FAGRAPPORT

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

Region sør

Geologi

Innholdsfortegnelse
1

2

Tiltaksbeskrivelse ................................................................................................................................................................ 1
1.1

Vegstandard .......................................................................................................................................................................................... 1

1.2

Vurderte traseer ..................................................................................................................................................................................... 2

1.3

Korridor B .............................................................................................................................................................................................. 3

1.4

Korridor C .............................................................................................................................................................................................. 3

1.5

Korridor F .............................................................................................................................................................................................. 4

Bakgrunn/innledning ........................................................................................................................................................... 6
1.1

Geoteknisk kategori ............................................................................................................................................................................... 7

1.2

Befaringer og feltarbeid ......................................................................................................................................................................... 7

1.3

Grunnundersøkelser .............................................................................................................................................................................. 8

3

Grunnlag og tidligere undersøkelser ..................................................................................................................................... 9

4

Generell geologi og ingeniørgeologi i planområdet .............................................................................................................. 10
4.1

Berggrunnsgeologi .............................................................................................................................................................................. 10

4.2

Kvartærgeologi .................................................................................................................................................................................... 13

4.3

Bergartenes mekaniske egenskaper ..................................................................................................................................................... 13

4.3.1

Egnethet til vegformål .................................................................................................................................................................... 14

4.3.2

Bergartenes borbarhet .................................................................................................................................................................... 17

4.4

Sulfidholdige bergmasser .................................................................................................................................................................... 18

4.5

Hydrogeologi ....................................................................................................................................................................................... 19

4.5.1

5

Innlekkasjer .................................................................................................................................................................................... 21

4.6

Bergspenninger.................................................................................................................................................................................... 21

4.7

Skjæringer ........................................................................................................................................................................................... 21

4.8

Skredfare ............................................................................................................................................................................................. 23

4.9

Generelt om korridorene ..................................................................................................................................................................... 24

B-korridor ......................................................................................................................................................................... 25
5.1

Berggrunnsgeologi .............................................................................................................................................................................. 25

5.2

Topografi og løsmasser ....................................................................................................................................................................... 29

5.3

Svakhetssoner ...................................................................................................................................................................................... 29

5.4

Ingeniørgeologi ................................................................................................................................................................................... 29

5.5

Linje 10000 (B3) .................................................................................................................................................................................. 30

5.5.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 30

5.5.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 30

5.5.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 31

5.5.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 32

5.6

Linje 11000 (B4) .................................................................................................................................................................................. 37

5.6.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 37

5.6.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 37

5.6.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 37

5.6.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 38

5.7

Linje 12000 (B6) .................................................................................................................................................................................. 39

i

5.7.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 39

5.7.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 39

5.7.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 39

5.7.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 40

5.8
6

C-korridor ......................................................................................................................................................................... 41
6.1

Berggrunnsgeologi .............................................................................................................................................................................. 41

6.2

Topografi og løsmasser ....................................................................................................................................................................... 44

6.3

Svakhetssoner ...................................................................................................................................................................................... 44

6.4

Ingeniørgeologi ................................................................................................................................................................................... 44

6.5

Linje 15000 (C5) .................................................................................................................................................................................. 44

6.5.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 44

6.5.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 45

6.5.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 46

6.5.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 46

6.6

Linje 16000 (C6) .................................................................................................................................................................................. 49

6.6.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 49

6.6.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 49

6.6.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 50

6.6.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 51

6.7
7

Oppsummering/konklusjon av korridor .............................................................................................................................................. 40

Oppsummering/konklusjon av korridor .............................................................................................................................................. 52

F-korridor ......................................................................................................................................................................... 53
7.1

Berggrunnsgeologi .............................................................................................................................................................................. 53

7.2

Topografi og løsmasser ....................................................................................................................................................................... 55

7.3

Svakhetssoner ...................................................................................................................................................................................... 55

7.4

Ingeniørgeologi ................................................................................................................................................................................... 55

7.5

Linje 17000 (F1-A) .............................................................................................................................................................................. 56

7.5.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 56

7.5.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 56

7.5.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 57

7.5.4

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 57

7.6

Linje 19000 (F3)................................................................................................................................................................................... 58

7.6.1

Beskrivelse av trasé ........................................................................................................................................................................ 58

7.6.2

Tunnel ............................................................................................................................................................................................ 58

7.6.3

Skjæringer ...................................................................................................................................................................................... 60

7.6.4
7.7

Registreringer og vurderinger langs trasé ...................................................................................................................................... 60
Oppsummering/konklusjon av korridor .............................................................................................................................................. 62

8

Videre arbeid ..................................................................................................................................................................... 63

9

Referanser ......................................................................................................................................................................... 64

ii

Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg

Tiltaksbeskrivelse

Ingeniørgeologisk rapport

1 Tiltaksbeskrivelse
1.1 Vegstandard
Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler.
Trafikkprognosene viser at ny Rv 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss
med Rv 451, som er vegen inn til flyplassen. Rv 41 er utformet i henhold til
dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet
hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver
kjøreretning og areal for fysisk midtdeler som vist i Figur 1-1.
Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er
knyttet til gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse
trafikantgruppene langs ny Rv 41.
Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts Rv 41
og tofelts Rv 451 er planlagt som rundkjøring.

Figur 1-1. Tverrprofil for Rv 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde

Rv 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler
er vist i Figur 1-2 (B-korridoren) og Figur 1-3 (C- og F-korridorene). I B-korridoren er Rv
451 lagt nord for rullebanen og vegen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og
skiltet hastighet 80 km/ t fra kryss med Rv 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Dette
tverrprofilet er vist i Figur 1-2. Den siste strekningen av Rv 451 inn til flyplassterminalen
planlegges i tråd med dimensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.

Figur 1-2. Tverrprofil for Rv 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet
vegbredde

Alternativene i C- og F-korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter
dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet.
Tverrprofilet for denne strekningen er i henhold til vegklasse H4, som vist i Figur 1-3.
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Figur 1-3. Tverrprofil for Rv 451 i C- og F-korridorene, vegklasse H4, 16,5 meter samlet vegbredde

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det.
Detaljerte vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

1.2 Vurderte traseer
Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 14. Tabell 1-1 viser lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr
eller fra Timenes. Dagens veg fra E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km.
Tabell 1-1. Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ

B3

B4

B6

Fra Skjøringsmyr
Fra Timenes

6100

5800

6000

C5D C5K
5420

5220

C6D
5140

C6K

F1D

F1K

F3D

F3K

5380

5180

4410

4210

4940

Figur 1-4. Oversikt over traseene som er utredet
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1.3 Korridor B
B-korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18
ved Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene
har felles trase fra E18 og frem til Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og
Bøen er det tre ulike traseer frem til ny rundkjøring med dagens veg og ny Rv 451 ved Bøen.
Det bygges ny bro over Topdalselva i alle alternativer.
Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten
tunnel.
Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for Rv 451 inn mot flyplassen. Denne
tar hensyn til planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik. Figur 1-5 viser de
ulike veglinjene i B- korridoren.

Figur 1-5. Veglinjer i B-korridoren.

1.4 Korridor C
C-korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Timeneskrysset. Alle har adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles
trase gjennom Bjønndalen, der det planlegges nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går
traseen i tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to alternative tunneltraseer som leder til to
ulike plasseringer av nytt kryss med ny riksveg 451 og dagens veg. Krysset utformes som
rundkjøring.
Rv 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av rullebanen.
Forbi enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet fylling i
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elven og Topdalsfjorden, eller i kulvert under sikkerhetssonen på rullebanen. Begge
løsningene her kan kombineres med begge tunnelalternativene under Moneheia.
Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to
tunnelene og bokstavene D og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen.
Alternative veglinjer i C-korridoren fremgår av figur 1-6.

Figur 1-6. Veglinjer i C- korridoren.

1.5 Korridor F
F-korridoren ligger mellom B- og C-korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til
E18 ved Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet,
som C-korridoren. Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang
daglinje som går felles med B-korridoren frem til kryss ved Storemyr, derfra til Hamre og
kryss med ny Rv 451 og dagens veg, som i C-korridoren. Det andre alternativet er F3 som
utgjør en lang tunnel direkte fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av Hamrevann.
Her er det ingen mellomliggende kryss.
Mot flyplassen er F-korridoren sammenfallende med C-korridoren. Alternative veglinjer i
F-korridoren fremgår av Figur 1-7.
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Figur 1-7. Veglinjer i F-korridoren.
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2 Bakgrunn/innledning
Prosjektet Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg omhandler ny veg fra dagens E18 ved
Timenes/Skjøringsmyr til Kjevik flyplass i Kristiansand kommune. Prosjektet omfatter
firefelts veg fra E18 frem til der Rv 451 avløser Rv 41 nord for Topdalselva, og tofelts veg
videre til Kjevik lufthavn. Planområdets avgrensning er vist i figur 2-1.
Etter oppdrag fra prosjektet er det utarbeidet ingeniørgeologisk rapport for de alternative
traséene med tilhørende tunneler og bergskjæringer. Rapporten er utarbeidet for
kommunedelplan og inkluderer kun de alternative linjene for ny Rv 41. Ingeniørgeologiske
registreringer og vurderinger er i henhold til krav gitt i hb 018 og 021. De ulike korridorene
og linjene er vist i figur 2-2. Linjene som inneholder tunnel er vektlagt i denne rapporten.
Trafikkprognosene som er utarbeidet i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for
Kristiansandsregionen, la til grunn en trafikkøkning for perioden 2010–2040 på cirka 50 %
på hovedvegene inn mot Kristiansand. Dette gir en forventet ÅDT i 2040 på cirka 15 000 på
Rv 41. Dette innvirker både på krav til tunnelprofil og bruk av masser til vegbygging.
Tunnelene på Rv 41 kommer i klasse E, som betyr toløpstunnel med profil T9,5. Når det
gjelder bergmassens mekaniske egenskaper er dette nærmere beskrevet i kapittel 4.3.

Figur 2-1. Oversikt med avgrenset planområde.
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Figur 2-2. Alternative traséer for ny veg til Kjevik.

1.1 Geoteknisk kategori
Eurocode 7 gjelder for all geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering. Det er med
utgangspunkt i gjeldende planfase valgt å sette alle skjæringer i geoteknisk kategori 2.
Tilsvarende er alle tunneler satt i geoteknisk kategori 2. Alle aspekter ved denne rapporten
er derfor gjennomgått kollegakontroll. Skjema for utført kollegakontroll er gitt som første
side i rapporten.

1.2 Befaringer og feltarbeid
Det er gjennomført befaringer langs utvalgte deler av traséene over en periode på ca. 1 år.
De første befaringene ble gjennomført våren 2013. Feltarbeidet er gjennomført av Morten
Christiansen, Ole Nesse, Einar Vie og Ole Christian Ødegaard, ingeniørgeologer ved
Vegteknisk seksjon, Ressursavdelingen. Feltarbeidet har omfattet sprekke- og
bergmassekartlegging i dagen, hovedsakelig for påhuggsområdene og tunnelene. Angivelse
av strøk og fall er gjort i henhold til høyrehåndsregelen, se figur 2-3. Henvisninger som
høyre/venstre og stigning/synk tar utgangspunkt i at synsretningen er i stigende
profilretning.
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Figur 2-3. Angivelse av strøk/fall ved høyrehåndsregelen.

1.3 Grunnundersøkelser
Det er gjennomført totalsonderinger med fjellkontrollboringer i tilknytning til områdene
rundt Ve skole, Gjersdalen og Hamre. Det vil komme et behov for geofysiske undersøkelser
samt flere grunnundersøkelser for kritiske områder tilknyttet tunneler. Detaljer vedrørende
dette er gitt i de respektive kapitler for korridorene/linjene. For øvrig henvises det til
geoteknisk datarapport for data knyttet til grunnundersøkelser. Borplaner fra ovennevnte
områder er vist i vedlegg 2.
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3

Grunnlag og tidligere undersøkelser

Følgende grunnlag er gjennomgått:
TEGNINGER/KART/DATABASER


Digitalisert berggrunnskart fra NGU, 1:50 000 og 1:250 000 og berggrunnskart 1511
II Høvåg, 1:50 000.



Digitalisert kvartærgeologisk kart fra NGU.



Relieffkart (laserscannet) over planområdet.



Plan- og profiltegninger (C-tegninger), 1:7500, tverrprofiler (U-tegninger), 1:500, og
plantegninger der høye bergskjæringer (> 10 m) er markert, 1:7500.



Værdata fra Meteorologisk institutts database, eKlima.

RAPPORTER


Rapporter som omhandler sulfidproblematikk, omfatter både notater fra Asplan Viak,
blant annet overvåkning av bekker i Lauvåsen-området, og kartleggingsrapport fra
Agder naturmuseum og botaniske hage, ved geolog Ole Fridtjof Frigstad.



Rapporter fra andre tunnelprosjekter i Kristiansandsområdet.



Geoteknisk datarapport fra Norconsult



Noe geologisk og ingeniørgeologisk litteratur.

GRUNNUNDERSØKELSER


Totalsonderinger med fjellkontrollboringer i planområdet. Borplaner er angitt i
vedlegg 2.

Fullstendige referanser er oppgitt i kapittel 9.
VEDLEGG
En oversikt over vedleggene er gitt av tabell 3-1.
Tabell 3-1. Vedleggsoversikt.

Vedlegg Beskrivelse

Antall sider

1

Plan- og profiltegninger (C-tegninger)

7

2

Borplaner - Hamre, Gjersdalen og ve Skole

3

3

Ingeniørgeologiske tegninger (V-tegninger)

4

4

Plan- og profiltegning Ve skole

2

5

Tverrprofiler Ve skole

2

6

Borbarhets- og sprengbarhetsparametre

5

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

9

Generell geologi og ingeniørgeologi i planområdet
Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg
Ingeniørgeologisk rapport

4

Generell geologi og ingeniørgeologi i planområdet

4.1 Berggrunnsgeologi
Bergartene i planområdet tilhører Agderkomplekset som er en del av det store sørnorske
grunnfjellsområdet. Agderkomplekset er et gneis-migmatittkompleks som består av
migmatittiske båndgneiser, granittiske gneiser og øyegneiser med mindre mengder av andre
bergarter. Komplekset har gjennomgått flere deformasjons- og metamorfosefaser og er vist
i figur 4-1. Bergartene er fra prekambrium (1500 – 1350 mill år gamle).

Figur 4-1. Oversikt over Agderkompleksets sørlige utbredelse (5). Bamblekomplekset er vist i gult (6).
Granittiske intrusjoner er vist i rødt (4). Illustrasjon hentet fra Landet blir til (Ramberg et al., 2007).

På grunn av en rekke tektoniske hendelser opp gjennom tidene er området gjennomsatt av
forkastninger. Disse fremstår i dagens terreng som søkk/lineamenter og kalles
svakhetssoner. Det viktigste strukturgeologiske trekket i området er Porsgrunn –
Kristiansandforkastningen (PKF). PKF stryker NØ-SV og utgjør den tektoniske avgrensningen
mot Bamblekomplekset i SØ. Topdalselva/-fjorden er en del av PKF. Den sørvestlige delen av
PKF har en mekanisk breksjering.
En svakhetssone er en sone i berggrunnen der fastheten (de mekaniske egenskapene) er
lavere sammenlignet med den omkringliggende bergmassens fasthet. Bredden på
svakhetsoner kan variere stort, men er typisk fra én til noen titalls meter. Forkastningsflaten
vil vanligvis være oppsprukket og nedknust. Rekrystallisering og omdanning av mineraler
forekommer ofte i slike soner, herunder dannelse av leirmineraler (svelleleire) som kan være
problematiske i forbindelse med tunneldrift (Løset, 2006). Relieffkartene viser de regionale
og lokale trendene i området. Hovedretningene på markante linemanter er ca. NØ-SV (som
PKF) og NV-SØ (som Ålefjærfjorden & Otra). I tillegg er det noen mindre markerte
lineamenter som stryker ca. VNV-ØSØ og N-S (figur 4-2 og 4-3).
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Figur 4-2. Relieffkart som viser de regionale strukturene i og rundt området Kjevik/Kristiansand
(M = 1: 50 000). Hentet fra GISLINE Innsyn.

Figur 4-3. Relieffkart over planområdet der tunneler og bergskjæringer vil komme (M = 1:10 000).
Hentet fra GISLINE Innsyn.
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Bergartene i området består i følge NGUs digitale berggrunnskart av migmatitt, gneiser og
amfibolitt (figur 4-4). Generell beskrivelse av bergartene under er fra Sigmond et al. (2013).
Migmatitt (oftest en gneisaktig bergart) er vanlig i grunnfjellet i Norge. Bergarten er
dannet ved høyt trykk og temperatur dypt nede i jordskorpen og er sammensatt av to synlig
ulike deler; en eldre omdannet del (paleosom) og en yngre nydannet del (neosom).
Neosomen danner uregelmessige, vanligvis lyse årer og slirer, og er antatt dannet ved delvis
oppsmelting (anatekse) av den opprinnelige bergarten. Flytstrukturer viser at bergarten har
vært delvis oppsmeltet. Mineralinnhold som i gneis/granitt.
Gneis (regionalmetamorf bergart) er en foliert og båndet bergart som består av
mineralene kvarts, feltspat, biotitt og/eller hornblende. Gneis kan navngis etter mineraler,
struktur (båndgneis, migmatittisk gneis, øyegneis), sammensetning (granittisk/diorittisk
gneis) eller opprinnelse (ortogneis, paragneis). Det er observert hovedsakelig båndgneis,
øyegneis og migmatittisk gneis i planområdet.
Amfibolitt er en basisk, metamorf bergart som hovedsakelig består av hornblende og
plagioklas. Utgangspunktet for de fleste amfibolittene er basiske bergarter som basalt og
gabbro, som har gjennomgått en regional metamorfose. Bergarten er typisk mørk og
middels til grovkornet. Granat, kvarts og glimmer kan forekomme. Med økende
kvartsinnhold kan amfibolitt gradvis gå over i gneis.

Figur 4-4. Berggrunnsgeologisk kart (1:250 000) over planområdet (NGU, 2014). Amfibolitten er vist i
grønn, migmatitten i rosa og gneisen i oransje.
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4.2 Kvartærgeologi
Planområdet består hovedsakelig av en tynt humus- og torvdekke, samt en del store og små
myrområder. Ved Topdalselva består løsmassene hovedsakelig av fluviale avsetninger, samt
noe hav- og strandavsetninger, se figur 4-5.
Områder med løsmasser av betydning innenfor planområdet, hovedsakelig områdene
rundt Ve skole, er undersøkt ved hjelp av totalsonderinger. Det henvises til geoteknisk
rapport for nærmere omtale av dette. Når det gjelder C-korridoren og passering under
Hamrevann er det ikke gjort grunnundersøkelser for denne planfasen og må utføres senere.

Figur 4-5. Løsmassekart over planområdet (NGU, 2014). Området består hovedsakelig av et tynt
humus-/torvdekke (lys brun farge) og myr (mørk brun farge). På begge sider av Topdalselva er det
fluviale avsetninger (gul) og noe hav- og strandavsetninger (hhv. lyse- og mørkeblå). Bart fjell i rosa.

4.3 Bergartenes mekaniske egenskaper
Bruk av tunnel- og skjæringsmasser kan benyttes til de fleste anleggstekniske formål og
bruk avhenger av bergartens kvalitet og egenskaper. Avhengig av anvendelse må det regnes
med at materialene må bearbeides i sorterings- og knuseverk. Grunnet mer fragmentering
vil andelen finstoff være større ved tunnelsprengning enn sprengning i dagen. Erfaringstall
for de ulike bergartenes borbarhet og sprengbarhet er også innhentet.
De tall og vurderinger som følger er å anse som veiledende, og verdier kan avvike fra
disse. Egne undersøkelser og analyser må gjøres for prosjektet i senere planfase på de
stedlige bergartene.
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4.3.1 Egnethet til vegformål
Fra NGUs grus- og pukkdatabase er det registrert fire pukkressurser rundt planområdet. Av
disse er to i drift (Ringknuten og Randesund), mens de to andre (Borgeheia og Studedalen) er
mulige fremtidige uttaksområder. Ingen av forekomstene vil komme i direkte kontakt med
korridorene slik de foreligger per dags dato. Lokaliteten til ressursene er vist i figur 4-6.
Disse er (ressursens viktighet i parentes):


Borgeheia pukkforekomst (ikke vurdert) med granitt som dominerende bergart, i
tillegg til noe kvartsitt og amfibolitt. Lokalisert nord for Kjevik.



Studedalen pukkforekomst (nasjonalt viktig) med gneis og amfibolitt som
dominerende bergarter. Lokalisert øst for planområdet ved Rossheia.



Randesund pukkverk (viktig) med båndet gneis som dominerende bergart. Lokalisert
like øst for avkjørselen til Rv 41 fra E18 ved Timenesbakken.



Ringknuten pukkverk (nasjonalt viktig) med bergartene granitt og biotittgneis.
Lokalisert på andre siden av Topdalsfjorden og Varoddbrua.

Figur 4-6. Pukkressurser i området (NGU, 2014). Uttaksareal er vist i lilla, prøvepunkt er vist med liten
trekant og stor trekant viser pukkverk i drift.

Hb 018 Vegbygging (Statens vegvesen, 2011) gir de fullstendige kravene som gjelder for
steinmaterialers bruk i vegbygging. Steinmaterialers brukbarhet til vegbygging fastlegges
ved geologiske undersøkelser og prøvetaking som beskrevet i hb 015 Feltundersøkelser og
ved vurdering av analyseresultater beskrevet i hb 014 Laboratorieundersøkelser, samt
diverse standarder gitt i hb 018. En forenklet oversikt over de krav som gjelder for dekker,
bærelag og forsterkningslag er gitt av tabell 4-1. Tabellen oppsummerer kun kravene til de
mekaniske egenskapene. For noen masser er kravene strengere enn i tabellen, og for
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fullstendige krav henvises det til kapittel 5 og 6 i hb 018. Det er gjort flere analyser i laben
på bergarter fra de fire pukkforekomstene. Labknust materiale gir en mer nøytral vurdering
av materialets egenskaper sett i forhold til prøver tatt fra produksjonen (som kan gi
betydelige avvik). Analyseresultatene er sammenstilt i tabell 4-2. Da flere av de utførte
testene er tatt ut av dagens håndbøker og erstattet av nye, har da vært nødvendig å
korrelere disse opp mot dagens krav. Av tilgjengelige analyser fra nevnte pukkforekomster
er følgende korrelasjoner benyttet mellom gammel og ny metode (NGU, 2012).


Sprøhet (S8) er erstattet av LA-verdi. Korrelasjonen er:




(god korrelasjon)

Flisighet (f) er erstattet flisighetsindeks (FI). Korrelasjonen er:




LA = 0,9797*S8 – 19,291
FI = 126,5*f – 157,5

(meget god korrelasjon)

Abrasjon (Abr) er erstattet av mølleverdi (AN). Korrelasjonen er:


AN = 22,175*abr – 0,608

(ok korrelasjon for lave abr-verdier, f.eks < 0,5)

Sprøhet og flisighet gir sammen en steinklasse etter gammel metode, der 1 er best og 5 er
dårligst.
Tabell 4-1. Forenklet oversikt over krav til flisighetsindeks, LA‐verdi, mølleverdi og
micro-Deval-koeffisient for tilslag til dekker, bære‐ og forsterkningslag (Statens vegvesen, 2011). ÅDT
i dimensjoneringsåret 2040 er beregnet til 15 000.

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

15

Generell geologi og ingeniørgeologi i planområdet
Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg

16

Ingeniørgeologisk rapport
Tabell 4-2. Oversikt over analyseresultater for de fire forekomstene.

Forekomst

Borgeheia
(1001.503)

Studedalen
(1001.502)

Testmetode

#
tester

Testfraksjon

Snitt

Min

Max

Densitet, ρ

4

8,0-11,2

2,65

2,64

2,65

Los Angeles-verdi, LA

4

10,0-14,0

23,4

18,5

29,8

Granitt

micro-Deval, MDE

4

10,0-14,0

7,3

5,9

8,9

Flere ba-

Kulemølle, AN (8,0-11,2)

4

8,0-11,2

11,8

9,4

13,9

typer

Kulemølle, AN (11,2-16,0)

4

11,2-16,0

11,5

9,9

13,9

Densitet, ρ

5

8,0-11,2

2,73

2,66

2,84

Gabbro

Los Angeles-verdi, LA

5

10,0-14,0

12,9

10,8

14,4

Gneis

micro-Deval, MDE

5

10,0-14,0

8,6

4,8

12,3

Amfibolitt

Kulemølle, AN (8,0-11,2)

4

8,0-11,2

11,7

8,1

14,4

Flere ba-

Kulemølle, AN (11,2-16,0)

5

11,2-16,0

10,8

7,8

14,7

typer

Densitet, ρ

1

8,0-11,2

2,80

Fallprøve (sprøhetstall, S8)

1

8,0-11,2

37,4

1

8,0-11,2

Korrelert LA-verdi
Randesund
(1001.507)

17,3

Fallprøve (flisighet, f)
Korrelert flisighetsindeks, FI
Fallprøve (steinklasse)

1

8,0-11,2

2

Abrasjon (abrasjonsverdi)

1

11,2-12,5

0,56

Gneis

11,8

Abrasjon (SA-verdi)

1

11,2-12,5

3,4

Densitet, ρ

2

8,0-11,2

2,65

2,6

2,7

Fallprøve (sprøhetstall, S8)

2

8,0-11,2

41,8

39,2

44,4

21,7

19,1

24,2

2

8,0-11,2

1,39

1,34

1,43

18,3

12,0

23,4

Fallprøve (steinklasse)

2

8,0-11,2

2

2

2

Abrasjon (abrasjonsverdi)

2

11,2-12,5

0,43

0,37

0,48

8,9

7,6

10,0

2,7

2,5

3

Korrelert LA-verdi

(1001.508)

1,39
18,3

Korrelert kulemølleverdi, AN

Ringknuten

Bergart

Fallprøve (flisighet, f)
Korrelert flisighetsindeks, FI

Korrelert kulemølleverdi, AN
Abrasjon (SA-verdi)

2

11,2-12,5

Gneis

Sett i forhold til de krav gitt av hb 018 (tabell 4-1) kan følgende forventes ut fra
analyseresultatene over (tabell 4-2):


LA-verdiene (motstand mot nedknusing) tilfredsstiller bruk i dekke, bære- og
forsterkningslag, unntatt for høyeste ÅDT i dekker.



Micro-Deval-verdiene (motstand mot abrasiv slitasje) er godt under kravene både for
dekke, bære- og forsterkningslag.



Mølleverdiene AN (motstand mot piggdekkslitasje) tilfredsstiller kravene til bærelag,
mens det for dekker er varierende resultater.



Flisighetsindeks-verdiene (kornform) tilfredsstiller kravene til dekke og bærelag.

Det konkluderes med at bergartene i området har gode mekaniske egenskaper og er godt
egnet til bruk i vegbygging. Det understrekes likevel at analyser på de stedlige bergartene i
planområdet må gjøres i senere planfase. Oppgitte verdier er kun å anse som veiledende. Til
dels store avvik kan forekomme.
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Det er for øvrig ingen forekomster i NGUs mineralressursdatabase (industrimineraler,
naturstein, metaller) som kommer i konflikt med planområdet.

4.3.2 Bergartenes borbarhet
I tabell 4-3 er det presentert en grov inndeling av ulike bergartstypers sprengbarbarhet. Det
er også innhentet erfaringstall på relevante bergarters borbarhet (NTNU-Anleggsdrift, 1998).
Tallene er presentert i tabell 4-4.
Tabell 4-3. Grov inndeling av bergarter etter sprengbarhet (SPR), erfaringstall fra norsk bergmasse
(NTNU, 2008). Bergmassens oppsprekning kan overstyre anbefalingene.

Grov inndeling av bergarter etter sprengbarhet (SPR)
Meget god sprengbarhet

Grovkornede, sprø bergarter som har oppsprekning som reduserer

SPR = 0,32

nødvendig sprengstoffavhengig fragmenteringsarbeid.

God sprengbarhet

Grovkornede, homogene granitter, syenitter og kvartsdioritter. Eksempel

SPR = 0,38

er nordmarkitt og "svensk" granitt.

Middels sprengbarhet

Bergarter som med hensyn til sprengbarhet ligger mellom god og dårlig.

SPR = 0,47

Eksempel er gneis.
Metamorfe bergarter med skifrig struktur, oftest høyt glimmerinnhold

Dårlig sprengbarhet

og liten trykkstyrke. Bergartene er ofte karakterisert ved stor grad av

SPR = 0,56

anisotropi. Eksempel er krystalline skifre.

Tabell 4-4. Sammenstilling av aktuelle bergarters borbarhet og sprengbarhet (normalverdier). Alle tall
er hentet fra NTNU-Anleggsdrift (1998). Unntak: (*) er hentet fra geologisk rapport Rambøll (Rambøll,
2009), (#) er anslått fra tabell 4-3. Sprengbarhetsklassifikasjon er hentet fra NTNU (2008).

Bergart

DRI

Betegnelse

BWI

Betegnelse

Sprengbarhet

Amfibolitt

31 - 50

lav-middels

25 - 45

lav-middels

middels

Amfibolittisk gneis

36 - 51

lav-middels

33 - 49

middels-høy

dårlig-middels

Båndgneis (*)

45 - 60

middels-høy

20 - 40

lav-middels

middels

Gneis

37 - 54

lav-middels

32 - 51

middels-høy

dårlig-god

Granittisk gneis

44 - 61

middels-høy

30 - 42

middels

middels

Migmatitt

32 - 55

lav-middels

33 - 56

middels-høy

dårlig-middels (*)

Pegmatitt

45 - 81

middels-veldig høy

17 - 45

veldig lav-middels

god (#)

Øyegneis

39 - 50

lav-middels

38 - 52

middels-høy

dårlig-middels

Ut fra tallene presentert i tabell 4-4 kan følgende veiledende verdier for borbarhet angis:


For B-korridoren kan det forventes middels til høy borsynk i den granittiske gneisen,
og noe dårligere borsynk der man driver gjennom amfibolitt.



For C-korridoren må det forventes noe varierende borsynk, men noe bedre i
båndgneisen enn i migmatitten.



For F-korridoren kan det forventes borsynk tilsvarende båndgneis, middels til høy,
men også dårligere der man måtte påtreffe migmatitt.

Også her er det viktig å påpeke at verdiene kun er veiledende, og undersøkelser må gjøres
på de stedlige bergartene i senere planfase.
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4.4 Sulfidholdige bergmasser
Sulfidførende bergmasse vil i kontakt med luft og vann føre til dannelse av svovelsyre
(H2SO4) med den følge at metaller som aluminium løses ut. Aluminium er giftig for blant
annet fisk, spesielt stor torsk. Dette vil i sin tur gi sur avrenning og kan føre til skader på
miljøet og levende organismer. Jo mer sulfidholdig bergmasse som eksponeres, jo mer
sulfidmineraler vil forvitre i kontakt med vann og luft (ved sprengning øker dette arealet
betraktelig). Det er ikke på nåværende tidspunkt gjort undersøkelser for å avdekke eventuelt
innhold av sulfidholdig berg i planområdet. Det er tidligere gjort en kartlegging av sulfidrike
bergarter i områder rundt Kristiansand, Lillesand og Birkenes, men kartleggingen dekker
ikke planområdet for ny Kjevikveg. Feltarbeidet er gjennomført av Agder naturmuseum ved
geolog Frigstad (2009). I tillegg har Asplan Viak (2014a, 2014b) utarbeidet et notat med
vurdering av sulfidfjell i Hamrevannsområdet, samt en rapport med overvåkingsresultater av
bekker (Timenesbekken & Grobekken mfl.) med hensyn til sulfid/sulfat i Lauvåsen-området.
Kartet i figur 4-7 viser sonene der risikoen for å treffe på sulfid er stor. De aktuelle
korridorene for ny veg til Kjevik ligger utenfor påviste soner med høyt sulfidinnhold eller stor
risiko for sulfidsoner. Dette er likevel ikke nok for å kunne avvise muligheten for å påtreffe
sulfidholdig berg i planområdet. Mindre soner er ikke fanget opp av dette geologiske kartet
og kan forekomme. Fra geologisk kart fra kommunedelplan er det konkludert med at
sannsynligheten for å komme i kontakt med sulfidholdig fjell som krever særskilte tiltak er
svært liten, < 10 % (Asplan Viak, 2014a). Overvåkningen av bekkene viser lavt innhold av
sulfid, så lite at andre mineraler bufrer vannet og motvirker syretilførselen (Asplan Viak,
2014b). Det vil likevel være helt nødvendig å utrede et eventuelt sulfidproblem i senere
planfase da konsekvensene kan være alvorlige.

Figur 4-7. Utsnitt fra kart over sulfidholdig fjell i Kristiansands-regionen. Sort prikk er påviste soner
med høyt sulfidinnhold, mens rød farge indikerer områder med stor risiko for sulfidsoner. Ingen farge
antyder lav risiko. Kart utarbeidet av geolog Ole Fridtjof Frigstad (2009).
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4.5 Hydrogeologi
Vann forekommer på flere måter i bergmassen, med fritt bevegelig vann som det viktigste.
Permeabiliteten i norske fastlandsbergarter er neglisjerbar og det er derfor sprekkene og
kontakten mellom disse som har størst innflytelse på vannets bevegelighet.
Det er to større vann av betydning i planområdet, Hamrevann og Vesvann. I tillegg
kommer mindre bekker som drenerer til Topdalselva/-fjorden (figur 4-8). Bekkene følger
søkkene i terrenget som beskrevet i kapittel 4.1. Bekkene drenerer fra mindre vann- og
myrområder inne i planområdet, samt nevnte Hamrevann og Vesvann.

Figur 4-8. Oversikt over elvenettverket i planområdet. Hentet fra databasen ELVIS fra NVE.

Potensiell innlekkasje til tunnelnivå avhenger av kommunikasjonen mellom
sprekkene/sonene og konduktiviteten i disse. Dette kan kun undersøkes ved hjelp av
kjerneboring med vanntapsmålinger. Dette er ikke gjort for dette prosjektet per nå.
Slik linjene foreligger er linje F3 den mest kritiske med tanke på innlekkasje. Denne
linjen passerer flere brede soner (figur 7-8) som kommuniserer med Hamrevannet (ved pr.
ca. 1200-1600, se vedlegg 3). Grunnundersøkelser i disse sonene må gjøres i senere
planfase. Linjen F3 beskrives nærmere i kapittel 7.6. Det kan også bli aktuelt med tiltak i
forbindelse med passering av myrområdet ved Ve skole for linjen B3.
Det er kravene som settes til maksimal innlekkasje og ytre miljø (setninger, grunnvannssenking) som bestemmer et eventuelt injeksjonsopplegg for tunneler. Estimert
injeksjonsomfang for korridorene/linjene er svært usikkert, men det mest sannsynlige
behovet vil trolig komme for linjen F3 forbi Hamrevannet.
Fra NVE Atlas er det innhentet informasjon om vassdragene i planområdet. Databasen
REGINE (REGIster over NEdbørfelt) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge i
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nedbørfelt. Det er fire nedbørsfelt som influerer planområdet (figur 4-9). Det samlede
arealet for disse er 33,4 km2 og dem gjennomsnittlige årsmiddelavrenningen for de fire
enhetene er 25,6 l/s pr. km2. Dette gir en årlig middelvannføring på 0,85 m3/s (til
sammenligning er middelvannføringen i Otra 150 m3/s).

Figur 4-9. De fire REGINE-enhetene i Topdalsvassdraget med et samlet areal på 33,36 km2. Hentet fra
NVE Atlas. Rødt kryss er lokasjonen til værstasjonen på Kjevik.

Det er innhentet værdata fra klimadatabasen eKlima. Databasen driftes av Meteorologisk
Institutt og herfra kan man hente data fra alle værstasjoner som er eller har vært i drift.
Kjevik målestasjon er den som ligger nærmest planområdet og er lokalisert ved rullebanen
på sørsiden av flyplassen. Fra stasjonen er det hentet ut månedsnormaler for nedbør og
temperatur for perioden 1961–1990.
Årsnedbøren er 1299 mm og årsmiddeltemperaturen er 6,6 °C. Nedbøren er størst i
perioden september-november og lavest i april. Månedsmiddeltemperaturen er størst i
perioden juni-august. Infiltrasjon av vann i grunnen er neglisjerbar i desember-februar.
Nedbørsstatistikken som er vist i figur 4-10 er typisk for et kystklima, særlig Sør-Norge,
med mye nedbør utover høsten og tidlig vinter. Grunnvannsmagasinet tappes på våren og
utover sommeren og har derfor ett maksimums- og ett minimumsnivå i løpet av året.
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Månedsnormaler for nedbør og temperatur 1961 - 1990 (eKlima)
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Figur 4-10. Månedsnormaler for nedbør og temperatur i perioden 1961-1990.

4.5.1 Innlekkasjer
For gruntliggende (deler av) tunneler må innlekkasjer forventes å komme jevnt og som
spredte drypp som varierer med årstid og nedbørsmengder (figur 4-10). Problematikk og
utfordringer knyttet til lekkasjer vil være forbundet med kryssing av store soner som
kommuniserer med større vann.

4.6 Bergspenninger
Det er ikke utført spenningsmålinger i området. Det antas et rent gravitativt spenningsbilde i
området. Overdekningen for de mulige tunnelene er moderat til god. Sprak forventes ikke,
men kan forekomme selv ved relativ lav overdekning i regionen (Løset, 2006).

4.7 Skjæringer
Det er ikke gjort kartlegging i felt av høye bergskjæringer på nåværende plannivå. Det er kun
gjort en enkel kartstudie av høyder og lengder. En oversikt over tosidige skjæringer er gitt av
tabell 4-5, mens en oversikt over alle høye bergskjæringer er gitt i tabell 4-6.
Tabell 4-5. Oversikt over tosidige skjæringer (høyde > 10 m) langs linjene.
Linje

B3 (10000)
B4 (11000)
B6 (12000)
F1- A (17000)

Region sør

Pel fra
560
2280
2515
3660
635
2290
2540
635
2100
2510
635
2920

Pel til
780
2340
2630
3760
785
2380
2680
780
2145
2575
785
3100

Lengde (m)
220
60
115
100
150
90
140
145
45
65
150
180
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Tabell 4-6. Oversikt over alle bergskjæringer > 10 m for alle linjene. F3 (19000) er eneste linje uten
høye bergskjæringer.
Linje
Pel fra Pel til Lengde (m)
Side
Max høyde (m)
560
825
265
H
34
630
780
150
V
21
1070
1190
120
H
17
1425
1460
35
V
17
1530
1610
80
V
17
1670
1710
40
V
22
B3 (10000)
2260
2340
80
H
18
2280
2380
100
V
28
2410
2455
45
V
14
2505
2785
280
V
32
2515
2630
115
H
25
3650
3760
110
H
40
3660
3760
100
V
35
560
825
265
H
34
635
785
150
V
21
1060
1190
130
H
17
1425
1465
40
V
17
1525
1640
115
V
17
1665
1715
50
V
22
B4 (11000)
2285
2380
95
H
21
2290
2405
115
V
27
2435
3180
745
V
31
2540
2680
140
H
21
2710
2895
185
H
33
2920
2950
30
H
12
3065
3125
60
H
16
560
825
265
H
34
635
780
145
V
21
1060
1190
130
H
17
1420
1465
45
V
17
1530
1720
190
V
17
2070
2215
145
H
21
B6 (12000)
2100
2145
45
V
17
2270
2380
110
H
17
2425
2465
40
H
18
2475
2575
100
H
25
2510
2600
90
V
33
2810
2920
110
V
11
2960
3135
175
H
16
685
900
215
H
20
C5 (15000)
1240
1265
25
V
13
C6 (16000)
1310
1325
15
V
15
560
825
265
H
33
635
785
150
V
33
1070
1190
120
H
17
1430
1455
25
V
16
1575
1610
35
V
15
F1- A (17000)
1670
1715
45
V
20
2095
2185
90
H
20
2515
2560
45
V
15
2835
3100
265
V
43
2920
3135
215
H
20
3305
3330
25
V
14
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Det stilles spesielle krav til undersøkelser for bergskjæringer høyere enn 10 m. Slike
skjæringer skal som utgangspunkt settes i geoteknisk kategori 3. Der godt og forutsigbart
berg kan dokumenteres kan geoteknisk kategori 2 benyttes.
Sikkerhetsnivået i skjæringene bør være ensartet for hele vegstrekningen og
skjæringene bygges slik at rensk og annen sikring unngås de første 20 år fra åpning. Høye
skjæringer bør som hovedregel palles ned, og grøfteprofilet dimensjoneres etter hb 018.
Særlig høye skjæringer prosjekteres spesielt når endelig trasévalg er gjort. Berget bør
renskes minimum 2,0 m bakenfor topp skjæringskant. Tilstrekkelige arealer bør derfor
reguleres inn i neste planfase.

4.8 Skredfare
NVEs aktsomhetskart for steinsprang og snøskred viser potensielle utløsnings- og
utløpsområder for skred. Kartet sier ingenting om sannsynligheten. Kartet er først og fremst
et grunnlag for videre vurdering i arealplaner på kommuneplannivå. Kartet er utarbeidet ved
bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden gjenkjenner terrenget der utløsning
av skred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er utløpsområdet automatisk regnet ut. Det er
ikke gjort feltarbeid ved utarbeiding av kartet.
Som figur 4-11 viser er det ingen punkter innenfor planområdet som er markert som
potensielt skredfarlig når det gjelder steinsprang. For snøskred er det enkelte områder som
må undersøkes nærmere (figur 4-12). Aktsomhetskartet for kvikkleireskred dekker ikke
planområdet.

Figur 4-11. Aktsomhetskart for steinsprang (NVE, 2014).
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Figur 4-12. Aktsomhetskart for snøskred (NVE, 2014).

4.9 Generelt om korridorene
Tabell 4-7 viser en oversikt over hva de enkelte linjene inneholder av tunneler, portaler og
høye bergskjæringer. F3 har mest tunnel med 2060 m (70,8 % av trasélengde). B4 har 2120
m med høye bergskjæringer (53,3 % av trasélengde). F1-A har høyest andel dagsone.
Tabell 4-7. Fordeling av tunnel, portal og høye bergskjæringer for de aktuelle linjene.

Linje
B3 (10000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

4 000

550

50

1 520

1 880

13,8 %

1,3 %

38,0 %

47,0 %

2 120

1 855

53,3 %

46,7 %

1 590

2 650

37,5 %

62,5 %

% av trasélengde
B4 (11000)

3 975

% av trasélengde
B6 (12000)

4 240

% av trasélengde
C5 (15000)

3 550

% av trasélengde
C6 (16000)

3 400

% av trasélengde
F1-A (17000)

1 430

70

255

1 795

40,3 %

2,0 %

7,2 %

50,6 %

1 300

50

255

1 795

38,2 %

1,5 %

7,5 %

52,8 %

1 280

2 480

34,0 %

66,0 %

3 760

% av trasélengde
F3 (19000)
% av trasélengde

Region sør
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Dagsone

2 000

60

765

70,8 %

2,1 %

27,1 %
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5 B-korridor
B-korridoren er det nordlige alternativet og har tre alternative linjer, hvorav én med kort
tunnel. Dette alternativet er det eneste som fortsetter vest for rullebanen etter passering av
Topdalselva. Korridoren er vist i figur 5-1.

Figur 5-1. Oversiktskart over B-korridoren.

5.1 Berggrunnsgeologi
Det er observert to bergartstyper i linjen, henholdsvis granittisk gneis og amfibolitt.
Bergartene utgjør deler av det såkalte Agderkomplekset av gang- og dypbergarter fra
mellomproterozoisk tid. Granittisk gneis er rødlig og middels til grovkornet bergart uten
tydelig tegn til foliasjon (figur 5-2). Den lar seg nærmest forveksle med
opprinnelsesbergarten granitt, men er i noe ulik grad deformert. Lokalt opptrer mer
grovkornet og porøs granittisk gneis i retning pegmatitt. Hovedtrenden som observeres er
likevel en relativ massiv bergart uten særegne metamorfe strukturer.
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Figur 5-2. Granittisk gneis, ved påhugg sør Ormlia. Foto: Einar Vie.

Amfibolitt opptrer langs hele linjen som sterkt folierte og finkornete «lag» i gneisen.
Opprinnelig har dette vært basaltiske gangbergarter i granitten, men viser i motsetning til
gneisen tydelige metamorfe strukturer og entydig foliasjon. Mektigheten på amfibolitten er
sterkt varierende fra 40-50 cm og opptil mange meter. Enkelte steder er mektigheten uviss.
Granittisk gneis lokaliseres typisk i kollene ved Ormliheia, Kalvåsen og i bergryggen mellom
Gjersdalen og Dønnestadveien. Amfibolitten er observert som lag i gneisen og påtreffes i
begge påhuggene samt i området ved Ve skole (figur 5-6).
Granittisk gneis og amfibolitt har typisk tre sprekkesett. Disse er (figur 5-3 til 5-5):
1. NV-SØ til VNV-ØSØ, slakt fall (15°-20°) mot S/SV (foliasjonsparallelle sprekker).
2. NV-SØ til NNV-SSØ, steilt fall (70°-90°) mot SV og NØ.
3. NNØ-SSV til NØ-SV, steilt fall (60°-85°) mot SØ/NV.
For amfibolitten er den mest utpregede sprekkeorienteringen den parallelle foliasjonen.
Mens foliasjonens strøkretningen varierer noe er fallretningen nokså flattliggende og mellom
15°-20°. Sprekketettheten langs foliasjonen varierer fra få cm og opptil 20-30 cm.
Sprekkeflatene er plane og det observeres sprekkeflater med dårlig friksjon.
Gneisen viser oppsprekking som avlastningssprekker. Her er det to vertikale
sprekkesett og et subhorisontalt sprekkesett. Sprekkeavstander er fra 1-2 m for de vertikale
sprekkesettene og typisk 0,5-1 m for det subhorisontale. Lokalt viser gneisen variasjoner
mot tettere oppsprekking. Sprekkeflatene er ru og bølget og uten tegn til sprekkefylling.
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Figur 5-3. Viser alle målinger gjort langs B-linjenes tunneler. Vist som polplott. Tunnelenes orientering
vist som trendlinjer.

Figur 5-4. Viser alle målinger langs B-linjenes tunneler. Vist som konturert plott. Tunnelenes
orientering vist som trendlinjer.
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Figur 5-5. Alle målinger langs B-linjenes tunneler. Viser dominerende retninger. Tunnelenes
orientering vist som trendlinjer.

Figur 5-6. Påhuggsområdet ved Ormlia. Bergarten er amfibolitt. Se også bergartsgrensen mot
granittisk gneis midt i bildet til høyre. Foto: Einar Vie.
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5.2 Topografi og løsmasser
I hele området antas det å være et tynt vegetasjonsdekke. Bergblotninger registreres hyppig,
men det finnes myrlendte områder hvor dybde til fjell er mer usikker. Linjen krysser under
kollene Ormliheia og Kalvåsen. Mellom kollene er det en tydelig forsenkning i terrenget ved
Ve skole.

5.3 Svakhetssoner
Større regionale svakhetssoner i området har strøk NV-SØ som er omtrentlig parallelt med
tunneltraséen. Langs traséen viser dette seg som steile bergvegger langs flanken av
Ormliheia og Kalvåsen. Det myrlendte området rett vest for traséen ligger langs en
forsenkning som stryker NV-SØ. Gjersdalen derimot, og til dels også det flate området ved
Ve skole, utgjør forsenkningssoner mer Ø-V og ligger med stor vinkel til traséen. Vedlegg 3
viser fire kartlagte soner over tunneltrasé. Disse har strøk ca. NNV-SSØ til NV-SØ (brede
soner) og NØ-SV (smale soner).

5.4 Ingeniørgeologi
Det kartlagte sprekkesystemet er vist i figur 5-3 til 5-5. Det mest optimale er at tunnelaksen
har størst mulig skjæringsvinkel med markerte sprekkesett. For tunnelen under Ormliheia og
Kalvåsen er det registrert ett steilt sprekkesett som følger tunnelaksen. Dette er ugunstig
med tanke på stabilitet og kan føre til økt sikringsomfang. Foliasjonen, som har slakt fall
mot sør, kan definere hengen i tunnelen.
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5.5 Linje 10000 (B3)
5.5.1

Beskrivelse av trasé

Linjen starter ved rundkjøringen ved Ravnåstjønn, fortsetter mot NØ og drar seg rundt
Eiesdalstjønn. Linjen fortsetter mellom Vesvann og Hamrevann i en nordvestlig retning før
den drar seg mot nord og går i tunnel forbi Ve skole (figur 5-7). Linjen har en stor andel
høye bergskjæringer (38,0 %). Tabell 5-1 gir en enkel oversikt over linjens innhold når det
gjelder tunneler, portaler, høye bergskjæringer og dagsone. Linjen følger de andre B-linjene
frem til pr. ca. 1700. Plan- og profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 5-7. Oversiktstegning linje B3.

Tabell 5-1. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
B3 (10000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

4 000

550

50

1 520

1 880

13,8 %

1,3 %

38,0 %

47,0 %

% av trasélengde

5.5.2

Dagsone

Tunnel

Tunnelen i linjen B3 er totalt ca. 600 m lang (inkludert portaler). Fjelltunnelen er 550 m lang
og er vist i figur 5-8 på et relieffkart. Den er planlagt med sørlig påhugg ved pr. 3030 (start
fjelltunnel) ved Ormlia og nordlig påhugg ved pr. 3580 (slutt fjelltunnel) ved Gjersdalen.
Påhugget i sør har sålenivå på ca. kote 25, men det nordlige påhugget har sålenivå på ca.
kote 10. Tunnelen går på synk hele veien (henholdsvis -5,00 % og -0,50 % med et brekk ved
pr. 3276) og krysser under bergkollene Ormliheia og Kalvåsen.
Mellom kollene, ved Ve skole, er det tydelige forsenkninger i terrenget.
Bergoverdekning under kollene er typisk 20-30 m. I forsenkningssonen ved Ve skole
reduseres fjelloverdekningen ned mot ca. 8-10 m. Det planlegges med 15 m tykk
bergstabbe mellom tunnelløpene.
Med en ÅDT på 15 000 i dimensjoneringsåret 2040 skal tunnelen i henhold til hb 021
bygges som toløpstunnel med profil T9,5 (tunnelklasse E). Antatte sikringsklasser for
tunnelen er angitt i tabell 5-2.
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Tabell 5-2. Fordeling av sikringsklasse for ett løp, tall oppgitt i meter.
Sikringsklasser iht hb 021
Linje
I
II
III
IV
V
380
120
B3

VI

Figur 5-8. Tunnelen i linje B3 tegnet inn på relieffkart. Vegnettet bestående av Rv 451, Rv 41, Rv 420
og E18 er også vist.

5.5.3

Skjæringer

Linjen har totalt 1520 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på 13 skjæringer med
lengder fra 30-40 m og opp mot 280 m. Andelen bergskjæringer er 38,0 % av traséens
lengde. Det er ikke gjort detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 5-3 gir en oversikt
over hvor de høye bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
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Tabell 5-3. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje

B3 (10000)

5.5.4

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

560

825

265

H

34

630

780

150

V

21

1070

1190

120

H

17

1425

1460

35

V

17

1530

1610

80

V

17

1670

1710

40

V

22

2260

2340

80

H

18

2280

2380

100

V

28

2410

2455

45

V

14

2505

2785

280

V

32

2515

2630

115

H

25

3650

3760

110

H

40

3660

3760

100

V

35

Registreringer og vurderinger langs trasé

Pr. 2990 – 3040 Påhuggsområdet ved Ormlia
Linjen berører direkte et nyoppført bolighus og en låvebygning tett inntil hvor tunnelportalen
er lagt ved pr. 2990. Østre tunnelløp krysser med mindre enn 10 m fjelloverdekning under
bolighuset. Det er et tynt løsmassedekke og delvis plen (hage) i påhuggsområdet, men mye
bergblotninger av både granittisk gneis og amfibolitt. Det forløper en svakhetssone parallelt
traséen midt mellom løpene som er synlig i terrenget fra pr. 3000-3150 (se vedlegg 4).
Overflaten av Ormliheia utgjøres i hovedsak av gneis, men ved selve påhuggsområdet og
langs høydekoten hvor tunneltraséene ligger er det påvist amfibolitt.

Figur 5-9. Påhuggsområdet ved Ormlia (pr. 2990). Foto: Einar Vie.

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

32

B-korridor

Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg
Ingeniørgeologisk rapport
Pr. 3000-3130 Svakhetssone
Parallell svakhetssone midt i tunneltraséen. Bredden på sonen er ca. 10-20 m.
Pr. 3040-3290 Ormliheia

Fra påhuggsområdet krysser tunnelen under sideflanken av en mindre kolle ved Ormliheia.
Den høyeste delen av kollen er i hovedsak blottlagt berg av granittisk gneis, men langs
sideflanken av kollen sees bergartsskille ved ca. kote 50 hvor det er et mektig lag med
amfibolitt. Mektigheten på dette laget er uviss, men den blottlagte delen er mangfoldige
meter. Amfibolitt sees også i enkelte blotninger mot Ve skole. Terrenget over østre løp ligger
på rundt kote 50, mens hengen i tunnelen ligger mellom kote 20-30 som gir en
bergoverdekning på mellom 20-30 m. For vestre løp er overdekningen noe større. Terrenget
langs linjen er i hovedsak dekket med løsmasser, men med jevnlige bergblotninger.
Vurdering
Fjellpåhugget ved Ormlia er på kartet tegnet inn ved ca. pr. 3000, men for å oppnå et
antatt sikkert påhugg bør det minimum være 5 m fjelloverdekning. Fjellpåhugget bør
da trekkes frem til 3025-3030 for begge løpene. Det er noe løsmasser i
påhuggsområdet, men grunnet mye bergblotninger i området antas
løsmassemektigheten å være begrenset. Østre tunnelløp krysser under et bolighus
med ca. 10 m bergoverdekning ved pr. 3040. Dette er fullt mulig, men det vil bli satt
strenge rystelseskrav fastsatt etter NS 8141. Besiktigelse må utføres i forkant og
målinger følges opp i anleggsperioden.
Antatt svakhetssone som forløper midt i tunneltraséen mellom påhugget og til ca.
pr. 3140 antas å utgjøre steil sprekkekonsentrasjon. Grunnet noe løsmasser i
terrenget er det vanskelig å tolke berget og gi noen sikker prognose for
bergkvaliteten, men en bør forvente noe redusert bergkvalitet inn mot stabben
mellom løpene langs denne strekningen.
Pr. 3290-3380 Ve Skole
Mellom pr. 3290-3380 i området ved Ve skole er det en tydelig forsenkning i terrenget.
Dette følger en bred forsenkning med strøk Ø-V hvor skoleområdet ligger. Tunneltraséen
krysser tett inntil og delvis under østre del av skolebygningen. Helt inntil tunneltraséen i øst
ligger en forsenkning med strøk N-S med myrlendt terreng og våtmarksområdet.
Våtmarksområdet står i nær forbindelse med et nærliggende mindre tjern i området
(Vestjønn). Her må det tas høyde for at myra kan dreneres ut og eventuelle tiltak må gjøres.
Her er profilhøyden på tunnelen lagt på kote 11-12 m, mens terrenget går ned mot kote 30.
Dette tilsvarer ca. 10 m terrengoverdekning over tunnelhengen. Det er gjort fjellkontrollboringer i dette området rundt skolebygningen (vedlegg 2) og disse viser at
fjellkoten ligger rundt 28-30 m, men ved et borpunkt 106 er fjellkoten på 24,9 m. Dette
punktet ligger få meter vest for vestre tunnelløp ved pr. 3340. I området ved Ve skole går
terrenget tydelig av ved mot kote ca. 30. Se også vedlegg 5 for tverrprofiler Ve skole.
Tunnelen krysser under en lav høyderygg hvor det er i hovedsak blottlagt berg. Her sees
tydelig at lagene av amfibolitt som flattliggende «ganger» i gneisen (figur 5-10). Ved pr.

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

33

B-korridor

Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg
Ingeniørgeologisk rapport

3300 krysser en smal svakhetssone omtrent vinkelrett tunnelaksen. Bredden på sonen
er < 1 m. Det er gjennomført befaring av krypkjeller under deler av skolen (den delen som
ligger mot tunneltraséen). Det er ikke påvist berg under skolen, men står på en ringmur
antatt fundamentert på berg.

Figur 5-10. Tolket profil Ve skole ved pr. 3300.

Vurdering
Inn mot Ve skole avtar bergoverdekningen betraktelig og mellom pr. 3280-3370
ligger den mellom 8-15 m. Ved pr. 3300 krysser traséen en smal og steil
sprekkesone. Denne ligger vinkelrett på traséen og noe redusert bergkvalitet, jf. tett
oppsprekking, vil trolig merkes. Bredde ca. 1 m.
Grunnboringsdataene fra Ve skole viser generelt liten løsmassemektighet (opptil ca.
2 m), men ved borpunkt 106 (vedlegg 2), ble det boret 6 m før fjell ble påtruffet.
Samtidig viste borloggen dårlig berg de første meterne det ble boret i fjell. Borpunkt
106 ligger kun ca. 2-3 m utenfor linjen ved pr. 3340.
Vestre løp krysser under den ene sidebygningen av Ve skole mellom pr. 3295-3310.
Her ligger terrengkoten inntil skolebygget på ca. 31-32 m og hengen i tunnelen på
20 m som gir ca. 10 m terrengoverdekning. Gulvet i skolebygget ligger derimot ca.
1 m under terrenget på utsiden ved ca. kote 30 og man bør da anta at selve bygget er
noe undersprengt, som reelt gir at bergoverdekningen trolig ikke er større enn ca.
8 m. Det er uvisst i hvilken bergart tunnelen vil gå i, men bergblotningene rundt
skolen er amfibolitt. Ved kryssing under skolebygget vil det bli sannsynlig bli

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

34

B-korridor

Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg
Ingeniørgeologisk rapport

påkrevet svært forsiktig sprenging og påfølgende tung sikring i form av systematisk
sprøytebetongbuer eller eventuelt full utstøpning. Kryssingen under skolebygget
vurderes likevel som gjennomførbart.
Helt inntil traséen i vest ligger et myrlendt område med nær tilknytning til
Jerdalstjønn. Det må tas høyde for innlekkasjeproblemer på store deler av traséen
som ligger inntil myrområdet. Spesielt i de områdene hvor tunneltraséen har liten
bergoverdekning og berget liten innspenning. Her er det fare for åpne
sprekkesystemer med dertil god vannledningsevne. Tetting ved injisering i tunnel
med lav bergoverdekning kan være problematisk. Potensiell grunnvannsenkning og
eventuelle setningsskader vil trolig sette strenge innlekkasjekrav. I de videre
arbeidene bør lekkasjeproblemer/tettingsmetode og vurdering/sårbarhetsanalyse av
ytre miljø utredes nærmere. Det vil bli satt strenge rystelseskrav fastsatt etter NS
8141. Besiktigelse må utføres i forkant og målinger følges opp i anleggsperioden.
Pr. 3300 Svakhetssone Ve skole
Vinkelrett på traséen krysser en smal forsenkning/sprekkesone. Bredden er mindre enn 1 m.
Ve skole ligger i en bred «dal» eller innbuktning mellom kollene Ormliheia og Kalvåsen. Her
er terrenget er relativt flatt. Bredden på denne sone som traséen krysser er ca. 100 m.
Pr. 3380-3460 Svakhetssone
En svakhetssone stryker omtrent parallelt med østre tunnelløp. Bredden på sonen er ca.
10 m.
Pr. 3390-3560 Kalvåsen
Tunneltraséen krysser videre under Kalvåsen. Her stiger bergoverdekningen til over 20-30 m
før den igjen avtar ned mot Gjersdalen. Det er enkelte kryssende svakhetssoner og steile
avsatser i terrenget med typisk orientering Ø-V, se vedlegg 4. Terrenget over tunnelen er
mye løsmassedekke og noen steder våtmark, nærmest myraktig.
Pr. 3560-3650 Gjersdalen og påhugg nord
Traséen var tiltenkt å krysse under Gjersdalen. Her er det dyrket mark uten bergblotninger.
Det er foretatt fjellkontrollboringer langs traséen. Disse målingene er vist i vedlegg 2.
Fjellkontrollmålingene viser at fjellkoten ved pr. ca. 3560 ligger på 31 m, men at denne
synker jevnt til kote 15 ved pr. 3650. I samme området ligger hengen i tunnelen på kote ca.
18-19 som betyr at det ikke er bergoverdekning i deler av traséen som krysser jordet.
Nordlig påhugg var tidligere tegnet inn ved pr. 3750, med tunnel under Gjersdalen og
påhugg ved Dønnestadveien, men påhugget er flyttet frem til pr. 3580, se vedlegg 4.
Vurdering
De boringene som er gjort langs linjen i Gjersdalen tilsier at det kan etableres et
påhugg ca. mellom borpunkt 210-211, se vedlegg 2. Dette tilsvarer mellom pr.
3570-3590. Fjellkoten på borpunkt 210 ligger på snaue kote 32 m og 26 m ved
borpunkt 211. Hengen på tunnelen ligger på ca. kote 20. Det anbefales derfor å
legge bergpåhugget ved pr. 3580, som tilsvarer en bergoverdekning mellom 6-12 m.
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Pr. 3660-3760 Bergrygg ved Dønnestad

Etter Gjersdalen krysser tunneltraséen gjennom en smal bergrygg. Her er det i hovedsak mye
blottlagt berg og ryggen har topp på kote 45 (CL ligger på ca. kote 10). Legges traséen i
dagen forbi ryggen vil det bli en høy skjæring (ca. 40 m). Bergryggen har orientering
vinkelrett på traséen.

Figur 5-11. Ve skole, sidefløyen der tunnelen skal krysse under. Foto: Ole Chr Ødegaard.

Figur 5-12. Grunnundersøkelser viser at det ikke er mulig å lage tunnel under Gjersdalen.
Foto: Ole Chr Ødegaard.
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5.6 Linje 11000 (B4)
5.6.1

Beskrivelse av trasé

Linjen starter ved rundkjøringen ved Ravnåstjønn, fortsetter mot nordøst og drar seg rundt
Eiesdalstjønn. Linjen går så mellom Vesvann og Hamrevann i en nordvestlig retning før den
passerer nord for Huseheia og sørvest for Ve skole (figur 5-13). Linjen har en stor andel
høye bergskjæringer (53,3 %). Tabell 5-4 gir en enkel oversikt over linjens innhold når det
gjelder tunneler, portaler, høye bergskjæringer og dagsone. Linjen følger de andre B-linjene
frem til pr. ca. 1700. Plan- og profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 5-13. Oversiktstegning linje B4.

Tabell 5-4. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
B4 (11000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

3 975

% av trasélengde

5.6.2

Dagsone

2 120

1 855

53,3 %

46,7 %

Tunnel

Linjen har ingen tunneler.

5.6.3

Skjæringer

Linjen har totalt 2120 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på 13 skjæringer med
lengder fra 30-40 m og opp mot 750 m. Andelen bergskjæringer er 53,3 % av traséens
lengde. Det er ikke gjort detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 5-5 gir en oversikt
over hvor de høye bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
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Tabell 5-5. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje

B4 (11000)

5.6.4

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

560

825

265

H

34

635

785

150

V

21

1060

1190

130

H

17

1425

1465

40

V

17

1525

1640

115

V

17

1665

1715

50

V

22

2285

2380

95

H

21

2290

2405

115

V

27

2435

3180

745

V

31

2540

2680

140

H

21

2710

2895

185

H

33

2920

2950

30

H

12

3065

3125

60

H

16

Registreringer og vurderinger langs trasé

Det er ikke gjort feltkartlegging av linjen da den ikke inneholder tunnel.
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5.7 Linje 12000 (B6)
5.7.1

Beskrivelse av trasé

Linjen starter ved rundkjøringen ved Ravnåstjønn, fortsetter i nordøstlig retning før den drar
mot nordvest etter å ha passert Eiesdalstjønn ved pr. 1000-1200. Linjen fortsetter mellom
Vesvann og Hamrevann i en nordvestlig retning før den passerer sørvest for Huseheia og Ve
skole (figur 5-14). Linjen følger B6 frem til pr. ca. 2700 og har en stor andel høye bergskjæringer (37,5 %). Tabell 5-6 gir en enkel oversikt over linjens innhold når det gjelder
tunneler, portaler, høye bergskjæringer og dagsone. Linjen følger de andre B-linjene frem til
pr. ca. 1700 og linje F1-A frem til pr. ca. 2700. Plan- og profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 5-14. Oversiktstegning linje B6.

Tabell 5-6. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
B6 (12000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

4 240

% av trasélengde

5.7.2

Dagsone

1 590

2 650

37,5 %

62,5 %

Tunnel

Linjen har ingen tunneler.

5.7.3

Skjæringer

Linjen har totalt 1590 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på 13 skjæringer med
lengder fra 40-50 m og opp mot 265 m. Andelen bergskjæringer er 37,5 % av traséens
lengde. Det er ikke gjort detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 5-7 gir en oversikt
over hvor de høye bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
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Tabell 5-7. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

560

825

265

H

34

635

780

145

V

21

1060

1190

130

H

17

1420

1465

45

V

17

1530

1720

190

V

17

2070

2215

145

H

21

2100

2145

45

V

17

2270

2380

110

H

17

2425

2465

40

H

18

2475

2575

100

H

25

2510

2600

90

V

33

2810

2920

110

V

11

2960

3135

175

H

16

B6 (12000)

5.7.4

Registreringer og vurderinger langs trasé

Det er ikke gjort feltkartlegging av linjen da den ikke inneholder tunnel.

5.8 Oppsummering/konklusjon av korridor
B–korridoren er det nordlige alternative med i alt tre mulige linjevalg. For linje B3 planlegges
en kort tunnel (ca. 530-550 m lang) fra Ormliheia, under Ve skole og til Gjersdalen.
Tunnelen ble i utgangspunktet planlagt å krysse under Gjersdalen og med påhugg ved
Dønnestadveien, men utførte fjellkontrollboringer i Gjersdalen viste at det her ikke var
tilstrekkelig med overdekning for fjelltunnel. Ved kryssing under Ve skole er det også
begrenset bergoverdekning, men tunnelen anses som gjennomførbar. Det vil likevel bli
krevende og kostbart å drive tunnelen i dette området siden bergoverdekningen blir ned mot
7-8 m ved kryssing under sidefløyen til skolen. Det vil bli satt strenge rystelseskrav fastsatt
etter NS 8141. Besiktigelse må utføres i forkant og målinger følges opp i anleggsperioden.
I tillegg er det et myrlendt og vått område helt inntil skolen og tunnellinjen, som
medfører fare for innlekkasje. Siden tunnelen ligger såpass grunt i dette området kan det bli
utfordrende og kostnadsdrivende å få tunnelen tilstrekkelig tett for å tilfredsstille
innlekkasjekravene som blir satt.
I neste planfase blir det derfor viktig å utrede nærmere hvilken bergkvalitet en har på
tunnelnivå under skoleområdet, gjerne i form av kjerneboring. I tillegg vil det bli viktig å få
utført en grundig hydrogeologisk undersøkelse som vurderer innlekkasjefare og
konsekvenser for ytre miljø. Tekniske løsninger for både driving og tetting vil være viktig å
utrede nærmere.
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6 C-korridor
C-korridoren er det sørlige alternativet og har to alternative linjer, begge med tunnel.
Korridoren følger dagens Rv 41 til Bjønndalen før den går inn i fjellet med to ulike
tunneltraséer. Etter passering av Topdalselva går linjen sør for rullebanen. Korridoren er vist
i figur 6-1.

Figur 6-1. Oversiktskart over C-korridoren.

6.1 Berggrunnsgeologi
I følge NGUs berggrunnskart, Høvåg 1: 50 000 (Padget, 1994), går alle C-linjene gjennom
migmatitt tilhørende Agderkomplekset. Dette er omdannede sedimenter fra
mellomproterozoisk tid. Denne bergartsbestemmelsen stemmer i stor grad overens med
registreringene i felt, men kartleggingen langs de to linjene viser vekslinger/graderinger
mellom dominerende migmatittisk og en mer skifrig, båndet gneis. Lokalt registreres det
øyestruktur i gneisen og gneisen er stedvis registrert med en svakt utviklet foliasjon.
Pegmatitter er registrert jevnlig i området, oftest som kropper, men også som ganger.
Kvartsganger registreres også.
Området er generelt preget av mye folder og med en relativt stor variasjon i
sprekkeorienteringer. Dette kommer til utrykk når orienteringsregistreringene plottes
sammen. Generelt kan det sies at foliasjonens orientering varierer en del gjennom området.
Registreringer langs C-linjene viser strøkretning for foliasjonen mellom 150°-240° med fall
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mellom 15°-40°. Foliasjonen er heller ikke like uttalt overalt, men langs store deler av
traséene er skifrigheten i bergarten tydelig og det er gjerne en markert benkning i bergarten.
Det ble gjennomgående registrert lite forvitring og få slepper med sleppefyll, men
dette er naturlig siden registeringene stort sett ble gjort i naturlige blotninger. Nylig
frigravde skråninger i nærheten derimot, viser stedvis sterkt forvitret dagfjell og slepper med
gjennomforvitret/desintegrert berg med antatt mektighet i dm-skala.
Sprekkeregistreringene kan deles inn i tre sett av orienteringer, ett som følger foliasjonen i
bergarten og to steile sett som står ortogonalt. I tillegg kommer sprekker med andre
orienteringer og stedvis kan sprekkeutvalget grupperes i fire sett i tillegg til villsprekker og
enkeltslepper med andre orienteringer. De to steile settene fremkommer når samtlige
målinger fra traséområdet plottes sammen. De tre sprekkesettene kan beskrives slik (figur
6-2 til 6-4):
1. SSØ-SSV, fall 15-40° mot VSV-NV (foliasjonsparallelle sprekker). Typisk
sprekkeavstand 0,5-2 m, men tettere oppsprekking i soner med sprekkeavstand ned
mot 0,15m opptrer forholdsvis hyppig, plane til bølgete, ru, utholdende.
2. NNØ-SSV, fall 85-90° mot ØSØ og VNV. Utholdende, plane, ru. Typisk sprekkeavstand er 0,5-2 m.
3. VNV-ØSØ, fall 70-90° mot NNØ og SSV. Plane til bølgete. Begrenset utholdenhet,
stoppes gjerne av sprekkesett 2. Ru. Typisk sprekkeavstand 0,5-2 m.

Figur 6-2. Viser alle målinger gjort langs C-linjene. Vist som polplott. Tunnelenes orientering vist som
trendlinjer.
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Figur 6-3. Viser alle målinger langs C-linjene. Vist som konturert plott. Tunnelenes orientering vist
som trendlinjer.

Figur 6-4. Alle målinger langs C-linjene. Viser dominerende retninger. Tunnelenes orientering vist som
trendlinjer.
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6.2 Topografi og løsmasser
I hele området antas det å være et tynt vegetasjonsdekke. Bergblotninger registreres hyppig,
men det finnes enkelte myrlendte områder hvor dybde til fjell er mer usikker. Linjen krysser
under en del markante forsenkninger i starten, før terrenget avtar slakt mot påhugget i nord.

6.3 Svakhetssoner
Topografien er dominert av stort sett utholdende søkk med orientering VNV-ØSØ til NV-SØ.
Felles for de fleste søkkene som krysser linjene er stort sett relativt skarpe avgrensninger
med steile vegger på begge sider. Der er noen unntak hvor én av veggene er steil mens den
andre faller rundt 40°-50°. Samtlige markerte søkk i terrenget tolkes som svakhetssoner,
hovedsakelig steile. Kjernen i sonene er stort sett dekket med løsmasser og dermed ikke
mulig å beskrive videre.

6.4 Ingeniørgeologi
Det ble gjort noen registreringer av Q-parametere i nylig avgravde skråninger nær C-linjenes
påhugg i sør. Ved opptelling av sprekker per m³ ble det typisk registrert 4-7 sprekker/m³,
men i soner med tettere oppsprekking kunne tallet komme opp i 10 sprekker/m³. Dette
tilsvarer et oppsprekkingstall (RQD) på mellom 75-100. Dette samsvarer med registrerte
RQD-verdier fra samme området som typisk ligger mellom 70-90, men det ble registrert
verdier både over og under disse. Overslag Q-verdi:
11,25-30
Q-verdier på 11-30 tilsvarer sikringsklasse I i henhold til hb 021 Vegtunneler. Mesteparten
av tunnelen har orientering N-S, og har dermed gunstig vinkel til de registrerte
sprekkesettene (og svakhetssoner). Sprekkesett 2 tenderer til å følge tunnelaksen, men
tunnelen har god vinkel til det mest markante sprekkesettet (sprekkesett 3).

6.5 Linje 15000 (C5)
6.5.1

Beskrivelse av trasé

Linjen følger omtrentlig dagens Rv 41 fra avkjørselen ved Timenesbakken til ca. 300 m nord
for rundkjøringen ved Lauvåsen/Hånes (pr. ca. 1350). Herfra drar linjen seg inn mot en steil
fjellvegg og inn i en 1430 m lang fjelltunnel før den kommer ut i dagen ved Topdalselva
(figur 6-5). Linjen har liten andel høye bergskjæringer (7,2 %). Tabell 6-1 gir en enkel
oversikt over linjens innhold når det gjelder tunneler, portaler, høye bergskjæringer og
dagsone. Linjen følger C6 (16000) frem til det sørlige påhugget. Herfra og mot Topdalselva
ligger tunnelen øst for C6. Det skiller ca. 220 m fra påhugg C5 til påhugg C6. Plan- og
profiltegning er vist i vedlegg 1.
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Figur 6-5. Oversiktstegning linje C5.

Tabell 6-1. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
C5 (15000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

3 550

1 430

70

255

1 795

40,3 %

2,0 %

7,2 %

50,6 %

% av trasélengde

6.5.2

Dagsone

Tunnel

Tunnelen i linje C5 er totalt ca. 1500 m lang (inkludert portaler). Fjelltunnelen er 1430 m
lang og er vist i figur 6-6 på et relieffkart. Den er planlagt med sørlig påhugg ved pr. 1645
(start fjelltunnel) og nordlig påhugg ved pr. ca. 3075 (slutt fjelltunnel). Påhugget i sør har
sålenivå på ca. kote 15, mens påhugget i nord har såle på ca. kote 16. Tunnelen har et
høybrekk ved pr. 2490. Stigningen er 0,75 % og -1,00 % inn mot høybrekket.
Overdekningen stiger forholdsvis raskt i begge påhuggene, spesielt i sør. Terrenget
over tunneltraséen ligger på kote 50-110 (unntatt i påhuggsområdene), det vil si stort sett
over 30 m overdekning (inkludert løsmassemektighet). Gjennomsnittlig overdekning er ca.
50 m (inkludert løsmassemektighet).
Med en ÅDT på 15 000 i dimensjoneringsåret 2040 skal tunnelen i henhold til hb 021
bygges som toløpstunnel med profil T9,5 (tunnelklasse E). Antatte sikringsklasser for
tunnelen er angitt i tabell 6-2.
Tabell 6-2. Fordeling av sikringsklasse for ett løp, tall oppgitt i meter.
Sikringsklasser iht hb 021
Linje
I
II
III
IV
V
1230
200
C5
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Figur 6-6. Tunnelen i linje C5 tegnet inn på relieffkart. Vegnettet bestående av Rv 451, Rv 41, Rv 420
og E18 er også vist.

6.5.3

Skjæringer

Linjen har totalt 255 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på tre skjæringer med
lengder fra 15-215 m. Andelen bergskjæringer er 7,2 % av traséens lengde. Det er ikke gjort
detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 6-3 gir en oversikt over hvor de høye
bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
Tabell 6-3. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje
C5 (15000)

6.5.4

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

685

900

215

H

20

1240

1265

25

V

13

1310

1325

15

V

15

Registreringer og vurderinger langs trasé

Pr. 1610-1700 Påhugg sør
Observert urmasser med for en stor del ukjent mektighet (figur 6-7). Blokkstørrelsen i ura
varierer fra dm³ til flere m³, men domineres av grove blokker med både kubisk og skiveform.
Urmassene stammer fra et steilt brattheng med strøk NØ-SV som krysser linjen ved profil
1710. Det er registrert fast fjell innimellom urmassene, særlig øst for påhugget/traséen.
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Vurdering
Påhugget må kanskje skyves noen meter lengre nord for å få en akseptabel
overdekning på minimum 5-7 m, men samtidig bør det etableres sør for pr. 1650 for
dermed å unngå den bratteste delen av ura. Mektigheten til ura og dybden til fjell bør
kartlegges. Bergveggen som krysser ved pr. 1710 avgrenser sannsynligvis en større
svakhetssone og bergkvaliteten bør undersøkes ytterligere. Blokkstørrelsen i ura
indikerer RQD på opp mot 90.

Figur 6-7. Ura ved påhugget i sør. Sett mot N. Foto: Ole Nesse.

Pr. 1820-1850
Antatt svakhetssone som opptrer som et 5-15 m bredt søkk i terrenget med en ukjent
løsmassemektighet i sonen. Mot nord avgrenses sonen av en steil vegg med orientering
092/80. I sør er grensen mindre uttalt i form av en skrent med orientering rundt 270/45.
Vurdering
Søkket i terrenget tolkes som en steil svakhetssone. Ytterligere undersøkelser må
utføres for bedre å kunne beskrive sonen og dens implikasjoner for tunneldriving og
stabilitet.
Pr. 1895-1905
Antatt svakhetssone som opptrer som et 10 m bredt, NV-SØ orientert søkk i terrenget,
avgrenset av steile sidevegger (fall på 75°-85°). Tre sprekkesett dominerer hvorav ett stryker
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parallelt svakhetssonen. Foliasjonsparallelle sprekker opptrer i soner tett med avstand ned
mot 0,15 m. Fast fjell er registrert stedvis, men stort sett er det løsmassedekke i sonen med
ukjent mektighet. Overdekningen, inkludert løsmasser, er ca. 45 m.
Vurdering
Søkket tolkes som en steil svakhetssone. Bergkvaliteten i sonen er ukjent. Videre
undersøkelser må vurderes seinere.
Pr. 2360-2380
Antatt svakhetssone med bredde 5-15 m, orientert NV-SØ. Sonen er avgrenset i nord av en
steil skrent, mens den i sør grenser mot en skråning som faller ca. 45° mot N. Også her
registreres tre sprekkeretninger. Foliasjonsparallelle sprekker har i soner avstand ned mot
0,10 m. Overdekningen er ca. 50 m ved kryssingen av sonen.
Vurdering
Søkket tolkes som en svakhetssone. Fallet på sonen er usikkert, det kan være steilt,
men kan også tenkes å falle mot N. Dette og andre egenskaper må eventuelt
undersøkes ytterligere.
Pr. 2580-2700
Myr. Ukjent mektighet.
Vurdering
Løsmassemektighet er ukjent. Videre undersøkelser må eventuelt vurderes seinere.
Pr. 3075
Påhugg nord. Småkupert og terrassert terreng med mindre myrdrag innimellom. Det er en
del løsblokkansamlinger rundt påhuggsområdet. Det registreres et tynt vegetasjonsdekke.
Bergblotninger bestående av båndet, lys gneis registreres innimellom. Planlagt påhugg vil bli
noe skråstilt. I tillegg må sidedekningen vurderes.
Vurdering
Greie betingelser for etablering av påhugg. Det er mulighet for å trekke påhugget
sørover hvis behov. Fjellkontrollboringer må vurderes.
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6.6 Linje 16000 (C6)
6.6.1

Beskrivelse av trasé

Linjen følger omtrentlig dagens Rv 41 fra avkjørselen ved Timenesbakken til ca. 300 m nord
for rundkjøringen ved Lauvåsen/Hånes (pr. ca. 1350). Herfra drar linjen seg inn mot en steil
fjellvegg og inn i en 1300 m lang fjelltunnel før den kommer ut i dagen ved Topdalselva og
over i bro mot Kjevik (figur 6-8). Linjen har liten andel høye bergskjæringer (7,5 %). Tabell
6-4 gir en enkel oversikt over linjens innhold når det gjelder tunneler, portaler, høye
bergskjæringer og dagsone. Linjen følger C5 (15000) frem til det sørlige påhugget. Herfra og
mot Topdalselva ligger tunnelen vest for C5. Det skiller ca. 220 m fra påhugg C6 til påhugg
C5. Plan- og profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 6-8. Oversiktstegning linje C6.

Tabell 6-4. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
C6 (16000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

3 400

1 300

50

255

1 795

38,2 %

1,5 %

7,5 %

52,8 %

% av trasélengde

6.6.2

Dagsone

Tunnel

Tunnelen i linje C6 er totalt ca. 1350 m lang (inkludert portaler). Fjelltunnelen er 1300 m
lang og er vist i figur 6-9 på et relieffkart. Den er planlagt med sørlig påhugg ved pr. 1645
(start fjelltunnel) og nordlig påhugg ved pr. ca. 2945 (slutt fjelltunnel).
Tunnelen har et høybrekk ved pr. 2183. Stigningen er 0,75 % og -0,75 % mot høybrekket.
Påhugget i sør har sålenivå på ca. kote 15, mens påhugget i nord har såle på ca. kote 14.
Overdekningen er noe bedre enn for C5 og stiger raskt ved begge påhuggene.
Terrenget over tunneltraséen ligger på kote 60-115 (unntatt i påhuggsområdene), det vil si
stort sett over 40 m overdekning (inkludert løsmassemektighet). Gjennomsnittlig
overdekning er ca. 50 m (inkludert løsmassemektighet).
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Med en ÅDT på 15 000 i dimensjoneringsåret 2040 skal tunnelen i henhold til hb 021
bygges som toløpstunnel med profil T9,5 (tunnelklasse E). Antatte sikringsklasser for
tunnelen er angitt i tabell 6-5.
Tabell 6-5. Fordeling av sikringsklasse for ett løp, tall oppgitt i meter.
Sikringsklasser iht hb 021
Linje
I
II
III
IV
V
1050
250
C6

VI

Figur 6-9. Tunnelen i linje C6 tegnet inn på relieffkart. Vegnettet bestående av Rv 451, Rv 41, Rv 420
og E18 er også vist.

6.6.3

Skjæringer

Linjen har totalt 255 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på tre skjæringer med
lengder fra 15-215 m. Andelen bergskjæringer er 7,5 % av traséens lengde. Det er ikke gjort
detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 6-6 gir en oversikt over hvor de høye
bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
Tabell 6-6. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje
C6 (16000)

Region sør

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

685

900

215

H

20

1240

1265

25

V

13

1310

1325

15

V

15
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6.6.4

Registreringer og vurderinger langs trasé

Pr. 1610-1700
Observert urmasser med for en stor del ukjent mektighet (figur 6-7). Blokkstørrelsen i ura
varierer fra dm³ til flere m³, men domineres av grove blokker med både kubisk og skiveform.
Urmassene stammer fra et steilt brattheng med strøk NØ-SV som krysser linjen ved profil
1710. Det er registrert fast fjell innimellom urmassene, særlig øst for påhugget/traséen. Noe
usikker sidedekning mot øst for påhugget.
Vurdering
Påhugget må kanskje skyves noen meter lengre nord for å få en akseptabel
overdekning på minimum 5-7 m, men samtidig bør det etableres sør for pr. 1650 for
dermed å unngå den bratteste delen av ura. Mektigheten til ura og dybden til fjell bør
kartlegges. Bergveggen som krysser ved pr. 1710 avgrenser sannsynligvis en større
svakhetssone og bergkvaliteten bør undersøkes ytterligere. Blokkstørrelsen i ura
indikerer RQD på opp mot 90.
Pr. 1820-1850
Antatt svakhetssone som opptrer som et 5-15 m bredt søkk i terrenget med en ukjent
løsmassemektighet i sonen. Mot N avgrenses sonen av en steil vegg med orientering
092/80. I S er grensen mindre uttalt i form av en skrent med orientering rundt 270/45.
Vurdering
Søkket i terrenget tolkes som en steil svakhetssone. Ytterligere undersøkelser må
utføres for bedre å kunne beskrive sonen og dens implikasjoner for tunneldriving og
stabilitet.
Pr. 1900-1915
Antatt svakhetssone som opptrer som et 10-15 m bredt, NV-SØ orientert søkk i terrenget,
avgrenset av steile sidevegger (fall på 75°-85°). Tre sprekkesett dominerer hvorav ett stryker
parallelt svakhetssonen. Foliasjonsparallelle sprekker opptrer i soner tett med avstand ned
mot 0,15 m. Fast fjell er registrert stedvis, men stort sett er det løsmassedekke i sonen med
ukjent mektighet. Overdekningen gjennom sonen er noe høyere enn for C5 og er ca. 55 m
(inkludert løsmasser)
Vurdering
Søkket tolkes som en steil svakhetssone. Bergkvaliteten i sonen er ukjent. Videre
undersøkelser må vurderes seinere.
Pr. 2400-2430
Antatt svakhetssone med bredde 5-15 m, orientert NV-SØ. Sonen er avgrenset i nord av en
steil skrent, mens den i sør grenser mot en skråning som faller ca. 45° mot N. Også her
registreres tre sprekkeretninger. Foliasjonsparallelle sprekker har i soner avstand ned mot
0,10 m. Overdekningen er ca. 50 m ved kryssingen av sonen.
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Vurdering

Søkket tolkes som en svakhetssone. Fallet på sonen er usikkert, det kan være steilt,
men kan også tenkes å falle mot N. Dette og andre egenskaper må eventuelt
undersøkes ytterligere.
Pr. 2550-2700
Myr. Ukjent mektighet.
Vurdering
Løsmassemektighet er ukjent. Videre undersøkelser må evt. vurderes seinere.
Pr. 2945 Påhugg nord
Lave skrenter med flate partier innimellom – terrassert. Det registreres et tynt
vegetasjonsdekke. Bergblotninger bestående av lys, båndet gneis.
Vurdering
Greie betingelser for etablering av påhugg. Det er mulighet for å trekke påhugget
sørover hvis behov. Fjellkontrollboringer må vurderes.

6.7 Oppsummering/konklusjon av korridor
Utsprengning av påhugg i sør, med urmasser og det som sannsynligvis er en svakhetssone,
gir noen utfordringer. Det vurderes likevel som fullt ut gjennomførbart. Ytterligere
undersøkelser/kontroll av dybde til fjell og fjellkvalitet anbefales. Videre nordover krysser
denne linjen og dens tunneltrasé flere antatte svakhetssoner med orientering VNV-ØSØ.
Disse krysses med stor vinkel og med overdekning på stort sett over 40 m. Sonene må antas
å gi redusert bergmassekvalitet på tunnelnivå og økt sikringsnivå, men for øvrig fullt
gjennomførbart.
Kryssing under boligområder som Moneheia må tas hensyn til. Det vil bli satt strenge
rystelseskrav fastsatt etter NS 8141. Besiktigelse må utføres i forkant og målinger følges opp
i anleggsperioden. Det må undersøkes om det finnes brønner i området.
Videre nordover ansees forholdene for tunneldriving som greie. For øvrig fremstår C5/C6
som de minst problematiske av alternativene som nå foreligger med den kunnskap vi per nå
har.
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7 F-korridor
F-korridoren er det midtre alternativet og har to alternative linjer, ett alternativ med kun
tunnel og ett som kun går i dagen. Etter passering av Topdalselva går linjen sør for
rullebanen, slik som for C-linjene. Korridoren er vist i figur 7-1.

Figur 7-1. Oversiktskart over F-korridoren.

7.1 Berggrunnsgeologi
Bergarten i området er den samme som for C-linjene lenger vest, men det registreres mer
båndet gneis, spesielt i den sørlige delen av traséen. I følge NGUs bergrunnsgeologiske kart
krysser traséene to soner med båndgneis i en ellers migmatittisk berggrunn. Kartleggingen i
traséen viser overganger/vekslinger mellom tydelig båndet gneis og migmatittisk gneis.
Øyegneis registreres også.
De tre sprekkesettene kan beskrives slik (figur 7-2 til 7-4):
1. NNØ-SSV, fall på 15°-30° mot VNV (foliasjonssprekker)
2. NV-SØ, steilt fall (85°-90°) mot NØ og SV.
3. NØ-SV, steilt fall (75°-90°) mot NV og SØ.
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Figur 7-2. Viser alle målinger gjort langs F-linjene. Vist som polplott. Tunnelens orientering vist som
trendlinjer.

Figur 7-3. Viser alle målinger langs F-linjene. Vist som konturert plott. Tunnelens orientering vist som
trendlinjer.
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Figur 7-4. Alle målinger langs F-linjene. Viser dominerende retninger. Tunnelens orientering vist
trendlinjer.

7.2 Topografi og løsmasser
I hele området antas det å være et tynt vegetasjonsdekke. Bergblotninger registreres hyppig,
men det finnes myrlendte områder hvor dybde til fjell er mer usikker. I tillegg krysser linje
F3 (19000) under den vestlige enden av Hamrevannet som har ukjent vanndyp. Rundt denne
delen av vannet er det også myr i en utstrekning som berører traséen.

7.3 Svakhetssoner
Korridoren går gjennom et område preget av søkk med orientering Ø-V til ØSØ-VNV og
NNØ-SSV som antas å være svakhetssoner i berggrunnen. Disse fremstår gjennomgående
som steile og klart avgrensede.

7.4 Ingeniørgeologi
Det ble gjort noen registreringer av Q-parametere ved det sørlige påhugget for linje F3
(19000). Bergarten kan her beskrives som båndet gneis med tydelig oppsprekking langs
foliasjonen. En beregning av Q-verdi basert på parametere registrert i blotning viser:

Q-verdier i dette intervallet tilsvarer sikringsklasse III i henhold til hb 021 Vegtunneler.
Sprengningsindusert oppsprekking bør antas å kunne få forholdsvis stor betydning i denne
bergarten. Tallet for sprekkefylling, Ja, er sannsynligvis ikke riktig for berg i tunnel. Sprekker
uten sprekkefylling er naturlig i en jomfruelig, utvasket blotning, men erfaringsmessig må
det påregnes leire i slepper og på sprekkeflater i denne bergarten, noe flere andre
tunnelanlegg i området har vist. Legger en til grunn en Ja-verdi på 4 blir Q-verdien 0,3.
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Dette klassifiseres da som svært dårlig bergmasse (sikringsklasse IV). Det ble registrert 1015 sprekker/m³, tilsvarende lite – moderat oppsprukket berg.
Tunnelen har noe varierende orientering, men hovedsakelig retning ca. NV-SØ. Det mest
dominerende sprekkesettet, sprekkesett 2, har omtrent samme orientering som tunnelaksen
og steilt fall mot NØ og SV. Dette er ugunstig med tanke på stabilitet, da det er ønskelig å
passere markante soner og sprekker med størst mulig vinkel. Dette sprekkesettet vil følge
tunnelen over større lengder, og kan føre til økt sikringsomfang.

7.5 Linje 17000 (F1-A)
7.5.1

Beskrivelse av trasé

Linjen starter ved rundkjøringen ved Ravnåstjønn, fortsetter i nordøstlig retning før den drar
mot nordvest etter å ha passert Eiesdalstjønn ved pr. 1000-1200. Linjen fortsetter mot
nordvest, går mellom Hamrevann og Vesvann før den tar av mot VNV ved pr. 2100, se figur
7-5. Tabell 7-1 gir en enkel oversikt over linjens innhold når det gjelder tunneler, portaler,
høye bergskjæringer og dagsone. Linjen følger B6 frem til pr. ca. 2700. Plan- og
profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 7-5. Oversiktstegning linje F1-A.

Tabell 7-1. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
F1-A (17000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

3 760

% av trasélengde

7.5.2

Dagsone

1 280

2 480

34,0 %

66,0 %

Tunnel

Linjen har ingen tunneler.
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7.5.3

Skjæringer

Linjen har totalt 1280 m med høye bergskjæringer. Disse er fordelt på 11 skjæringer med
lengder fra 20-30 m og opp mot 265 m. Andelen bergskjæringer er 34,0 % av traséens
lengde. Det er ikke gjort detaljkartlegging av høye bergskjæringer. Tabell 7-2 gir en oversikt
over hvor de høye bergskjæringene er lokalisert langs linjen.
Tabell 7-2. Oversikt bergskjæringer med høyde > 10 m.

Linje

F1-A (17000)

7.5.4

Pel fra

Pel til

Lengde (m)

Side

Max høyde (m)

560

825

265

H

33

635

785

150

V

33

1070

1190

120

H

17

1430

1455

25

V

16

1575

1610

35

V

15

1670

1715

45

V

20

2095

2185

90

H

20

2515

2560

45

V

15

2835

3100

265

V

43

2920

3135

215

H

20

3305

3330

25

V

14

Registreringer og vurderinger langs trasé

Det er ikke gjort feltkartlegging av linjen da den ikke inneholder tunnel.
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7.6 Linje 19000 (F3)
7.6.1

Beskrivelse av trasé

Linjen starter ved rundkjøringen ved Ravnåstjønn og består stort sett av tunnel. Den har en
kort dagsone forbi Ravnåstjønn før den går inn i en 2000 m lang fjelltunnel. Linjen går under
Ravnåsen, passerer like sør for Hamrevann før den kommer ut i dagen ved Hamre (figur
7-6). Linjen har ingen bergskjæringer over 10 m. Tabell 7-3 gir en enkel oversikt over
linjens innhold når det gjelder tunneler, portaler, høye bergskjæringer og dagsone. Plan- og
profiltegning er vist i vedlegg 1.

Figur 7-6. Oversiktstegning linje F3.

Tabell 7-3. Oversikt over total lengde på tunnel, portal og høye bergskjæringer langs trasé.

Linje
F3 (19000)

Trasélengde

Fjelltunnel

Portallengde

Sum lengde

(m)

(m)

(m)

bergskjæringer > 10 m

2 825

% av trasélengde

7.6.2

Dagsone

2 000

60

765

70,8 %

2,1 %

27,1 %

Tunnel

Tunnelen i linje F3 er totalt ca. 2060 m (inkludert portaler). Fjelltunnelen for dette
alternativet er 2000 m lang og er vist i figur 7-7 på et relieffkart. Den er planlagt med sørlig
påhugg ved pr. ca. 380 (start fjelltunnel) og nordlig påhugg ved pr. ca. 2380 (slutt
fjelltunnel). Påhugget i sør har sålenivå på ca. kote 71, mens påhugget i nord har sålenivå på
ca. kote 16. Tunnelen går på synk hele veien og har maks stigning (-5,00 %) frem til et brekk
ved pr. 1367, derfra er stigningen -1,10 %.
Overdekningen stiger forholdsvis raskt fra begge påhuggene og ligger på mellom
20-50 m, stedvis opp mot 60-70 m (inkludert løsmassemektighet), langs størsteparten av
traséen. Det er knyttet usikkerhet til overdekningen langs pr. ca. 1200-1300 og 1500-1600.
Med en ÅDT på 15 000 i dimensjoneringsåret 2040 skal tunnelen i henhold til hb 021
bygges som toløpstunnel med profil T9,5 (tunnelklasse E). Antatte sikringsklasser for
tunnelen er angitt i tabell 7-4.
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Tabell 7-4. Fordeling av sikringsklasse for ett løp, tall oppgitt i meter.
Sikringsklasser iht hb 021
Linje
I
II
III
IV
V
440
130
B3- A

VI

Figur 7-7. Tunnelen i linje F3 tegnet inn på relieffkart. Vegnettet bestående av Rv 451, Rv 41, Rv 420
og E18 er også vist.

Tunnelen krysser flere markante soner med stor vinkel. Det vil bli et skrått påhugg i sør inn
mot en skrent med orientering Ø-V. Sidedekningen/innspenningen kan bli en utfordring her.
Tunnelen krysser under fire potensielt store svakhetssoner ved Hamrevannet, se
figur 7-8. Det var ikke tid til å få gjennomført grunnundersøkelser i området for denne
rapporten, og boringer må derfor gjøres i neste planfase. Ut fra lengdeprofilet er
overdekningen fra heng i tunnelen til terrenget ca. 28 m og 32 m for henholdsvis pr. 1250
og pr. 1600. Slik sonene fremstår i dagen må lavere bergoverdekning enn dette forventes.
Da sonene kommuniserer med Hamrevann kan systematisk forinjeksjon over en total lengde
på opp ca. 200 m, nærmere bestemt i profilene 1200-1300 og 1500-1600, bli aktuelt.
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Figur 7-8. Utsnitt fra linjen F3 der den passerer Hamrevann. Flere potensielt store soner krysser
tunnelen og er i kontakt med Hamrevannet og myrområder (brunt).

7.6.3

Skjæringer

Linjen har ingen bergskjæringer > 10 m.

7.6.4

Registreringer og vurderinger langs trasé

Pr. 360 Påhugg sør
Sprekkeorientering er som følger:
1. SSV-NNØ, fall 40° mot NV. Foliasjonsparallelle sprekker, plan/bølgete, ru.
Utholdende sprekker med typisk sprekkeavstand 5-40 cm. Fremstår med en
karakteristisk benkning langs planstrukturen i bergarten og med åpne sprekker.
2. NV-SØ, steilt fall (85°-90°) mot NØ og SV. Plan/bølgete, ru. Utholdende sprekker med
typisk avstand mellom sprekkene på 30-70 cm.
3. NØ-SV, fall på 45°-62° mot SØ. Stor spredning i orientering for disse sprekkene.
Bølgete, ru. Mindre gjennomsettende sprekker, stopper gjerne i sprekker fra sett 1.
Typisk sprekkeavstand er 30-120 cm.
Påhuggsveggen er steil og orientert Ø-V. Sannsynligvis avgrenser den en svakhetssone sør
for veggen. Bergarten er en båndet gneis med tydelig oppsprekking langs foliasjonen.
Vurdering påhugg sør
Påhugget er tenkt etablert i en ØV-strykende brattskrent og vil dermed gi et skrått
påhugg. Bergmassen i påhuggsområdet kan betegnes som dagfjell med mye åpne
sprekker. Noe urmasse i bunn av skråningen vitner om en moderat til grovblokkig
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bergmasse. Denne brattskrenten må antas å avgrense en svakhetssone. Rett øst for
traséen går det også et ØV-strykende søkk, ca. 10-20 m fra traséen. Dette søkket må
også antas å være en svakhetssone og har et noe usikkert forløp inn mot traséen.
Søkket kan gi redusert sidedekning til det ene løpet, i tillegg til redusert bergkvalitet.
I så fall kan påhugget måtte flyttes lenger frem mot pr. ca. 400. Tung sikring i form
av forbolting, buer og reduserte salver må påregnes i starten av tunneldrivingen. Fra
pr. ca. 440 stiger overdekningen relativt raskt.
Pr. 1200-1300
Frisk, lite oppsprukket bergblotning ved pr. 1260. Krysser en større svakhetssone ved pr.
1200-1300. Sonen er dekket av myrlendt terreng. Godt fjell i sørvendt vegg.
Pr. 1500-1650 Hamrevann
Her er bergarten migmatittisk lite oppsprukne blotninger. Pegmatittiske kropper registreres
flere steder. Registrerte sprekkeorienteringer er 120/85, 172/90 og 060/90. Kryssing av
vannet vil kreve kjerneboring og vanntapsmåling samt seismikk. Vannet ser ut til å være
temmelig grunt, men dette må verifiseres. Usikker løsmassemektighet. Fjell registreres i
dagen på mange blotninger rundt vannet. Blotningene er lite oppsprukne. Ved pr. 1580 er
bergarten migmatittisk. Pegmatittiske kropper registreres flere steder. Sone fra pr. ca. 15001600.
Pr. 2225-2350
Bergarten her virker svakere og mer foldet, en forskifret sone. Mulig redusert sidedekning
venstre løp.
Pr. 2380
Påhugg nord. Småkupert og terrassert terreng med mindre myrdrag innimellom. Det er en
del løsblokkansamlinger rundt påhuggsområdet. Det registreres et tynt vegetasjonsdekke.
Bergblotninger bestående av båndet, lys gneis registreres innimellom. Planlagt påhugg vil bli
noe skråstilt. I tillegg må sidedekningen vurderes.
Vurdering
Greie betingelser for etablering av påhugg. Det er mulighet for å trekke påhugget
sørover hvis behov. Fjellkontrollboringer må vurderes.
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7.7 Oppsummering/konklusjon av korridor
Det viktigste ved denne korridoren er å få avklart overdekning og bergmassekvalitet for
tunneltraséen i linje F3 i pr. 1200-1300 og pr. 1500-1680. Her må også influens fra
Hamrevannet sees på. Injeksjonsomfanget er usikkert, men det sannsynlige behovet vil
komme for F3 forbi Hamrevannet. Store svakhetssoner må undersøkes.
Tunnelen anses som gjennomførbar, men det knyttes usikkerhet til overdekning,
bergmassekvalitet og injeksjonsomfang da det ikke er gjort grunnundersøkelser i området
enda.

Region sør

Ressursavdelingen

Vegteknisk seksjon

62

Videre arbeid

Kommunedelplan Rv 41/Rv 451 Ny Kjevikveg
Ingeniørgeologisk rapport

8 Videre arbeid
Under følger anbefalinger til ytterligere grunnundersøkelser som må gjøres i forbindelse
med neste planfase og som er omtalt i denne rapporten.


Totalsondering med fjellkontrollboring bør utføres for
o

linje C5/C6 ved påhugg sør for kontroll av dybde til fjell og fjellkvalitet

o

linje C5/C6 ved kryssende svakhetssoner (pr. 1800-1920, pr. 1200-1300, pr.
1500-1680)







Seismikk må utføres for
o

linje F3 ved passeringen av Hamrevann (pr. 1200-1300 og pr. 1500-1680)

o

linje B3 ved passering av Ve skole (pr. 3290-3380)

Kjerneboring kan bli aktuelt for å utrede bergkvalitet for
o

linje B3 under Ve skole

o

andre svakhetssoner, eksempelvis for linje F3 ved passering Hamrevann

I de videre arbeidene bør lekkasjeproblemer/tettingsmetode og
vurdering/sårbarhetsanalyse av ytre miljø utredes nærmere. Gjelder primært
o

linje B3 ved passering myrlendt og vått område ved Ve skole

o

linje F3 ved passering Hamrevann



Høye bergskjæringer må kartlegges mer i detalj



Det anbefales snarlig oppstart av poretrykks- og vannstandsmålinger i området for å
dokumentere naturlige sesongmessige variasjoner i grunnvannsstand. Tidsserier av
en viss varighet er nødvendig (helst flere år).



Det må foretas nødvendige undersøkelser for å avdekke eventuelt sulfidholdig berg i
planområdet.



Det må foretas undersøkelser og analyser av steinkvaliteten for bruk til vegformål og
for å kunne si noe om borbarhetsparametre.



Ytterligere geologisk kartlegging av linjene og supplering av allerede innhentet
datagrunnlag.
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