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Foreliggende rapport inneholder geologiske undersøkelser til kommunedelplan for rv. 4 i
Lunner og Gran kommuner. Forundersøkelsene på dette plannivået skal danne det geologiske
grunnlaget for valg av veglinjealternativ.
Det konkluderes med at det ikke er geologiske forhold som skulle tilsi at tunnelen ikke kan
bygges. Antatt største usikkerhet er knyttet til eventuell kryssing av Os-Rødekke
skyveforkastning. Basert på begrenset omfang av undersøkelser bør en kostnadskalkyle ta
hensyn til eventuelt full utstøpning for passasje av forkastningen.
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Tegninger
C 051: Plan og profil, traséalternativ C5, km 1000-2500
C 052: Plan og profil, traséalternativ C5, km 1000-4000
C 053: Plan og profil, traséalternativ C5, km 4000-5200
C 061: Plan og profil, traséalternativ A6, km 1000-2000
C 062: Plan og profil, traséalternativ A6, km 2000-3500
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Innledning
Foreliggende rapport inneholder undersøkelser for kommunedelplan for rv. 4 i Lunner og Gran
kommuner. Forundersøkelsene på dette plannivået skal danne det geologiske grunnlaget for
valg av veglinjealternativ.
Videre setter Vegvesenets håndbok 021 følgende krav til undersøkelser på dette detaljnivået:
”Grunnundersøkelser skal sikre at de tekniske løsningene som foreslås er gjennomførbare og
videre danne grunnlag for mengdeanslag. Etter at forundersøkelsene er utført skal det
utarbeides en rapport med et detaljeringsnivå som er tilpasset plannivået. Det skal skilles
mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger”.
Det foreligger seks alternativer for ny rv. 4 mellom Roa og Gran grense. Fire av alternativene
har tunnel. Tunnel for A6 og A8 er identisk. Det er en ca. 1,1 km lang tunnel mellom Nerenga
og Flågenvegen. C4 og C5 har også en identisk tunnel, ca. 2,2 km lang mellom Nerenga og
Gran grense ved Dynna. Påhuggsområde i sør er identisk for alle alternativene. Siden A6 og
A8-tunnelen og C4 og C5- tunnelen er identisk, er det av enkelhetsskyld er kun referert til
tunnel for A6 og tunnel for C5 i denne rapporten.

2.

Regional geologi
De planlagte tunnelalternativene ligger i det såkalte Oslofeltet. Bergmassen i området består av
sedimentære kambrosilurbergarter (dannet for ca. 570-415 millioner år siden), samt Permiske
intrusiv- og dypbergarter. De sedimentære bergartene har markerte folder dannet under siste
fase av den kaledonske fjellkjedefoldingen i sen Silur til tidlig Devon tid (for ca. 415-400
millioner år siden). Foldingen ble dannet som resultat av at platekollisjon mellom Laurentia
(Grønland) og Baltika (hvis utstrekning blant annet omfattet det som i dag er Norge). Lokalt
finner man også overskjøvede bergarter som resultat av sammenpressingen mellom de to
kontinentalplatene.
Oslofeltet består av flere grabenstrukturer1, dannet i Karbon-Perm tid (for ca. 310-245
millioner år siden). Området Hadeland ligger i den såkalte Akershus graben, avgrenset av
Ransfjorden-Hunnselv forkastningen på vestsiden av Randsfjorden. Nedforkastningene av
bergartene øst for forkastningen bidro til å bevare de sedimentære bergartene nede i grabenstrukturen, mens de sedimentære bergartene på utsiden av grabenen ble erodert bort under
påfølgende istider. Man finner ikke en tilsvarende forkastningsavgrensning i øst; her er riften
avgrenset av store kropper av magmatiske dypbergarter som har kommet på plass i siste del av
permisk riftfase. Senere erosjon har brakt disse bergartene (vesentlig syenitt og granitt) opp i
dagen. Tilstøtende bergarter i en randsone inn mot disse intrusivene er omvandlet til hornfels
(kontaktmetamorfose). Området er også gjennomsatt av en rekke tilførselsrør til vulkaner som
Brandbukampen, Buhammeren med flere.

3.

Grunnlag
Kartlegging for tunnelen er basert på følgende grunnlag:
•

Berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50.000 (Owen, Olerud og Morley 2001)

•

Stereografisk analyse av ortografiske fotografier (Hadeland 2010)

•

Kartgrunnlag (FKB og N50) mottatt fra Statens vegvesen høsten 2010

•

Lineamenter vist i kartgrunnlag fra NGU: www.ngu.no/kart/granada/

•

Løsmassekart NGU: www.ngu.no/kart/granada/

1

Grabenstruktur: Geologisk struktur hvor en blokk ligger lavere enn tilstøtende blokker på hver side. Dannet ved
forkastninger i forbindelse med strekning av jordskorpen.

121220 /oh

Side 4 av 27

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Geologisk forundersøkelse kommunedelplan

•
3.1

3.1.1

MULTICONSULT

Grunnvannsbrønner NGU: www.ngu.no/kart/granada/

Topografiske kart
Kartgrunnlaget ble benyttet til å se hvordan tunnelene ligger i terrenget og til å vurdere
overdekning for tunnel og til tegning av snitt, Videre er kartgrunnlaget benyttet til å se etter
strukturer som kan tyde på forkastninger i terrenget.
Profiltegninger

Tunnelalternativ A6 er gjengitt på tegninger C 061 og C 062, mens tunnelalternativ C5 er
gjengitt på tegninger: C 051, C 052 og C 053. Beskrivelser i det følgende refererer til total
overdekning over tunneltraséene, inkludert berg- og løsmasseoverdekning.
Søndre påhugg er felles for begge tunnelalternativer. Tegningene viser at terrenget raskt stiger
opp fra tunnelpåhugget, og vil gi en overdekning på ca. 12 m ved profil hhv. 2450 (C5) / 2020
(A6).
Videre passerer alternativ A6 et parti med lav overdekning i en dalsenkning fra profil ca. 2600
til ca. 2650. Minste overdekning er her ca. 16 m. Fra profil 2800 faller terrenget jevnt av mot
nordre påhugg for alternativ A6. Tunnelen vil ha ca. 14 m overdekning ved profil 2970.
Tunnelalternativ C5 er forskjøvet noe mot øst og blir liggende under en rygg i terrenget vis av
vis stedet hvor A6 passerer nevnte dalsenkning. Passasje til side for påhugg (A6) og
Flågenvegen har en minste overdekning på ca. 20 m. Videre mot nord faller veilinjen av mens
terrenget stiger noe på. Overdekningen ligger her jevnt på ca. 40 m frem til profil 4300,
hvorfra terrenget faller av langsmed en høy skrent ned mot påhugget. Ved profil 4550 har
tunnelen ca. 9 m overdekning.
3.2

Google Earth – studier av terrengformasjoner
Studier av Google Earth tyder på at det er strukturer som stryker parallelt med Flågenvegen og
fortsetter videre mot øst.

3.3

Stereoskopiske studier av flyfotografier
Faktiske observasjoner:
Stereoskopiske studier av flyfotografier for gjeldende prosjekt har noe begrenset verdi, da
terrengformasjonene er jevnet ut med en betydelig løsmasseoverdekning. Det er allikevel gjort
enkelte observasjoner av strukturer. I sørlig del av tunnelalternativene (Figur 2) observeres en
del strukturer å være orientert N-S. Det observeres markante rygger og dalsenkninger som
stryker i denne retningen. Øst for Flågenvegen observeres en del markerte søkk i terrenget. En
av disse stryker ca. NØ-SV (Figur 3). I nordre del av tunnelalternativ C5 (Figur 4) observeres
ingen særskilte strukturgeologiske trekk, langs tunneltraséen.
Tolkning:
Strukturene i sør antas ikke å representere foldestrukturer, da hovedfoldeaksen er orientert ca.
Ø-V (Figur 10 og Figur 12). Strukturene kan da mulig representere svakhetssoner som har blitt
fordypet ved erosjon under siste istid.
En av strukturene i Figur 3 har tilsvarende orientering som Flågenvegen og ligger litt
forskjøvet mot sør i forhold til denne. Dette kan tyde på at det kan være en forkastning som
følger Flågenvegen og fortsetter mot NØ.
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Berggrunnsgeologisk kart
Faktiske observasjoner:
Det er i 2001 utkommet et oppdatert berggrunnsgeologisk kart for Gran kommune, på kartblad
1815 I (Owen, Olerud og Morley 2001). Kartbladet er stemplet foreløpig. Relevante utsnitt av
kartbladet er gjengitt i vedlegg (Figur 10 og Figur 11). Det fremkommer av kartet at tunnelen i
sin helhet befinner seg innenfor de geologiske formasjonene Kirkerudgruppen,
Elnesformasjonen, Furubergformasjonen, etg. 4a-b. De nevnte formasjoner består av leirskifer,
kalkstein og knollet kalk. Formasjonene er referert med nr. 25 på kartbladet.
Tolkninger:
På det geologiske kartet er det også kartlagt flere intrusivganger bestående av porfyrisk latitt,
(rombeporfyr). Ingen av disse intrusivgangene er observert å skjære noen av
tunnelalternativene. Området har imidlertid sparsomt med blottlagt berg i dagen, slik at
omfanget av intrusivganger ventelig er betydelig større enn det som er kartlagt. Erfaringer fra
tilsvarende tunnelprosjekter i Oslofeltets sedimentære bergarter viser en tett opptreden av slike
intrusivganger.
Berggrunnskartet viser også en større forkastning som skjærer over tunnelen et stykke sør for
Volla (Skyveforkastning i Os-Rødekkekomplekset). Forkastningen ser ut til å avgrense yngre,
overskjøvne bergarter; nr. 16-25 fra eldre bergarter; nr. 25-28 (se Figur 12). Forløpet av
forkastningen er angitt som usikkert. Siden forkastningen er vist å krysse nærmest normalt på
tunnelen er det likevel sannsynlig at forkastningen vil påtreffes i tunnelen. I henhold til
geologisk profil (Figur 12) forventes forkastningen å ha et meget slakt fall mot sør.
Skjæringspunktet mellom forkastningen og tunnelen kan således befinne seg et godt stykke sør
for utgående av forkastningen i dagen. En mer eksakt opptreden av forkastningen vil eventuelt
kunne påvises ved kjerneboringer og eventuelt refraksjonsseismikk. Dog vil det kunne være
vanskelig å oppdage sonen ved hjelp av refraksjonsseismikk på grunn av den antatt slake
helningen av forkastningen.
Et geologisk profil i det berggrunnsgeologiske kartet viser en tett foldet bergmasse med flere
forkastninger (antatt normalforkastninger i forbindelse med perm riftfase). I Figur 12 har
tunnelprofilet blitt ekstrapolert over på geologisk profilene langsmed antatt hovedretning for
bergmassens lagdeling og foldeakser (ca. 2500 VSV). Profilet ligger ca. 6 km vest for
tunnelalternativene og ekstrapoleringen er således kun egnet å illustrere generelt opptredende
strukturer som folder og forkastninger. De eksakte formasjonene, foldestrukturene og
forkastningene som er vist på profilet ventes således ikke å opptre i tunnelen. Blant annet er
yngre bergarter (markert 16-24 i profilet) ikke ventet å opptre i området hvor
tunnelalternativene er skissert. Bergmassen i prosjektområdet har imidlertid gjennomgått de
samme tektoniske prosesser og forventes derfor å framvise et tilsvarende mønster av folder og
forkastninger som vist i profilet.

3.5

Kart over lineamenter
Faktiske observasjoner:
I Figur 13 er gjengitt lineamenter2 for området. Ett lineament er vist å krysse tunnelalternativ
C5 rett sør for Nedre Kraggerud gård.
Tolkning:
Det angitte lineamentet antas opptegnet i regional målestokk. Lineamentet kan her tenkes å
representere en eventuell forkastning som følger dalføret. At lineamentet skrår oppover i
dalsiden øst for dalbunnene antas å skyldes målestokken på opptegningen, og at strukturen
lineamentet er ment å representere ligger i dalbunnen.

2

Linementer representerer regionale sprekkemønster, forkastninger eller knusningssoner.

121220 /oh

Side 6 av 27

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Geologisk forundersøkelse kommunedelplan

MULTICONSULT

Det observeres imidlertid sammenfall mellom lineamentets orientering og nevnte
rygger/dalsenkninger observert i flyfoto, se Figur 2.
3.6

Kvartærgeologisk kart
I Notat RIG_01 Grunnundersøkelser, er følgende vurdering av kvartærgeologiske kart gjengitt:
”Det foreligger kvartærgeologiske kart for området. På kartene er det med fargekoder eller
raster angitt hvilke løsmassetyper som finnes i de øverste 0,5 m. I tillegg er det angitt
lagdeling og tykkelser i en del borepunkter, skjæringer og seismiske profiler. Kornstørrelser
og viktige formelementer som raviner, skredgroper, massetak m.m. er angitt med tegn.
Kvartærgeologisk kart gir et relativt grovt bilde av de faktiske forhold. Inntegnede grenser for
løsmasser og bergarter må derfor i stor grad betraktes som veiledende”.
Faktiske observasjoner:
Nær sagt hele tunnelalternativ A6 ligger i et område angitt som tykk morene (se Figur 7). Siste
del av tunnelen lengst mot nord er markert å ligge i område med forvitringsmateriale. Sørlige
halvdel av tunnelalternativ C5 ligger i område markert som tykk morene. Nordre del av
tunnelalternativet (fra rett nord for Flågenvegen) er angitt å ligge i område med
forvitringsmateriale.
Det fremgår av kartgrunnlaget (se Figur 6) at tunnelalternativene ikke kommer i konflikt med
”viktige grunnvannsressurser” (som definert av NGU), vernede områder eller enkeltobjekter.
Den nordre tunnelportalen til tunnelalternativ A6 kommer mulig i konflikt med en brønn i
Flågenvegen. For tunnelalternativ C5 kan tunnelen kanskje føre til redusert kapasitet i to
brønner i Flågenvegen samt en brønn sør for Kråkhaug.
Det er ikke lagt fram kommunalt vann- og avløpssystem i området over tunnelalternativene, så
det er sannsynlig at de fleste boligene / gårdene over tunnelalternativene får drikkevann samt
vann til husdyr og vanning, fra brønner i løsmasser eller fjell. Spesielt tidligere ble ikke alle
brønner rapportert inn til NGU. Det er derfor sannsynlig at det eksisterer flere brønner langs
traséene enn de som er vist i NGU sin database.

4.

Feltkartlegging
På basis av kart og flyfotostudier ble feltkartlegging fokusert på å observere identifiserte
strukturer i dagen.
I det følgende er hovedtrekkene fra geologisk feltkartlegging gjengitt. Flere detaljer fra
kartleggingen er gjengitt i ”Notat RIG-02 Geologisk feltkartlegging”.

4.1

Løsmassekartlegging
Faktiske observasjoner:
I Notat ”RIG_01 Grunnundersøkelser” er følgende vurderinger gjort:
”Det er tidligere utført omfattende grunnundersøkelser i området(…). Dette skyldes i hovedsak
tidligere planutredninger; blant annet på reguleringsplannivå for ”Alt. A7-justert” (…)
Utførte undersøkelser anses å være relevante i forhold til de alternative veglinjene som
foreligger, de identifiserer hovedtrekk ved løsmassenes art, sammensetning og geotekniske
egenskaper. Undersøkelsene anses som tilstrekkelig i forhold til å vurdere gjennomførbarheten
for veglinjene på dette plannivået.
Sannsynligvis vil foreliggende undersøkelser også dekke behovet for undersøkelser som
grunnlag for prinsippavklaring i forhold til fundamentering av konstruksjoner. Dette må
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imidlertid vurderes løpende fremover i prosessen avhengig av hvilke konstruksjoner det er
behov for og hvor disse plasseres”.
Området over tunnelen er nesten i sin helhet dyrket mark. Observerte løsmasser består av
forvitringsmateriale fra lokal berggrunn. Erfaringsmessig observeres også glasialt transportert
stein. Morenemateriale ble ikke observert i felt. Fjellkontrollboringer over tunnelen viser
løsmasseoverdekning fra ca. 3 til 9 m. Boringene er utført langs traseen for A6. Det er angitt
morenemateriale for alle tre områder med boringer.
Tolkning:
Løsmassene over tunnelen består i stor grad av forvitret materiale fra lokal berggrunn, som vist
på nordre del av traséen C5. Mot sør (langs alternativ A6) påtreffes en morene.
Mektigheten av løsmasseoverdekningen vil ventelig variere. Det aller meste av terrenget er
dekket med løsmasser og kun svært få bergblotninger observeres. På bakgrunn av
berggrunnens beskaffenhet (leirskifer) og det faktum at arealene består av dyrket mark er det
rimelig å anta at minimum løsmasseoverdekning typisk ligger på 0,5-2 m.
Løsmasseoverdekningen er ventelig størst over markerte søkk i terrenget.
Løsmasseoverdekningen i slike områder kan ikke observeres ved feltkartlegging i dagen.
4.2

Bergarter og bergartsgrenser
Faktiske observasjoner:
Svært få bergblotninger kan observeres i terrenget over tunnelen. Konkret ble en større
skjæring observert øst for tunneltraséen i Råstadbakka, samt en mindre bergblotning i krysset
mellom rv. 4 og Flågenvegen. Videre ble det observert enkelte bergblotninger i åsen øst for
Råstadbakka.
I skjæringen ved Råstadbakka observeres en tett oppsprukket leirskifer. Leirskiferen har også
enkelte kalksteinsbenker. Bergmassen er sterkt foldet og gjennomsatt av minst en forkastning
samt flere slepper. Skjæringen ved rv. 4 er også tett oppsprukket og inneholder i tillegg en
intrusivgang.
Bergblotninger av intrusivganger ble observert flere steder i åsen øst for Råstadbakka.
Intrusivgangene danner her rygger i terrenget med NØ-lig orientering (se Figur 5). Ved
ekstrapolering ligger en av disse ryggene helt på linje med skrenten sør for Flågenvegen.
Av bergartsgrenser ble kun overgangen mellom leirskifer og en intrusivgang observert. Ingen
bergartsgrenser mellom ulike geologiske formasjoner kunne påvises.
Observasjoner av sprekkesett er i hovedsak gjort i skjæring i Råstadbakka (se Figur 1 under)
Tre sprekkesett 178/70V, 24/35ØSØ og 288/30Ø danner blyantformede fliser av bergmassen.
To observasjoner er gjort av lagdeling i skjæringen i Råstadbakka: 282/28N og 243/80 NNV.
Videre observeres to sprekkesett orientert: 112/80SSV og 320/80NØ. Til sist er også observert
to slepper, orientert 90/80S og 322/80NØ.
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Sprekkekartlegging

Strøkretning
angitt med fall
mot høyre

Strøk

Fall

Antall
per m2

178
24
288
282
243
112
320

70
35
30
28
80
80
80

3-10
2-3
3-10
6
20-30
1-2
20-30

SprekkeSprekkeåpning
avstand
(mm)
Sprekkeruhet
(m)

Bergart

Lagdeling
[J/N]

Lengde
(m)

Leirskifer
Leirskifer
Leirskifer
Leirskifer
Leirskifer
Leirskifer
Leirskifer

N
N
?
J
J
N
N

<1
<1
<1
4-5
1
4
<1

L
?
0-3
1-3
1-3
2-3
L

Ru/plane
Ru/undulerende
Ru/plane
Ru/undulerende
Ru/undulerende
Ru/plane
Ru/plane

4
4

2-3
2-3

Ru/undulerende
Ru/undulerende

0,1-0,3
0,3
0,2
0,1-0,2
0,5-2
0,02-0,1

Slepper:
90
322

90
80

1-2
0,5-2

Leirskifer
Leirskifer

N
N

0,5-2

Figur 1: Observasjoner av bergmassens oppsprekking.

Med unntak av en forkastning i skjæringen observeres ingen svakhetssoner under
feltkartleggingen. Flere detaljer om feltkartleggingen i notat RIG-02.
Tolkninger:
Leirskiferen er en lett eroderbar bergart. Dette i kombinasjon med at området er dekket med
dyrket mark bidrar til å dekke over bergmassen. Normalt vil intrusivganger stå opp over
terrenget som rygger, noe som i liten grad observeres. Dette kan bety mindre hyppighet av
slike intrusivganger, men kan også skyldes at jordene har blitt planert ut.
Bergarten er foldet og orienteringen av lagdelingen vil følgelig variere. Observasjoner av strøk
og fall for lagdelingen med fallretning orientert N-NNV kan sies å være i tråd med
observasjonene fra geologisk kart hvor foldeaksen ser ut til å ha en VSV-lig orientering.
Markerte søkk i terrenget ved GPS-punkt nr. 006 og 001 (Flågenvegen) kan mulig representere
svakhetssoner (se notat RIG-01).
En mulig tolkning av intrusivganger øst for Råstadbakka kan være at disse har fulgt
svakhetssonen dannet ved Os-Rødekke forkastningen. Til tross for at skrenten ved
Flågenvegen ligger på linje ekstrapolert fra en av disse intrusivgangene er det imidlertid
usikkert om denne skrenten representerer en intrusivgang eller om det kan være snakk om en
morenerygg.
4.3

Kartlegging av setningsømfintlige områder
Tolkning:
Området over tunnelen ventes ikke å være spesielt setningsutsatt. Morenegrunnen over
tunnelalternativ A6 ventes å være temmelig fast. Dybde til fjell er så vidt lav, at
setningspotensialet antas å være lavt. Videre er bebyggelsen over tunnelen spredt, slik at
omfanget av hus som kan bli berørt er begrenset.
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Kartlegging av sårbar flora og fauna
Faktiske observasjoner:
Beskrivelse av sårbar flora og fauna er gjengitt i Rapport nr. 6. Temarapport naturmiljø.
Tolkning:
I områdene kartlagt som tykk morene, er det lite sannsynlig at en eventuell drenering av
grunnvann til tunnelen vil kunne føre til at dyrka mark og beite over tunnelalternativene blir
mer tørkesvak enn tilfellet er i dag, da morene normalt holder relativt ”godt på vann”.
Når det gjelder nordre del av alternativ C5 hvor en finner forvitringsmateriale over
tunneltraséen, er det mer usikkert hvorvidt topplaget er tørkesvakt.

5.

Fysiske grunnundersøkelser
Det har blitt utført fjellkontrollboringer og borehullsregistreringer med optisk televiewer
(Elvebakk, 2001). Det ser ikke ut til å ha blitt utført laboratorieundersøkelser med henblikk på
bruk av steinmasser eller deponier i forbindelse med tunnelalternativene. Prøvetaking og
testing av løsmasser i forbindelse med tidligere utredninger for vei i dagen kan imidlertid være
relevante for vurderinger av setningsømfintlighet for tunnelen (gitt at det er tatt opp prøver av
tilsvarende morenemateriale).

5.1

Bergoverdekning - tunnel
Faktiske observasjoner:
Fjellkontrollboringer over søndre påhugg for tunnelalternativene viser relativt store
mektigheter av morenemateriale. De 5 fjellkontrollboringene utført i området viser dybder til
fjell fra 7,6 til 8,7 m. I tillegg finnes en boring med dybde på 6,2 m men denne har ikke
angivelse av kontrollboring ned i fjell og er således usikker. Boringen angir at løsmassene
består av morenemateriale.
Over nordre tunnelpåhugg for A6 alternativene viser en fjellkontrollboring en dybde på 4,5 m i
morene. Antatt kotehøyde for terrenget ved borpunktet er ca. 254. Det er her ikke angivelse for
kontrollboring i fjell og korrekt dybde er således usikker (se Figur 9).
En fjellkontrollboring er utført ved Brennbekkvegen i et dalsøkk over tunnelalternativ A6 (se
Figur 9). Det er for borpunktet angitt en dybde på 3,5 m i morene. Boringen har ikke angivelse
av boring i fjell og korrekt dybde er således usikker. Terrengkote for borpunktet ca. 258
Det ser ikke ut til å ha blitt utført fjellkontrollboringer for tunnelalternativet C5 nord for
Flågenvegen.
Tolkninger:
Påhugget i sør ser ut til å være dekket av et tykt lag med morenemateriale (opp til 9 m).
Høyden på kollen over dalbunnen er allikevel ca. 15m, slik at man raskt skal kunne etablere et
påhugg. Den mektige løsmasseoverdekningen må midlertidig fjernes i et område omkring
tunnelpåhugget.

5.2

121220 /oh

Borhullsinspeksjon for tunnelalternativ A6
Det er i 2001 gjennomført borhullsinspeksjon med optisk televiewer for rv. 4-prosjektet
(Elvebakk, 2001). Undersøkelsene dekker både veistrekningen i Gran og Luner kommune.
Hull nr. 353 er boret på tunnelalternativ A6 og er plassert på traséen ved profil 2512. Hullet er
boret 45 m dypt og er således avsluttet 10 m under såle for tunnel. Øvrige 6 hull er tatt i
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nærheten av Gran sentrum. Hullene 66, 67, 79 og 103 er imidlertid boret i samme formasjoner
som tunnelen i Lunner.
5.2.1

Faktiske observasjoner:

Borhull 353 er boret et lite stykke sør for skyveforkastningen som er angitt på det geologiske
kartet. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at forkastningen påtreffes i borehullets lengde
(45 m).
Det er ikke korrelasjon mellom observerte sprekkesett i dagen (se Figur 1) og sprekkesett
observert i borhull 353.
5.2.2

Måleresultater:

Temperaturmålinger:
Felles for målingene er at en minimumstemperatur påtreffes ved 4-5 m dyp med påfølgende
kraftig temperaturstigning ned mot 10 m (påvirket av årstidsvariasjoner). Normal temperatur
og temperaturgradient oppnås ved ca. 15 m dyp (med unntak for Bh 103). Bh 353 har
grunnvannsspeil på 7 m og årstidsvariasjonene er følgelig kamuflert. Det er ikke observert
ekstra temperaturforandringer utover normal gradient med dypet.
Vannets ledningsevne:
Ingen ekstraordinære økninger i ledningsevnen som kan skyldes åpne sprekker er registrert i
noen av hullene.
Gammastråling:
Den naturlige gammastrålingen (totalstrålingen) er generelt lav i alle hull. Det er i hull 353
ikke verdier for gammastråling som tilsvarer verdier som kan forventes i Alunskifer. Det
samme er tilfellet for de øvrige borhullene i samme formasjoner, hull nr: 66, 67, 79 og 103.
Telviewer:
Bilder fra optisk televiewer viser generelt svært lav oppsprekkingsgrad i alle borhull. I borhull
353 er det en sone fra 28-33,7 m med en sprekketetthet på 2,28 sprekker per m.
5.2.3

Tolkning:

Dersom den angitte skyveforkastningen faktisk befinner seg slik som angitt på geologisk kart
antas den å ligge dypere enn maksimal dybde av borhull.
Basert på gammaloggen antas tunnelen å ligge høyere i stratigrafien enn eventuelt opptredende
alunskifer.
Oppsprekkingsgraden observert ved optisk televiewer er svært lav, noe som er gunstig for
stabiliteten av for en eventuell tunnel. En sprekketetthet på 1-2,3 sprekker per m tilsvarer
ventelig RQD verdier tett oppunder 100. Bergmassen er imidlertid mørk, og det kan ikke
utelukkes at en god del av oppsprekkingen er oversett med denne observasjonsmetoden. Selv
om det ikke er påtruffet svakhetssoner og forkastninger i noen av borhullene, må det allikevel
forventes at silke strukturer påtreffes langsmed traséen.
Jevn temperaturgradient i borhull tyder på at det ikke forekommer åpne sprekker med
innstrømming av vann med annen temperatur enn i hullet for øvrig (gjelder samtlige 7 hull).
5.3

Hydrologiske hydrogeologiske registreringer
Faktiske observasjoner:
Grunnvannsnivået i televiewer hull nr. 353 er registrert å ligge 7 m under bakkenivå.

121220 /oh

Side 11 av 27

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Geologisk forundersøkelse kommunedelplan

MULTICONSULT

Tolkning:
Ingen vannreservoarer blir direkte berørt av tunnelen. Tunnelen går i østre dalside, mens
myrområder og andre setningsutsatte områder ligger på nivå med tunnelen lenger nede i
dalbunnen. Tunnelen vil ikke drenere grunnvann fra disse områdene. Som nevnt i kapittel 3.6
vil imidlertid noen få enkeltbrønner kunne bli berørt. Dette vil imidlertid bli avklart i
forbindelse med kartleggingen av vannforsyningen til beboerne i området.
5.4

Deponier
Tolkning:
Deponier for tunnelmasser er ikke planlagt i detalj. Om det velges å bygge tunnel er
overskuddsmasser tenkt plasser er tenkt på dyrket jord rett nord for Roa mellom dagens rv. 4
og Vigga. Her er det i dag dårlig landbruksjord (myr) og området har høy grunnvannstand og
er flomutsatt. Matjorda skaves av og lagres i ranker, fjellmasser deponeres og matjord
tilbakeføres. Med en god oppbygging vil området trolig bli bedre egnet til
landbruksproduksjon enn i dag.

5.5

Kvalitet på steinmaterialer med tanke på eventuell bruk i vegbyggingen
Tolkning:
Basert på feltkartlegging, observasjoner fra televiewer og geologisk kart, forventes ikke
alunskifer å opptre i berggrunnen hvor tunnelalternativene er planlagt. Det vil følgelig ikke bli
nødvendig å håndtere steinmassene som spesialavfall.
Om man i forkant skal kunne si noe om steinmassene kan benyttes til oppbygging av veibane,
må et representativt utvalg av kjerneboring utføres og testes med LA-test.
Forvitringsgraden observert i skjæring i Råstadbakka (se avsnitt 4.2 og notat RIG-02) kan være
en indikasjon på stor grad av flislighet og generelt lav styrke for steinmaterialet.

6.

Oppsummerende tolkninger basert på felt- og grunnundersøkelser

6.1

Innlekkasjekrav til tunnelen
Tolkning:
For vurdering av innlekkasjekravene er det naturlig å ta utgangspunkt i tunnelen under Gran
sentrum som per dato er under detaljprosjektering. Sammenlignet med denne er det langt
mindre tett bebyggelse over tunnelalternativene i Lunner kommune. I tillegg ventes
bebyggelsen over alternativ A6 mindre setningsutsatt grunnet morenegrunn. På grunnlag av
dette anslås et innlekkasjekrav på 15-20 l/min/100m samlet for begge løp, å være tilstrekkelig
for å hindre setningsskade på bebyggelse eller uttørking av naturlig vegetasjon eller dyrka
mark.
Observasjoner fra Televiewer tyder på en relativt tett bergart. Dette kan i kombinasjon med
moderate innlekkasjekrav være grunnlag for å tilpasse injeksjonen etter lekkasjebilde og
eventuelt identifiserte setningsutsatte bygninger.

6.2

121220 /oh

Påhuggsmuligheter, forskjæringer og skredfare
Det forutsettes bygget to tunneler med profil T9,5 (tunnelklasse E). Dette profilet vil i henhold
til håndbok 021 ha en utsprengt høyde på ca. 8 m (hengradius=5,2m, Yh=1,23m,
Underbygning = 0,5 m, plass til sikring = 0,5 m og overfjell ved sprengning = 0,5m). Som en
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generell holderegel forutsettes overdekning tilsvarende minimum 1/3 av tunnelbredden. Det vil
for en T9,5 tunnel si ca. 3-4 m.
Nordre påhugg for så vel alternativ A6 som C5 ligger i markerte skrenter tilnærmet normalt på
tunnelaksen. Felles søndre påhugg for tunnelalternativene ligger ved en kolle i terrenget.
Tolkning:
Søndre påhugg ser ut til å ha en betydelig løsmasseoverdekning (7-8 m) i form av
morenemateriale. Det er her utført tilstrekkelig med fjellkontrollboringer til å kunne definere et
påhugg. Høydeforskjellen mellom dalbunnen og toppen av kollen er ca. 15m. Dersom veilinjen
ligger i flukt med dalbunnen må følgelig påhugget flyttes et stykke lenger inn i terrenget for å
oppnå tilstrekkelig overdekning (8 m løsmasser + 4 m berg). Påhugg antas da mulig å etablere
på profil ca. 2010 (A6). Dette vil bety et visst uttak av morenemateriale samt forskjæring for å
etablere påhugget.
Nordre påhugg for alternativ A6 har en antatt løsmasseoverdekning på ca. 5m (se
fjellkontrollboring i Figur 9). Toppen av skrenten ligger på kote ca. 254. For tilstrekkelig
bergoverdekning (5 m løsmasser + 4m bergoverdekning) antas påhugg mulig å etablere på
profil ca. 2990 (A6). Det bør imidlertid suppleres med noen flere fjellkontrollboringer for å
bekrefte dette bildet.
Nordre påhugg for tunnelalternativ C5 har god høydeforskjell. Hele skrenten er ca. 50 m høy.
Grunnet relativt slakt fall må det antakelig drives ca. 40-80 forskjæring for å få tilstrekkelig
overdekning i skjæringen. Påhugg kan da etableres et sted mellom profil 4525 og 4560 (C5).
Det er ikke kjent at det er skredfare i kommunen. Det er heller ikke noe ved
terrengformasjonene over de aktuelle påhuggene som skulle tilsi dette.
Alle tre påhugg antas mulige å etablere i de områdene som er skissert.

7.

Behov for ytterligere grunnundersøkelser

7.1

Geofysiske metoder
Seismikk kan være aktuelt for å påvise skyveforkastningen i Os-Rødekkekomplekset. Gitt lav
fallvinkel på denne sonen kan det imidlertid hende at sonen vil være vanskelig å påvise med
refraksjonsseismisk metode. Resistivitetsmåling kan da være et alternativ.
Bruk av seismikk for å påvise andre svakhetssoner / overdekning antas ikke nødvendig på
dette plannivået.

7.2

Boringer
Kjerneboring antas ikke nødvendig på dette plannivået. Det kan imidlertid være aktuelt med
flere fjellkontrollboringer for å avklare spørsmål rundt plassering av påhugg og minste
overdekning ved nordre påhugg for både for alternativ A6 og C5. En eller to totalsonderinger
over C5, pluss ev en jordprøve, for å vurdere om det er tørkesvake masser er trolig formnuftig,
i alle fall dersom en skal ha en rigg dit uansett.
Hammerboring med televiewer kan eventuelt benyttes for påvisning av skyvedekke i OsRødekke komplekset.

7.3

121220 /oh

Poretrykksmålinger
Poretrykksmålinger antas ikke nødvendige på dette plannivået da setningspotensialet forventes
å være lite grunnet grunnforholdene (morene eller grunt til fjell). Grunnvannstanden i berg kan
eventuelt følges opp i borhull nr. 353.
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7.4

Registrering av fundamentering og brønner
Et enkelt tiltak for å kartlegge setningsømfintlighet er å sende ut skjema til berørte hus og be
om tilbakemelding på fundamentering hvor man samtidig ber om informasjon om eiendommen
har fjell- eller løsmassebrønn, eventuelt kombinert med befaring til enkelte objekter i etterkant.

8.

Konklusjon vedrørende byggbarhet
Det er ingen ingeniørgeologiske forhold som tilsier at tunnelen ikke skal kunne bygges.
Største identifiserte usikkerhet ligger i kryssing av Os-Rødekke skyveforkastning. Grunnet
slakt fall kan en risikere at denne følger tunnelen over en lengre strekning.
Kostnadsberegninger bør derfor inkludere 50-100 m betongutstøpning for passasje av en slik
sone. Alternativt bør sonen påvises og omfang defineres gjennom ytterligere
grunnundersøkelser.

9.
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i

Borhull 353: Televiewer.

Figur 2: Flyfototolkninger. Søndre del av tunnelalternativer
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Søkk i terrenget
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A6
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Nordre
Påhugg, A6

Markert
skrent

Skissert forløp av tunnelalternativer
Figur 3: Flyfototolkninger. Midtre del av tunnelalternativer
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N

Nordre
påhugg,
C5

Skissert forløp av tunnelalternativer
Figur 4: Flyfototolkninger. Nordre del av tunnelalternativ C5
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Rygger intrusivganger

Markert kløft

Søkk i terreng

Skrent

N
Skrent
Søkk langs
bekkedrag

Strukturer (rygger / forsenkninger)
Ekstrapolering av bergrygg
GPS-punkter (ref notat RIG-02)

Figur 5: Oversikt over kartlagte strukturer ved Flågenvegen og øst for Råstadbakka
121220 /oh

Side 19 av 27

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Geologisk forundersøkelse kommunedelplan

MULTICONSULT

N

Tunnel
Alt: C5

Tunnel
Alt: A6

Tunnelalternativer
Figur 6: Oversikt over grunnvannsbrønner, vernede lokaliteter og viktige grunnvannsressurser. Løsmasser angitt som
Tykk morene og forvitringsmateriale. Skissert forløp av tunnelalternativer. Lastet fra http://www.ngu.no/kart/granada/
(26.4.2011).
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Figur 7: Oversikt over løsmasser langs tunnelalternativ A6 og C5. For tunnelalternativ A6 er angitt tykk morene. For
C5 nord for Flågenvegen: Forvitringsmateriale.
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N
6:

262,4
8,0 + 3,3
254,4
7:

5:

255,7
7,6 + 3,2
248,1
251,7
4:
8,7 + 2,0
243,0

260,6
8,5 + 1,5
252,1
6,2M/F

Tunnelpåhugg sør:
A6 og C5

Tegnforklaring
Fjellkontrollboring

Figur 8: Oversikt over løsmassetyper og utførte grunnundersøkelser. Fjellkontrollboringer utført over parti for planlagt
tunnelpåhugg i sør.
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Tunnelpåhugg nord:
A6
4,5M/F
Ca. kote terreng 253?

N

Brennbekkvegen:
3M/F
Ca. kote terreng 258?

Tegnforklaring

Fjellkontrollboring (M = morene)
Prøvetaking
Dreiesondering

Figur 9: Oversikt over løsmassetyper og utførte grunnundersøkelser (tykk morene og forvitringsmateriale). En
fjellkontrollboring er utført over parti for planlagt tunnelpåhugg i Nord. En fjellkontrollboring utført i et dalsøkk ved
Brennbekkvegen.
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N

Tunnel
Alt: C5
Tunnel
Alt: A6

Tunnelalternativer
Ekstrapolering

Figur 10: Utsnitt av Berggrunnskart GRAN, 1815 I (Owen, Olerud og Morley 2001). Ekstrapolering: Tunnelprofil
0
ekstrapolert på geologisk profil langsmed antatt hovedstrøkretning for bergmassen 250 VSV.
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N

Tunnel
Alt: C5

Tunnel
Alt: A6

Figur 11: Detaljutsnitt berggrunnskart. Bergart: Leirskifer, kalkstein og knollet kalk (Kirkerudgruppen, Elnesformasjonen,
Furubergformasjonen, etg. 4a-b). Begge alternativer antas å krysse skyveforkastning i Os-Rødekke komplekset.
Samme tegnforklaring som i Figur 10. (Owen, Olerud og Morley 2001)
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N

S

Tegnforklaring
Tunnelalternativer
ekstrapolert over på
geologisk profil

Figur 12: Geologisk profil, N-S ca.6 km vest for tunnelprosjektet (Owen, Olerud og Morley 2001). Tunnelalternativene er
ekstrapolert over på geologisk profil langsmed antatt hovedstrøkretning for lagdelingen i bergmassen. Profilet befinner seg
ca. 6 km vest for tunnelalternativene og er således kun en illustrasjon på generell folding og forkastningsforløp i området.
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N

Tegnforklaring
Lineament
Tunnelalternativ
Figur 13 Lineamenter (representerer regionale sprekkemønster, forkastninger eller knusningssoner.). Lastet fra
www.ngu.no/kart/granada/ (26.4.2011).
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