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DEL 1: FAKTADEL
1

Innledning
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane har Multiconsult
ASA utarbeidet rapport som beskriver de geologiske forholdene i prosjektområdet. Rapporten er
delt opp i to hoveddeler. Del 1 er en faktadel som beskriver observasjoner fra befaring og
feltarbeid, samt grunnlag fra tegninger og ulike temakart. Del 2 er en tolkningsdel hvor blant annet
observasjoner fra feltarbeid brukes til å vurdere hvordan de geologiske forholdene vil være i den
planlagte tunnelen. Del 2 gir også en vurdering av forventete sikringsmengder og anbefalinger for
neste planfase.
Det planlagte tiltaket omfatter ca. 1 km veg i dagen, og ca. 4 km tunnel. Planlagt tunnelprofil er
T9,5, jfr. kopi fra håndbok N500 på figur 1. Terrenget i området er krevende med stedvis mye
urmasser og høye fjellsider. Det er utført skredfarevurdering av planlagt kollektivknutepunkt på
Lovraeidet og for de planlagte påhuggsområdene og dagsonene. Det er utarbeidet 2 notater,
217350-RIGberg-NOT-001 og 217350-RIGberg-NOT-002, hvor skredfarevurderingen er omhandlet. I
Ersdalen planlegges det høy bergskjæring mellom profil 5040 og 5160. Skjæringshøyden blir opptil
ca. 28 meter. I henhold til håndbok V200 er det utarbeidet egen geologisk rapport for denne
skjæringen, rapport 217350-300-RIGberg-RAP-002.

Figur 1: Tunnelprofil T9,5.
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Grunnlag
Notater og rapporter


Statens vegvesen, region vest (2012): Rv. 13 Lovradalen – Bergekrossen. Geologisk
delrapport, forprosjekt, rapportnummer. 2012003981-004.



Statens vegvesen, region vest (2015): Geologisk sluttrapport, fv. 517 Rassikring Lovraeidet,
Hamratunnelen.



Statens vegvesen, region vest (2015): Rv.13 Lovraeidet – Rødsliane. Geoteknisk rapport for
reguleringsplan. Oppsummering. Rapportnummer. 30013-GEOT-1.



Multiconsult ASA (2015): Skredfarevurdering av kollektivknutepunkt. Notat nr. 217350RIGberg-NOT-001.



Multiconsult ASA (2016): Skredfarevurdering av påhuggsområder. Notat nr. 217350RIGberg-NOT-002.

Kartgrunnlag


www.norgeskart.no



www.skrednett.no



www.norgei3d.no

Tegningsgrunnlag


Tegning B001, datert 24.11.15



Tegning C001, datert 15.12.15



Tegning C002, datert 24.11.15



Tverrprofiler, tegning U003-U004, U010-U015 datert 09.12.15

Temakart


Skredhendelse og aktsomhetsområder for skred, www.skrednett.no



Berggrunnskart, http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/



Løsmassekart, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/



Grunnvann/brønner, http://geo.ngu.no/kart/granada/
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3 Regional geologi

Berggrunnen i området langs planlagt tunneltrasé er av NGU kartlagt som diorittisk til granittisk
gneis, migmatitt, og fyllitt, se Figur 2. Sør for planområdet er bergarten granitt.

Figur 2: Berggrunnskart (www.ngu.no) Svart stiplet linjer angir omtrentlig plassering av planlagt tunnel.

3.2

Løsmasser
Det er mye urmasser i planområdet, de største urene er markert i NGU sitt løsmassekart med en
mørk rosa farge (skredmateriale), se Figur 3. Planområdet er ellers preget av bart fjell, stedvis med
tynt løsmassedekke. For nærmere beskrivelse av løsmasser og grunnforhold henvises det til
geoteknisk rapport for reguleringsplan, rapportnummer 30013-GEOT-1.
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Figur 3: Løsmassekart (www.ngu.no).

4

Detaljoppsprekking
Det er utført sprekkekartlegging ved påhuggsområdet på Lovraeidet og i Ersdalen. I tillegg er det
utført sprekkekartlegging i bergskjæringer langs eksisterende rv.13.

På Lovraeidet er det registrert følgende tre hovedsprekkesett:
1. Sprekker med strøk N220-240° og fall 60° mot nordvest, typisk sprekkeavstand 1-2 meter.
2. Sprekker med strøk N120-165° og fall 60-80° mot sørvest, typisk sprekkeavstand 0,5-1
meter.
3. Sprekker med strøk N020-030 og fall 30-50° mot sørøst, typisk sprekkeavstand 1,5-3 meter.
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I tillegg ble registrert enkelte villsprekker. Figur 4 viser sprekkerose for området ved Lovraeidet.
Retning på hovedtunnel og tverrslag er tegnet inn med henholdsvis rød strek og blå strek. Foto 1
viser eksisterende bergskjæring nordøst for påhuggsområde på Lovraeidet. De tre
hovedsprekkesettene er markert på fotoet.

30-50°

60°

60-80°
Figur 4: Sprekkerose Lovraeidet. Rød strek angir retning på hovedtunnelen, mens blå strek angir retning på
tverrslaget.
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Sprekkesett 3

Sprekkesett 1
Sprekkesett 2

Foto 1: Eksisterende bergskjæring nordøst for påhugg Lovraeidet, med hovedsprekkeretningene markert med
hvite piler.

I Ersdalen er det registrert følgende 2 hovedsprekkesett:
1. Sprekker med strøk N210-240° og fall 40-70° mot nordvest, typisk sprekkeavstand 0,5-1
meter.
2. Sprekker med strøk N300-310° og fall 60-80° mot nordøst, typisk sprekkeavstand 0,5-1
meter.
I tillegg ble registrert enkelte villsprekker. Figur 5 viser sprekkerose for området ved Ersdalen.
Retning på tunnelen er vist med rød strek.
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60-80°

40-70°

Figur 5: Sprekkerose Ersdalen. Rød strek angir retning på tunnelen.

Figur 6 viser sprekkerose for sprekker kartlagt i bergskjæringer langs eksisterende rv. 13.
Lokaliteten til de kartlagte bergskjæringen er vist i vedlegg 1. Følgende hovedsprekkesett er
registrert:
1. Sprekker med strøk N220-290° og fall 30-50° mot nord-nordvest, typisk sprekkeavstand 0,51 meter.
2. Sprekker med strøk N330-030° og fall 65-75° mot øst, typisk sprekkeavstand 0,5-1 meter.
3. Sprekker med strøk N120-130° og fall 40° mot sørvest, typisk sprekkeavstand 1-1,5 meter.

I tillegg ble registrert enkelte villsprekker.
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65-75°

30-50°

40-50°

Figur 6: Sprekkerose for sprekker kartlagt i bergskjæringer langs eksisterende rv.13. Røde streker angir retning
på tunnelen.

Sprekkesett 2

Sprekkesett 1

Foto 2: Eksisterende bergskjæring 350 meter vest for profil 3600. To av hovedsprekkeretningene er markert
med hvite piler.
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Overdekning, terrengprofil
Overdekningen vil være stor i hele tunnelens lengde, se Figur 7. I begge påhuggsområdene øker
overdekningen raskt. Maksimal overdekning er på ca. 495 meter ved profil 2150. Fra det sørlige
påhugget ved Lovraeidet går tunnelen med en stigning på 0,96 % de første 100 meterne, deretter
med en stigning på 3,85 % til det nordlige påhugget i Ersdalen.

Figur 7: Lengdeprofil til planlagt tunnel. Utsnitt fra tegning B004, datert 07.12.15

6

Feltobservasjoner

6.1

Befaringer
Det er i løpet av høsten 2015 utført to befaringer i prosjektområdet. Begge befaringer er utført til
fots. Første befaring var 9. september. Dette var en felles befaring med geotekniker fra Statens
vegvesen. Fokuset på befaringen var å sjekke påhuggsområdet ved Lovraeidet, samt aktuelle
påhuggsområder i den nordlige delen av prosjektområdet.
Andre befaring ble utført 2. desember. Fokus på denne befaringen var påhuggsområdene til
hovedtunnel og tverrslag, samt kartlegging av sprekkeorientering og bergkvalitet.

6.2

Påhugg og tverrslag på Lovraeidet
Påhugget på Lovraeidet er planlagt i en fremstikkende bergknaus på nedsiden av eksisterende rv.
13. Bare området på sørsiden av det planlagte påhugget er befart, nordsiden av påhugget er ikke
tilgjengelig til fots på grunn av svært bratt terreng. Denne delen bør befares fra båt, eventuelt med
fallsikringsutstyr i neste planfase. Det er observert blottlagt berg både ved eksisterende rv. 13, hvor
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det er bergskjæring på begge sider av vegen, samt ved fjorden. Veglinjen inn mot påhugget er
planlagt etablert på sjøfylling.
For å sikre god fremdrift i anleggsperioden planlegges det å etablere et tverrslag ca. 30 meter sør
for påhugget. I området hvor påhugget for tverrslag skal etableres, er det observert blottlagt berg.
Like sør for påhugget er det urmasser.
Bergarten i området består av diorittisk til granittisk gneis. Berget er svabergaktig, og lite
oppsprukket, se Foto 3.

Foto 3: Område hvor påhugg for hovedtunnel og tverrslag skal etableres. Påhugg for hovedtunnel er planlagt
etablert i bergknaus til venstre i bilder, og skal krysser under eksisterende veg. Påhugg for tverrslag er
planlagt etablert til høyre i bildet i nivå med eksisterende veg.

6.3

Påhugg Ersdalen
Påhugget i Ersdalen er planlagt i en fremstikkende bergknaus på nedsiden av eksisterende rv. 13.
Det er registrert blottlagt berg i området hvor påhugget skal etableres. Ved eksisterende rv. 13,
hvor planlagt tunnel krysser under vegen, er det bergskjæring. Videre sørover langs tunneltraseen
er det ikke registrert bergblotninger før i området ved profil 4570.
Bergarten i området hvor påhugget er planlagt etablert er diorittisk til granittisk gneis. Berget er
svabergaktig, og grovblokkig. På oversiden av eksisterende rv. 13 er det registrert fyllitt.
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Figur 8: Påhugg Ersdalen. Utsnitt fra tegning E003 datert 08.12.15.

6.4

Eksisterende bergskjæringer
Eksisterende bergskjæringer langs rv. 13 har varierende grad av oppsprekking. Ingen av de
eksisterende bergskjæringene er sikret med bolter eller nett. Bergarten i alle de kartlagte
bergskjæringene er diorittisk til granittisk gneis.

6.5

Bebyggelse
Det er ikke bebyggelse over den planlagte tunneltraseen. Nærmeste bebyggelse er i Ersdalen, ca.
350 meter fra påhuggsområdet.

7

Utførte grunnundersøkelser
Det er ikke utført geologiske grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplanfasen. I forkant
av reguleringsplanfasen er det utført refraksjonsseismikk i ur sør for eksisterende kryss mellom rv.
13 og fv. 517 /1/. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at løsmassetykkelsen i området er
opptil 40 meter. Resultatene fra disse undersøkelsene har ikke direkte relevans for den planlagte
tunnelen, men de gir en indikasjon på hvor mektige urene i området er.
Videre er det i tidligere faser utført grunnboring på Lovraeidet og i Lovrafjorden. Resultatene fra
disse er oppsummert i geoteknisk rapport.
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DEL 2: TOLKNINGSDEL
8

Påhuggsområdene

8.1

Lovraeidet
Det planlagte påhugget ved Lovraeidet, samt påhugget til tverrslaget, ligger innenfor
aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Det er utført skredfarevurdering av
påhuggsområdet, se notat 217350-RIGberg-NOT-002. Skredfarevurderingen konkluderer med at
det planlagte påhuggsområdet er utsatt for steinsprang, og at avbøtende tiltak må vurderes.
Aktuelle tiltak vil være lang tunnelportal som er dimensjonert for skredlast eller et fanggjerde
montert i fjellsiden like ovenfor eksisterende rv. 13. Som arbeidssikring må det utføres fjellrensk av
fjellsiden ovenfor påhuggsområdene. Dette er arbeid som må utføres fra tau. Aktuelt område for
fjellrensk er markert på Figur 9.
Påhugget til hovedtunnelen er planlagt etablert i en fremstikkende bergknaus nedenfor
eksisterende rv. 13, se Figur 9. Det forventes at påhugget kan etableres mellom profil 790 og 800.
Da vil tunnelen ha en overdekning på ca. 10-12 meter og en sidedekning mot fjorden på ca. 4-8
meter. Forskjæringene inn mot påhugget blir opptil ca. 20 meter høye.
Påhugget til tverrslaget er planlagt i nivå med eksisterende rv. 13. I dette området er det blottlagt
berg. Det forventes at et påhugg kan etableres mellom profil 20-25. Tunnelen vil da ha en
overdekning på ca. 7 meter. Terrenget i området er svært bratt, og har en helning på 50-60°.

Hovedsprekkeretningen i området er overflateparallelle sprekker som faller 60° mot nordvest. I forbindelse med
forbindelse med etablering av de planlagte påhuggene vil det derfor være fare for å underkutte disse sprekkene, slik
disse sprekkene, slik at det dannes ustabile overheng. Bergsikring av påhuggsområdene er nærmere beskrevet i
beskrevet i kapittel 0
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Sikringsoverslag for tunnelen.

Figur 9: Påhugg Lovraeidet med tverrslag. Utsnitt fra tegning Y001 datert 04.12.15. Området hvor det må
utføres fjellrensk er markert med rødt omriss. Svart påhuggstegn angir portalåpning for lang portal som
skredsikring.

8.2

Ersdalen
Det planlagte påhugget i Ersdalen ligger innenfor aktsomhetsområdet for snøskred, steinsprang,
jord- og flomskred. Det er utført skredfarevurdering av påhuggsområdet, se notat 217350-RIGbergNOT-002. Skredfarevurderingen konkluderer med at det planlagte påhugget ikke er skredutsatt.
Påhugget er planlagt etablert i en fremstikkende bergknaus nedenfor eksisterende rv. 13. Det
forventes at påhugget kan etableres ved profil 4780. Da vil tunnelen ha en overdekning på ca. 7
meter. Forskjæringen inn mot påhugget blir opptil 16 meter høy på vestsiden av vegen og opptil 14
meter høy på østsiden av vegen. Høyest blir forskjæringen ved påhuggsflaten.
I området hvor tunnelen går under eksisterende rv. 13 er overdekningen ca. 15 meter. I dette
området er det bergskjæring på begge sider av vegen, slik at det antas at bergoverdekningen er
omtrent den samme som overdekningen.
Bergarten i påhuggsområdet er diorittisk til granittisk gneis, men på oversiden av eksisterende rv.
13 ble det observert fyllitt. Dette er i tråd med NGU sitt berggrunnskart, se Figur 2. Det er
usikkerhet knyttet til om tunnelen i sin helhet vil går i gneisbergarten eller om den delvis vil gå i
fyllitt. Dette må kartlegges nærmere i neste planfase.
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Figur 10: Påhugg Ersdalen, utsnitt fra tegning C002 datert 12.11.15.

9

Vurdering av bergmassekvalitet
Observasjoner i prosjektområdet, samt erfaringer fra fv.517 Hamratunnelen, som ligger like vest for
påhugget på Lovraeidet, anses som relevante. Hamratunnelen ligger i samme type bergart som den
planlagte tunnelen. I dette kapitelet gis det et estimat av bergmasseklassifisering i henhold til Qsystemet.

9.1

Q-verdier, berg i dagen
Basert på kartlegging av observasjoner av bergskjæringer langs eksisterende rv. 13 er det gjort
vurderinger for beregninger av forventet Q-verdi i den planlagte tunnelen /2/.
Q‐verdier (estimerte verdier basert på feltkartlegging):
RQD: 75‐100
Jn: 12 (tre sprekkesett + sporadiske)
Jr: 1,5 (ru, plane)
Ja: 1 ‐ 2 (uomvandlede sprekker / svakt omvandlede sprekkeflater)
Jw: 1,0 (det forventes generelt sett ikke stabilitetsproblemer som følge av innlekkasje)
SRF: 1,0 (spenningsfaktor ikke benyttet i vurderingen, satt til verdien 1)

Q=

𝑅𝑄𝐷
𝐽𝑟
𝐽𝑤
𝑥 𝐽𝑎 𝑥 𝑆𝑅𝐹
𝐽𝑛
75

Qmin = 12 𝑥
Qmax =

1,5 1
𝑥1
2

≈ 4.7

100
1,5 1
𝑥 1 𝑥1
12
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Vurdering av utregnet Q-verdi
Q-verdien som er regnet ut (4,7-12,5) tilsvarer bergmasseklasse A/B og C i henhold til tabell 7.1 i
håndbok N500 /3/. Disse bergmasseklassene tilsier sikringsklasse I og II som omfatter henholdsvis
spredt bolting og 80 mm sprøytebetong (B35 E700) ned til 2 meter over såle, og systematisk bolting
(c/c 2 meter) og 80 mm sprøytebetong (B35 E700) ned til sålen. Erfaringsmessig vil en større del av
berget i tunnelen klassifiseres i bergmasseklasse D (sikringsklasse III) enn det som registreringer i
dagen tilsier. Dette er hensyntatt ved utarbeidelse av sikringsprognosen.
I svakhetssoner vil en trolig ha tettere oppsprekking og lavere Q-verdier enn det som er beregnet
over. Det antas at eventuelle svakhetssoner har bergmasseklasse D og E, som tilsvarer
sikringsklasse III og IV i tabell 7.1 i håndbok N500.
Erfaringene fra fv. 517 Hamratunnelen viser at bergkvaliteten i hovedsak var god og at 97 % av
tunnelen lå i bergmasseklasse A/B og C. Gjennomsnittlig Q-verdi i tunnelen var 12.

9.3

Svakhetssoner
Markerte søkk i terrenget kan representere utgående av svakhetssoner eller svakere bergartslag i
bergmassen. Topografien i området er vurdert og det vurderes at ca. 20 svakhetssoner krysser den
planlagte tunneltraseen. Disse er markert på tegning X 001 og tegning X 002. Sonenes fall og forløp
ned i grunnen er ukjent, og sonene er derfor tegnet inn vertikalt på lengdeprofilet på tegning X 002.
Ettersom sonenes forløp i grunnen er ukjent, vil det være stor usikkerhet til hvor de krysser traseen
i tunnelnivå, og også om sonene når ned til tunnelnivå.
De fleste sonene ser ut til å ha gunstig vinkel i forhold til tunnelretningen, dvs. at de skjærer
tunnelen med relativt liten vinkel. I nordre del av tunnelen, ca. fra profil 4000, ser sonene ut til å
krysse tunnelen med større vinkel, noe som vil påvirke i hvor stor del av tunnellengden man merker
svakhetssonen.

9.4

Overdekning og bergspenninger
Overdekningen varierer fra rundt 8-10 meter i påhuggsområdene til ca. 495 meter ved profil 2150.
Det er ikke utført spenningsmålinger i bergmassivet langs tunneltraseen. I en relativt steil fjellside
som langs Lovrafjorden vil det være en anisotrop spenningstilstand med største hovedspenning σ1
orientert parallelt med fjellsiden og minste hovedspenning σ3 orientert normalt på fjellsiden. I
enkelte fjellsider kan minste hovedspenning bli så liten at det kan oppstå negativt trykk - strekk.
Dette gir generelt utslag i karakteristisk overflateparallell oppsprekning.
Spørsmålet i slike steile fjellsider blir om indusert tangentialspenning σt = 3σ1 - σ3 vil være av en
størrelse som medfører at det vil oppstå bergtrykksproblemer, dvs. størrelsen på indusert
tangentialspenning i forhold til bergmassens strekkstyrke.
Erfaringer fra Norge (Selmer Olsen) er at bergtrykksproblemer oftest oppstår dersom fjellpartiet
skrått opp fra anlegget når høyder som ligger mer enn 500 m høyere enn anlegget, samt at disse
høydene nås med en vinkel som er større enn 25 målt fra horisontalplanet. Dette gjelder i
hovedsak i berggrunn bestående av bergarter med høy mekanisk styrke (for eksempel gneiser og
granitter). I svakere berg kan det oppstå bergtrykksproblemer ved høydeforskjeller ned mot 350 m.
Tunnelen ligger med sålenivå på i hovedsak mellom kote 50 og kote 150. Fjellsida langs
Lovrafjorden når høyder på og flater ut på kote 600-650. Ut fra dette forventes det ikke
bergtrykksproblemer langs tunneltraseen, dog med en viss usikkerhet knyttet til om tunnelen vil

217350-300-RIGberg-RAP-001

18. januar 2016 / 00

Side 19 av 25

Rv.13 Lovraeide - Rødsliane, reguleringsplan
Ingeniørgeologisk rapport

multiconsult.no
10 Hydrogeologiske forhold

komme inn i fyllitt. Berggrunnen langs tunneltraseen består av gneis og fyllitt. Fyllitten ligger over
gneisen og tunnelen antas i sin helhet å gå gjennom gneis dog med viss usikkerhet til forløpet av
grensa mellom gneis og fyllitt.
Figur 11 sammenfatter hovedkonklusjonene til Russenes (1974). Omfanget av bergtrykksproblemer er gitt som funksjon av punktlaststyrke IS og indusert tangentialspenning σt.

Figur 11: Omfang av bergtrykksproblem som funksjon av punktlaststyrke og tangentialspenning (Russenes).

Gneis vil normalt ha en punktlaststyrke på 10-12 MPa og fyllitt vil normalt ha punktlaststyrke på 810 MPa. Som det fremgår av figuren, må indusert tangentialspenning være ca. 50 MPa eller mer for
at det skal oppstå moderate bergtrykksproblemer ved en punktlaststyrke på 8 MPa, som er i nedre
variasjonsområde for forventet punktlaststyrke for bergartene i området. Ut fra rene gravitative
betraktninger vil indusert tangentialspenning være maksimalt 40 MPa. Disse kan overlagres av
tektonisk betingede spenninger som gjør at indusert tangentialspenning kan være en god del
høyere enn dette, men det er lite sannsynlig at det for eksempel vil induseres tangentialspenninger
på 80-100 MPa, som i henhold til Figur 11 er nødvendig for at skal oppstå moderate til store
bergtrykksproblemer
Det forventes derfor ingen eller små bergtrykksproblemer under driving av tunnelen. Usikkerheten i
vurderingene er at størrelsen på de tektonisk betingende spenningene ikke er kjent. Disse må, ut
fra den spenningssituasjonen som topografien langs tunneltraseen indikerer, imidlertid være svært
store for at det skal oppstå bergtrykksproblemer.

10

Hydrogeologiske forhold

10.1 Grunnvann
NGUs grunnvannsdatabase, GRANADA, gir blant annet informasjon om brønner og
grunnvannsressurser. I følge databasen er det ingen grunnvannsbrønner over eller i umiddelbar
nærhet til den planlagte tunneltraseen.
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10.2 Sensitive naturområder
Det er ikke kjennskap til at det finnes sensitive naturområder over tunneltraseen. I området mellom
profil 2300 – 3000 er det noen mindre tjern/vann som ligger 200-250 meter øst for traseen.
Overdekningen i dette området er ca. 300 - 430 meter. Ved profil 3600 ligger det et tjern rett over
tunneltraseen. I dette området er overdekningen ca. 360 meter.
Overdekningen der tunnelen passerer under mindre vann/tjern er stor. Under driving av tunnelen
vil det bli foretatt kartlegging av vannførende sprekkesoner som kan påvirke grunnvannsforholdene
i overliggende berggrunn. Lekkasjer fra sprekkesoner som overstiger fastsatte grenseverdier, vil bli
tettet, se kapittel 10.3.
Det vurderes derfor at den planlagte tunnelen ikke vil påvirke vannstanden i disse tjernene.

10.3 Innlekkasje
Krav til maksimalt tillatte innlekkasjer i tunnelen vil bli definert under detaljprosjekteringen.
Injeksjonsarbeidene vil være behovsprøvd basert på målinger av utlekkasjer fra sonderboringer.
Det må påregnes at det under driving av tunnelen vil påtreffes vannførende sprekke- og
svakhetssoner som gir så mye vann at det må utføres tetting av berget med forinjeksjon. Omfanget
av slike soner og dermed omfanget av injeksjonsarbeider er usikkert.
Innlekkasjen for øvrig forventes å ha karakter av spredte drypp, enkelte steder som dryppregn.
Av den totale tunnellengden anslås det at omtrent 2/3 av tunnellengden må vann- og frostsikres.
Vann- og frostsikring utføres med PE-skumplater som er brannsikret med sprøytebetong. Utenfor
frostsonen kan det som alternativ til PE-skumplater benyttes uisolert membranhvelv.

11

Kvalitet på sprengstein
Gneis er generelt en bergart av god kvalitet, og vil være egnet til ulike formål. Hovedmengden av
steinmassen som blir produsert i forbindelse med sprengning av den planlagte tunnelen skal fylles i
sjøen. Steinmateriale som skal brukes i vegoverbygningen, må tilfredsstille gjeldende krav i
håndbok V220. For å sjekke om dette er tilfelle må det tas prøver av steinmaterialet. Dette er ikke
gjort i denne planfasen.

12

Geoteknisk kategori og kontrollomfang

12.1 Definisjoner og prinsipper
Tunnelprosjekter deles inn i geoteknisk kategori 1, 2 eller 3. Geoteknisk kategori fremkommer på
bakgrunn av pålitelighetsklasse CC/RC (forholdet konsekvensklasse og ønsket sikkerhet) og
vanskelighetsgrad /4/.
I tillegg sier Håndbok N500 at geologisk rapport for reguleringsplanfasen skal inneholde forslag om
bemanning og nødvendig kompetanse til de som skal følge opp i byggefasen, ut fra forventede
geologiske utfordringer.

12.2 Vurdering av geoteknisk kategori for tunnelen
CC/RC hentes fra tabell NA.A1 (901) i NS-EN 1990 /5/. Vegtunneler ligger kategorien "Grunn- og
fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg". Denne kategorien er delt i to, "kompliserte
tilfeller" og "enkle og oversiktlige grunnforhold". Den planlagte tunnelen skal drives i gneis. Dette er
en bergart som generelt har god kvalitet, og det forventes greie forhold i tunnelen.
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Påhuggsområdet i Ersdalen har også enkle og oversiktlige grunnforhold. Påhuggsområdet på
Lovraeidet er mer komplisert da man må etablere en sjøfylling før man kommer til påhugget.
Påhugget på Lovraeidet er også utsatt for steinsprang. CC/RC settes til 2 for tunnelen og
påhuggsområdet i Ersdalen. For påhuggsområdene på Lovraeidet benyttes CC/RC 3.
I henhold til håndbok N500 kan ulike deler av et tunnelprosjekt ha ulik geoteknisk kategori. Det
anbefales derfor at det videre gis en geoteknisk kategori for påhuggsområdet i Ersdalen og
tunnelen, og en geoteknisk kategori for påhuggsområdene på Lovraeidet. Geoteknisk kategori for
påhuggsområdet i Ersdalen og tunnelen settes til 2, mens geoteknisk kategori for
påhuggsområdene på Lovraeidet settes til 3, se Tabell 1.

Tabell 1: Definisjon av Geoteknisk kategori (fra Eurokode 7 veileder).

Vanskelighetsgrad
Pålitelighetsklasse

Lav

Middels

Høy

CC/RC 1

1

1

2

CC/RC 2

1

2

2/3

CC/RC 3

2

2/3

3

Krav til omfang og nivå av prosjekteringskontroll er definert iht. pålitelighetskasse. For utførelse/byggeplasskontroll legger Eurokode 7 opp til kontrollplan definert ut fra geoteknisk kategori.
Kontroll i prosjektet bestemmes ut fra CC/RC. CC/RC 2 tilsvarer kontrollklasse N (normal), mens
CC/RC 3 tilsvarer kontrollklasse U (utvidet). Utvidet kontroll omfatter, i tillegg til basiskontroll og
intern systematisk kontroll, uavhengig kontroll av prosjekteringen.

12.3 Bemanning og kompetanse
Prosjektet må ha tilstrekkelig bemanning til å følge opp tunneldriften på prosjektet. Prosjektet må
ha tett oppfølging av personell med bergteknisk/ingeniørgeologisk kompetanse. Dette gjelder
spesielt i forbindelse med etablering av forskjæringer og påhuggsområdene. I forbindelse med
fjellrensk må det stilles krav til at utførende entreprenør har kompetanse fra tilsvarende oppdrag.
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Sikringsoverslag for tunnelen
Som grunnlag for å vurdere sikringsbehov i den planlagte tunnelen er det gjort et anslag på
fordeling av bergmasseklasse i tunnelen, se Tabell 2. Bergmasseklasse gir sikringsklasse, som videre
gir en anbefalt sikringsmengde. Anbefalte sikringsmengder er hentet fra håndbok N500 tabell 7.1.
Det forventes at svakhetssoner i området vil ha bergmasseklasse E.

Tabell 2: Fordeling av bergmasseklasse og sikringsklasse i planlagt tunnel.

Bergmasseklasse Sikringsklasse Tunnellengde (m)
A/B
I
1873
C
II
1592
D
III
200
E
IV
320

Andel
42 %
35 %
15 %
8%

Tabell 3 og

Tabell 4 gir en oversikt over forventet sikringsmengde i henholdsvis planlagt tunnel, i forskjæringer
og påhugg. I mengde sprøytebetong er det ikke skilt på energiklasse. Sikring med sprøytebetong i
sikringsklasse III og IV krever sprøytebetong med energiklasse E1000. Forbolting vil være aktuelt i
forbindelse med etablering av påhugg, samt ved driving gjennom svakhetssoner hvor Q-verdien er
lavere enn 0,2. Armerte sprøytebetongbuer er aktuelt ved etablering av påhugg for å bevare
tverrsnittet, samt ved driving gjennom svakhetssoner. Forbolting og sprøytebetongbuer benyttes
ofte i kombinasjon med hverandre.
I Tabell 5 er det estimert forventet behov for sonderboring, forinjeksjon og vann- og frostsikring.

Tabell 3: Sikringsmengder i tunnel

Sikringsmetode, tunnel
Bolter Ø20 mm, lengde 2,4 m
Bolter Ø20 mm, lengde 3,0 m
Bolter Ø20 mm, lengde 4,0 m
Bolter Ø20 mm, lengde 5,0 m
Sprøytebetong B35, E700 og E1000
Forbolter Ø32 mm, lengde 6 m
Armerte sprøytebetongbuer

Mengde
3264
9791
6527
2072
12 750
3 840
65

Enhet
stk.
stk.
stk.
stk.
m3
stk.
stk.

Mengde
105
100
stk.
140
500
395

Enhet
stk.
stk.
stk.
stk.
m2
stk.

Tabell 4: Sikringsmengder i påhugg og forskjæringer.

Sikringsmetode, påhugg og forskjæringer
Bolter Ø20 mm, lengde 3,0 m
Bolter Ø20 mm, lengde 4,0 m
Bolter Ø32 mm, lengde 4 m
Bolter Ø32 mm, lengde 6 m
Nett
Forbolter Ø32 mm, lengde 6 m
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Forbolter Ø32 mm, lengde 8 m
Armerte sprøytebetongbuer

130 stk.
6 stk.

Tabell 5: Estimert mengde sonderboring, injeksjon og vann- og frostsikring i tunnelen.

Sonderboring og injeksjon
Sonderboring
Boring av injeksjonsskjerm
Injeksjonstid
Injeksjonsmasse
Vann- og frostsikring

14

Mengde
10 000
12 000
200
250
54 000

Enhet
m
m
timer
tonn
m2

Grenseverdi for rystelser
Nærmeste bebyggelse til den planlagte tunnelen er i Ersdalen ca. 350 meter fra påhuggsområdet.
Eksisterende tunneler ligger over 300 meter fra den planlagte tunnelen. Med så stor avstand
mellom bebyggelse/tunneler og sprengningssted forventes det ikke at rystelser fra sprengningen vil
påvirke bebyggelsen/tunnelene, følgelig vil det heller ikke være behov for rystelsesmåling i
forbindelse med sprengningen av tunnelen.
Bebyggelsen i Ersdalen ligger ca. 25 meter fra planlagt bergskjæring ved profil 5020-5180.
Grenseverdi for sprengning av denne skjæringen omtales i geologisk rapport for bergskjæringer,
rapportnummer 217350-RIGberg-RAP-002.

15

Anbefalinger for neste planfase
I forbindelse med byggeplan anbefales det:


Detaljert kartlegging av geologien i Ersdalen for å finne ut hvor bergartsgrensen går, og om
tunnelen vil krysse denne bergartsgrensen. Kjerneboring kan være aktuelt.



Detaljert befaring av påhuggsområdet på Lovraeidet. Dette må gjøres fra båt, evt. med
fallsikringsutstyr.



Befaring av tunneltraseen for å se på fallretning til svakhetssoner.



Helikopterbefaring av fjellside over påhuggsområdene ved Lovraeidet for å se på
potensielle løsneområder. En slik befaring må gjøres på vinteren da det ikke er løv på
trærne.



Gjennomgang av trafikkavviklingen i anleggsfasen og vurderer hvilke områder som er
utsatt for skred. Slik at ventende trafikk i forbindelse med lysregulering eller
kolonnekjøring ikke blir truffet av skred.
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