss vinkel kan tunnellengden som kommer i berøring med sonen være omkring 70 m.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 10 %
~ 40 %
~ 30 %
~ 15 %
~5%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme i foten av skråningen mot åsryggen hvor terrenghelningen er 1:1,51:3. I dette området er det overgang mellom mektige hav-/fjordavsetninger på jordene sør for
skråningen og usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger samt strandavsetninger i
skråningen. Dybde til berg kan lokalt være opptil 5-10 m, men det observeres enkelte bergblotninger
som tilsier små dybder. Det vil ikke være behov for spesielt lang forskjæring og betongportal, men den
må tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved tunnelpåhugg. Forskjæringen etableres
sannsynligvis noe ned i løsmasser.
Påhugg nord etableres i skråning like inntil foten av en kolle hvor det er tynt dekke med hav/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Store deler av forskjæringa kommer i slakt terreng med
strandavsetninger som kan ha noen meters mektighet over ei 60 m lang strekning. Sannsynligvis kan
jordskjæringen etableres uten spesielle geotekniske tiltak. Slik traseen er planlagt vil det ikke være
behov for spesielt lang forskjæring og betongportal. Like nord for denne er det ei lav sidebratt skråning
ned mot jernbanen (mot vest) hvor grunnen veksler mellom strandavsetninger og berg i dagen.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområder ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes.
Det må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
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Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Forinjeksjon med tanke på tetting av tunnelen for å hindre senkning av grunnvannsstanden i
jordbruksområder over tunnelen må vurderes. Behovet vil være avhengig av innlekkasje, samt nivået på
grunnvannsstanden. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må fastsettes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til bebyggelse på
ei ca. 50 m lang strekning i søndre del av tunnelen samt ved sprengning/pigging i forskjæringene på
begge sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å stille krav
til sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.
Tunneltraseen ligger mer enn 175 m fra jernbanetunnel som går gjennom den samme åsryggen, noe som
betyr at denne sannsynligvis ikke vil medføre restriksjoner i forbindelse med tunneldrivingen.

5.5.2

Alternativ B: Fleskhus – Røra – Lorås – Rambergsmyra

5.5.2.1

Tunnel B4 gjennom Koabjørga/Lauvhaugen; Fleskhus – Røra (P38 650
- 41 950)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 3 300 m, fra profil 38 650 til 41 950. Tunneltraseen går
gjennom fjellpartiet Koabjørga/Lauvhaugen, før den krysser under bekkedalen langs Koabekken og
jordbruksområdet nord for bekken og kommer ut i skråning mellom jernbanen og dagens E6 ved Røra.
Koabjørga/Lauvhaugen som det meste av tunnelen går under er ubebygd, mens det er jordbruk og spredt
bebyggelse ved søndre påhuggsområde. Ved nordre påhugg er det jordbruk med kort avstand til
boligområde og jernbane. Terrengnivået varierer mellom kote 47 og 32 ved hhv. søndre og nordre
påhuggsområde, og ca. kote 235 der terrenghøyden over traseen er størst. Laveste terrengnivå rett over
tunneltraseen ved Koabekken ligger mellom kote 55 og 60.
Løsmasser: Løsmasser på fjellpartiet består i hovedsak av forvitringsmateriale, usammenhengende eller
tynt dekke eller humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen. Det er også områder med torv/myr på
dette fjellpartiet. På lengre strekninger er det også bart fjell. Fra Koabekken og nordover er det
sammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger som kan ha stor mektighet, og i tillegg
sammenhengende dekke morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Dette gjør en kan bli nødt å
senke tunnelen for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning.
Ved det søndre påhuggsområdet går vegtraseen fra et område med hav-/fjord-avsetninger (stedvis med
strandansetninger) inn mot fjellsiden til Koabjørga/Lauvhaugen. Før selve fjellsiden krysser
tunneltraseen en åsrygg med usammenhengende eller tynt dekke forvitringsmateriale over berggrunnen.
Mellom åsryggen og fjellsiden er det dyprenne med hav- og fjordavsetninger.
Nordre påhugg kommer i en skråning mellom jernbanen og dagens E6 hvor det er sammenhengende
dekke med hav- og fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
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Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen gjennom Koabjørga/Lauvhaugen er 130 - 190 m på midtre del. I
Koabekken er den totale overdekningen ned mot ca. 15 m. Det er registrert noe løsmasser i bekken slik
at bergoverdekning vil være noe mindre. Like nord for bekken passerer tunnelen under et jorde med
mektige løsmasser på ei ca. 400 m lang strekning. Total overdekningen fra tunnelen er 40 - 60 m på
denne strekningen, og bergoverdekningen vil derfor være noe mindre. Ved påhuggsområdet i nord er
det mektige løsmasser som gjør det usikkert hvor endelig påhugg kan plasseres.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del, vest for traseen: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen
(Koabjørga, Bakken) er presentert i figur 28.

Figur 28: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Koabjørga/Bakken).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NØ – SV med slakt fall mot SV; dvs. 120-180°/10-30°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-70°/75-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-255°/80-90°.
S2: N –S-gående sprekker med steilt fall mot V; 170-190°/75-90°. Det er også registrert sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 350-010°/80-90°.
S3: NV –SØ-gående sprekker med steilt fall mot SV; 120-145°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 300-330°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 120-180°/10-30° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen pga. slak fallvinkel og at strøkretningen danner spiss vinkel (~0-45°) med tunnelen. En
kan derfor forvente at sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, stedvis kan bidra til spirdannelser i
heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
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Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med både stor (~35-90°) og steil vinkel, som er en mer gunstig
vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~5-35°),
noe som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger
i anleggsfasen der dette sprekkesettet er fremtredende. Sprekkesett S3 vil krysse tunnelen med
varierende (~10-45°), men steil vinkel. En del av sprekkene kan derfor danne så spiss vinkel at de
påvirker på stabilitet ved tunneldriving.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Koabjørga,
Bakken) er presentert i figur 29.

Figur 29: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Koabjørga/Bakken).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkene har orientering NØ – SV med slakt fall mot SØ; dvs. 30-80°/10-35°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 235-255°/70-90°, i tillegg er det registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 50-70°/80-90°.
S2: NNØ –SSV-gående sprekker med steilt fall mot V; 170-210°/70-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 350-030°/80-90°.
S3: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot N; 260-280°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 30-80°/10-35° vil ha en relativt ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen danner stor vinkel (~75-90°) med
tunnelen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende, og det kan forventes at sprekkesettet
stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med både stor (~70-90°) og steil vinkel, som er gunstig mht.
stabilitet av tunnelprofilet. Enkelte sprekker i sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe spiss vinkel
(~15-55°), som i kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og
vegger i anleggsfasen der dette sprekkesettet er fremtredende. Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen
med stor (~55-85°) og steil vinkel, som er gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Midtre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra midtre del av traseen (Salberg) er
presentert i figur 30.

Figur 30: Sprekkerose og polplott for midtre del av tunneltraseen (Salberg).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i midte del antyder tre sprekkesett:
F:

Sprekker parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene har orientering NV – SØ med slakt fall
mot SV; dvs. 120-180°/0-25°.

S1: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 195-225°/55-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 15-40°/80-90°.
S2: N – S-gående sprekker med fall mot V; 170-190°/80-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 120-180°/0-25° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. meget slak fallvinkel, samt at strøkretningen kan danne spiss vinkel med tunnelen
(stort sett ~0-70°). Dette sprekkesettet er ikke det mest dominerende, men kan likevel påvirke
stabiliteten lokalt. En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, noe avhengig av utholdenhet, kan bidra
til nedfall i heng/vederlag.
Sprekkesett S1, som er mest dominerende i dette området, krysser tunneltraseen med ~60-90° og derved
gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med relativt stor
vinkel (~45-85°), som er gunstig.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,1 m til mer enn 0,5 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Røra sør) er
presentert i figur 31.

Figur 31: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Røra sør).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Et av de dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkenes
orientering varierer over stort spenn pga. foldninger og at noen er nær horisontale,
strøkretningen er i hovedsak Ø – V til NV – SØ med slakt fall mot S og SV; dvs. 100-160°/1050°.

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 335-020°/75-90° er mest dominerende, i tillegg
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 160-190°/75-90°.
S2: VNV – ØSØ-gående sprekker med steilt fall mot NNØ; 265-305°/65-90°.
S3: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 50-60°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 100-160°/10-50° vil ha en ugunstig retning i forhold
til tunnelaksen pga. slak fallvinkel, samt at strøkretningen kan danne spiss vinkel med tunnelen (varierer
med 0-55°). En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan bidra til
nedfall av flak i heng/vederlag.
Sprekkesett S1, som er mest dominerende i dette området, krysser tunneltraseen med stor (~35-90°) og
derved mer gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-35°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette sprekkesettet er
imidlertid lite dominerende. Sprekkesett S3 krysser tunneltraseen med 45-70° vinkel som er en mer
gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med to markerte svakhetssoner, vist på tegning V006-V007.
Svakhetssone 1 er antatt å være ei markert ØNØ-VSV-gående svakhetssone under ei dyprenne i
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bergoverflaten som er dekket med hav- og fjordavsetninger. Denne går mellom lave fjellrygger/fjell i
dagen like etter tunnelpåhugg sør. Total bredde kan være 10-20 m, og den antatte sonen krysser omtrent
vinkelrett på tunneltraseen. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er
ned mot ca. 15 m. Dette er lite, da det kan være mektig leire over sonen.
Svakhetssone 2 er antatt å være ei markert NØ-SV-gående svakhetssone under Koabekken som ligger i
en dyp bekkedal inntil foten av fjellsiden mot Lauvhaugen. Langs denne bekkedalen er det også
overgang mellom mektige løsmasser (hav-/fjordavsetninger, stedvis morene) med jevnt skrånende
jordbruksland nordvest for bekken og fjellsiden med mye bart fjell sørøst for bekken. Total bredde av
sonen kan være flere titalls meter, og den antatte sonen krysser tunneltraseen med omtrent 90° vinkel.
Berget i sonen er dekket av stein og grusavsetninger i bekken og mer leire/silt utenfor bekken. Spredte
bergblotninger tyder på at det er sannsynligvis er liten løsmasseoverdekning langs bunnen av bekken.
Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot ca. 35 m.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes for sone nr. 2.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 55 %
~ 25 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene ventes tilfredsstillende til å bygge stabile forskjæringer, under forutsetning av at det
utføres sprengning med bruk av konturboring, reduserte ladninger og at det benyttes vanlig bergsikring
(bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming av forskjæringer og
påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme inn i en åsrygg med usammenhengende eller tynt dekke
forvitringsmateriale over berggrunnen. Frem mot påhugg går traseen fra et slakt jorde (helning 1:101:15) med mektige hav- og fjordavsetninger, først parallelt jernbanen og krysser denne på bru der den
går i kurve mot vest. Brua krysser samtidig en bekkedal (Semsbekken) med stor vinkel, og lander på en
rygg med tynne, usammenhengende hav- og fjordavsetninger som følger den nordre kanten av
bekkedalen. Videre fram mot tunnelpåhugg krysses ei ca. 50 m bred dyprenne før det blir forskjæring
og påhugg i foten av skråningen mot den nevnte åsryggen. Traseen ligger så lett at det ikke er behov for
jordskjæring i dyprenna, dvs. forskjæringen etableres direkte i skråning med tynt lag av
forvitringsmateriale. Det vil ikke være behov for spesielt lang forskjæring og betongportal, men denne
tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved tunnelpåhugg.
Forskjæring/påhugg nord vil komme i ei skråning med helning ~1:5 like nedenfor jernbanen. Det er
sammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger nedenfor jernbanen, og overgang til
usammenhengende eller tynt dekke forvitringsmateriale på berg like ovenfor. Dybden til fjell anslås
lokalt være opptil 5-10 m der forskjæringen planlegges, men like ovenfor jernbanen er det
bergblotninger som tilsier små dybder i jernbanetraseen. Slik traseen er planlagt vil forskjæringa kreve
avstivning, f.eks. i form av spuntvegger, og det vil i så fall bli nødvendig med relativt lang
betongportal/løsmassetunnel. Lengden vil være avhengig av løsmassetykkelsen og geotekniske forhold.
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Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes. Det
må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Langs traseen er det lite bebyggelse på mektige hav-/fjordavsetninger som kan bli berørt i form
setninger forårsaket av drenering/reduksjon av poretrykk i leire/silt. Unntaket er helt i starten, hvor det
går ei dyprenne på tvers av traseen som har noe bebyggelse. Det samme gjelder gårdsbruk på hav/fjordavsetninger ved Salberg, og eventuelt noe bebyggelse på boligfeltet Åsen like øst for Røra, der det
lokalt kan være noe mektighet på leire/silt. For å unngå så store setninger at det fører til skade på
bebyggelse og infrastruktur vil det sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på til
sammen ei ca. 4-500 m lang strekning av tunnelen.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområder, både i søndre del og nordre del der tunnelen ligger
grunt. Dette er avhengig av løsmassemektighet og -type, samt grunnvannsstanden.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til bebyggelse på
ei ca. 200 m lang strekning i søndre del av tunnelen samt ca. 450 m i nordre del. Dette gjelder også ved
sprengning/pigging i forskjæringene på begge sider av tunnelen. Eventuelle skredfarlige
kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser omtales i
geoteknisk rapport for prosjektet.

5.5.2.2

Tunnel B5 gjennom Lorås; Lorås – Grandbakken (P44 400 - 45 500)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 1050 m, fra profil 44 400 til 45 500. Tunneltraseen går
under Lorås som er en åsrygg med spredt bebyggelse, jordbruk og granskog. Terrengnivået ligger i
underkant av kote 55 på et jorde like inntil søndre påhugg og opptil ca. kote 95 oppe på Lorås. Utenfor
nordøstre påhuggsområde er tilnærmet flatt jorde omkring kote 20-25.
Løsmasser: Løsmasser på Lorås består i hovedsak av et tynt usammenhengende dekke med hav/fjordavsetninger og strandavsetninger. Flere steder, langs bratte skråninger ut mot sidene av ryggen og
sentralt på oppstikkende koller, er det også bart fjell. Langs sentrale deler av ryggen oppgis løsmassene
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som sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor mektighet, på NGUs
kvartærgeologiske kart.
Søndre påhugg kommer i foten av skråningen mot Lorås i grenseområdet mellom bart fjell og et jorde
med hav- og fjordavsetninger i sør. Nordre påhugg kommer i foten av skråningen i overgangen mellom
flatt jordet med marin leire/strandavsetninger i nord og skråning med tynt usammenhengende dekke
med hav-/fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er 30 - 40 m på midtre del. Det er noe usikkerhet omkring
bergoverdekning på ei ca. 300 m lang strekning omtrent midt på traseen, hvor det er noe løsmasser.
Total overdekning er ca. 35 m på dette partiet, og bergoverdekningen vil bli noe mindre, men
sannsynligvis ikke kritisk.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Lorås) er
presentert i figur 32.

Figur 32: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Lorås).

Sprekkeregistreringer på i bergblotninger i søndre del antyder fire sprekkesett:
F:

Sprekker langs dominerende sprekkeretning er parallell med bergartens foliasjon. Sprekkene
har orientering NØ – SV med slakt fall mot NV; dvs. 210-250°/10-40°.

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall både mot V og Ø; 140-185°/80-90° og 330-5°/80-90°.
S2: ØNØ –VSV-gående sprekker med steilt fall både mot S og N; 55-85°/75-90° og 230-265°/7090°.
S3: NNØ –SSV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 15-35°/75-90°.
Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 79 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

Delstrekning 5: Røra

Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 210-250°/10-40° vil ha en relativt ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen, mest pga. slak fallvinkel, men også ved at strøkretningen kan danne liten vinkel
(~5-50°) med tunnelen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor forvente at
dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller
nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med ~15-65° vinkel, som for de minste vinklene kan være
ugunstig mht. stabilitet av tunnelprofilet i vegg/vederlag. I slike tilfeller kan det bli behov for å sikre
veggene nær opp til stuff under tunneldriving. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med større og mer
gunstig vinkel (~30-65°). Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen med liten (~0-15°) og steil vinkel,
som er ugunstig mht. stabilitet, men siden dette sprekkesettet er mer uvanlig har det neppe stor
betydning for tunneldriving.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Øvre Lorås Grandmarka) er presentert i figur 33.

70-90°

Figur 33: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Øvre Lorås – Grandmarka).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger antyder fire sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkene er til nærmet flattliggende med 0-15° fall, og stor variasjon i strøkretning, men med
hovedretning omring NV-SØ; dvs. 300-360°/0-15°.

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 335-5°/70-90°. Det er også registrert sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 155-185°/80-90°.
S2: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot S; 70-95°/70-90°.
S3: NNØ – SSV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-30°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-210°/80-90°.
Det flattliggende sprekkene langs bergets foliasjon vil ha en relativt ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. slak fallvinkel. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende. En kan derfor
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forvente at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag
og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~20-55°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også
det mest dominerende. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med (~40-70°), og vil ha mindre betydning
for stabilitet. De steile sprekkene i sprekkesett S3 er nesten parallell med tunneltraseen (~0-10° i forhold
til tunnelen), dvs. en meget ugunstig retning, men siden dette sprekkesettet er lite utbredt har det neppe
stor betydning for tunneldriving.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Det observeres ingen markerte svakhetssoner som krysser tunneltraseen, mindre sprekkesoner kan
likevel ikke utelukkes.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B (svært godt /godt; Q>10):
Bergklasse C (middels godt; Q=4-10):
Bergklasse D (dårlig; Q=1-4):
Bergklasse E (svært dårlig; Q=0,1-1):
Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 35 %
~ 40 %
~ 20 %
~5%
~0%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene ventes å ha god nok kvalitet til å bygge stabile forskjæringer, under forutsetning av at det
utføres sprengning med bruk av konturboring, reduserte ladninger og at det benyttes vanlig bergsikring
(bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming av forskjæringer og
påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme direkte i en bratt bergskrent mot åsryggen. Skrenten har
gjennomsnittlig helning ~1:1 og er ca. 25 m høy. I foten av skrenten er det et tilnærmet flatt jorde med
mektige hav-/fjordavsetninger. Vest for påhugget avgrenses bergskrenten av ei skråning med
usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger samt strandavsetninger. Det vil ikke være behov
for spesielt lang forskjæring og betongportal, men tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning
ved tunnelpåhugg.
Ved søndre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Påhugg nord etableres i ei bratt 25-30 m høy skråning med tynne hav-/fjordavsetninger og med en del
bergblotninger under en ca. 15 m høy bergskrent. Terrenget i forskjæringa er noe sidebratt slik at den
østre veggen i forskjæringa blir lengre og høyere enn den vestre. Av hensyn til arbeidssikkerhet kan det
bli nødvendig å gjennomføre sikringstiltak i bergskrenten over påhugget i forbindelse med uttak av
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forskjæringa. I foten av skråningen er det et dalsøkk med strandavsetninger nærmest åsryggen og slake
jorder med mektige hav-/fjordavsetninger videre nordover. Traseen er planlagt slik at det ikke vil være
behov for spesielt lang forskjæring og betongportal.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved nordre påhugg kan det likevel ikke utelukkes, og den
samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på grunnlag av videre
grunnundersøkelser for prosjektet.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon3
Forinjeksjon med tanke på tetting av tunnelen med formål å hindre senkning av grunnvannsstanden i
jordbruksområder over tunnelen må vurderes. Behovet vil i så fall være avhengig av innlekkasje, samt
nivået på grunnvannsstanden. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må stilles krav til begrensning av rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til
gårdsbebyggelse på ei ca. 150 m lang strekning i søndre del av tunnelen samt ved sprengning/pigging i
søndre forskjæring. Det samme gjelder ved tunneldriving under gården Øvre Lorås på strekningen ca.
350 – 550 m inn fra søndre påhugg. Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig
med restriksjoner av sprengningsrystelser omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

5.5.3

Alternativ C: Fleskhus – Røskje – Rambergsmyra

5.5.3.1

Tunnel C2 gjennom Lauvhaugen; Fleskhus – Bergsaunet (P38 050 42 650)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 4 600 m, fra profil 38 050 til 42 650. Tunneltraseen går
gjennom fjellpartiet Lauvhaugen før den passerer under dalsøkket som Koabekken går i. Videre går den
under Gjellsås og ut i dalsøkket omkring Bergsaunet. Det er for stort sett ubebygd over traseen, med
unntak av noen i gårdsbruk i nordre del. Begge påhuggsområdene ligger inntil jordbruksområder med
spredt gårdsbebyggelse. Like før det søndre påhugget krysser traseen en bekkedal før forskjæring i
skråninga opp til en lav rygg med synlige bergblotninger. Terrengnivået varierer mellom kote ca. 30 ved
søndre påhuggsområde, ca. 65 ved nordre påhugg og ca. 255 der terrenghøyden over traseen er størst.
Laveste terrengnivå rett over tunneltraseen, ved Koabekken/Salbergsmyra i nordre del av traseen, ligger
mellom kote ca. 135 og 140.
Løsmasser: Løsmasser på fjellpartiet består i hovedsak av usammenhengende, tynt dekke
forvitringsmateriale eller tynt humusdekke/torvdekke over berggrunnen. Det er også områder med
torv/myr på dette fjellpartiet. Litt sør for midten er det morenemateriale, usammenhengende eller tynt
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dekke over berggrunnen. På ei kort strekning i sør er det også bart fjell. I dalsøkket langs Koabekken og
på Salbergsmyra er det mektige hav- og fjordavsetninger, mens det videre nordover på Gjellsås er
tynne, usammenhengende hav-/fjordavsetninger over berg.
Ved det søndre påhuggsområdet går vegtraseen fra et område med hav-/fjord-avsetninger (stedvis med
strandansetninger) inn mot fjellsiden til Koabjørga/Lauvhaugen. Før selve fjellsiden krysser traseen en
liten rygg med usammenhengende hav-/fjordavsetninger og fjell i dagen, samt en større rygg med
usammenhengende eller tynt dekke forvitringsmateriale over berggrunnen. Mellom de nevnte ryggene
og mellom den siste ryggen og fjellsiden er det dyprenner med hav- og fjordavsetninger.
Nordre påhugg kommer i foten av ei skråning med usammenhengende eller tynne hav- og
fjordavsetninger i overgang fra dalsøkket omkring Bergsaunet med mektige hav- og fjordavsetninger.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen gjennom Koabjørga/Lauvhaugen er 130 - 190 m på midte del.
Like innenfor søndre påhugg passeres to dyprenner. Det kan bli liten overdekning i den lave ryggen der
tunnelpåhugg er plassert, og videre i selve tunneltraseen ser det ut for å være ei ca. 50 m bred dyprenne
like nord for den lave ryggen. Dersom løsmassetykkelsen er mer enn 3-4 meter vil det ikke være
tilstrekkelig bergoverdekning for tunnelen. Forskjæringa må da forlenges gjennom dyprenna og
etableres med stabil graveskråning i leirmasser før det etableres påhugg for fjelltunnel i skråningen mot
den andre ryggen. Eventuelt må en grave forskjæringa med avstivet byggegrop og bygge ca. 100 m
betongportal/løsmassetunnel helt fra dalsiden i bekkedalen og tvers gjennom dyprenna. I den andre
dyprenna vil total overdekning bli ca. 40 m, og bergoverdekningen en del mindre.
I området der Koabekken krysser over traseen er den totale overdekningen ned mot 40 - 45 m. Det er
løsmasser i dette området slik at bergoverdekning vil være en del mindre. Like nord for bekken passerer
tunnelen under et område med mektige løsmasser på ei ca. 250 m lang strekning. Total overdekningen
over tunnelen er 40 - 60 m på denne strekningen, og bergoverdekningen vil derfor være en del mindre.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert 3-4 ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
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Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Koabjørga,
Bakken) er presentert i figur 34.

Figur 34: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Koabjørga/Bakken).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i søndre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkene har orientering NØ – SV med slakt fall mot SØ; dvs. 30-80°/10-35°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot NV; 235-255°/70-90°, i tillegg er det registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 50-70°/80-90°.
S2: NNØ –SSV-gående sprekker med steilt fall mot V; 170-210°/70-90°, i tillegg sprekker med
samme orientering men med motsatt fallretning; 350-030°/80-90°.
S3: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot N; 260-280°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 30-80°/10-35° vil ha en relativt ugunstig retning i
forhold til tunnelaksen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen danner stor vinkel (~45-90°) med
tunnelen. Dette sprekkesettet er også det mest dominerende, og det kan forventes at sprekkesettet
stedvis kan bidra til spirdannelser i heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med både stor (~70-90°) og steil vinkel, som er gunstig mht.
stabilitet av tunnelprofilet. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~5-55°), som i
kombinasjon med at sprekkene er steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i
anleggsfasen der dette sprekkesettet er fremtredende. Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen med stor
(~55-85°) og steil vinkel, som er gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Midtre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra midtre del av traseen (Lundsaunet) er
presentert i figur 35.

Figur 35: Sprekkerose og polplott for midtre del av tunneltraseen (Lundsaunet).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i midte del antyder tre sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkene har orientering NØ – SV med slakt fall mot NV; dvs. 190-260°/0-25°.

S1: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ, konsentrert om to retninger; 25-40°/75-90°
og 50-65°/75-90°. Det er også registrert sprekker med samme orientering men med motsatt
fallretning; 200-220°/80-90° og 225-245°/80-90°.
S2: NV – SØ-gående sprekker med fall mot NØ; 300-320°/75-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 190-260°/0-25° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. meget slak fallvinkel, og i tillegg kan strøkretningen danne spiss vinkel med tunnelen
(stort sett ~15-90°). Dette sprekkesettet kan derfor forårsake nedfall i heng/vederlag under
tunneldriving.
Sprekkesett S1, som også er dominerende i dette området, krysser tunneltraseen med stor (~25-80°) og
steil vinkel, som er en mer gunstig vinkel mht. stabilitet av tunnelprofilet.
Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe spissere vinkel (~25-55°), og kan derved være noe ugunstig
for stabilitet av vederlag og vegger der dette sprekkesettet er fremtredende.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 0,8 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
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Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Bergsaunet) er
presentert i figur 36.

60-80°

Figur 36: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Bergsaunet).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger i nordre del antyder fire sprekkesett:
F:

Sprekker parallelt med bergartens foliasjon er blant de dominerende sprekkeretningene.
Sprekkenes orientering varierer over stort spenn pga. at de er nær horisontale, strøkretningen
er i hovedsak NV – SØ til NØ – SV med slakt fall mot SV til NV; dvs. 140-240°/0-25°.

S1: N – S-gående sprekker med steilt fall mot Ø; 340-010°/75-90° er mest dominerende, i tillegg
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 160-190°/80-90°.
S2: NØ – SV-gående sprekker med fall mot SØ; 20-40°/65-80°.
S3: Ø – V-gående sprekker med fall mot S; 70-95°/60-80°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 140-240°/0-25° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. meget slak fallvinkel, samt at strøkretningen kan danne spiss vinkel med tunnelen
(varierer med 0-65°). En kan derfor forvente at dette sprekkesettet stedvis kan bidra til nedfall av flak i
heng/vederlag under tunneldriving.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-20°), som i kombinasjon med steilt fall kan
være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen.
Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med (~20-45°) vinkel som er mer gunstig vinkel mht. stabilitet av
tunnelprofilet, men kan likevel føre til svekket stabilitet ved tunneldriving. Sprekkesett S3 vil krysse
tunnelen med stor (~70-90°) og steil vinkel, som er gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i berøring med tre markerte svakhetssoner, vist på tegning V006 og
V009.
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Svakhetssone 1 er antatt å være ei markert ØNØ-VSV-gående svakhetssone som kommer ut av
berggrunnen langs bunnen av ei dyprenne med hav- og fjordavsetninger. Denne går mellom den lave
fjellryggen like etter tunnelpåhugg sør og fjellsiden mot nord. Total bredde kan være 10-20 m, og den
antatte sonen krysser omtrent vinkelrett på tunneltraseen. Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der
den antatte sonen krysser er ned mot ca. 40 m. Dette kan bli lite dersom det er stor mektighet på
løsmassene.
Svakhetssone 2 er antatt å være ei markert Ø-V-gående svakhetssone som følger omtrent øvre del av
Koabekken som ligger i et markert søkk i nordenden av fjellpartiet Nordheia. Langs denne sonen er det
overgang mellom fjellsiden med lite løsmasser i sørøst og mektige hav-/fjordavsetninger med slakt
jordbruksland og bekkeraviner ved Salbergsmyra i nordvest. Sonen fortsetter videre vestover i dalsøkket
langs Floåsvegen ned mot E6. Total bredde på den antatte sonen kan være 15-25 m, og den krysser
tunneltraseen med omtrent 90° vinkel. Berget i sonen er dekket av stein og grusavsetninger langs
Koabekken. Der sonen krysser tunneltraseen og videre mot vest er den dekket av mektige hav/fjordavsetninger. Løsmasseoverdekning langs bunnen av bekken kan være mer enn 10 m.
Overdekningen fra tunnelen opp til terreng der den antatte sonen krysser er ned mot 40 - 45 m. Dette
kan bli lite dersom det er stor mektighet på løsmassene.
Sone 3 antas å være ei markert svakhetssone med retning NNØ-SSV, antatt bredde 15-25 m og steilt
fall. Svakhetssonen følger nedre del av Koabekken frem til den krysser sone 2 hvor bekkeløpet endrer
retning. Etter å ha krysset sone 2 fortsetter sone 3 videre mot NNV under de mektige hav/fjordavsetningene ved Salbergsmyra. Sonen krysser tunneltraseen med 25-30° vinkel, slik at opptil
50 m av tunnelen kan bli berørt. Denne vinkelen er ugunstig med hensyn på stabilitet i drivefasen. Det
kan ikke utelukkes at sone 2 og 3 krysser hverandre i tunnelnivå. Overdekningen opp til terreng der den
antatte sonene krysser er ned mot 40 - 45 m.
Det er ikke registrert soner som vil gi stabilitetsproblemer over veldig lange strekninger, verken på
grunn av at tunnelen vil følge helt parallelt med sonene, eller at sonene har svært stor bredde. Størst
utbredelse langs tunnelen forventes for sone nr. 3.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B
Bergklasse C
Bergklasse D
Bergklasse E
Bergklasse F/G

(svært godt /godt; Q>10):
(middels godt; Q=4-10):
(dårlig; Q=1-4):
(svært dårlig; Q=0,1-1):
(ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 60 %
~ 20 %
~ 15 %
~4%
~1%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene ventes tilfredsstillende til å bygge stabile forskjæringer, under forutsetning av at det
utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes vanlig
bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming av
forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme inn i en lav rygg med bergblotning som følger langs nordsiden av en
bekkedal (Semsbekken), og som krysser traseen med stor vinkel. Før bekken går traseen lett i terrenget
langs oversiden av jernbanen og et slakt jorde (helning 1:10-1:15) med mektige hav- og
fjordavsetninger, før den krysser bekken på fylling/kulvert og går inn i forskjæring. Påhuggsområdet
kommer i skråning med usammenhengende eller tynt dekke hav- og fjordavsetninger, dvs. i et område
med enkelte bergblotninger og ellers liten dybde til fjell, hvor helningen varierer mellom 1:1 og 1:2. Det
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kan som nevnt bli liten overdekning for tunnelpåhugg i denne skråninga, og videre i selve tunneltraseen
ser det ut for å være ei ca. 50 m bred dyprenne like nord for den lave ryggen. Dersom
løsmassetykkelsen er mer enn 3-4 meter må forskjæringa som nevnt forlenges gjennom dyprenna og
etableres med stabil graveskråning i leirmasser før det etableres påhugg for fjelltunnel i skråningen mot
den andre ryggen. Eventuelt må en grave forskjæringa med avstivet byggegrop og bygge ca. 100 m
betongportal/løsmassetunnel helt fra dalsiden i bekkedalen og tvers gjennom dyprenna.
Ved søndre påhugg er det kvikkleireområde som må tas hensyn til i forbindelse med
sprengningsarbeidet. Det må da gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire
eller at salva får framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det
må heller ikke mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Påhugg nord etableres i foten av skråningen mot Gjellåsen, like sør for Bergsaunet. Veglinja går her
tilnærmet vinkelrett på terrengkotene. Forskjæringa og tunnelpåhugget etableres i skråning med et tynt
dekke med hav-/fjordavsetninger og en del bergblotninger hvor skråningshelningen er ~1:2-1:3. Traseen
nord for påhugget krysser et jordbruksområde med bekkedaler og rygger/platå hvor løsmassene består
av mektige hav-/fjordavsetninger. Vegen vil ligge lett i terrenget slik at det ikke er behov spesielt lang
betongportal.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområde ved nordre påhugg kan det likevel ikke utelukkes, og den
samme problemstillingen som for påhugg sør må også vurderes her på grunnlag av videre
grunnundersøkelser for prosjektet.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Langs traseen er det lite bebyggelse på mektige hav-/fjordavsetninger som kan bli utsatt for setninger
ved drenering og reduksjon av poretrykk i leire/silt. Unntaket er helt i starten, hvor det er noe
bebyggelse på løsmasser over traseen. Det samme gjelder bolig på hav-/fjordavsetninger ved
Salbergsmyra. For å unngå så store setninger at det fører til skade på bebyggelse og infrastruktur vil det
sannsynligvis bli nødvendig med strenge krav til innlekkasje på til sammen ei ca. 4-500 m lang
strekning av tunnelen.
Forinjeksjon for tetting kan også bli aktuelt på enkelte andre strekninger i tunnelen for å hindre
nedsenkning av grunnvann i jordbruksområder, både i søndre del og nordre del der tunnelen ligger
grunt. Dette er avhengig av løsmassemektighet og -type, samt grunnvannsstanden.
Det må derfor påregnes forinjeksjon ved tunneldriften basert på sonderboringer med vanntapsmålinger
foran stuff. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må bestemmes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til bebyggelse på
ei ca. 200 m lang strekning i søndre del av tunnelen. Det samme gjelder sprengning/pigging i
forskjæring i dette område. Avstanden/overdekningen til gårdsbruk over resterende del av tunneltraseen
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vil være så stor at det sannsynligvis ikke blir nødvendig og sette krav til rystelser for disse. Eventuelle
skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å sette restriksjoner til sprengningsrystelser
omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.

5.5.3.2

Veg i dagen

Bergskjæringer ved Røskje: For dette alternativet på strekningen forbi Røskje vil veglinja fra profil nr.
44 200 til 44 450 bli lagt i ei sammenhengende skjæring som flere steder vil gå i berg. Veglinja krysser
her på tvers av en langstrakt rygg hvor terrenget i traseen går opp til kote 90-95 som er 30-35 m høyere
enn terrenget på sør- og nordsiden av ryggen. Det er varierende mektighet av løsmasser i traseen, med
forsenkninger hvor det er mektige hav-/fjordavsetninger og strandavsetninger, samt partier med tynne,
usammenhengende med hav- og fjordavsetninger over berggrunnen. Det er i tillegg berggrunn med
forvitringsmateriale på oppstikkende fjellkoller inntil traseen.
Det er inntil slike koller øverst ved sør- og nordhellingen de største bergskjæringene vil komme.
Terrenghelningen er relativt slak i områdene over skjæringskanten (maks. 1:3-1:4). Skjæringshøyden vil
bli opptil 15 m, og må trolig planlegges med 5-6 m bred hylle på deler av skjæringa og sprengning i to
paller. Skjæringskanten over bergskjæring vil stort sett komme i områder med forvitringsmateriale eller
tynt usammenhengende silt-/leirelag. I slike områder kan jordlaget over berg stabiliseres ved planering
til stabil skjæringsvinkel eller ved hjelp av enkle murer. Noen strekninger vil skjæringskanten komme i
områder med mektigere løsmasser. Terrenget er imidlertid slakt i dette området slik at det sannsynligvis
vil være mulig å etablere jordskjæring med stabil skjæringsvinkel uten behov for større
sikringskonstruksjoner.
Høye bergskjæringer vil kreve god utforming, noe som kan være plasskrevende og kan kreve en god del
bergsikring. Nærhet til eksisterende E6 på dette stedet vil være utfordrende.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende; noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at den kan benyttes i
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.5.4

Alternativ D: Fleskhus – Røra – Røskje – Rambergsmyra

5.5.4.1

Tunnel D3 gjennom Koabjørga/Lauvhaugen; Fleskhus – Stein
(P37 900 - 41 750)

Tunnelen er den samme som alternativ A4.

5.5.4.2

Tunnel D4 ved Røskje; Østre Berg – Nordre Røskje (P43 900 - 44 750)

Topografiske og geologiske forhold
Topografi: Tunnelen er planlagt med lengde ca. 850 m, fra profil 43 900 til 44 750. Tunneltraseen går
under en åsrygg i området Lunnan/Røskje hvor det er spredt bebyggelse, jordbruk og skog (samme
åsrygg som tunnel i alternativ A). Terrengnivået ligger omtrent ved kote 70 inntil søndre påhugg og
opptil ca. kote 125 der overdekningen er størst. Jernbanen krysser traseen i skråningen like ovenfor
nordre påhugg omtrent på kote 72. Utenfor nordre påhuggsområde er det tilnærmet flatt jorde omtrent
på kote 50.
Løsmasser: Løsmasser på åsryggen består i hovedsak av tynt usammenhengende dekke med hav/fjordavsetninger og strandavsetninger. Sentralt langs ryggen er det ei NØ-SV-gående forsenkning med
tykkere hav- og fjordavsetninger. Like vest for traseen, ved gården Lunnan i sentrale deler av ryggen,
oppgis løsmassene som morenemateriale med stedvis stor mektighet på NGUs kvartærgeologiske kart.
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På deler av den samme ryggen øst for traseen er det angitt forvitringsmateriale, usammenhengende eller
tynt dekke. I den søndre bratte skrenten like vest for planlagt påhugg, i området der jernbanetunnelen
har påhugg, er det bart fjell.
Søndre påhugg kommer i foten av skråningen mot en åsryggen, i grenseområdet mellom mektige hav/fjordavsetninger på det flate jordet i sør og skråning med tynne, usammenhengende hav/fjordavsetninger. Nordre påhugg kommer i den nordre skråningen, i overgangen mellom mektig marin
leire/strandavsetninger på det flate jordet i nord og tynne, usammenhengende hav-/fjordavsetninger i
selve skråningen.
Bergarter: I henhold til NGUs berggrunnskart beskrives bergarten på tunnelstrekningen som amfibolitt,
granatførende, granat-glimmerskifer og hornblendeskifer i veksling, stedvis med lag av sandstein og
noen steder også felsitt/kvartskeratofyr; varierende mengde amfibolitt og skifer. Observasjoner i felt
tyder på de samme bergartene.
Overdekning
Bergoverdekningen over tunnelen er 25 - 50 m på midtre del, og 15 – 20 m på ei ca. 200 m lang
strekning i nordre del. Det er noe usikkerhet omkring bergoverdekning på ei 50 – 100 m lang strekning
omtrent midt på traseen, hvor det er noe løsmasser og ei antatt svakhetssone. Total overdekning er ned
mot 40 m på dette partiet, og bergoverdekningen vil derfor være noe mindre. Under jernbanelinjen, like
innenfor nordre påhugg ser det ut til å være omkring 7 - 8 m bergoverdekning.
Sprekkesystem konsekvenser
Totalt er det registrert fire ulike hovedsprekkesett innenfor hver av de kartlagte delstrekningene av
tunneltraseen.
Søndre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra søndre del av traseen (Berg) er
presentert i figur 37.

Figur 37: Sprekkerose og polplott for søndre del av tunneltraseen (Berg).

Sprekkeregistreringer på i bergskjæringer langs E6 i søndre del antyder fire sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering Ø – V med slakt fall mot N; dvs. 230-300°/0-30°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-50°/65-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-220°/80-90°.
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S2: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 50-70°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 225-245°/80-90°.
S3: Ø –V-gående sprekker med steilt fall mot S; 85-115°/70-90°.
Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 230-300°/0-30° vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunneltraseen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen kan danne stor vinkel (~30-90°) med tunnelen.
Det kan derfor forventes at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan føre til spirdannelser i
heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 krysser tunneltraseen med liten (~0-40°) og steil vinkel, som er ugunstig mht. stabilitet
av tunnelprofilet i vegg/vederlag. Ved slike tilfeller kan det bli behov for å sikre veggene nær opp til
stuff under tunneldriving. Sprekkesett S2 vil krysse tunnelen med noe større vinkel (~30-60°). Enkelte
av disse sprekkene vil krysse tunnelen med spiss vinkel, som i kombinasjon med at sprekkene er steile
kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen der dette sprekkesettet er
fremtredende. Sprekkesett S3 vil også krysse tunnelen med stor (~65-90°) og steil vinkel, som er
gunstig mht. stabilitet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater, typisk etter sedimentær lagdeling, som hovedsakelig er ru men stedvis også glatte.
Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Nordre del: Sprekkerose og polplott med tolkede sprekkesett fra nordre del av traseen (Røskje) er
presentert i figur 38.

70-90°

70-90°

Figur 38: Sprekkerose og polplott for nordre del av tunneltraseen (Røskje).

Sprekkeregistreringer på naturlige bergblotninger og i bergskjæringer i nordre del antyder fire
sprekkesett:
F:

Sprekker langs en av de mer dominerende sprekkeretningene er parallell med bergartens
foliasjon. Sprekkene har orientering Ø – V med slakt fall mot S; dvs. 210-280°/0-25°.

S1: NØ – SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 20-50°/70-90°. Det er også registrert
sprekker med samme orientering men med motsatt fallretning; 200-225°/80-90°.
S2: NØ –SV-gående sprekker med steilt fall mot SØ; 50-65°/70-90°.
S3: NV – SØ-gående sprekker med steilt fall mot S; 110-125°/80-90°, i tillegg enkelte sprekker
med samme orientering men med motsatt fallretning; 290-305°/70-90°.
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Sprekkesettet langs bergets foliasjon med retning 210-280°/0-25°vil ha en ugunstig retning i forhold til
tunnelaksen pga. slak fallvinkel selv om strøkretningen kan danne stor vinkel (~10-90°) med tunnelen.
En kan derfor forvente at dette sprekkesettet, litt avhengig av utholdenhet, kan føre til spirdannelser i
heng/vederlag og/eller nedfall av flak fra hengen i anleggsfasen.
Sprekkesett S1 vil krysse tunnelen med spiss vinkel (~0-40°), som i kombinasjon med at sprekkene er
steile kan være ugunstig for stabilitet av vederlag og vegger i anleggsfasen. Dette sprekkesettet er også
det mest dominerende. Sprekkesett S2 krysser tunneltraseen med (~30-55°), og vil ha mindre betydning
for stabilitet. Sprekkesett S3 krysser tunneltraseen med gunstig vinkel (~65-90°) mht. stabilitet av
tunnelprofilet.
Sprekkeavstanden er typisk observert å være fra 0,2 m til mer enn 1 m. Imidlertid forekommer mer
skifrig berg hvor sprekkeavstanden er mindre enn 0,1 m. Foliasjonssprekkene har gjerne plane
sprekkeflater. For en stor del er det ru sprekkeflater, men også glatte flater forekommer. Feltarbeidet
avdekket liten grad av sprekkefylling, men dette er kun basert på observasjoner i overflata.
Svakhetssoner konsekvenser
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med én markert svakhetssone, vist på tegning V008.
Svakhetssonen er antatt å være ei markert ØNØ-VSV-gående sone langs ei dyprenne med hav- og
fjordavsetninger. Denne går mellom lave åsrygger med en del fjell i dagen. Total bredde kan være 30-40
m, og den antatte sonen krysser traseen med omtrent 30° vinkel. Overdekningen fra tunnelen opp til
terreng der tunnelen krysser den antatte sonen er knapt 20 m. Dette kan være svært lite dersom
løsmassene over sonen har noe tykkelse. Sonen har retning parallelt med bergartens foliasjon, og kan
representere et svakere bergartslag i form av svært skifrig berg.
På grunn av spiss vinkel kan tunnellengden som kommer i berøring med sonen være omkring 70 m.
Bergmassekvalitet
Det foretatt en grov bergmasseklassifisering i henhold til Q-metoden, med en inndeling av berggrunnen
langs tunneltraseen i bergklasser etter håndbok N500 Vegtunneler. Dette er basert på observasjoner i
felt, antagelse av Q-verdier i svakhetssoner, ingeniørgeologisk tolkning samt vurderinger av forholdene
for tunneldriving. På bakgrunn av dette antas følgende fordeling av bergmasseklasser langs
tunneltraseen:






Bergklasse A/B (svært godt /godt; Q>10):
Bergklasse C (middels godt; Q=4-10):
Bergklasse D (dårlig; Q=1-4):
Bergklasse E (svært dårlig; Q=0,1-1):
Bergklasse F/G (ekstremt/eksepsjonelt dårlig; Q<0,1):

~ 10 %
~ 40 %
~ 30 %
~ 18 %
~2%

Forskjæringer/påhugg
Bergmassene forventes generelt å være slik at det vil være mulig å lage stabile forskjæringer og påhugg
dersom det utføres sprengning med bruk av konturboring og reduserte ladninger, samt at det benyttes
vanlig bergsikring (bolter inkl. forbolter, sprøytebetong omkring tunnelpåhugg). Sikring og utforming
av forskjæringer og påhugg må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen.
Forskjæring/påhugg sør vil komme i foten av skråningen mot åsryggen hvor terrenghelningen er 1:1,51:3. I dette området er det overgang mellom mektige hav-/fjordavsetninger på jordene sør for
skråningen og usammenhengende dekke med hav-/fjordavsetninger samt strandavsetninger i
skråningen. Dybde til fjell kan lokalt være opptil 5-10 m, men det observeres enkelte bergblotninger
som tilsier små dybder. Det vil ikke være behov for spesielt lang forskjæring og betongportal, men den
må tilpasses topografi og nødvendig bergoverdekning ved tunnelpåhugg. Forskjæringen etableres
sannsynligvis noe ned i løsmasser.
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Påhugg nord etableres i skråning like inntil foten av en kolle hvor det er tynt dekke med hav/fjordavsetninger og en del bergblotninger. Store deler av forskjæringa kommer i kupert terreng med
hav- og fjordavsetninger som kan ha noen meters mektighet. Sannsynligvis kan jordskjæringen
etableres uten spesielle geotekniske tiltak. Slik traseen er planlagt vil det ikke være behov for spesielt
lang forskjæring og betongportal. Like nord for påhugget følger veglinja langs foten av ei 5-10 m høy
sidebratt skråning på vestsiden av jernbanen hvor grunnen veksler mellom strandavsetninger og berg i
dagen.
For å unngå at jernbanen må legges om i anleggsfasen vil det være nødvendig å drive tunnelen ved hjelp
av spesielle metoder (f.eks. vaiersaging, boring & splitting) de første meterne fra påhugg, dvs. på
strekningen under jernbanen. Eventuelt må tunneltraseen legges så lavt som mulig. Det kan i så fall bli
behov for dyp avstivet byggegrop og løsmassetunnel eller lang betongportal i dette.
Selv om det ikke er kartlagt kvikkleireområder ved påhuggsområdene kan det likevel ikke utelukkes.
Det må i så fall gjøres tiltak for at sprengningssalver ikke bryter direkte i kvikkleire eller at salva får
framkast ut på kvikkleireområdet slik at belastningen fra sprengstein blir for høy. Det må heller ikke
mellomlagres stein som fører til overbelastning på kvikkleireområder.
Bruk av tunnelmassen
Bergarter som granat-glimmerskifer, hornblendeskifer som beskrives å forekomme eller er observert i
tunneltraseen og forskjæringer er generelt ikke gunstig med hensyn på bruk til vegoverbygning.
Sprengstein av slike bergarter kan benyttes i fyllinger og byggeråstoff hvor det ikke stilles krav til de
mekaniske egenskapene. Disse bergartene er relativt svake med lav trykkfasthet og de gir flisige og
flakige korn som ikke er egnet til forsterkningslag, bærelag, vegdekke eller betong. Det må forventes at
svake og skifrige bergarter som glimmerskifer vil gi en betydelig finstoffproduksjon ved evt.
bearbeiding i et sorterings- og knuseverk.
Amfibolitt som observeres i flere bergblotninger, kan ha egenskaper som er egnet for
vegbyggingsformål. På grunnlag av observasjoner og fordeling i traseen kan det antas at disse
bergartene utgjør minst halvparten av tunneltraseen.
Grunnvann, tetthetskrav – injeksjon
Forinjeksjon med tanke på tetting av tunnelen for å hindre senkning av grunnvannsstanden i
jordbruksområder over tunnelen må vurderes. Behovet vil være avhengig av innlekkasje, samt nivået på
grunnvannsstanden. Tetthetskrav må defineres i senere planfaser.
Sprengningsrystelser – restriksjoner
Det må fastsettes grenseverdier for rystelser i forbindelse med tunneldriving i nærhet til bebyggelse på
ei ca. 50 m lang strekning i søndre del av tunnelen. Det samme gjelder ved tunneldriving under
jernbanen i nordre del, samt ved sprengning/pigging i forskjæringene på begge sider av tunnelen.
Eventuelle skredfarlige kvikkleireområder hvor det er nødvendig å stille krav til sprengningsrystelser
omtales i geoteknisk rapport for prosjektet.
Tunneltraseen ligger mer enn 150 m fra jernbanetunnel som går gjennom den samme åsryggen, noe som
betyr at denne sannsynligvis ikke vil medføre restriksjoner i forbindelse med tunneldrivingen.
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5.6

Delstrekning 6: Sparbu

Delstrekning 6; Sparbu

Delstrekningen går fra kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer og fram til Mæresmyra.
Delstrekningen har en lengde på ca. 6,3 km målt langs dagens E6.

Figur 39: Oversiktskart delstrekning 2, planområdet med alternative vegtraseer.
Region midt - Ressursavdelinga – Berg- og geoteknikkseksjonen

Side 94 av 98

E6 Åsen - Mære. Ingeniørgeologisk rapport til konsekvensutredning
Vd1404B - GEOL-R01

5.6.1

Delstrekning 6: Sparbu

Alternativ A: Rambergsmyra – Sparbu, øst for jernbanen – Mære

Dette alternativet innebærer ingen større bergskjæringer eller fjelltunneler.

5.6.2

Alternativ B: Rambergsmyra – Sparbu, vest for jernbanen – Mære

5.6.2.1

Veg i dagen

Bergskjæring ved Rambergsmyra/Smolamarka: Vegtraseen for dette alternativet går vest for jernbanen
på strekningen forbi Rambergsmyra, sør for Sparbu. På denne strekningen vil linja medføre
bergskjæring inntil Smolamarka i ca. 250 m lengde, mellom ca. profil nr. 48 275 og 48 525.
Terrenget stiger her bratt opp vest for Rambergsmyra (~1:1,5), men flater ut på kote 80-85 som er
omtrent 20-25 høydemeter over myra. Bergskjæringen kan bli opptil 15-20 m høy. For de høyeste
partiene vil være aktuelt å planlegge 6-7 m bred hylle i skjæringa og sprengning i minimum to paller.
Dette vil være aktuelt ved mer enn 12-14 m skjæringshøyde.
Skjæringskanten vil komme i områder med et tynt, usammenhengende lag med hav- og fjordavsetninger
over berg. I alle disse områdene kan jordlaget over berg planeres til stabil skjæringsvinkel eller sikres
ved hjelp av enkle murer. På ett sted fortsetter skjæringa inn i et parti med mektigere med hav- og
fjordavsetninger, men slakt terreng i dette området gjør at disse løsmassene trolig kan planeres til stabil
skråningsvinkel uten behov for kraftigere murer evt. andre geotekniske tiltak for å sikre jordskjæringen.
Selve traseen vil ligge i et område med mektige hav- og fjordavsetninger under myr, og ved
sprengningsarbeider i bergskjæringen må det gjøres tiltak for å unngå grunnbrudd i bløte leirmasser.
Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende, noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at den kan benyttes i
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.6.3

Alternativ C: Rambergsmyra – Sparbu, øst for Hamremsåsen –
Mære

5.6.3.1

Veg i dagen

Bergskjæring ved Sparbu/Hamremsåsen: Forbi Sparbu er vegtraseen for dette alternativet lagt helt inntil
østsiden av Hamremsåsen. På denne strekningen kan linja innebære noe sprengning i foten av en bratt
fjellskrent, mellom profil nr. 48 300 og 48500.
Terrenget stiger her bratt opp mot vest (~1:1-1,5), men flater ut på kote 80-85 som er omtrent 25-30
høydemeter over det flate skogs- og jordbruksområdet på østsiden. Bergskjæringen kan bli opptil
5-10 m høye. Ved inngrep i foten må stabiliteten av hele fjellsiden vurderes i sammenheng med
bergskjæringa, da den totale høyden vil bli opptil 25 -30 m.
Dert er bart fjell langs hele strekningen der skjæringskanten vil komme, slik at det ikke skal være behov
for sikring av løsmasser.
Selve traseen vil ligge om område med mektige hav og fjordavsetninger, og ved sprengningsarbeider i
bergskjæringen må det gjøres tiltak for å unngå grunnbrudd i bløte leirmasser.
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Berggrunnen består her granatglimmerskifer, til dels med hornblende; noen lag av hornblendeglimmerskifer med få granater, samt lag med amfibolitt og metasandstein. Disse kan ha varierende
mekaniske egenskaper. Amfibolitt og metasandstein kan ha egenskaper som gjør at den kan benyttes i
frostsikringslag evt. også forsterkingslag. Glimmerskifrene er vanligvis kun egnet til fyllmasse i
underbygning.

5.6.4

Alternativ D: Rambergsmyra – Sparbu, vest for jernbanen – Mære

5.6.4.1

Veg i dagen

Bergskjæring er samme som for alternativ B.
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5.7

Konklusjon

Alle alternative veglinjer kan regnes som gjennomførbare, men justering av geometri (både vertikalt og
horisontalt) kan bli nødvendig dersom videre grunnundersøkelser viser stor mektighet av løsmasser i
områder med kritisk overdekning. Dette gjelder spesielt tunnelene B1, C1, B3, B4 og A5. I verste fall
kan det bli påkrevd å bygge løsmassetunnel på kort(e) strekning(er) dersom det viser seg å bli for liten
bergoverdekning. Kostnadene for dette er svært høye, men likevel innenfor usikkerheten i
kostnadsoverslag.
Som mest gunstige alternativet mht. tunneler og bergskjæringer vurderes alternativ A og D.

6

VIDERE UNDERSØKELSER

Så langt i prosjektet er det ikke utført undersøkelser av løsmassetykkelser og –kvaliteter. Det er viktig å
kartlegge dybder til berg spesielt over tunnelene inkl. områder for påhugg/forskjæringer for å avdekke
at det er tilstrekkelig bergoverdekning til å bygge tunnel i berg. Dette kan gjøres ved seismikk og
grunnboringer. For hver av tunnelen som inngår i de alternative veglinjene er det i denne rapporten
angitt hvor usikkerheten er stor.
På grunnlag av resultater fra undersøkelsene som er gjennomført hittil, vurderes behov for følgende
tilleggsundersøkelser før reguleringsplanfasen:


Refraksjonsseismikk og eventuelt geoelektriske målinger for å kartlegge bergoverflate i
dyprenner og generelt for å undersøke svakhetssoner.



Fjellkontrollboringer i påhuggsområder der forskjæring/påhugg er dekket med løsmasser, samt i
dyprenner over tunneltraseen der bergoverdekningen kan være liten. Det er også aktuelt med
grunnboringer over tunnel for å undersøke løsmassenes setningsegenskaper mht. bygninger som
kan bli utsatt for setninger. Slike undersøkelser vil være grunnlag for å fastsette lekkasjekrav i
tunnel. Det kan også være aktuelt å installere poretrykksmålere og grunnvannsstandsmålere.



Mer detaljert ingeniørgeologisk feltkartlegging langs tunneltraseer og bergskjæringer samt
rapport for alternativet som velges.



Registering av vannforsyningsbrønner mht. vannkvalitet og tilsig kan være aktuelt.



Vurdering av rystelseskrav før sprenging av bergskjæringer og tunnel.



Det anbefales å utføre mer prøvetaking for å bestemme bergmassens anvendbarhet til
vegbygging. Det forventes overskuddsmasser på prosjektet, og for å planlegge logistikken, vil
en mer detaljert kjennskap til lokaliseringa av de brukbare massene være til hjelp.



Undersøkelse av deponiområder
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FORKLARING SPREKKEROSE OG STEREOGRAFISK PROJEKSJON (STEREONETT):

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.

Sveisnr. 2014053733-05
Oppdrag Ud 1000B
E6 Røskaft - Skjerdingstad

VEDLEGG 2
Forklaring sprekkerose og stereonett
side 1 av 1

Statens vegvesen – Region midt. Ressursavdelingen – Berg- og geoteknikkseksjonen
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