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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

InterCity-prosjektets (IC) oppgave er, med utgangspunkt i bestillingen gitt i Nasjonal transportplan
2014 – 2023 [1], å planlegge et moderne dobbeltsporet jernbanenett for høy hastighet med tilhørende
stasjoner og driftsanlegg for de strekningene det fortsatt er enkeltsporet jernbane mellom Oslo og
Lillehammer, Skien og Halden. IC-prosjektet skal også planlegge framtidig ny jernbane med tilhørende
fasiliteter mellom Sandvika og Hønefoss.
I dag er det dobbeltspor fra Oslo og fram til Sandbukta nord for Moss.
I Nasjonal transportplan legges det til grunn at IC-strekningen mellom Oslo og Sarpsborg skal være
ferdig utbygd innen 2026. Anbefalt konsept fra Konseptvalgutredningen (ØB 4B) legges til grunn for
bane [2]. Dette innebærer sammenhengende dobbeltspor med stopp i Østfoldbyene Moss,
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.
Strekningen som er omhandlet i foreliggende rapport går mellom Rolvsøy og Klavestad. Rapporten
konsenterer seg om delstrekningen med fjelltunneler, mellom Rolvsøysund og Alvimdalen vest for E6
Figur 1-1 viser oversiktskart med de ulike trasealternativene inntegnet.

Figur 1-1: Oversiktskart over ulike trasealternativer på strekning Rolvsøy - Klavestad.

1.2

Linjeføring og tunneler

Basert på erfaringer fra flere land med eksisterende jernbanetunneler er det formulert noen generelle
anbefalinger for utforming av jernbanetunneler. Anbefalingene er basert på erfaringer fra både drift og
under driving. Den generelle trenden er at lange tunneler (> 15 km) bygges som toløpstunneler med
egen tunnel for hvert spor, mens kortere tunneler (< 8 km) bygges som ettløpstunnel med to spor i
samme tunnel [4].
Tunnelene som er beskrevet her er basert på de områdene der det på det nåværende tidspunktet er
planlagt at det blir tunnel. Endelig trasé er enda ikke bestemt, og det kan bli behov for videre
optimalisering av alle de tre trasealternativene som er presentert her.
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Alle tunnelene inkludert i den delen av prosjektet som foreliggende rapport omfatter, er under 5 km.
Tunnelene er planlagt som dobbeltspors-tunneler med tverrsnittsareal (sprengningsprofil) på ca.
123 m2 og rømning for minimum hver 1000 m [3].
Tradisjonell boring og sprengning er foretrukken drivemetode ved korte og middels lange tunneler i
IC-prosjektet. Grunnet tunnelenes korte lengde og utforming er TBM ansett som et dårlig alternativ til
driving av tunnelene på strekningen mellom Rolvsøy godsterminal og Klavestad. Tunnelene som
omhandles i foreliggende rapport er derfor antatt drevet med konvensjonell drift, boring og sprengning
[3].

1.3

Geoteknisk kategori

I henhold til teknisk regelverk for jernbanetunneler skal jernbanetunneler prosjekteres i henhold til
NS-EN 1997 Eurokode 7. Det spesifiseres videre at alle jernbanetunneler skal ligge i geoteknisk
kategori 3 (GK3). For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg, kan det være
aktuelt å benytte GK2, men ingen deler skal plasseres i geoteknisk kategori 1.
I håndbok N500 Vegtunneler er det spesifisert forhåndsdefinerte tunnelstrekninger hvor GK3 skal
beholdes gjennom prosjektering og bygging. Av disse er følgende tunnelelementer relevante for
tunnelene omtalt her, og som derfor er forhåndsdefinert i GK3:
-

Tunnelpåhugg
Tunneler / tunnelstrekninger i tettbygd strøk / byområder
Liten bergoverdekning, dvs. strekninger der bergoverdekning ≤ tunneltverrsnittet (teoretisk
sprengningsprofil)
Tunnel / tunnelstrekninger der det forventes ugunstige grunn- og stabilitetsforhold, eller en
kombinasjon av flere uheldige forhold

For vurdering av eventuelle tunnelstrekninger som kan nedklassifiseres til GK2, og som altså ikke
omfattes av de forhåndsdefinerte strekningene, benyttes prinsippene i Eurokode 7 og Norsk
bergmekanikkgruppes veileder for bruk av Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering. Basert på dette og
foreliggende informasjon om grunnforholdene, som beskrevet i denne rapporten, vurderes det at ingen
av delene av de planlagte tunnelen kan nedklassifiseres til GK2.
Basert på krav i N500 sammen med lokalt utfordrende grunnforhold ved kryssing av svakhetssoner
settes de planlagte tunnelene i Geoteknisk kategori GK3.
N500 setter også krav til kontrollklasse relatert til GK, slik:
-

Geoteknisk kategori 3 gir pålitelighetsklasse 3 og kontrollklasse U: uavhengig kontroll.

Det er derfor klart at de planlagte tunnelene på strekningen Rolvsøy - Klavestad ligger i
Kontrollklasse U. I ny utgave av Teknisk designbasis (TDB) er det imidlertid ikke lagt opp til at
uavhengig kontroll skal utføres før i teknisk detaljplan, tilsvarende reguleringsplan.
I hele driveperioden kartlegges bergforholdene fortløpende etter hver salve gjennom planlagt
inspeksjon og oppfølging i byggherrens halvtime. Bergsikringstiltak utføres fortløpende som indikert av
ingeniørgeolog, med de typer og minimumsomfang spesifisert av Q-systemet. Dokumentasjon av
bergmassekvaliteten gjøres også ved Q-systemet.
Vurdering av bergforhold og anbefalt bergsikringsomfang underlegges uavhengig kontroll i
driveperioden, der det er angitt geoteknisk kategori GK3.
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2 UTFØRTE UNDERSØKELSER
2.1

Ingeniørgeologisk feltkartlegging

2G har gjennomført ingeniørgeologisk feltkartlegging langs den planlagte jernbanestrekningen ved
følgende datoer:
-

18. september 2017
27. september 2017
28. september 2017

Befaringene ble konsentrert i de områdene der det skal etableres tunneler. Hensikten med
befaringene var å registrere oppsprekking, bergmassekvalitet, bergarter og mulige svakhetssoner.
Påhuggsområdene for tunnelene ble også vurdert.
Alle feltregistreringer er koordinatfestet ved bruk av en Apple iPad mini 4, samt mobiltelefoner, med
programvaren ArcGIS Collector, hvor planlagt trasé og annen nødvendig informasjon var lagt inn før
kartlegging.
Strøk- og fallmålinger er utført med kompass av typene GeoSurveyor 002A Pocket Transit, utstyrt
med dåselibelle. Strøk-/ fallnotasjoner er i rapporten angitt etter høyrehåndsregelen. Strøket er angitt
med retning slik at fallvinkelen alltid ligger til høyre når man ser i strøkretningen.
Deltagere på befaringene var ingeniørgeologene Eivind Sondre Stand og Stine Merete Moe.

2.2

Fysiske undersøkelser

I området nær og over tunneltraseene er følgende grunnundersøkelser utført i forbindelse med
prosjektet Rolvsøy godsterminal – Klavestad:
-

2.3

Fjellkontrollboringer og totalsonderinger – Hensikten med boringene er å kartlegge type
løsmasser, løsmassemektighet og å lokalisere bergoverflaten. Totalsonderingene kartlegger
også eventuelle lagdelinger i løsmassene [5] [6].

Grunnlagsmateriale

2.3.1
-

Håndbøker, veiledninger og standarder:
Teknisk regelverk, Bane NOR [7]
Teknisk design basis for Intercity [3]
Håndbok N500 Vegtunneler, Statens vegvesen 2016 [8]
Veiledning V520 Tunnelveiledning, Statens vegvesen 2016 [9]
NS‐EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016: Eurokode: Grunnlag for prosjektering av
konstruksjoner [10]
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016. Geoteknisk prosjektering - Del 1 [11]
Veileder for bruk av Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering. Norsk bergmekanikkgruppe,
november 2011 [12]

2.3.2

Fra NGUs kartdatabase er følgende kart benyttet:

-

Berggrunnskart N250 [13]
Løsmassekart [14]
Dypforvitring / aktsomhetskart for tunnelbygging [13]
Kart over grunnvannsressurser [14]
Kart over energi- og grunnvannsbrønner [15]

2.3.3
-

Fra NVEs kartdatabase er følgende kart benyttet [16]:
Kart over kvikkleiresoner og maringrense
Flomsonekart
Aktsomhetskart for stein- og flomskred
Aktsomhetskart for steinsprang
Aktsomhetskart for snøskred
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Andre kart og foto:
Norgeskart.no [17]
Google street view [18]
Kart.finn.no, historiske flyfoto [19]
Norgeibilder.no [20]
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3 TOPOGRAFISKE OG GEOLOGISKE FORHOLD
3.1

Utredningsalternativer og områdebeskrivelse 1

På parsellen Rolvsøy - Klavestad er det tunneler hovedsakelig mellom Rolvsøysund og Alvimdalen
(før kryssingen av E6). Denne delen av parsellen går hovedsakelig gjennom tett bebygde
boligområder og noe områder med utmark.
På det nåværende tidspunkt er det hovedsakelig to av alternativene som har innvirkning på hvor det
blir tunnel og lengden på disse. Alternativ 1A er det sydligste alternativet og krysser Rolvsøysund
omtrent samme sted som dagens jernbane og går deretter inn i en kort tunnel under Greåker fort. Det
andre alternativet er alternativ 4B som krysser Rolvsøysund lengre nord, og går deretter inn i en
lengre tunnel. På trasealternativ 1A er det to tunneler.
Trasealternativ 1A splittes i to ulike traséer ved Hannestad terrasse, trasealternativ 1A og 5C.
Ettersom traséen splittes på slutten av tunnelen er tunnellengden på de to alternativene tilnærmet lik.
De to alternativene er beskrevet som et felles alternativ frem til de splittes ved Hannestad terrasse i
denne rapporten. Alternativ 1A er det sørligste alternativet og krysser Alvimdalen lengst sør av de
alternativene som nå vurderes. Alternativ 5C går nordover fra der de to alternativene splittes.
Trasealternativ 4B krysser Rolvsøysund lengre nord enn alternativ 1A. Langs hele strekningen mellom
Rolvsøysund og Alvimdalen følger alternativ 4B en nordligere trasé. Langs dette trasealternativet er
det to tunneler.
I tillegg til de trasealternativene som er beskrevet over er det et høyt og et lavt alternativ for både
trasealternativ 4B og 5C. Høydeforskjellen på SOK for trasealternativ 4B/5C Lav og Høy er ca.
7-10 m.
Begge de lave alternativene er planlagt å krysse Alvimdalen med betongtunnel, mens de høye
alternativene krysser Alvimdalen i dagen omtrent i terrenghøyde.
Alle tunnelene på strekningen er planlagt som dobbeltspors tunneler med tverrsnitt 93 m2.
Tabell 3-1 viser en oppsummering av nøkkelinformasjon for tunnelene på de ulike
utredningsalternativene på strekningen.
Tabell 3-1: Oversikt over tunnelene i de ulike utredningsalternativene.
Tunnelnavn

Alternativ

Lengde

Lengdeprofil

Rolvsøysund-Greåkerdalen

1A

170 m

-5,17‰ til -5,82‰ Kontinuerlig fall

Greåkerdalen-Alvimdalen

1A

1610 m

9,26‰ Jevn stigning

Greåkerdalen-Alvimdalen

5C Høy

1660 m

9,26‰ Jevn stigning

Greåkerdalen-Alvimdalen

5C Lav

1690 m

9,60‰ til -12,50‰ Høybrekk

Moa-Greåkerdalen

4B

1155 m

9,60‰ Jevn stigning

Greåkerdalen-Alvimdalen

4B Høy

1355 m

-5,78‰ til 8,15‰ Lavbrekk

Greåkerdalen-Alvimdalen

4B Lav

1370 m

-5,78‰ til -10,64‰ Kontinuerlig fall

Profilnummer og overdekning er funnet basert på C-tegninger med lengdeprofil med høyde:lengdeforhold på 1:1 for de ulike trasealternativene. Tegningene som er benyttet er vedlagt til rapporten, se

1

Ved kartlegging var det svært mye hjortelusfluer utenfor anlagte veier, målestokk- og markør-person
er derfor tidvis godt tildekket.
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vedlegg A. Disse tegningene er kun ment som støtte ved gjennomgang av rapporten frem til Vtegninger er utarbeidet.
Videre i rapporten er det, der det er to ulike høydealternativer, kun beskrivelse for det høye
alternativet. Generelt vil de samme vurderingene gjelde for både høyt og lavt alternativ, men
overdekningen vil være noe høyere for det lave alternativet, og påhugget vil kunne justeres mer på
lavt i forhold til høyt alternativ.
3.1.1
3.1.1.1

Alternativ 1A
Greåker frikirke – Greåkerdalen

Etter kryssingen av Rolvsøysund går alternativ 1A inn i tunnel like nord for Greåker frikirke. Tunnelen
passerer under Greåker fort, og kommer ut igjen i dagen på vestsiden av Greåkerdalen. Tunnelen
som er planlagt her er ca.170 m. Påhugg vest er planlagt ved profil ca. 101 117 og påhugg øst ved
profil ca. 101 290.
Figur 3-1 viser påhuggsområdene for tunnelen mellom Rolvsøysund og Greåkerdalen. Det er berg i
dagen i begge påhuggsområdene.

Figur 3-1: A - Påhugg vest, person markerer omtrent der påhugget er planlagt. B - Påhugg øst,
person markerer omtrent der påhugget er planlagt.
Området over tunnelen består hovedsakelig av utmark med mye berg i dagen. Greåker fort ligger på
skrå over deler av tunnelen, og har underjordiske ganger og rom. Disse gangene og rommene er
innmålt, og skråoverdekningen til tunnel der den er nærmest fortet er over 30 m.
Omtrent 15 m inn i tunnelen fra påhugg vest er det et enkelt bolighus over tunnelen. Overdekningen
der huset står er omtrent 10 m fra tunnelheng. Dette er det eneste huset som er over tunnelen. Huset
kan skimtes bak til høyre i figur 3-1A.
3.1.1.2

Greåkerdalen – Alvimdalen

På østsiden av Greåkerdalen går planlagt trasé inn i tunnel like etter kryssing av Grålumveien, ved
profil ca. 101 817. Området over første del av tunnelen er preget av boligområde med hovedsakelig
eneboliger. Etter kryssing av Johan Skaus vei, ved profilnummer ca. 102 200 går tunnelen inn under
et område med utmark frem til profilnummer ca. 102 450. Herfra går tunnelen igjen under områder
med tett bebyggelse. Østre påhugg er planlagt ved profil ca. 103 425. Tunnelens lengde er omtrent
1610 m.

InterCity-prosjektet

INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

Ved kartlegging ble det observert berg i dagen ved begge påhuggene. Området der første del av
tunnelen går under et boligområde har stedvis berg i dagen, ellers er det ikke observert berg i dagen.
Der tunnelen går under område med utmark er det observert berg i dagen langs nesten hele
strekningen. I dette området er det kun mindre areal der det ikke er berg i dagen. Der tunnelen igjen
kommer inn under område med bebyggelse er det kun spredte bergblotninger. Fra Mellommyr og i
området rundt Hannestad terrasse er det en del berg i dagen. Dette er tilfellet for resten av
strekningen over tunnelen frem til østre påhugg i Alvimdalen.
Overdekningen over tunnelen er god langs hele strekningen, og varierer mellom ca. 10-50 m. Begge
påhuggene plasseres sånn at det er ca. 5 m bergoverdekning. Sidedekningen skal også være
tilstrekkelig i begge påhuggene.
Figur 3-2 viser området der østre påhugg for tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvindalen er planlagt.

Figur 3-2: Påhugg øst for tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimdalen.
Personen markerer omtrentlig plassering av påhugget.
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Alternativ 5C

Trasealternativ 5C følger samme trasé
som alternativ 1A frem til Hannestad
terrasse ved profil ca. 103 000, her
splittes de to alternativene i et nordlig og
et sørlig alternativ. Trasealternativ 5C er
det nordlige alternativet mens 1A er det
sørlige.
Figur 3-3 viser området der de to
trasealternativene splittes ved
Hannestad terrasse og frem til
påhuggene i Alvimdalen.
Fra Hannestad terrasse fortsetter dette
trasealternativet under bebygget område
med lite berg i dagen. Østre påhugg for
dette trasealternativet er plasseres der
det er ca. 5 m bergoverdekning, omkring
profil 103 480 (figur 3-4).
Figur 3-3: Området der trasealternativ 1A og 5C
splittes ved Hannestad terrasse.

Figur 3-4: Østre påhugg for tunnelalternativ 5C. Personen i bildet markerer retningen for
traséen.
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Alternativ 4B
Greåker VGS – Greåkerdalen

Trasealternativ 4B krysser Rolvsøysund litt lengre nord enn trasealternativ 1A. Traséen går deretter
på tvers over Moa idrettsplass og inn i tunnel like etter kryssing av Moaveien, ved profilnummer ca.
101 312 (figur 3-5). Påhugget ved Moa er i spredt løvskog med oppstikkende berg. På oversiden av
påhugget er det et stort område med berg i dagen, nær Greåker videregåendeskole (VGS). Øst for
Greåker VGS går tunnelen under en åker før den passerer under et område med bolighus,
hovedsakelig en- og tomannsboliger. I dette område er det ikke observert berg i dagen. Ved
Opstadfjellet, profil ca. 102 150, går tunnelen igjen under område med utmark, her er det observert
oppstikkende berg flere steder. Påhugg øst for tunnelen er der den kommer ut i Greåkerdalen ved
profilnummer ca. 102 467. I påhuggsområdet er det løvskog med oppstikkende berg i dagen. Figur 3-6
viser påhuggsområdet for påhugg øst.
Terrengoverdekningen over tunnelen varierer mellom 15 m og 20 m langs hele tunnelens lengde.
Påhuggene plasseres der det er ca. 5 m bergverdekning og tilstrekkelig sidedekning.

Figur 3-5: Påhugg ved Moa. Personen i bildet til venstre markerer banens retning i området.
Bildet til høyre viser påhuggsområdet i løvskogen, med oppstikkende berg.
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Figur 3-6: Påhugget på vestsiden av Greåkerdalen er planlagt i retningen personen i bildet
markerer. Det er stedvis berg i dagen, som vist til høyre i bildet.
3.1.3.2

Greåkerdalen – Alvimdalen

Etter kryssing av Greåkerdalen går planlagt bane inn i tunnel ved kryssing av Grålumveien, ved profil
ca. 102 870. Fra påhugget stiger terrenget raskt, og overdekningen over tunnelen er over 10 m langs
hele tunnelens lengde. Det ble ikke observert berg i dagen ved påhugg vest for tunnelen, men like
etter påhugget var det et større område med berg i dagen der det ble utført sprekkemålinger, se figur
3-7.
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Figur 3-7: Sprekkemåling like øst for vestre påhugg for tunnelen
mellom Greåkerdalen og Alvimdalen.
Tunnelen går hovedsakelig gjennom områder med utmark. Ved profil ca. 103 100 passerer tunnelen
Christian Evensens vei der det er boliger på begge sider av veien. Videre til profil ca. 103 300 er det
igjen utmark. Ved profil 103 150 er det myr over tunnelen frem til profil ca. 103 300 hvor det blir
bebyggelse over tunnelen. Myren er markert på kart som et stort myrområde mellom områder med
barskog. På flyfoto kan myrområdet sees tydelig som et åpent område uten trær. Figur 3-8 viser
oversiktsbilde over myren tunnelen skal passere delvis under.
Fra profil ca. 103 900 og frem til østre påhugg er det igjen utmark over tunnelen. Det første strekket
var ved befaring et hogstfelt med lite berg i dagen. Det ble observert berg i dagen på begge sider av
hogstfeltet. Terrenget holder en relativt jevn høyde frem mot påhugget der det stuper ned mot
Alvimdalen. Østre påhugg er planlagt ved profil ca. 104 225 (figur 3-9).

Figur 3-8: Myrområdet ved Langmyr. Bildet er tatt sørover fra planlagt trasé.
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Figur 3-9: Østre påhugg for tunnelen i Alvimdalen. Personen markerer retning
for traséen. Bak i bildet kan det sees berg i dagen.

3.2

Regional geologi

Området mellom Rolvsøy og Klavestad består av grunnfjell fra førkambrisk tid. Landskapet består av
skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger hovedsakelig strøkretning NØ-SV,
noe som har sammenheng med tidligere foldinger av grunnfjellet. Åsene har normalt slakere fall mot
nord, og noe brattere fall mot sør. Dette er et resultat av isens bevegelse mot S / SØ i istidene [21].
Fastlandet i Østfold og øyene sør for dette (Hvalerøyene m.fl.) hører i sin helhet til grunnfjellet med
granitt og gneis i de sørvestre delene langs østbredden av Iddefjordens indre del. Granitt er en
magmatisk bergart, som normalt er middels- til finkornet. Bergmassen er massiv (ingen systematisk
fordeling av mineraler) og består i hovedsak av mineralene feltspat, kvarts og glimmer.
Gneis er Norges mest utbredte bergart, den er metamorf (omdannet) og opptrer i mange ulike
varianter med relativt ulike bergmekaniske egenskaper. Store deler av indre og søndre Østfold består
av gneis, i form av varianten glimmergneis.
Både gneis og granitt i intakt form er ansett for å være sterke bergarter som egner seg godt i
anleggsteknisk sammenheng, f.eks. tunnelbygging. Lokalt vil det imidlertid forekomme svakhetssoner i
berggrunnen. Ved passering av slike svakhetssoner med tunneldrift vil det kreves ekstraordinære
tiltak, både når det gjelder det sprengningstekniske og det sikringstekniske.
Planlagt trasé mellom Rolvsøy og Klavestad går i sin helhet gjennom områder der berggrunnen består
av Iddefjordsgranitt. Dette er en grårosa, homogen granitt som forekommer i deler av Østfold og
sørover i Sverige hvor den utgjør en forholdsvis ung del av grunnfjellet (om lag 925 millioner år
gammel). Figur 3-10 viser berggrunnsgeologisk kart for området der planlagt jernbanestrekning skal
gå gjennom.
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Figur 3-10: Berggrunnsgeologisk kart med regionalgeologi for området planlagt jernbanestrekning passerer gjennom. Planlagt
trasé er markert med blå linje.
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Kvartærgeologi

Områdene tunnelene skal drives i er under marin grense, som i Østfold ligger på ca. 190 moh.
Løsmasser og bergmassen har blitt bearbeidet av istider, opprinnelige løsmasser og forvitret
berggrunn er skurt bort. Løsmasser som finnes her i dag er avsetninger fra den siste istiden, og er
samlet i forsenkninger i terrenget.
Basert på NGUs løsmassekart består strekningen mellom Rolvsøysund og Alvimdalen hovedsakelig
av bart berg og hav- og fjordavsetninger i sammenhengende dekke. Alle løsmassene på strekningen
er av marin opprinnelse med for det meste tynn havavsetning. I noen områder er det også kartlagt
tykk havavsetning. Ved Langmyr passerer begge trasealternativene under et mindre område der det
er markert som torv og myr på NGUs løsmassekart. Figur 3-11 viser kvartærgeologisk kart over
området med inntegnet trasé og plassering av planlagte tunneler.

Figur 3-11: Kvartærgeolgisk kart for området fra Rolvsøysund til Alvimdalen.
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4 INGENIØRGEOLOGISK FELTKARTLEGGING
4.1

Berggrunn

Feltkartleggingen bekreftet de generelle trekkene fra NGU sitt berggrunnsgeologiske kart, som vist i
figur 3-10.
For identifisering av bergarter er det med støtte i eksisterende berggrunnsgeologisk kart gjort enkle
feltundersøkelser som:
-

Visuell observasjon støttet med lupe
Ripetest for identifisering av kvarts

For beskrivelse av oppsprekkingsgrad benyttes inndeling i kategorier etter RQD verdi, som vist i tabell
4-1. Inndelingen er sammenfallende med inndelingen vist i tabell 1 i NGIs håndbok om Q-metoden
[22].
Tabell 4-1: Klassifisering av oppsprekkingsgrad etter RQD verdi. NGUs beskrivelse i parentes.
Beskrivelse

RQD

Meget sterkt oppsprukket (svært dårlig)

0-25

Sterkt oppsprukket (dårlig)

25-50

Moderat oppsprukket (middels)

50-75

Lite oppsprukket (god)

75-90

Meget lite oppsprukket (utmerket)

90-100

4.1.1

Grov til middelskornet rosa granitt

Lys rosa bergart uten tydelig foliasjon. Bergarten er ved flere lokaliteter forvitret og fremstår som mer
mørk grå. Mineralkornene er middels- til grovkornet. Bergmassen er lite oppsprukket med RQD
varierende mellom 75-90, som tilsvarer en god til utmerket bergmasse.
Det ble ved et par lokasjoner observert kvartsårer i bergmassen. Årene var mellom 2-5 cm brede og
hadde utstrekning på opptil et par meter. Det ble også observert årer med mer pegmatittisk preg.
Disse var kortere og ble kun observert i Fabelfaret like øst for vestre påhugg for tunnelen mellom
Greåkerdalen og Alvimdalen på trasealternativ 1A.
Figur 4-1 viser bergmassen langs strekningen som er kartlagt. Bilde A viser uforvitret bergmasse og
bilde B viser grov blokkig bergmasse med forvitret overflate. Bilde C og D viser henholdsvis en
pegmatittgang og en kvartsgang. Kvartsgangen i bilde D er tatt like nedenfor Greåker VGS over
påhugg vest for tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen på trasealternativ 4B.
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B

C

D

Figur 4-1: A – Bergmassen langs strekningen slik den fremstår
uforvitret. B – Grovblokkig bergmasse med mer grålig, forvitret
overflate. C – Pegmatittgang i bergmassen. D – Kvartsåre i
bergmassen.

4.2

Strukturgeologi

Det er gjennomført totalt 143 sprekkeregistreringer av relevans for tunnelene omtalt i foreliggende
rapport.
Felles for de fleste kartlagte sprekkene er at det generelt observeres lite sprekkefyll. I hovedsak er det
kun noe misfarging på målte sprekkeflater.
I det etterfølgende er tolkning av målingene presentert for hvert av de kartlagte områdene.
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Alt. 1A Rolvsøysund – Greåkerdalen

I området over tunnelen mellom Rolvsøysund og Greåkerdalen er det utført totalt 15 sprekkemålinger.
Med støtte i disse registreringene og observasjoner ved feltkartlegging er det identifisert tre
sprekkesett:
-

Sprekkesett A har strøk N286°Ø og fall 80°-90° mot NØ
Sprekkesett B har strøk N097°Ø og fall 10°-15° mot S
Sprekkesett C har strøk N277°Ø og fall 40°-55° mot N

Sprekkerose for utførte målinger mellom Rolvsøysund og Greåkerdalen er vist i figur 4-2.

Figur 4-2: Sprekkerose for tunnelen under Greåker fort mellom Rolvsøysund og Greåkerdalen.
Tunnelens retning er markert med rød strek.
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Alt. 1A Greåkerdalen – Alvimjordet

I terrenget over tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimjordet er det utført totalt 67 sprekkemålinger.
Med støtte i disse registreringene sammen med observasjoner ved feltbefaring er det identifisert fire
sprekkesett:
-

Sprekkesett A har strøk N339°Ø og fall 70°-80° mot V
Sprekkesett B har strøk N097°Ø og fall 75°-90° mot S / N
Sprekkesett C har strøk N200°Ø og fall 60°-75° mot NV
Sprekkesett D har strøk N054°Ø og fall 10°-35° mot SØ

Sprekkerose for utførte målinger mellom Greåkerdalen og Alvimjordet er vist i figur 4-3.

Figur 4-3: Sprekkerose for tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimjordet. Tunnelens retning er
markert med rød strek.
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Alt. 4B Moa – Greåkerdalen

I terrenget over tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen er det utført totalt 35 sprekkemålinger. Med
støtte i disse registreringene sammen med observasjoner ved feltbefaring er det identifisert tre
sprekkesett:
-

Sprekkesett A har strøk N333°Ø og fall 80°-90° mot NØ / SV
Sprekkesett B har strøk N025°Ø og fall 0°-5° mot SØ
Sprekkesett C har strøk N199°Ø og fall 60°-75° mot NV

Sprekkerose for utførte målinger mellom Moa og Greåkerdalen er vist i figur 4-4.

Figur 4-4: Sprekkerose for området mellom Moa og Greåkerdalen. Tunnelens retning i området
er markert med rød strek.
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Alt. 4B Greåkerdalen – Alvimjordet

I terrenget over tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimjordet er det utført totalt 26 sprekkemålinger.
Med støtte i disse registreringene sammen med observasjoner ved feltbefaring er det identifisert tre
sprekkesett:
-

Sprekkesett A har strøk N002°Ø og fall 5°-20° mot V
Sprekkesett B har strøk N135°Ø og fall 80°-85° mot SV
Sprekkesett C har strøk N195°Ø og fall 75°-85° mot NV

Sprekkerose for utførte målinger mellom Greåkerdalen og Alvimjordet er vist i figur 4-5.

Figur 4-5: Sprekkerose for utførte sprekkemålinger i området mellom Greåkerdalen og
Alvimdalen. Tunnelens orientering i området er markert med rød strek.

4.3

Svakhetssoner

For å identifisere mulige svakhetssoner som kan få innvirkning på tunnelene, er det foretatt
kartlegging i terreng og kartstudie. I tillegg er NGUs kart for dypforvitring benyttet. Observasjoner og
tolkninger av svakhetssoner fra feltkartlegging er tatt med i tolkningsdelen av rapporten.
4.3.1

Dypforvitringskart

Figur 4-6 viser dypforvitringskart for området toglinjen skal gå gjennom. Kartet viser antatte
svakhetssoner i berggrunnen, basert på magnetiske data målt fra fly eller helikopter. Det er også
markert plassering for de planlagte tunnelene. I Greåkerdalen er det markert sannsynlig dypforvitring
der begge trasealternativene krysser dalen, begge alternativene er planlagt med bane i dagen i dette
området.
Mellom Langmyr og Knattåsen passerer trasealternativ 4B under et område med mindre sannsynlig
dypforvitring. Omtrent midt i området med mindre sannsynlig dypforvitring er det et lite område som er
klassifisert som sannsynlig dypforvitring. Ved befaring ble det ikke observert berg i dagen i området
med mindre sannsynlig dypforvitring.
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Figur 4-6: Dypforvitringskart for området tunnelene er planlagt å gå gjennom.

4.3.2

Regionale systemer

Ved kartstudie er det tydelig at dalsøkkene i området rundt Fredrikstad og Sarpsborg har en
dominerende strøkretning. Greåkerdalen og Alvimdalen markerer trolig brede svakhetssoner med
strøkretning NØ/SV. Dalene er tydelig markert på kart som forsenkninger i terrenget, og på
dypforvitringskartet er de samme områdene markert med sannsynlig dypforvitring. Mellom de to
dalene er det åsrygger med mindre søkk i terrenget som kan representere mindre svakhetssoner i
området. Søkkene har samme retning som hoveddalene, NØ / SV.
Ved befaring ble de nevnte områdene kartlagt som terrengforsenkninger uten berg i dagen. Begge
dalene har berg i dagen på begge sider av forsenkningen, men det er ikke observert berg i dagen i
senter av dalene.
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5 SPESIELLE FORHOLD
5.1

Kvikkleire

Det er påbegynt arbeid med å kartlegge grunnforholdene langs strekningen mellom Rolvsøy
godsterminal og Klavestad, men på det nåværende tidspunkt foreligger det ingen ferdigstilt rapport.
Generelt er det utfordrende grunnforhold på strekningen i områder der det ikke er berg.

5.2

Skred- og steinsprangfare

I følge aktsomhetskart fra NVE er det ikke registrert noen områder langs planlagt trasé der det er fare
for noen type skred (jord-, flom-, snøskred) eller steinsprang.
Ved befaring ble det ikke identifisert noen steder med potensielle løsneområder for steinsprang fra
naturlig terreng på oversiden av forskjæring eller påhuggsområde. Ved alle de aktuelle påhuggene i
Alvimdalen er det likevel viktig å gjøre en mer nøyaktig kartlegging av området over påhuggsområdet
før oppstart av anleggsarbeider for å bedre kartlegge fare for steinsprang.
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6 FYSISKE GRUNNUNDERSØKELSER
På det nåværende tidspunkt er det utført enkelte geotekniske boringer like vest for begge
påhuggsalternativene ved Rolvsøysund. Det er også utført spredt boring over tunnelalternativene fra
Rolvsøysund til Greåkerdalen. Videre er det utført enkeltboringer ved Langmyr over begge
tunnelalternativene. Ved trasealternativ 4B ble det i et borepunkt kartlagt stort dyp til fjell, og det er
derfor planlagt å utføre refraksjonsseismikk i dette området for å kunne bestemme bergoverdekningen
over planlagt tunneltrasé.
Like vest for Hannestad terrasse er det utført en enkelt boring som viser at det er grunt til fjell. Vest på
Knattås er det også utført en boring like ved tunneltraseen. Denne boringen viser at det er 15 m til
berg der boringen er utført. Den utførte boringen er plassert i et terrengsøkk.
I tillegg til undersøkelsene som er utført i forbindelse med dette prosjektet er det utført boringer i
området ved Langmyr tidligere. Boringene ved Langmyr er utført i området der trasealternativ 4B er
planlagt å krysse Langmyr.
Resultatene fra de geotekniske boringene er enda ikke tolket og sammenstilt i rapporter. Resultatene
fra boringene er derfor kun benyttet for å få en indikasjon på dyp til berg i de to områdene der
boringene er utført over planlagte tunneler.
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7 SVAKHETSSONER OBSERVERT I FELT / KART
Det er identifisert flere markerte søkk og lineamenter som vurderes å representere svakhetssoner i
berget. Svakhetssoner som antas å krysse tunneltraséen er nummerert i den rekkefølgen de i dagen
vil krysse traséen, i retning stigende profilnummer fra Rolvsøy godsterminal til Klavestad. Sonene er i
det etterfølgende beskrevet i den samme rekkefølgen.
Sonene vil bli tegnet inn og nummerert med samme nummer som de er presentert som under på Vtegningene som blir vedlagt senere revisjoner av rapporten.
Det presiseres at vurderingene av mulige svakhetssoner er basert på tolkninger og vurderinger.
Svakhetssonenes egenskaper og plassering på tunnelnivå er derfor usikker. Ved karakterisering av
sonens bredde benyttes to inndelinger:
7.1.1

Antatt smal svakhetssone, mektighet mindre enn 5 m
Antatt bred svakhetssone, mektighet større enn 5 m
Alt. 1A og videre til 1A og 5C

Det er totalt registrert 5 svakhetssoner på trasealternativene 1A og 5C. Ingen av de registrerte sonene
forekommer etter at de to trasealternativene splittes.
7.1.1.1

Sone 1, profil nr. 101 180

Sone 1 fremstår som en forsenkning i terrenget som er identifisert ved kartstudie. Sonen er markert
som et lite søkk i terrenget, men ble ikke identifisert som en mulig svakhetssone ved befaring. Sonen
kan også ses som en mindre forsenkning på lengdeprofil langs tunnelen. Det er antatt at dersom
terrengformasjonen representerer en svakhetssone er det en smal svakhetssone. Sonen har strøk
omtrent NV-SØ. Figur 7-1 viser den mulige sonen i plan og profil, sone 1 er sonen lengst til venstre i
figuren.
7.1.1.2

Sone 2, profil nr. 101 225

Sone 2 er en forsenkning i terrenget som ble
identifisert ved kartstudie. Sonen er markert som et lite
søkk i terrenget, men ble ikke identifisert som en mulig
svakhetssone ved befaring. Sonen kan også ses som
en mindre forsenkning på lengdeprofil langs tunnelen.
Det er antatt at dersom dette er en svakhetssone er
det en smal svakhetssone med strøk NV-SØ. Figur 7-1
viser den mulige sonen i plan og profil, sone 2 er den
lengst til høyre i figuren.

Figur 7-1: Plan og profiltegning som viser
svakhetssone 1 og 2 identifisert med
kartstudie. Sonene er markert med rød
stiplet linje i både plan og profil.
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Sone 3, profil nr. 102 050, Nye
Tindlundvei

Nye Tindlundvei er trolig plassert i en bred
svakhetssone. Dette er tolket på grunnlag av
observasjoner ved feltbefaring, samt kart- og
flyfotostudie. Sonen har strøkretning N-S
Terrenget på vestsiden av veien stiger fra kanten av
veien. På østsiden av veien er terrenget relativt flatt i
første boligrekke, før det stiger noe.
Figur 7-2 viser plan og profiltegning av svakhetssone
4 som er tolket å følge langs Nye Tindlundvei.

Figur 7-2: Plan og profiltegning som viser
svakhetssone 3 langs Nye Tindlundvei.
Den antatte sonen er markert med rød
stiplet linje både i plan og profil.
7.1.1.4

Sone 4, profil nr. 102 750, Langmyr

Planlagt trasé passerer under den sørligste delen av Langmyr. Området over dette trasealternativet er
kun en liten del av det større utmarksområde som er markert med myr på topografisk- og
kvartærgeologisk kart. Området med myr er flatt og har omtrent samme retning som de større dalene i
regionen. Det er også markert et myrområde sør for Langmyr. Det er derfor sannsynlig at tunnelen vil
treffe en svakhetssone
ved kryssingen under
Langmyr.
Det ble observert berg i
dagen i boligområdene på
begge sider av området
med utmark der tunnelen
er planlagt å krysse
Langmyr.
Figur 7-3 viser utførte
undersøkelser i området
der traseen krysser
Langmyr. Alle stedene det
er utført sprekkemåling er
det berg i dagen.

Figur 7-3: Feltkart fra området der trasealternativ 1A krysser under
Langmyr. Tallene som står på Q-verdien er Q-verdien som ble
registrert på det aktuelle stedet.
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Sone 5, profil nr. 102 950, Hannestad terrasse

To mulig svakhetssoner som følger dalsøkk nord for boligblokkene i Hannestad terrasse. Bredden på
begge dalen er ca. 20 m, og svakhetssonene er derfor antatt å være brede. Sonene er ikke observert i
terrenget rett over tunneltraséen, men er antatt å fortsette på vestsiden av de to blokkene. De to
dalsøkkene ligger parallelt og følger den dominerende retningen på dalene i regionen. Det er
observert berg i dagen på en kolle mellom de to boligblokkene, samt på østsiden av blokkene.

N

Figur 7-4 viser kartutsnitt av området rundt Hannestad terrasse. De to dalsøkkene er markert med rød
stiplet linje nord for boligblokkene. Planlagt trasé er vist med blå strek i figuren, og områdene der det
er observert berg i dagen er markert med rød skravur.

Figur 7-4: Kartutsnitt av området rundt Hannestad terrasse. De mulige svakhetssonene er
markert med rød stiplet linje, planlagt trasé er markert med blå strek. De rødskraverte
områdene er der det ble kartlagt berg i dagen ved befaring. Nord er mot venstre i figuren.

7.1.2
7.1.2.1

Alt. 4B
Sone 1, profil nr. 101 590, Greåker VGS

Like øst for Greåker VGS, i overgangen mellom området som tilhører skolen og den dyrkede marken
ved siden av er det på kart markert en bekk. Bekken følger et lite søkk i terrenget. Hverken bekken
eller søkket ble observert ved befaring, men det er basert på kartstudie antatt at søkket representerer
en smal svakhetssone. Planlagt tunneltrasé krysser bekken omtrent ved profilnummer 101 590.
På motsatt side av skolen er det et lite vann. Det er antatt at vannet i bekken stammer fra denne lille
dammen, renner i rør under skolen og kommer ut i dagen der bekken er markert på kartet. Bekken,
dammen og skolen er vist i figur 7-5.
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Figur 7-5: Svakhetssone ved Greåker VGS. Sonen ble identifisert ved
kartstudie, og er markert med rød stiplet linje.
7.1.2.2

Sone 2, profil nr. 102 200,
Opstadfjellet

Ved befaring ble det kartlagt et lite område
som var vått og myrete. Området er rett over
planlagt trasé, og det ble ikke observert noe
berg i dagen i nærheten av det våte
området.
Det våte området ble observert inne i en
spredt barskog litt øst for idrettsplassen ved
Opstadfjellet.
Det er usikkert om myrområdet
representerer en svakhetssone som kan gå
helt ned til tunnelnivå eller ikke. På
lengdeprofilet er det ikke mulig å identifisere
sonen.
Overdekningen der myren er observert er
ca. 32 m.
Figur 7-6 viser området der myren ble
observert både i plan og profil. I
lengdeprofilet er sonen markert med en
stiplet linje og et spørsmålstegn ettersom det
er usikkert om sonen går ned til tunnelnivå.

Figur 7-6: Svakhetssone 2 ved Opstadsfjellet.
Sonen er representert som et myrområde i dagen.
Område der det ble observert myr ved befaring er
markert med rød stiplet sirkel på kartet. Den mulige
sonens forløp er også markert på lengdeprofilet.
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Sone 3, profil nr. 103 025, Arne Braadlands vei

Ved befaring ble det kartlagt en liten bekk og våtområde inne i et lite skogholt mellom Arne
Braadlands vei og Christian Evensens vei. Bekken kunne følges ca. 30-40 m, og området rundt
bekken var vått. Det stod vann i bekken ved befaring. Det ble ikke observert berg i dagen i bekkeløpet
eller det våte området.
Figur 7-7 A viser bekken slik den fremstår i terrenget. Figur 7-7 B viser det våte området rundt bekken.
Området er også markert på kartutsnitt i figur 7-8.

Figur 7-7: A - Bekken slik den fremstår i terrenget. B - Vått område i nærheten av bekken.

Figur 7-8: Plankart med området der det ble observert vann ved
befaring, merket med rød stiplet sirkel.
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Sone 4, profil nr. 103 200, Langmyr

Ved profilnummer 103 200 passerer tunneltraseen under Langmyr. Dette trasealternativet passerer
under en større del av området som kalles Langmyr og som er markert som myrområde på
topografisk- og kvartærgeologisk kart.
Ved befaring ble det observert myr litt sør for der tunnelen er planlagt. Rett over planlagt trase er det
observert et lite område med oppstikkende berg nord for myrene. Det er også observert berg i dagen
både øst og vest for Langmyr.
Der planlagt trasé krysser under Langmyr har området retning parallelt med de store dalene i
regionen. Det er derfor sannsynlig at myrområdet her representerer en bred svakhetssone.
Figur 7-9 viser flyfoto av nordre del av Langmyr der trasealternativ 4B vil krysse under området. I
figuren er det markert to områder der det ble observert myr ved befaring, samt to områder der det ble
observert berg i dagen. Planlagt trasé er også tegnet inn i figuren.

Figur 7-9: Flyfoto av den nordligste delen av Langmyr der alternativ 4B passerer under.
Områdene som er skravert med grønt er kartlagt som myrområder ved befaring, de
rødskraverte områdene er berg i dagen og den blå streken markerer hvor planlagt trasé går.
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Sone 5, profil nr. 103 600, Johan
Nordtugs vei

Svakhetssone identifisert ved kartstudie. Sonen
følger langs Johan Nordtugs vei og har
strøkretning N-NØ / S-SV.
Ved befaring er det observert berg i dagen på
begge sider av veien, men ettersom veien ligger
i et terrengsøkk er det antatt at denne er
plassert i en svakhetssone. Sonen er antatt å
være en smal svakhetssone ettersom det er
berg i dagen på begge sider av veien.
Figur 7-10 viser kartutsnitt med antatt
svakhetssone markert med rød stiplet linje.

Figur 7-10: Antatt svakhetssone langs Johan
Nordtugs vei markert med rød stiplet linje.
7.1.2.1

Sone 6, profil nr. 103 940, Knattåsen

Mulig smal svakhetssone identifisert ved kartstudie
som en forsenkning i terrenget langs nord-vestsiden av
Knattåsen. Sonen ble ikke identifisert ved befaring,
men forsenkningen er tydelig på kartet. Sonens
strøkretning er N / S (figur 7-11). Terrengsøkket krysser
planlagt trasé ca. 90° på traséen. Overdekningen til
terreng over tunnelen i området er ca. 34 m og det kun
antatt tynt løsmassedekke over berg i området.

Figur 7-11: Mulig svakhetssone på nordvestsiden av Knattåsen. Sonen er
markert med rød stiplet linje.
7.1.2.2

Sone 7, profil nr. 104 140, Knattåsen

Mulig smal svakhetssone identifisert ved kartstudie som en forsenkning i terrenget langs nordøstsiden av Knattåsen. Sonen ble ikke identifisert ved befaring, men forsenkningen er tydelig på
kartet. Sonens strøkretning endrer seg litt langs sonen, men er hovedsakelig N-NØ / S-SV.
Terrengsøkket som er antatt å representere sonen er ikke tolket å krysse planlagt trasé, men det kan
ikke utelukkes at sonen vil ha påvirkning på tunnelstabiliteten i området. Sonens fremtoning på
topografisk kart er vist i figur 7-12.
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8 BERGMASSEKLASSIFISERING
8.1

Oppsprekking og bruddstrukturer

I området som er kartlagt er det ikke observert noen gjennomsettende foliasjon ved noen av
lokalitetene. Flere av sprekkesettene som er identifisert har samme strøk og fall i flere av de kartlagte
områdene.
Sprekkesett A, med strøk N300°Ø og steilt fall (75°-85°), er registrert i bergmassen over begge
tunnelene på trasealternativ 1A / 5C, samt ved tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen på
trasealternativ 4B.
Over begge tunnelene på trasealternativ 4B, samt over tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimjordet
på trasealternativ 1A / 5C er det kartlagt et sprekkesett med strøk N200°Ø og steilt fall (65°-85°).
I området over begge tunnelene på trasealternativ 4B, samt over tunnelen mellom Greåkerdalen og
Alvimjordet på trasealternativ 1A / 5C er det kartlagt et sprekkesett med slakt fall (0°-10°). Over
tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen på alternativ 4B og Greåkerdalen til Alvimjordet på alternativ
1A/5C er strøkretningen på dette sprekkesettet NØ / SV, mens ved tunnelen mellom Greåkerdalen og
Alvimjordet på alternativ 4B er strøket rett N / S.
Traseenes retning variere mellom NØ/SV til mer Ø-V i alle tunnelen for denne parsellen. På deler av
strekningen er traseen nær parallell med et eller flere sprekkesett, men hovedsakelig har
sprekkesettene stor vinkel på tunnelens retning.
På trasealternativ 1A / 5C mellom Greåkerdalen og Alvimjordet er sprekkesett D nær parallell med
traseen. Sprekkesett B danner også en spiss vinkel med traseens retning på denne tunnelen, ca. 40°.
Tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen på trasealternativ 4B danner en spiss vinkel med sprekkesett
B og C. Begge sprekkesettene står 25°-30° på traseens retning. For de øvrige tunnelene danner
hovedsprekkesettene større vinkler med tunnelenes retning.
Hovedsprekkesettene som danner en spiss vinkel med tunnelenes retning er forventet å skape større
utfordringer med tanke på stabiliteten i tunnelene. Sprekkesettene som står mer normalt på tunnelens
retning er til sammenligning forventet å skape mindre utfordringer med tunnelstabiliteten.

8.2

Bergmasseklassifisering

Med grunnlag fra feltvurderinger og kartlegging av berget i naturlige bergblotninger og eksisterende
skjæringer er det foretatt en bergmasseklassifisering i henhold til Q-systemet. Basert på
berggrunnsgeologisk kart fra NGU og vår tolkning av geologien mot dypet er Q-verdi vurderinger utført
i terrenget korrelert til ulike tunnelseksjoner som vist i tabell 8-1. Den enkelte tunnelseksjon i tabellen
er gitt et Q-verdi intervall, som er antatt å representere variasjonen i bergmassekvaliteten utenom
svakhetssoner. Det vurderes å være relativt stor usikkerhet i de antatte Q-verdi intervallene, særlig
med tanke på hvor representativ den enkelte parameter er for forholdene i tunnelen, og for øvrig med
de samme usikkerheter som er fremhevet i kapittel 9.
Totalt ble Q-verdien registrert ved 37 lokaliteter. Majoriteten av de estimerte Q-verdiene ligger i
bergmasseklasse B og C, tilsvarende godt til middels godt berg.
SRF-verdien som er benyttet for å regne ut Q-verdien er justert i forhold til påhuggsplassering og
overdekning. Der det er utført vurdering av Q-verdi nær påhugget, eller i området med mindre
overdekning enn spenn i tunnelen (her 12 m) er SRF-verdien satt lik 5, som angitt i [22].
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Tabell 8-1: Bergmasseklassifisering for bergmassen over planlagte tunneler.
Trasealternativ
1A og 5C

4B

Tunnel
RolvsøysundGreåkerdalen
GreåkerdalenAlvimdalen
MoaGreåkerdalen
GreåkerdalenAlvimdalen

Q-intervall
(bergmasseklasse)

RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

SRF

5-15 (C-B)

80-90

9-12

1,5

1-2

1

1-5

2-38 (D-B)

70-100

4-12

1,5

1

1

1-5

3-23 (D-B)

65-100

6-12

1,5

1

1

1-5

5-23 (C-B)

90-100

4-9

1,5

1

1

1-5

Endelig bergmasseklassifisering og tilhørende bergsikringsomfang kan kun baseres på
ingeniørgeologisk kartlegging på stuff under driving.
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9 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER
I det etterfølgende gis det en strekningsvis, bergteknisk beskrivelse for de gjeldende
tunnelalternativene. Det fokuseres på bergteknisk gjennomførbarhet og mulige problemområder,
basert på vurderinger av bergoverdekning og forhold knyttet til kryssing av svakhetssoner.
Det er foreløpig ikke grunnlag for å gjøre konkrete vurderinger mht. bergkvalitet, da dette vil kreve mer
omfattende forundersøkelser som kjerneboringer, refraksjonsseismiske undersøkelser m.m.
Områdene som er kartlagt består hovedsakelig av bart berg eller tynt løsmassedekke i de områdene
det ikke er bebyggelse, noe som har gitt tilgang til flere bergblotninger langs planlagt trasé. Totalt sett
ansees feltobservasjonene som relativt dekkende for bergforholdene som kan forventes i tunnelene.
Usikkerhetene ved feltobservasjoner kan i hovedsak knyttes til følgende forhold:
-

-

-

Hvorvidt de kartlagte bergblotningene, som danner grunnlaget for våre vurderinger, er
representative for bergmassen de er ment å representere på tunnelnivå. Ettersom det ikke er
utført undersøkelser som dokumenterer forholdene i dypet, kan det ikke utelukkes at andre
litologier kan påtreffes ved driving, selv om det vurderes som mindre sannsynlig.
Det er en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt litologien er korrekt identifisert. Identifisering av
bergarter er gjort med grunnlag i NGUs berggrunnsgeologiske kart og enkle feltvurderinger av
tilgjengelige bergblotninger. Det er ikke utført laboratorietester for sikker identifikasjon av
bergartstyper.
Måleusikkerhet ved strøk og fallmålinger anslås til å være +/- 5°.
Subjektivitet i forbindelse med bestemmelse av enkelte av Q-systemets parametere, som
vurdering av oppsprekkingsgrad og sprekkeegenskaper, medfører usikkerhet ved
bestemmelse av Q-verdi. Denne usikkerheten relatert til Q-verdier kommer i tillegg til
usikkerheten tilknyttet hvor representative Q-verdi observasjoner i dagen er, sammenlignet
med i tunnelnivå.

Alle tunnelene på strekningen vil gå i iddefjordsgranitt. Det vil kunne være mindre variasjoner i
mineralsammensetning og strukturer i bergmassen, men det ble ikke kartlagt foliasjon i bergmassen
ved noen av lokalitetene som ble undersøkt ved feltbefaring. Det er derfor antatt at bergmassen kun
vil ha mindre variasjoner på strekningen.
På det nåværende tidspunkt er ikke påhuggene endelig plassert, og plassering av disse kan derfor få
mindre endringer i senere planfaser. Plasseringene som er beskrevet her er basert på foreliggende
tegninger og de feltundersøkelsene som er utført.

9.1
9.1.1

Trasealternativ 1A
Rolvsøysund – Greåkerdalen

Tunnelpåhugg vest er planlagt etablert ved profil 101 117. Overdekningen i dette området er ca. 7 m,
og ansees som tilstrekkelig for å kunne etablere påhugg. I påhuggsområdet er det berg i dagen, og
det er derfor ikke ansett som nødvendig med ytterligere undersøkelser av påhuggsområdet.
Omtrent 15 m øst for planlagt påhugg er det et bolighus rett over planlagt trasé, overdekningen i dette
området er ca. 10 m. Fundamentering og eventuelt kjellernivå i boligen bør kartlegges for å sikre at
boligen ikke påvirker stabiliteten i tunnelen. Avhengig av overdekningen mellom boligen og tunnelheng
kan det bli føringer for tunnelsprengningen ved passering under huset i form av korte og / eller delte
salver. Tunnelen passerer også på skrå under Greåker fort. De underjordiske gangene som tilhører
fortet er målt inn, og er ikke antatt å påvirke stabiliteten i tunnelen, ettersom skråoverdekningen til
fortet er over 30 m.
Fra påhugg vest stiger terrenget over tunnel jevnt frem til profilnummer 101 170 der overdekningen er
ca. 26 m. Herfra er overdekningen jevnt stor, og varierer mellom ca. 20 m og 30 m. Fra profilnummer
101 275 faller overdekningen raskt ned mot påhugg øst, som er planlagt ved profil 101 290.
Overdekningen i påhugg øst er ca. 7 m, også i dette påhugget er det berg i dagen og derfor ikke
ansett nødvendig med ytterligere undersøkelser.
Ved profil 101 180 (sone 1) og 101 225 (sone 2) krysser tunnelen to antatte svakhetssoner. Begge
sonene er antatt å være smale svakhetssoner, og overdekningen er ca. 24 m og 22 m for hhv. sone 1

InterCity-prosjektet

INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

40 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

og sone 2. Begge sonene har strøkretning ca. 90° på tunnelens retning. Ved passering av
svakhetssonene må det påregnes tyngre bergsikring i form av tykkere lag med sprøytebetong og
spilingbolter, evt. også armerte sprøytebetongbuer. De antatte svakhetssonene bør undersøkes med
sonderboring under driving.
V-tegninger for tunnelen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt i planprosessen. Disse vil da bli
vedlagt rapporten.
9.1.2

Greåkerdalen – Alvimdalen

Påhugg vest er planlagt ved profil 101 817, overdekningen her er omtrent 5 m. Fra påhugget stiger
overdekningen raskt til 18 m ved profil 101 875. Ved påhugg vest ble det observert områder med berg
i dagen i en liten krattskog mellom Grålumveien og boligene på oversiden av skrenten der påhugget er
planlagt. Tunnelen passerer delvis under en bolig ca. 30 m øst for påhugget. Overdekningen fra
tunnelheng til terreng er her ca. 16 m. Fundamenteringsforhold for boligen bør undersøkes før
oppstart av driving av tunnelen. Det kan også bli behov for tiltak ved driving forbi huset, som korte og /
eller delte salver.
Overdekningen langs tunnelen er høy langs hele strekningen, generelt varierer overdekningen mellom
i underkant av 20 m og over 45 m.
Med unntak av området med utmark mellom profil 102 200 til profil 102 500 går tunnelen under
områder som er bebygd med bolighus. Ved profil 102 900 til profil 103 100 passerer tunnelen under
Hannestad terrasse, et borettslag bestående av seks terrasseblokker fordelt på to rader.
Overdekningen her er ca. 40 m ved passering under begge blokkrekkene.
Området der det er utmark består i store deler av berg i dagen og barskog. På toppen, ved profil ca.
102 375 er det observert skuringsstriper på bergoverflaten. Skuringsstripene går parallelt med planlagt
trasé. De skuringsstripene som ble observert ved befaring fremstod som små forsenkninger i berget,
uten at det så ut til at det var svakheter lengre ned i bergmassen (figur 9-1). Det ble observert flere
skuringsstriper i området. Lengden på stripene som ble observert varierte fra ca. 0,5 m til 2 m.
Ettersom skuringsstripene går parallelt med planlagt trase kan det være svakheter i bergmassen som
kan følge tunnelen over lengre strekninger.

Figur 9-1: Skuringsstriper observert ved befaring. Stripene har retning parallelt med traséen i
området.
Planlagt trasé krysser flere området der det er antatt å være svakhetssoner. Første antatte
svakhetssone fra påhugg vest er sonen som følger Nye Tindlund vei. Sonen krysser planlagt trasé ved
profil 102 050. Overdekningen der traséen krysser svakhetssonen er ca. 20 m. Ettersom det er god
overdekning, samt at det ble registrert berg i dagen på begge sider av veien ved befaring, er det ikke
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ansett nødvendig med ytterligere grunnundersøkelser av sonen. Ved driving bør likevel sonen
undersøkes med sonderboring, og det må forventes behov for økt sikring i sonen.
Neste svakhetssone er ved pr. 102 750 der tunnelen krysser under sydligste del av Langmyr.
Overdekningen til terreng i dette området er ca. 35 m. Ettersom sonens utstrekning er ukjent er det
anbefalt å foreta noe mer grunnundersøkelser av sonen for å finne dybden til fjell. Dette innebærer
flere fjellkontrollboringer, eventuelt også refraksjonsseismiske undersøkelser.
Ved passering under blokkene i Hannestad terrasse er det antatt at tunnelen kan krysse to brede
svakhetssoner. Mellom blokkene er det en fjellknaus som stikker opp, det er derfor antatt at sonene er
delt av et parti med bedre bergmasse. For å undersøke om sonene faktisk krysser traséen er det
anbefalt å kartlegge fundamentering og kjellernivå i blokkene, samt utføre refraksjonsseismiske
undersøkelser i området. Ved driving må det også forventes behov for økt sikring i tunnelen og
forsiktig driving gjennom sonen med korte / delte salver.
Østover fra Hannestad terrasse er området over tunnelen dominert av boligbebyggelse frem til
profilnummer 103 400. Overdekningen til terreng varierer mellom 44 m til 50 m frem til profil 103 320
der terrenget begynner å falle ned mot påhugg øst for dette trasealternativet. Påhugg øst er planlagt
ved profil 103 425 der overdekningen er ca. 5 m. Ved befaring ble det observert berg i dagen i
påhuggsområdet, og det er derfor ikke ansett som nødvendig med flere undersøkelser i
påhuggsområdet.
Ved befaring ble det observert to rør i skrenten ved påhugg vest for trasealternativ 1A og 5C. Rørene
ble ikke observert rett over påhuggene, men litt på siden av de. Figur 9-2 viser rørenes plassering i
skrenten. Omtrentlig linje for traséene er også markert i figuren.

Figur 9-2: Plassering av rørene som ble observert i
skrenten ved befaring. Traséen er markert med rød linje,
og rørene er markert med gul skravur (kart fra
kart.finn.no).
V-tegninger for tunnelen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt i planprosessen. Disse vil da bli
vedlagt rapporten.
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Trasealternativ 5C

Dette trasealternativet følger samme trasé som trasealternativ 1A frem til profil ca. 103 000 ved
Hannestad terrasse. Videre østover fra Hannestad terrasse fortsetter trasealternativ 5C nordøst i
forhold til trasealternativ 1A, som fortsetter med rett øst.
Terrenget over trasealternativ 5C består av boligområde helt frem til påhugg vest. Overdekningen er
jevnt ca. 40 m frem til profilnummer 103 350 hvor terrenget begynner å falle ned mot påhugg øst.
Fundamentering og kjellernivå i boligene nærmest påhugget må undersøkes før arbeidene med
tunnelen påbegynnes. Det kan bli behov for forsiktig driving (korte/delte salver) på delene av
strekningen der overdekningen til boligene er minst.
Påhugg øst for dette trasealternativet er ved profil 103 480, og overdekningen i påhugget er ca. 5 m.
Påhugget er plassert i en bratt skrent med spredt løvskog. Ettersom terrenget er såpass bratt er det
antatt kun tynt løsmassedekke ved påhugget, og derfor ikke ansett som nødvendig med mer
grunnundersøkelser av påhugget.
V-tegninger for tunnelen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt i planprosessen. Disse vil da bli
vedlagt rapporten.

9.3

Trasealternativ 4B

9.3.1

Moa – Greåkerdalen

Påhugg vest er planlagt like etter kryssingen av Moa idrettsplass og Moaveien, ved profilnummer
101 312, overdekningen her er ca. 5 m. I påhuggsområdet er det løvskog med oppstikkende berg, og
terrenget stiger bratt opp fra påhuggsområdet. Ved profil 101 355 kommer planlagt tunnel inn under
Greåker VGS. Overdekningen her er ca. 16 m og det er derfor ikke antatt at skolen (inkludert eventuell
kjeller) vil medføre stabilitetsproblemer i tunnelen. Det kan likevel bli aktuelt med forsiktig driving med
korte / delte salver i området under skolen.
Overdekningen over tunnelen er omtrent 18 m langs hele strekningen. Terrenget faller noe i de
områdene det er dyrket mark eller utmark, og er litt høyere i de områdene det er bebyggelse. De to
områdene med dyrket-/ utmark er en åker like øst for Greåker VGS, samt et skogholt fra profil 102 150
og til påhugg øst. Det kan bli aktuelt med supplerende boringer for å verifisere bergoverdekning i disse
områdene. Påhugg øst er planlagt ved profil 102 467. I påhuggsområdet er det spredt skog med
områder med berg i dagen. Terrenget faller bratt ned mot påhugget, og overdekningen i påhugget er
ca. 6 m.
Ved profilnummer 101 590 og 102 200 krysser planlagt trasé to antatte svakhetssoner. Sonen ved
profil 101 590 er antatt å være en smal svakhetssone som krysser traséen med en vinkel på ca. 45°.
Overdekningen ved passering av svakhetssonen er ca. 15 m. Ved driving gjennom sonen må det
forventes behov for ekstra sikring i form av tykkere sprøytebetong, spilingbolter og kanskje også
armerte sprøytebetongbuer. Det er usikkert om svakhetssonen ved profil 102 200 går helt ned til
tunnelnivå. Denne sonen bør derfor undersøkes bedre med for eksempel refraksjonsseismiske
undersøkelser før driving. Overdekningen til terreng ved denne sonen er ca. 18 m.
V-tegninger for tunnelen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt i planprosessen. Disse vil da bli
vedlagt rapporten.
9.3.2

Greåkerdalen-Alvimdalen

Vestre påhugg er planlagt ved Grålumveien i profilnummer 102 870. Ved befaring ble det observert
noe berg i dagen ved påhugget, men området består av spredt løvskog med noe oppstikkende berg.
Overdekningen i påhuggsområdet er ca. 6 m. Basert på foreliggende informasjon er det antatt at
påhugget kan plasseres der det nå er planlagt, men området bør undersøkes nærmere før endelig
plassering av påhugget bestemmes.
Første del av tunnelen går under et område med utmark. Fra påhugget stiger terrenget jevnt til
overdekningen er ca. 20 m. Når tunnelen kommer inn under områder med bebyggelse, ca. profil
103 100, er overdekningen ca. 28 m. Tunnelen går under områder med eneboliger frem til profil
103 900, der terrenget igjen domineres av utmark. Mot påhugg øst i Alvimdalen faller terrenget bratt.
Påhugget er planlagt ved profil 104 225, der overdekningen er ca. 5 m.
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Basert på feltkartlegging og kartstudie er det antatt at tunnelen vil krysse flere svakhetssoner. Første
svakhetssone er ved profilnummer 103 025. Sonen er identifisert ved et myrområde over planlagt
trasé som ble kartlagt ved befaring. Myren er tolket å representere en smal svakhetssone. Det er
antatt at sonen kan føre til behov for økt sikring i form av injeksjonsarbeid og tykkere sprøytebetong i
tunnelen ved driving gjennom sonen.
Neste svakhetssone tunnelen krysser er ved profil 103 200, der tunnelen kommer inn under området
som heter Langmyr. Ved befaring ble det registrert et større område uten berg i dagen og myrlendt
terreng. Det er tidligere utført noen totalsonderinger nær planlagt trasé i området der den krysser
Langmyr. I tillegg til tidligere utførte boringer er det utført en totalsondering i området i forbindelse med
dette prosjektet. Dybden til berg der det tidligere er utført boringer varierer mellom 6 og 22 m.
Boringen som ble utført for dette prosjektet viser 23,3 m til berg, noe som indikerer en
bergoverdekning over planlagt tunnel på ca. 8m. Det er anbefalt å utføre refraksjonsseismikk for
bredere kartlegging av bergoverflaten. Det vil også bli behov for flere totalsonderinger.
Johan Nordtugs vei er tolket til å vært plassert i en smal svakhetssone, overdekningen til terreng i
området der traséen krysser sonen er ca. 45 m. Ved befaring ble det observert berg i dagen på begge
sider av veien, og det ansees derfor ikke som nødvendig å undersøke sonen nærmere før driving. Det
må likevel påregnes ekstra behov for sikring ved kryssing av sonen med tunnelen i form av tykkere
sprøytebetong. For å få mer informasjon om sonen før man driver inn i den er det anbefalt å utføre
sonderboring ved driving.
På Knattåsen er det tolket to mulige svakhetssoner basert på kartstudie. Begge sonene er identifisert
basert på søkk i terrenget som kommer tydelig frem på kart. Sonene er ved profilnummer 103 940
(sone 6) og 104 140 (sone 7). Overdekningen ved kryssing av sone 6 er ca. 34 m, og det er derfor
antatt at en eventuell svakhetssone her vil ha liten betydning for stabiliteten i tunnelen.
Bergmassekvaliteten kan likevel være noe dårligere enn omkringliggende bergmasse. Det samme
gjelder for sone 7 der overdekningen er ca. 28 m, og det er usikkert om sonen i det hele tatt krysser
planlagt trasé.
V-tegninger for tunnelen vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt i planprosessen. Disse vil da bli
vedlagt rapporten.
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10 HYDROGEOLOGISKE FORHOLD
10.1 Innledning
Formålet med å sette krav til maksimal innlekkasje i en tunnel varierer fra prosjekt til prosjekt, men vil
normalt være for å redusere negativ påvirkning på naturmiljøet, samt å redusere risiko for skader på
bebyggelse og annen infrastruktur.
Siden enhver åpen tunnel under grunnvannsstanden vil fungere som et dren, vil det være risiko for
grunnvannsenkning over tunnelen. Konsekvensene av slik senkning avhenger av hvor den
forekommer. Skader på vegetasjon vil primært kunne oppstå ved en senkning av grunnvannet i
typiske våtområder, hvor vegetasjonen hovedsakelig er avhengig av grunnvannet. Senkning av
grunnvannet i områder der vegetasjonen hovedsakelig er avhengig av sigevann vil ikke nødvendigvis
føre til negativ påvirkning. Skader på bebyggelse oppstår ved poretrykksreduksjon i kompressible
løsmasser.
Grunnvannsenkning som følge av drenering av vann til tunnel kan også påvirke overflatevann som
tjern, bekker og kilder.

10.2 Grunnvannsbrønner
Brønner kan bli påvirket av tunneldrivingen, og eventuelle grunnvannsenkninger som oppstår som
følge av innlekkasjer inn mot tunnelen.
Brønnene nær tunneltraseene bør testes i forkant av drivingen med hensyn på tilstand, vannkvalitet
og kapasitet. Dette gjør at førtilstanden til brønnene er kjent dersom det oppstår endringer som følge
av tunnelen.
For å identifisere energi- og grunnvannsbrønner nær tunneltraseene er den nasjonale
grunnvannsdatabasen (GRANADA) benyttet. Figur 10-1 viser registrerte brønner nær tunneltraseene.
Det er kun energibrønner som er nær noen av de planlagte tunnelene. I tillegg til brønnene som er
registrert i GRANADA er det sannsynlig at det finnes brønner som ikke er med i registeret. For å
kunne kartlegge disse vil det være nødvendig å kontakte de enkelte grunneierene.
Trasealternativ 1A mellom Rolvsøysund og Greåkerdalen kommer ikke i direkte kontakt med noen
energibrønner. Over denne tunnelen er det heller ingen brønner innenfor en radius på 100 m. Første
del av tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimdalen er heller ikke nær noen registrerte energibrønner.
Etter trasealternativene 1A og 5C splittes ved Hannestad terrasse er det energibrønner som er svært
nær begge traséene. Totalt er det tre energibrønner som er innenfor en radius på 100 m fra begge
trasealternativene.
Tunnelen mellom Moa og Greåkerdalen på trasealternativ 4B passerer innenfor en radius på 100 m
fra en energibrønn ved Opstadfjellet. I det samme området er det også flere andre brønner som er
akkurat over 100 m fra traséen. Tunnelen mellom Greåkerdalen og Alvimdalen passerer nærmere enn
100 m fra 5 energibrønner. Den ene brønnen er ved Langmyr, mens de fire andre er i byggefeltet vest
for Knattåsen. Det er ingen av de 5 brønnene som er rett over tunnelen.
Energibrønnene som er innenfor 100 m fra planlagt trasé vil kunne bli ødelagt som følge av
tunneldriving og injeksjon. Brønnene vil også kunne bli tørre som følge av drenering av grunnvann inn
mot tunnelen. Brønnene nærmest planlagt trasé er de som har størst sannsynlighet for å bli negativt
påvirket av tunneldrivingen.
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Figur 10-1: Registrerte brønner nær planlagte tunneler på strekningen mellom
Rolvsøysund og Alvimdalen.

10.3 Fare for grunnvannssenkning / tetting mot innlekkasjer i tunnelene
Det kan antas at alle de planlagte tunnelene i hovedsak ligger under grunnvannsstanden i området.
Det er derfor en fare for at driving av tunnelene kan føre til grunnvannssenking. Over store deler av
tunnelen er det tettbygde området med bolighus. Det må antas at en del av disse er fundamentert på
løsmasser, og senkning av grunnvannet kan derfor føre til setningsskader på husene. Trasealternativ
4B Høy mellom Greåkerdalen og Alvimdalen er dessuten planlagt med lavbrekk, noe som fører til at
det må installeres pumper i tunnelen for å pumpe ut innlekkasjevann. De andre trasealternativene har
enten jevn stigning / fall eller høybrekk, og det er derfor ikke behov for pumper i disse tunnelene.
Basert på utført kartlegging og flyfotostudie er det antatt at grunnvannspotensialet er større noen
områder enn i andre. Disse områdene er hovedsakelig der det er observert lite/ingen berg i dagen ved
kartlegging, samt der det er utført geotekniske boringer som viser at det er dypt til berg i
enkeltpunkter. Områdene der det er antatt at driving av tunnel kan føre til en grunnvannssenkning er
listet i tabell 10-1. Listen kan ikke ansees som en fullstendig oversikt over områdene der en under
driving må ha ekstra fokus på å opprettholde grunnvannsstanden.
Tabell 10-1: Områdene der det er antatt at driving av tunneler kan føre til grunnvannssenkning
for hver av trasealternativene.
Trasealternativ

Områder med fare for
grunnvannssenkning

Alt. 1A+Midt/5CL/5CH

Alt. 4B+4BL/4BH

Fabelfaret

Jordet øst for Greåker skole, en av
utførte boringer viser 13 m til berg

Veslemyrveien/Blåbærveien

Langmyr og boligområdene på
hver side
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Knattås

I reguleringsplanfasen bør det kartlegges om nærliggende bebyggelse til tunnelalternativene er
fundamentert på løsmasser eller berg. Bygninger fundamentert på løsmasser kan bli påvirket av
grunnvannssenking og kan få setningsskader.
Byggegroper kan også føre til senkning av grunnvannet. I senere planfaser må avbøtende tiltak
vurderes.
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11 ANVENDELSE AV SPRENGTEIN
For å sikre at kvaliteten på bergarten oppfyller kravene til bruk i jernbane- og veibygging bør et utvalg
av bergmasse testes med tanke på motstands- og slitasjeevne. Dette kan gjøres med Los Angelsmetoden 2 og Micro-Deval metoden 3. Prøvene som testes bør være så uforvitret som mulig. For å
utføre testene i hht. Statens vegvesens krav, må minimum 80 kg prøve tas fra et prøvepunkt.
Det er flere pukkverk, og tidligere pukkverk i nærregionen til de planlagte tunnelene som drives i
relativt like bergarter som det som forventes i de planlagte tunnelene. Det er kun ved Borge pukkverk
at det er utført motstands- og slitasje-tester på bergmassen. Borge pukkverk ligger ca. 3 km sør for
Greåker.
Borge pukkverk drives på en granitt, men det er ikke oppgitt hvilke formål massene leveres til. Det er
kun utført tester av én prøve fra forekomsten, resultatene av disse er som følger:
-

Los Angeles: 32,6
Kulemølle:
13,3

Det er ikke sikkert bergmassen langs planlagt trasé er av samme kvalitet som bergmassen ved Borge,
men prøvene som er utført ved pukkverket viser at tilsvarende bergmasser i nærområdet har
tilfredsstillende kvalitet til bruk i vegbyggingsformål.
Det er antatt at hovedandelen av sprengstein fra planlagte tunneler kan benyttes i bære- og
frostsikringslaget, så sant glimmerrike partier unngås.

2

Los Angeles-metoden: Metoden går ut på å bestemme tilslagets motstandsevne mot nedknusning ved at tilslaget tromles tørt med stålkuler.
Testen simulerer den påkjenning et tilslag utsettes for i veg. En prøves Los Angeles-verdi er dens prosent gjennomgang på 1,6 mm-sikten etter
tromling.
3
Mikro Deval-metoden: En standardisert metode for bestemmelse av slitasjemotstanden på materialer til mekanisk stabilisering.
Kulemøllemetoden benyttes.
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12 GJENNOMFØRBARHET OG VIDERE UNDERSØKELSER
De planlagte tunnelene vurderes som gjennomførbare med konvensjonelle metoder.
Under oppsummeres det hvilke undersøkelser som må / bør foretas i detaljplan / reguleringsplan:
-

-

-

-

I kapittel 9 er det spesifisert områder der det bør utføres supplerende undersøkelser. Det er
også aktuelt med undersøkelser i andre partier enn de som er nevnt i kapittel 9.
Det må igangsettes ingeniørgeologisk utredning av høye bergskjæringer langs hele
jernbanestrekningen, samt i forskjæringer.
De ulike bergartene bør testes mhp. motstands- og slitasjeevne. For å sikre at kvaliteten på
bergmassen er tilstrekkelig god for å kunne benyttes i vegbyggingsformål. Pr. nå antas det at
mesteparten av sprengsteinen kan benyttes i bære- og frostsikringslag, forutsatt at glimmerog amfibolittrike partier unngås.
Det må igangsettes poretrykksmålinger i områder med løsmasser over berg i de områdene
der disse massene er setningsømfintlige (boliger fundamentert på løsmasser), samt der det er
observert overflatevann. Målingene må igangsettes før byggefasen for å registrere naturlige
variasjoner i grunnvannet i forkant av tunneldrivingen.
Energi- og grunnvannsbrønnene nær tunneltraseene må testes med hensyn på tilstand,
vannkvalitet og kapasitet. Da er før-tilstanden til brønnene kjent, i tilfelle det oppstår endringer
som følge av tunnelene.
Nabobebyggelse langs traséen må kartlegges mht. fastsettelse av grenseverdier for rystelser.
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INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

65 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018
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Trasealternativ 4B Lav

INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

71 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018
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INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT
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Rev:
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78 av 104
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Rev:
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00A
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Strekning

Lokalitet

X

Y

Fall

Fallretning

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

164

130385,573

1141700,114

90

17

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

164

130385,573

1141700,114

75

355

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

164

130385,573

1141700,114

67

292

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

164

130385,573

1141700,114

15

175

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

165

130389,751

1141701,818

10

145

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

167

130275,629

1141574,567

40

15

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

167

130275,629

1141574,567

55

12

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

167

130275,629

1141574,567

35

20

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

167

130275,629

1141574,567

85

15

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

167

130275,629

1141574,567

10

270

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

168

130275,818

1141565,847

80

55

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

168

130275,818

1141565,847

80

65

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

168

130275,818

1141565,847

55

345

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

169

130275,629

1141574,567

85

165

Alt 1A/5C_Rolvsøysund-Greåkerdalen

169

130486,916

1141794,037

60

90

Vedlegg B
Sprekkemålinger Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen
Dato:
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Side 1 av 5

InterCity-prosjektet
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Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

87 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

Strekning

Lokalitet

X

Y

Fall

Fallretning

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

50

130896,289

1142020,919

70

5

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

50

130896,289

1142020,919

70

290

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

50

130896,289

1142020,919

40

70

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

50

130896,289

1142020,919

65

155

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

50

130896,289

1142020,919

70

170

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

51

130895,626

1142027,222

40

75

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

51

130895,626

1142027,222

75

200

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

51

130895,626

1142027,222

60

290

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

51

130895,626

1142027,222

45

145

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

52

131000,09

1142120,34

65

70

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

52

131000,09

1142120,34

90

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

52

131000,09

1142120,34

70

305

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

54

131275,642

1142227,051

80

75

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

54

131275,642

1142227,051

35

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

54

131275,642

1142227,051

60

340

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

55

131295,53

1142207,698

75

180

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

55

131295,53

1142207,698

55

90

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

56

131367,763

1142195,496

85

10

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

56

131367,763

1142195,496

50

285

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

57

131367,937

1142195,358

10

245

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

58

131458,737

1142294,651

85

270

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

58

131458,737

1142294,651

85

195

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

58

131458,737

1142294,651

10

70

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

65

131699,503

1142370,916

55

100

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

65

131699,503

1142370,916

55

335

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

66

131821,443

1142410,921

80

250

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

66

131821,443

1142410,921

25

145
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Dato:

Utarbeidet av:

20.12.2017

SMM

Side 2 av 5

InterCity-prosjektet

INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Side:
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Rev:
Dato:

X

Y

88 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

Strekning

Lokalitet

Fall

Fallretning

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

66

131821,443

1142410,921

85

160

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

70

131882,368

1142396,397

85

55

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

70

131882,368

1142396,397

70

300

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

70

131882,368

1142396,397

30

195

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

70

131882,368

1142396,397

70

35

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

71

131856,161

1142391,681

5

95

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

71

131856,161

1142391,681

70

175

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

71

131856,161

1142391,681

90

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

71

131856,161

1142391,681

85

190

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

72

131988,541

1142453,303

85

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

72

131988,541

1142453,303

70

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

72

131988,541

1142453,303

25

185

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

74

132073,435

1142518,852

70

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

74

132073,435

1142518,852

85

220

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

75

132188,654

1142629,719

85

275

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

75

132188,654

1142629,719

10

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

75

132188,654

1142629,719

85

75

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

77

132036,914

1142467,454

70

195

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

77

132036,914

1142467,454

60

270

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

77

132036,914

1142467,454

10

275

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

80

105

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

70

225

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

10

140

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

65

285

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

85

115
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Strekning

Lokalitet

X

Y

Fall

Fallretning

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

80

132360,559

1142671,159

20

210

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

65

65

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

75

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

30

162

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

75

305

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

79

132349,915

1142663,575

85

115

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

80

132360,559

1142671,159

20

210

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

65

65

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

75

295

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

83

132421,798

1142708,09

30

162

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

75

305

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

70

75

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

30

165

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

70

305

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

84

132503,695

1142752,835

85

235

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

86

132425,204

1142611,92

40

105

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

86

132425,204

1142611,92

65

345

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

86

132425,204

1142611,92

70

290

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

86

132425,204

1142611,92

35

135

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

86

132425,204

1142611,92

90

350

Alt. 1A/5C Greåkerdalen-Alvimdalen

177

131504,198

1142305,915

85

250
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Strekning

Lokalitet

X

Y

Fall

Fallretning

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

11

130643,118

1142737,653

87

335

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

11

130643,118

1142737,653

10

290

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

11

130643,118

1142737,653

82

83

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

11

130643,118

1142737,653

82

70

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

13

130854,936

1142751,513

85

0

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

13

130854,936

1142751,513

82

17

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

13

130854,936

1142751,513

65

278

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

13

130854,936

1142751,513

75

290

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

14

130890,746

1142783,875

55

275

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

14

130890,746

1142783,875

85

210

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

14

130890,746

1142783,875

5

115

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

14

130890,746

1142783,875

75

305

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

15

130967,875

1142822,54

80

70

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

15

130967,875

1142822,54

85

0

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

15

130967,875

1142822,54

60

105

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

16

131002,399

1142820,17

85

235

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

16

131002,399

1142820,17

20

95

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

16

131002,399

1142820,17

75

310

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

171

130056,832

1142096,589

85

55

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

171

130056,832

1142096,589

55

275

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

171

130056,832

1142096,589

90

45

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

171

130056,832

1142096,589

65

285

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

172

130045,449

1142093,996

15

310

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

172

130045,449

1142093,996

10

265

Alt. 4B Moa-Greåkerdalen

172

130045,449

1142093,996

65

105

Vedlegg B
Sprekkemålinger Alt. 4B Moa - Greåkerdalen
Dato:

Utarbeidet av:

20.12.2017

SMM

Side 4 av 5

InterCity-prosjektet

INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Strekning

Lokalitet

X

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

20

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

Y

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

91 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

Fall

Fallretning

131412,003 1142981,204

80

170

20

131412,003 1142981,204

70

290

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

20

131412,003 1142981,204

5

15

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

20

131412,003 1142981,204

15

20

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

23

131375,755 1142999,207

85

0

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

23

131375,755 1142999,207

10

305

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

23

131375,755 1142999,207

85

120

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

24

131516,119 1143026,889

65

205

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

24

131516,119 1143026,889

70

255

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

24

131516,119 1143026,889

15

125

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

27

131865,881 1143322,197

85

180

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

27

131865,881 1143322,197

50

18

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

27

131865,881 1143322,197

85

110

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

31

131970,879 1143165,327

85

90

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

31

131970,879 1143165,327

70

20

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

31

131970,879 1143165,327

80

275

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

34

132064,986 1143176,667

85

295

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

34

132064,986 1143176,667

85

230

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

34

132064,986 1143176,667

75

280

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

39

132615,473 1143340,542

85

220

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

40

132601,593 1143291,501

85

35

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

40

132601,593 1143291,501

70

290

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

40

132601,593 1143291,501

10

165

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

43

132390,467 1143251,979

80

120

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

43

132390,467 1143251,979

85

235

Alt. 4B Greåkerdalen-Alvimdalen

43

132390,467 1143251,979

30

105
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Rev:
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93 av 104
ICP-16-A-25510
00A
11.06.2018

Strekning

Lok.

X

Y

RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

SRF

Q-verdi

4B Moa - Greåkerdalen

6

130824,40

1142731,20

90

9

1,5

1

1

1

15

4B Moa - Greåkerdalen

7

130823,32

1142686,41

100

9

1,5

1

1

1

17

4B Moa - Greåkerdalen

8

130850,35

1142774,29

65

12

1,5

1

1

1

8

4B Moa - Greåkerdalen

9

131002,11

1142819,71

80

9

1,5

1

1

5

3

4B Moa - Greåkerdalen

41

130027,95

1142032,15

90

6

1,5

1

1

1

23

4B Moa - Greåkerdalen

42

130046,52

1142095,74

90

9

1,5

1

1

5

3

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

10

131410,48

1142982,04

90

9

1,5

1

1

1

15

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

11

131516,61

1143025,05

90

9

1,5

1

1

1

15

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

12

131723,59

1143087,20

90

9

1,5

1

1

2,5

6

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

13

131973,63

1143169,41

90

6

1,5

1

1

1

23

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

14

132066,48

1143181,91

90

6

1,5

1

1

5

5

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

15

132612,03

1143337,62

100

4

1,5

1

1

5

8

Alt. 4B Greåkerdalen - Alvimdalen

16

132601,90

1143290,69

90

9

1,5

1

1

2,5

6

38

130374,69

1141673,12

80

9

1,5

1

1

1

13

39

130274,29

1141553,22

80

12

1,5

2

1

5

1

40

130486,92

1141794,04

90

9

1,5

1

1

5

3

Alt. 1A/5C
Rolvsøysund-Greåkerdalen
Alt. 1A/5C
Rolvsøysund-Greåkerdalen
Alt. 1A/5C
Rolvsøysund-Greåkerdalen

Vedlegg C
Q-verdier, Alt. 4B Moa – Gråkerdalen – Almvimdalen, og Alt. 1A/5C
Rolvsøysund - Greåkerdalen
Dato:

Utarbeidet av:

20.12.2017

SMM

Side 1 av 2

InterCity-prosjektet

Strekning
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Jw

SRF Q-verdi

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 17

130894,63 1142023,47 90

9

1,5 1

1

5

3

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 18

130898,89 1142028,01 90

12

1,5 1

1

5

2

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 19

131276,20 1142228,62 90

9

1,5 1

1

1

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 20

131367,99 1142196,12 90

9

1,5 1

1

1

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 21

131390,95 1142272,64 100

9

1,5 1

1

1

17

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 22

131460,87 1142292,65 90

9

1,5 1

1

1

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 23

131502,65 1142311,65 90

9

1,5 1

1

1

15

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 24

131697,53 1142377,66 100

4

1,5 1

1

1

38

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 25

131819,53 1142410,00 85

12

1,5 1

1

1

11

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 26

131879,59 1142384,28 90

6

1,5 1

1

2,5

9

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 27

131853,72 1142390,87 75

12

1,5 1

1

1

9

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 28

131992,36 1142453,62 100

9

1,5 1

1

1

17

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 29

132073,86 1142513,51 100

6

1,5 1

1

1

25

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 30

132192,86 1142630,36 90

12

1,5 1

1

1

11

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 31

132352,01 1142656,69 70

12

1,5 1

1

1

9

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 32

132421,06 1142712,55 80

9

1,5 1

1

2,5

5

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 33

132504,53 1142791,37 85

9

1,5 1

1

5

3

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 34

132493,50 1142746,51 90

12

1,5 1

1

5

2
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12

1,5 1

1

5

2
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132425,89 1142612,00 80

12

1,5 1

1

5

2

Alt. 1A/5C Greåkerdalen - Alvimdalen 37

132422,70 1142616,33 80

12

1,5 1

1

5

2
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