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Multiconsult har utført ingeniørgeologiske undersøkelser i form av feltbefaringer og ingeniørgeologisk kartlegging av
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lokaliteter for etablering av tunnelpåhugg. Foreslått plassering av rømningstunneler er indikert på kart, men det er
ikke utført feltbefaring til disse lokalitetene, slik at disse kun må anses som konseptuelle.
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Innledning

1.1

Bakgrunn

multiconsult.no
1 Innledning

I forbindelse med vurdering av de to lokaliseringsalternativene som inngår i konseptet «Delt
løsning», har Multiconsult gjennomført ingeniørgeologiske forundersøkelser for ett av alternativene,
Alternativ 1 Torgård, som inkluderer en tunnel i berg fra Søberg i Melhus til Torgård i Trondheim.
Flere ulike varianter av linje og påhuggsplassering har blitt vurdert i forbindelse med utvikling av
hovedalternativet som nevnt i tiltaksplanen, men kun hovedalternativet, Torgård 1C omtales videre
her.
I tillegg til trasévurderinger, som for en stor del er styrt av ingeniørgeologiske forhold og krav til
linjeføring, har Multiconsult bidratt med mengde- og kostnadsestimat for tunnelene. Foreliggende
rapport danner grunnlag for estimatene, men selve estimatet presenteres ikke her.

1.2

Forutsetninger
Detaljeringsnivå på de ingeniørgeologiske undersøkelsene presentert i denne rapporten er
tilsvarende kommunedelplannivå i henhold til Statens vegvesens håndbok N500.
Etter en innledende runde med vurdering av en eventuell toløpsløsning med rømning til nabospor,
ble det valgt å ikke videreføre dette alternativet siden kostnadene for et slikt konsept viste seg å bli
betydelig dyrere enn en ettløpsløsning.
For hovedtunnelen har Multiconsult benyttet Jernbaneverkets forslag til tunnelprofil, mens vi for
rømningstunnelene og de deler av hovedtunnelen som krever større profil selv har foreslått profil.
Tunnelen vil kunne influere for drift og eventuell utvidelse av Vassfjellet pukkverk. Til hvilken grad
pukkverket vil påvirkes er ikke utredet i detalj av Multiconsult, men det vil måtte defineres en sektor
rundt tunnelen hvor det settes restriksjoner på hvilke tiltak som er tillatt, deriblant restriksjoner på
sprengningsarbeider. Størrelse på en slik sektor er avhengig av flere forhold, som omtalt i Kapittel
4.3.

1.3

Grunnundersøkelser
1.3.1 Tidligere undersøkelser
Det er ikke tidligere utført kjente detaljerte geologiske kartlegginger langs tunneltraséen, men noe
informasjon om bergets borbarhet, motstand mot nedknusning og petrografi er tilgjengelig fra
Vassfjellet pukkverk. Multiconsult har vært i kontakt med pukkverket og har fått tilgang på enkelte av
disse dataene.
1.3.2 Undersøkelser
Det er gått flere befaringer i terrenget for vurdering av tunneltrasé og påhugg. Det er gått befaring i
en sektor over planlagt tunneltrase med kartlegging og registering av ingeniørgeologiske forhold,
samt en første vurdering av påhuggene. I etterkant av denne befaringen ble det gått ytterligere tre
befaringer spesielt rettet mot mulige påhuggssteder.
Ved kartlegging av i dagen langs tunnellinjen ble det benyttet topografisk kart i målestokk 1:5000,
med 1 m ekvidistanse. Blotningsgraden langs traséen og inntil 100 m til hver side er liten, anslagsvis
15 %.

416813-RIGberg-RAP-001

18. november 2014 / 01

Side 5 av 18

Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Ingeniørgeologi tunnelalternativ

multiconsult.no
1 Innledning

Totalt 71 lokaliteter er vurdert, og der forholdene var egnet for det ble det utført strøk- og fall
målinger av sprekker i tillegg til en generell ingeniørgeologisk beskrivelse av lokaliteten.
Berggrunnskart i 1:50 000-serien fra Norges Geologiske Undersøkelse [1], er benyttet som
bakgrunnsinformasjon for de ingeniørgeologiske undersøkelsene, se kartutsnitt i Figur 6. I tillegg er
det benyttet kvartærgeologisk kart [2], se kartutsnitt i Figur 5.
Lineament er tolket fra kart og flybilder, og alle markerte søkk langs traseen er i tillegg vurdert i felt.
Hovedbefaringen i terrenget over linjen foretatt den 3. juli av ingeniørgeologene Henki Ødegaard og
Sverre Hagen. Etter denne befaringen er det gått tre supplerende befaringer for å vurdere ulike
påhuggsplasseringer, samt for supplerende sprekkekartlegging i Vassfjellet pukkverk.

1.4

Linjeføring og tverrsnitt
1.4.1 Linjeføring
Hovedtunnelen er totalt 7 850 m lang og går inn i berg rett sør for Søberg industriområde, med
søndre påhugg ved km 528,85. Nordre påhugg er plassert i skråningen rett nordvest for Vassfjellet
pukkverk ved km 536,7. Hovedtunnelen vil ha tre ulike sprengningsprofil:
•

6 950 m enkeltspor, 63 m² profil. Km 528,85-535,8.

•

600 m dobbeltspor, 111 m² profil. Km 535,8-536,4.

•

300 m utvidet dobbeltspor, 133 m² profil. Km 536,4-536,7.

Tunnelen går med jevn stigning på 13,5 ‰ fra Søberg frem til km 536,58, for deretter å gå flatt frem
til påhugg Nord. Et illustrativt lengdeprofil av tunnellinjen er vist i Figur 1.

Figur 1: Lengdeprofil hovedtunnel, 5 × vertikal overdrivelse

Ved en ettløpstunnel må det i henhold til Teknisk regelverk (4.2.1.5.2) være nødutganger fra
tunnelen for hver 1000 m. Da det på grunn av stor bergoverdekning ikke er aktuelt med vertikale
rømningssjakter, må man drive tunneler fra dagen og inn mot hovedtunnelen.
For å imøtekomme kravene i Teknisk regelverk må det ved gjeldene tunnellinje anlegges 7
nødutganger med samlet tunnellengde 5,6 km. Tunnelene vil fungere som tverrslag for
hovedtunnelen, og vil slik virke gunstig inn på den totale drivetiden for hovedtunnelen. Eksakt
plassering av påhugg for tverrslagstunnelene er ikke vurdert i felt, med vurdering av nødvendig
tunnellengde og stigningsforhold med tanke på anleggsfasen er gjort.
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Figur 2: Oversikt plassering av nødutganger

1.4.2 Tverrsnitt ettløpstunnel
I kostnadsestimatet er det for hovedalternativet med ettløpstunnel tatt utgangspunkt i et 63 m2
tunnelprofil, det samme profilet som ble benyttet ved bygging av Gevingåsen tunnel, se Figur 3.
Dette tverrsnittet er i følge Jernbaneverket noe større enn normalprofilet beskrevet i Teknisk
regelverk, JBV, men blir vurdert som mer aktuelt.

Figur 3:Ettløpstunnel med samme tverrsnitt som benyttet ved Gevingåsen tunnel (kilde: JBV)

1.4.3 Tverrsnitt dobbeltspor
Fra km 535,8 til km 536,4 er det lagt opp til dobbeltsporet tunnel med 111 m² tunnelprofil, som vist i
Figur 4. Dette profilet skal utvides før tunnelen kommer ut i dagen ved påhugg Torgård, slik at man
på de siste 200 m har et 133 m² stort tunnelprofil.
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Figur 4: Sprengningsprofil dobbeltspor.

1.5

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 [5] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier avhengig av
kompleksitet og risiko. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.
I prosjektet skal det drives tunnel under ubebygde områder hvor det forventes relativt oversiktlige
grunnforhold uten spesielle krav til vanntetthet.
Hovedtunnelen drives med normal spennvidde og hovedsakelig i godt berg, med god
bergoverdekning uten større risiko for uforutsette forhold. Hovedtunnelen vurderes derfor til å ha
middels vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse 2. Overordnet klassifiseres derfor hovedtunnelen i
Geoteknisk kategori 2.

2

Generell geologi

2.1

Kvartærgeologi
Terrenget over tunnelen består av et tynt morenedekke, se utsnitt av løsmassekart fra NGU i Figur 5.
Det er ikke foretatt grunnboringer over tunneltraséen, men fra observasjoner i terrenget
sammenstilt med kvartærgeologisk kart forventes det at løsmassemektigheten jevnt over er
begrenset til et par meter. Lokalt i søkk i terrenget kan det forventes større mektigheter.
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N

Figur 5: Utsnitt av NGUs løsmassekart over aktuelt område. Omtrentlig tunneltrasé er indikert med rød stiplet
linje. Kilde: NGU.no [2]

2.2

Berggrunnen generelt
Strukturgeologisk er bergartene tolket som en undre lagpakke (Støren-dekket) av den kaledonske
fjellkjede innenfor Trondheimsfeltet. Feltet består av bergarter skjøvet inn fra nordvest og deformert
i løpet av den kaledonske orogenese (fjellkjededannelse).
Dominerende bergarter innenfor planområdet er grønnstein, diabasganger (mørk, hard og finkornet
bergart som opptrer i steiltstående, gjennomskjærende ganger), konglomerat og gabbro.
Ingenørgeologisk kartlegging i felt bekrefter informasjon fra geologisk kart.
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Figur 6: Utsnitt av NGUs berggrunnskart over området. Tunneltrasé er indikert med rød stiplet linje. Kilde:
NGU.no [1]

2.3

Hydrogeologi
Terrengoverflaten over tunnelen består i hovedsak av kupert skogkledt terreng samt enkelte
myrdrag.
Det er ikke registrert bebyggelse i området over tunneltraseen, med unntak av enkelte hytter, og det
vil derfor være lav risiko for setningsskader på bygg forårsaket av en eventuell poretrykksreduksjon i
løsmasser.
Selv om tunneltraseen krysser under flere myrdrag og bekker er det ikke vurdert at en eventuell
tunnelløsning vil virke negativt inn på naturmiljøet over tunnelen. Eventuelle krav til maksimale
innlekkasjer vurderes ikke her, men eventuelle større lekkasjer vil stoppes ved sementbasert
berginjeksjon fra tunnelen under driving.

2.4

Strukturgeologi
2.4.1 Foliasjon/skifrighet og oppsprekking
I sørlige del av tunneltraséen er dominerende sprekkesett til observerte bergarter ikke entydig, og
datagrunnlaget noe begrenset som kan ses av sprekkerosen i Figur 7. Det observeres en rekke
sprekker med varierende strøkretning. Fallet varierer mellom 42 til 90° hovedsakelig mot NV.
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Figur 7: Sprekkerose representativ for bergmassen i sørlig del av linjen

I nordlige del av traséener hovedsprekkeretningene bedre definert med flest registreringer i retning
VSV-ØNØ med fall 32-90° hovedsakelig mot NNV.

Figur 8: Sprekkerose representativ for bergmassen i nordlig del av linjen
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2.4.2 Svakhetssoner i berggrunnen
Svakhetssonene i berggrunnen sees vanligvis som lineamenter eller markerte søkk i terrenget. De
mest markerte søkkene i området har retning N-NNØ som kan ses i Figur 9. Det har ikke vært mulig å
karakterisere svakhetssonene i felt på grunn av løsmasseoverdekning og vegetasjon.
På nedenstående flyfoto er de tolkede som krysser tunneltraseen tegnet inn.

N

Figur 9: Tolkede svakhetssoner,

= større svakhetssone,

= mindre svakhetssone,

= tunneltrasé. Flyfoto: norgei3d.no [3]

3

Bergspenninger
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i området, men det forventes gunstige
innspenningsforhold.
Bergoverdekningen langs tunneltraseen er på det høyeste opp mot 340 m og det anses ikke som
sannsynlig at det skal oppstå bergtrykksproblemer som følge av rent overlagringstrykk.
Horisontalspenningene i området er ikke kjent men det anses heller ikke at disse vil være av en slik
størrelse at det skal kunne skape bergtrykksproblemer.
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4

Ingeniørgeologiske vurderinger

4.1

Bergmassekvalitet
Dominerende bergarter innenfor planområdet er grønnstein, diabasganger, konglomerat og gabbro.
Det er ikke foretatt undersøkelser av mekaniske egenskaper eller borbarhet- og
sprengningsegenskapene til bergartene i området for tunneltraséen. I Tabell 1 og Tabell 2 vises noen
typiske verdier for bergartenes mekaniske parametere.
Tabell 1: Typiske verdier for borbarhet og sprengbarhet for bergarter i prosjektområdet

BERGART

BORBARHET

SPRENGBARHET

Diabas

Middels

God

Grønnstein

Middels/lav

Middels/god

Konglomerat

Middels/lav

Middels

Gabbro

God

God

Tabell 2: Typiske verdier for mekaniske egenskaper av berget

BERGART

Enaksiell trykkstyrke (MPa)

DRI

Kvartsinnhold
%

Diabas

100-250

45

˂1

Grønnstein

50-100

39

2-12

*

-*

-*

200-300

40

˂1

Konglomerat
Gabbro

*Mekaniske egenskaper til konglomerat er generelt vanskelige å vurdere generelt da disse avhenger
av både bollemateriale og matriks.

4.2

Søndre påhugg
Søndre påhugg er foreslått etablert rett sør av Søberg næringsområde. Man har ved befaring kartlagt
berg helt nede i nivå av åkeren vist på Figur 10. Bergarten ved påhugget er i følge NGU diabas, en
mørk, hard og finkornet magmatisk bergart som opptrer i steiltstående, gjennomskjærende ganger. I
bergblotningene i skråningen ovenfor påhuggsstedet fremstår diabasen som lite oppsprukket.
Terrenget over tunnelpåhugget er bratt (50-60°). Det ble ikke observert spor etter nedfall av
stein/blokk i terrenget umiddelbart over påhuggsstedet.
Påhugget anses som enkelt å etablere med gode riggmuligheter på jordet sør for påhuggssted og
man vil raskt oppnå god bergoverdekning.
I følge aktsomhetskart fra www.skrednett.no, ligger påhuggsområdet innenfor utløpsområde for
snøskred og steinsprang, og skredfarevurderinger må slik utføres ved valg av tunnelalternativet.
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Figur 10: Omtrentlig plassering av søndre påhugg, med linjen vist i blått

4.3

Nordre påhugg
Nordre påhugg er planlagt etablert i fjellsiden rett vest for Vassfjellet pukkverk, og det er kartlagt
berg i dagen ved det foreslåtte påhuggstedet. Bergarten ved påhugget er en gabbro av samme type
som Vassfjellet pukkverk driver i. Bergarten er fra feltklassifiseringer vurdert som meget sterk (UCS >
100 MPa) og som moderat til lite oppsprukket (RQD = 50-90).
Det registreres en del løse blokker i skråningen ovenfor påhugget, og rensk og andre sikringstiltak vil
være påkrevet før etablering av påhugg.
I nedre del av skråningen er det løsmasser som p.t. ikke er kartlagt grunnet vanskelig
fremkommelighet for borerigg. Stedet vurderes likevel som et godt egnet påhuggssted, uten spesielle
tiltak med tanke på løsmassestabilisering.
I Figur 12 er planlagt linje vist med omtrentlig plassering av påhugget. Det er registrert berg i dagen
rett ovenfor den rød stiplete linjen.
På det nærmeste ligger nordre del av tunnelen rundt 70 m unna Vassfjellet pukkverk i horisontal
avstand. Den faktiske avstanden fra tunnelen og vestlig begrensning av gjeldende driftsplan er godt
over 100 m, som vist i Figur 11. Denne avstanden er vurdert til å være tilstrekkelig stor til å unngå at
tunnel og pukkverk vil influere negativt på hverandre, men det er viktig å vurdere konsekvensene ved
en eventuell vestlig utvidelse av Vassfjellet pukkverk, ut over gjeldende driftsplan.
Det er ikke kjent hvilke planer som foreligger for avvikling av Vassfjellet pukkverk, men det er en
risiko for at en eventuell vannfylling av bruddet vil kunne gi drenasje ned i tunnelen, uten at dette vil
ha stabilitetsmessige konsekvenser for sistnevnte.
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Figur 11: Omtrentlig plassering av tunnelen i forhold til Vassfjellet pukkverk

Figur 12: Omtrentlig plassering av påhugg sør, med linjen (blå) og påhugg (rødt) skissert

4.4

Rystelseskrav og bygningsbesiktigelse generelt
For å unngå skade på byggverk i forbindelse med sprengningsarbeider settes det grenseverdier for
maksimalt tillatt svingehastighet for sprengingsinduserte vibrasjoner. Vibrasjonsgrenser beregnes
som toppverdien av vertikal svingehastighet, målt i mm/s. Veiledende grenseverdier for vertikal
svingehastighet beregnes ut fra NS8141-1 [6].
Før anleggsarbeidet med tunnelen starter må det bestemmes grenseverdi for bygningene ved søndre
påhugg og det må foretas bygningsbesiktigelse på omkringliggende bygninger ved påhugg og trasé i
sør. Eventuell sprengningsindusert påvirkning på kvikkleire må også avklares.
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Bergsikringsarbeid
Klassifiseringen av bergmassen med hensyn til bergsikring er utført i henhold til Håndbok N500 [7] fra
Statens vegvesen. Under driving av tunnelen skal bergmassen kartlegges på stuff som grunnlag for å
fastslå det endelige sikringsomfanget. Det understrekes at klassifiseringen under er en tolkning
basert på berggrunnskart, flybilder og befaringsobservasjoner. På grunn av begrenset med blotninger
langs tunneltraséene, blir fordelingen i de ulike bergmasseklasser beheftet med usikkerhet.
I sikringsklasse I åpner håndbok N500 for at behovet for systematisk bruk av sprøytebetong kan
vurderes. Dagens praksis knyttet til bruk av sprøytebetong som arbeidssikring tilsier at sprøytebetong
vil bli systematisk brukt, også helt ned i sålen, og dette er medtatt i mengdeberegningene.
Det er ikke identifisert spesielle forhold som vurderes som spesielt ugunstige med tanke på
tunneldriving og stabilitet, men svakhetssoner vil lokalt kunne gi stabilitetsmessige utfordringer.
Påhugg i sør vil kunne etableres på konvensjonell måte med avdekking av berget og sikring av
påhugget før første salve, typisk med forbolter i kombinasjons med sprøytebetongbuer. Påhugg i
nord blir meget stort og vil kreve spesielle tiltak basert på egne stabilitetsberegninger.
I både tunnel og fjellhall legges det opp til systematisk bergsikring i form av sprøytebetong og
bergbolter, med et omfang som tilpasses de kartlagte bergforhold.

5.1

Antatt fordeling av bergmasseklasser langs tunnelen
I Tabell 3 er det vist antatt fordeling av bergmasseklasser langs hovedtunnelen. Fordelingen er basert
på kartlegging og observasjoner i dagen og vil slik ikke nødvendigvis representere de bergforhold
som kan påtreffes i tunnelnivå. Hovedstrukturene i berget er imidlertid slik at man kan forvente
omtrent samme litologi tunnelnivå som i dagen.
Sikringsmengden innen de enkelte sikringsklassen vil naturlig variere noe for de ulike tunnelene, da
det stilles ulike krav til rømningstunneler og trafikktunneler. Av den grunn vil de ulike tunnelene
behandles separat i det etterfølgende.
Tabell 3: Estimert fordeling av bergmasseklasse i hovedtunnel og rømningstunneler

Bergmasseklasse

Sikringsklasse

A/B

I

Q = 10 - 100

God

C

II

Q = 4 - 10

Middels

D

III

Q=1-4

Dårlig

E

IV

Q = 0,1 - 1

Svært dårlig

Sikringsmetode

Fordeling i tunnel
(%)

Lengde
(m)

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

39,5

3100

Fiberarmert sprøytebetong
B35 E700 8 cm ned til såle,
systematisk bolting c/c 2 m

39,5

3100

Fiberarmert sprøytebetong
B35 E1000 10 cm eller mer
ned til såle, systematisk
bolting c/c 1,5 m

19,7

1547

Fiberarmert sprøytebetong
B35 E1000 15 cm ned til såle.

1,3

102

Systematisk bolting c/c 1,5 m
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(3 m).
Gyste forbolter (6 m). Armerte
sprøytebetongbuer. Sålestøp
vurderes.

5.2

Bergsikringsmengder
5.2.1 Hovedtunnel
Hovedtunnelen forutsettes drevet med fullt tverrsnitt og 5 m lange salver. En beregning ut fra
klassifiseringen i Tabell 3 gir følgende estimat for bergsikringsmengder i hovedtunnelen, påhugg
inkludert:
•

Stålfiberarmert sprøytebetong, 3,4 m³ pr. lm

•

Radielle bergbolter, 3-4 m lange, 6 stk pr. lm

5.2.2 Nødutganger
I sikringsanslaget er det lagt opp til samme fordeling av bergmasseklasse som for hovedtunnelen,
men sikringsomfanget blir noe justert ned på grunn av forskjell i tunneltverrsnitt.

6

•

Stålfiberarmert sprøytebetong, 2 m³ pr. lm

•

Radielle bergbolter, 3-4 m lange, 4 stk pr. lm

Vann- og frostsikring
Vann- og frostsikring fastsettes på grunnlag av dimensjonerende frostmengder i Håndbok N500 [6]
og Håndbok R510 [8]. Dimensjonerende frostmengder er F10, som statistisk sett overskrides èn gang
pr. 10 år.
Fra Håndbok R510 finner man frostmengden og årsmiddeltemperatur for Melhus kommune, se
Tabell 4. Den planlagte tunnelen ligger i innenlandsklima. Fra fig 4.1 i Håndbok R510 avleses krav til
isolasjon og U-verdi (mål for samlet varmestrøm gjennom konstruksjonen) i yttersonene av tunnelen.
Tabell 4: Dimensjoneringsgrunnlag vann- og frostsikring

Parameter

Verdi

Frostmengde i Melhus kommune

F10 = 16 000 h°C

Årsmiddeltemperatur i Melhus kommune

4,5 °C

Høydeforskjell mellom tunnel og Melhus kommune

< 100 m

Krav til U-verdi

0,77

Ved bruk av PE-skum som vann- og frostsikring brannsikret med 80 mm sprøytebetong gir dette PEskumtykkelse på 50 mm.

7

Anvendelse av tunnelmassene
Det er ikke foretatt undersøkelser av steinmaterialenes mekaniske egenskaper, men basert på
informasjon fra uttaket av gabbro ved Vassfjellet pukkverk kan det forventes at sprengtstein fra
tunnelen fra sonene med gabbro er velegnet til vegbygging/underbygging bane.
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Forslag til videre undersøkelser
Dersom et tunnelkonsept blir valgt er det nødvendig med videre undersøkelser for å øke kunnskapen
om bergmassens mekaniske egenskaper og spenningsforhold. Spesielt gjelder dette detaljplassering
av rømningstunneler og påhugg for disse. For hovedtunnelen for øvrig er det hovedsakelig de mest
markerte søkkene langs tunnelen, og da spesielt søkket som definerer Tømmerdalen, som vil være
aktuelle å undersøke videre. En kombinasjon av kjerneboring og refraksjonsseismiske undersøkelser
vil gi et godt innblikk eventuelle svakhetssoners karakter og utstrekning.
Avhengig av hvilke beslutninger som tas vedrørende eventuelle utvidelser av Vassfjellet pukkverk, er
det viktig at det gjøres vurderinger rundt eventuell utvidelse av Vassfjellet pukkverk og hvordan
sprengningsinduserte vibrasjoner fra dette kan påvirke hovedtunnelen.
Skredfare er ikke detaljvurdert for noen av påhuggene, men vil bli nødvendig dersom
tunnelalternativet velges.
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SHA (HMS)-forhold
Det er ikke påvist spesielle forhold som skulle fravike fra konvensjonell tunneldrift. Nedenfor følger
forhold som likevel kommenteres.
Terrenget øst for søndre og nordre påhugg er preget av bratt terreng med små skrenter og tynt
vegetasjonsdekke/torvlag, og det kan forventes noe skredfare i form av steinsprang og evt. snøskred.
Før arbeidet med forskjæring/tunneldrift igangsettes anbefales det at fjellskråningene gås over med
rensk av eventuelle ustabile blokker. Portal må planlegges i tilstrekkelig lengde for å håndtere
steinsprangfaren.
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