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INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for nytt dobbeltspor Vestfoldbanen HolmHolmestrand-Nykirke, Parsell 5, har MULTICONSULT AS fått i oppdrag å levere fagrapport
som skal dokumentere de ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forholdene for tunnelene,
rapporten skal være dokumentasjon for endelig detaljplan.
Rapporten gir en beskrivelse av bergrunnsgeologiske og hydrogeologiske forhold langs
traséen, ingeniørgeologiske og hydrogeologiske kart og profiler, en beskrivelse over utførte
undersøkelser og en beskrivelse av grunnlagsmaterialet som er brukt.
Parsell 5 strekker seg fra Holm ved km 78,814 til Nykirke ved km 90,999. Parsellen vil bestå
av tre dagsoner og to tunneler. Tunnelen som går fra km 78,230 til km 84,596 har fått navnet
Rambergtunnelen og blir på 6366 m. Den andre tunnelen som går fra km 85,315 til km 90,650
har fått navnet Grettetunnelen og blir på 5335 m.
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Beskrivelser og vurderinger av de geologiske, ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold
er basert på:
- Rapporter utført spesielt for dette prosjektet.
- NGU Rapport 99.037 Geologiske forhold langs jernbanetrasé Holm-HolmestrandNykirke, 16.04.99.
- NGI 991030-1 Vestfoldbanen Parsell 5 Holm-Holmestrand-Nykirke
Ingeniørgeologiske vurderinger, 15. mars 2000.
- NGI 981044-1 Vestfoldbanen – Rasrisiko Holmestrand, Vurdering og tiltak i
forbindelse med rasrisiko under Holmestrandsfjellet, 15. januar 1999.
- Nye og gamle grunnundersøkelser.
- Befaringer i terrenget over og langs tunneltraseen utført i løpet av høsten 2007.
- Flyfoto med stereo dekning, dekningsområde 12174 P10-20, 05.07.1997.
- NGU Bergrunnskart HORTEN 1813 I, M 1:50 000, NGU Bergrunnskart DRAMMEN
1814 III, M 1:50 000 og NGU Bergrunnskart OSLO, M 1:250 000.
- NGU Kvartærgeologisk kart Horten 1813 I, M 1: 50 000, NGU Kvartærgeologisk kart
Holmestrand 1813 IV, M 1:50 000, Kvartærgeologisk kart Drammen 1814 III, M 1:50
000.
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GEOLOGISK BESKRIVELSE

3.1 Løsmasser
Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh, se vedlegg 5 for kvartærgeologisk kart.
Hele prosjektområdet, bortsett fra mindre partier i den nordlige delen av Rambergtunnelen,
ligger under dette nivået, og løsmassene består derfor i stor grad av marine avsetninger (silt,
leire). De marine avsetningene har varierende mektighet, fra områder med tynne,
usammenhengende dekker, til opp mot 40 m i området øst for Holmestrand stasjon. Mellom
de marine avsetningene og bergoverflaten er det gjerne et tynt lag morene (sand og grus).
Holmestrand er kjent for å ha vanskelige grunnforhold, med til dels bløt leire og kvikkleire.
For mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises til Fagrapport Geoteknikk.
Et annet typisk kvartærgeologisk trekk i området er de store urmassene. Langs sjøen går en
brattskrent som er tilnærmet vertikal, og som stiger opp fra strandflaten til et øvre nivå på ca.
kote 80-100 m. Fra brattskrenten har det rast ut betydelige urmasser. Typisk for disse massene
er at de er svært grovblokkige, med blokker på opptil flere hundre m3.
I den nordre delen av prosjektområdet mot Holm er det også avsetninger av
forvitringsmateriale.

3.2 Generelt om berggrunnen
Området fra Sande til Nykirke der nytt dobbeltsporet jernbane skal gå, ligger i den sørlige
delen av Oslofeltet som utgjør en del av en rift- eller grabenstruktur (Osloriften) dannet ved
strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpen i periodene karbon og perm. I øst og
vest er feltet begrenset av forkastningssoner som går omtrent N-S, sonene skiller feltets
hovedsaklige kambrosiluriske og permiske bergarter fra eldre grunnfjellsbergarter. I et smalt
belte langs Rv313, fra lengst nord i fylket, forbi Sande og videre ytterst langs kysten sydover
til Holmestrand, opptrer sedimentære bergarter. I nord består sedimentene av kalkstein mens
sydover fra omkring Sande består sedimentene av sandstein. Utenom dette området består
berggrunnen av permiske smeltebergarter, dominert av lavabergarter.
Bergrunnen langs tunneltraséen består av lavabergarter av permisk alder med underliggende
sedimenter fra overkarbon (Askergruppen med siltstein og kvartskonglomerat) og sandstein
fra sensilur.

3.3 Berggrunnens historie
Da sedimenter fra overkarbon, med lag av siltstein, leirstein, kvartskonglomerat og sandstein,
ble avsatt, lå Ringerikssandsteinen nesten flatt. Ringeriksandsteinen er avsetninger fra
sensilur. På grunn av varierende oksidasjonsforhold under avsetningen, er Askergruppens
sedimenter vekselvis røde og grønne. Siltsteinen inneholder 70-90 % leirmaterialer og 0-16 %
svelleleire (NGI Rapport 991030-1, 2000). Over siltsteinen ligger et lag med
kvartskonglomerat og over dette igjen tynne lag av kalkstein og sandstein som delvis går i
hverandre. Tykkelsen av de ulike bergartene varierer mye over korte avstander. Hele
Askergruppen er borte over et kort stykke nord for Holmestrand, mens konglomeratet dukker
opp igjen mellom Ringerikssandsteinen og basalten lengre nord.
Over Askergruppen er det kommet flere basaltiske lavastrømmer. Mellom noen av
basaltstrømmene er det blitt avsatt tynne lag (fra 2-3 cm til 3 m) av rød silt- og sandstein, tuff
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og lag av lavakonglomerat og agglomerat (0,5 m til 5-10 m). Tykkelsen varierer over små
avstander. Formasjonen med basaltstrømmer og mellomliggende sedimentlag kalles for B1–
formasjonen.
Etter avsetningen av B1–formasjonen er området blitt gjennomsatt av forkastninger som ofte
er intrudert av gangbergarter.

3.4 Bergarter
Langs den planlagte jernbanetraséen finnes følgende bergarter (se vedlagte
ingeniørgeologiske kart og lengdesnitt for trasé, tegning nr. Vedlegg 3-1 og 3-2):
- Ringeriksandstein (eldst).
- Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat.
- B1 – formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter,
tuff og agglomerat.
- Rombeporfyrlavastrømmer med mellomliggende sedimentlag (yngst).
Bergartsfordelingen i de to tunnelene blir omtrent som følger:
Rambergtunnelen:
- Ringeriksandstein
29 %
- Syenitt
10 %
- Basalt
61 %
Grettetunnelen:
- Basalt
96 %
- Rombeporfyr
4%
I tillegg til dette vil tunnelene krysse enkelte eruptivganger som antas å utgjøre 2-3 % av
bergmassen.
Ringeriksandsteinen er en grå ensartet, lagdelt og benket, kvartsittisk sandstein. I det
undersøkte området er sandsteinen forholdsvis massiv og foldet i slake og åpne folder. Langs
enkelte lagflater kan det observeres bølgeslagsmerker.
Askergruppens sedimentære bergarter ligger diskordant over Ringeriksandsteinen. Underst i
Askergruppen ligger vekslende røde og grønne lag av leirstein, siltstein og noe sandstein.
Over denne kommer en formasjon med sandstein og konglomerat og stedvis tynne
kalksteinslag. Konglomeratet har boller av kvartsitt og litt kalkstein i en finkornet
grunnmasse. Øverst i Askergruppen ligger stedvis leirskifer og sandstein. Skifrene og
siltsteinene i Askergruppen inneholder en god del leirmineraler, er til dels løse og svakt
konsoliderte, og har dårlige mekaniske egenskaper. Skifrene er gjerne tette og danner
barrierer mot vanngjennomstrømning fra de overliggende lavabergartene. Skulle en skjære
igjennom denne vanntette barrieren i en tunnel, vil det være fare for store vannlekkasjer.
Ettersom de sedimentære bergartene i Askergruppen ligger forholdsvis flatt, vil det være
svært uheldig dersom tunneltraseen skulle gå i dette nivået over lengre strekninger.
Over Askergruppen ligger det en serie med basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag
(vanligvis <1m tykke) av sedimentære bergarter (silt og sandstein) og tuff. Lokalt finnes det
lavakonglomerat/agglomerat med tykkelse opptil 20 m mellom basaltstrømmene. Det eksakte
forløpet av disse sonene er ikke kjent. Vanligvis finnes det et tykt konglomerat i toppen av B1formasjonen. I Vestfold er det rapportert at B1-formasjonen består av omtrent 20
basaltstrømmer som til sammen utgjør tykkelse på 120-150 m (Oftedahl & Pedersen, i Dons
& Larsen 1978). Det finnes flere basalttyper med forskjellig tekstur. Disse er sammen med
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mellomliggende lag av sedimenter og agglomerater vist som en enhet på kart og profil.
Basalten kan være rik på blærerom, og den øverste delen av en lavastrøm er gjerne slaggaktig
og oppsprukket. Både blærelommene og de oppsprukne sonene kan være helt eller delvis fylt
med kalkspat. Sprekker i toppen av basalten kan være fylt med silt og leire av samme type
som ligger over strømmen.
Over B1-formasjonen ligger en serie med lavastrømmer kjent som rombeporfyr. De enkelte
strømmene kartlegges på grunnlag av karakteristisk tekstur. Toppen av strømmene er
slaggaktige og tildels porøse, og mellom strømmene finnes det lokalt lag med sedimentære
bergarter.
En middels- til grovkornet syenitt/granittkropp og et mindre antall ganger, for det meste
syenittporfyr og rombeporfyr, finnes også i det undersøkte området.
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UTFØRTE UNDERSØKELSER

4.1 Generelt
Langs traséen er det i tidligere faser utført geologisk kartlegging og ingeniørgeologiske
vurderinger med feltkartlegging. Resultater fra disse undersøkelsene er beskrevet i NGU
Rapport 99.037, 1999 og NGI Rapport 991030-1, 2000.
Nye undersøkelser utført i forbindelse med dette prosjektet er kjerneboringer,
laboratorieundersøkelser for bestemmelse av bergartenes borbarhet, borslitasjeindeks,
enaksiell trykkfasthet og lydhastighet, samt potensiell svelleevne for en leirprøve. I tillegg er
det utført kartlegging langs traséen i terrenget og studier av stereobilder. Resultater fra disse
undersøkelsene er beskrevet i dette kapittelet.

4.2 Kjerneboring
4.2.1 Innledning
Det er utført boringer av to kjernehull med total lengde på 340 m i forbindelse med de to
planlagte tunnelene for å få bedre kjennskap til bergmassen i forbindelse med forkastninger
og svakhetssoner.
Formålet med kjerneboringene har vært å få en bedre forståelse av de geologiske forholdene
langs tunnelene. Dette er forsøkt oppnådd ved å bore gjennom de antatt mest kritiske delene
av bergmassen. Områdene det er boret i var på forhånd tolket til å være forkastninger og
sprekkesoner som forventes å kunne gi størst problemer med tanke på stabilitet og/eller
vannlekkasje.
Det er utført kjerneboringer over Grettetunnelen ved km 90,370 for å undersøke en stor
forkastning med spranghøyde på mer enn 200 m. Kjerneboring over Rambergtunnelen
mellom km 80,670 og 80,770 er utført for å undersøke flere forkastninger som krysser
hverandre i dette området. Borhullenes plassering er vist på tegning nr. Vedlegg 3.
Fra borhullene ble det tatt ut 43 mm kjerner. Disse er blitt logget for å dokumentere
bergartsvariasjoner, oppsprekkingsgrad og svakhetssoner, samt egenskaper ved sprekker og
svakhetssoner. Det er i tillegg utført vanntapsmålinger i borhullene for å dokumentere
hydrogeologiske egenskaper ved bergmassen og svakhetssoner.
Fra kjerneborhullet over Rambergtunnelen er det utført en ødometertest på en leirprøve.
Fra begge borhullene er det tatt ut kjerneprøver for å teste borsynkindeks, borslitasjeindeks,
lydhastighet og enaksiell trykkfasthet.
Kjerneboring og vanntapsmålinger er utført av GEO DRILLING AS, kjernelogging og
svelleevneforsøk i ødometer er utført av MULTICONSULT AS, mens SINTEF Byggforsk
har utført laboratoriestestene.
Vanntapsmålingene er utført med enkeltpakker under nedboring, og med 10 bars overtrykk,
hovedsakelig i seksjoner på 6,0 m. Begge borhullene er avviksmålt.
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4.2.2 Beskrivelse av borhull
Borhull 1 er 120 m langt og plassert over Grettetunnelen. Det vises til kjernelogg og
vanntapsmålinger i vedlegg 1-1, fotobilag i vedlegg 2-1 og plassering av borhull i vedlegg 3.
Borhull 2 er 220 m langt og plassert over Rambergtunnelen. Det vises til kjernelogg og
vanntapsmålinger i vedlegg 1-2, fotobilag i vedlegg 2-2 og plassering av borhull i vedlegg 3.
Det er utført avviksmåling av begge hullene. Resultatet av målingene på retningsavvik og
dybdeavvik viser at avvikene er minimale.
Geodata for de to hullene er oppsummert i Tabell 1.
Tabell 1: Oppsummering av geodata for borhullene

Lokalitet
Posisjon X
Posisjon Y
Høyde, m.o.h.
Retning
Inklinasjon
Lengde

m
m
m
˚
˚
m

BH1
BH2
Grettetunnelen Rambergtunnelen
6590773,369
6599076,758
576445,089
571525,817
81,291
170,755
N284
N66
45
53
120,2
219,1
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Resultater kjernelogging

4.2.3.1 Bergartsfordeling
I kjerneloggene er bergartene sortert etter følgende observerte grupper:
- Rombeporfyr
- Basalt
- Sandstein
- Breksje
Fordeling av de observerte bergartene er oppsummert i Tabell 2. For detaljert informasjon
henvises det til vedlegg 1.
Tabell 2: Oppsummering av bergartsfordelingen i kjernelogger

BH1
Grettetunnelen

Bergartsfordeling
kjerner

Rombeporfyr
Basalt
Sandstein
Breksje

BH2
Rambergtunnelen

[m]

118,86

-

[%]

99,9

-

[m]

-

116,8

[%]

-

54,8

[m]

-

96,3

[%]

-

45,2

[m]

0,15

-

[%]

0,1

-

4.2.4 Oppsprekking og vanntap
Ved kartlegging av oppsprekkingsgrad og egenskaper ved svakhetssoner og sprekker er
parametrene RQD, Ja og Jr benyttet. Disse parameterne inngår i Q-systemet for klassifisering
av bergarter. RQD er definert som den prosentvise andelen av kjernebiter som er lenger enn
10 cm, målt pr. boret meter. Parameteren Ja er et kvantifisert uttrykk for egenskaper ved
sprekkematerialer, mens Jr beskriver friksjonsegenskaper ved sprekkeoverflatene som en
funksjon av ruhet og unduleringsgrad. I tillegg til RQD er sprekkefrekvens F, antall sprekker
pr. m. borhull, brukt for å uttrykke oppsprekkingsgrad.
I kjerneloggene er det også referert til såkalte soner, eller svakhetssoner, der bergarter har
vært særlig oppsprukket. Disse sonene er klassifisert etter følgende egenskaper:
- Oppsprukket
- Knust
- Kjernetap
- Leiromdannet
Omfanget av slike soner og beskrivelse av eventuelt sprekkemateriale fremgår av
kjerneloggene i vedlegg 1.
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En kort oppsummering av observerte egenskaper ved bergmassen er gitt i Tabell 3. For
detaljert dokumentasjon vises det til kjernelogger og fotobilag i vedlegg 1 og 2.
Tabell 3: Oppsummering av bergmasseegenskaper

BH1
Grettetunnelen

Egenskaper bergmasse

BH2
Rambergtunnelen

RQD, middelverdi

[%] 68

72

Sprekketetthet F,
middelverdi

m-1 6,3

6,2

Vanntap, middelverdi

[L]

3,25

1,5

Vanntap, maksimalverdi

[L]

8,33*

8,33*

*På grunn av begrenset mulighet for vannmengdemåling er det sannsynlig at denne verdien er noe høyere. Disse verdiene er målt i øvre del
av hullet.

4.2.5 Resultater svelleevneforsøk
Det er foretatt et svelleevneforsøk i ødometer av en leirprøve tatt fra BH2 Rambergtunnelen
ved boret lengde 87,5 m. Svelleevneforsøket er gjort for å undersøke potensielt svelletrykk i
leirsoner som opptrer i bergmassen. Fra kjernehullene var det kun et parti som hadde nok
mengde med leirmateriale til å få utført et ødometerforsøk.
For å måle materialets potensielle svelleevne måles svelletrykket direkte i laboratoriet. Til
forsøket benyttes et ødometer med trinnløs belastningsvariasjon. Trykket blir målt over en
bestemt flate av et konstant prøvevolum over tid.
Resultat av testen er vist i vedlegg 4 og oppsummert i Tabell 4.
Tabell 4: Resultater fra ødometertest

Parameter

BH2 v/ dybde 87,5
Rambergtunnelen

Fri svelling, FS

[%]

170
(stort)

Fritt svellevolum, FSV

[%]

386

Målt maks svelletrykk

[MPa] 0,27
(middels/moderat)
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Tabell 5 nedfor viser klassifisering av sleppeleire hentet fra ”Ingeniørgeologi – Berg
Håndbok, 1985”.
Tabell 5: Klassifisering av sleppeleire

Sleppeleire

Klassifisering
lite(n)

middels/moderat

stor(t)

meget
stor(t)

Fri svelling

[%]

<100

100-140

140-200

>200

Svelletrykk

[MPa]

<0,1

0,1-0,3

0,3-0,75

>0,75

Undersøkelsen viser at en må forvente at svelletrykket i enkelte leirsoner er middels til
moderat, men på grunn av at det kun har vært mulig å få testet en enkeltprøve må en ikke se
bort i fra at det kan forekomme soner med stort eller meget stort svelletrykk.
4.2.6 Resultater av test av kjerneprøver
Undersøkelser av bergegenskaper er utført på kjerneprøver fra begge borhull. Totalt 9 ulike
seksjoner av borkjernene fordelt på 3 bergarter er satt sammen til 3 prøver hvor samme
bergart er representert i hver prøve.
Prøvematerialet er analysert for bestemmelse av borsynkindeks (DRI) og borslitasjeindeks
(BWI) samt enaksiell trykkfasthet og lydhastighet.
Det er foretatt følgende analyser:
- Sprøhet og flisighet (S20), fraksjon 11,2 – 16,0 mm
- Sievers’ J-verdi (SJ)
- Slitasjetest hardmetall (AV)
- Lydhastighet
- Enaksiell trykkfasthet (UCS)
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Oppsummerte resultater fra testene er oppført i Tabell 6.
Tabell 6: Oppsummerte resultater fra analyser

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Kjerneseksjon 1 (hulldybde)
Kjerneseksjon 2 (hulldybde)
Kjerneseksjon 3 (hulldybde)

42,65 – 43,00 m
45,00 – 45,50 m
48,20 – 48,55 m

108,45 – 108,95 m
109,40 – 109,80 m
110,45 – 110,85 m

168,15 – 168,70 m
171,20 – 171,55 m
173050 – 173,90 m

Bergart

Rombeporfyr

Basalt

Sandstein

Borsynkindeks DRI
(Klassifisering)

34
(Lav)

30
(Meget lav)

44
(Medium)

Borslitasjeindeks BWI
(Klassifisering)

33
(Medium)

45
(Høy/medium)

43
(Medium)

Lydhastighet (m/s)

4954

4952

4664

Trykkfasthet (MPa)
(Klassifisering ISRM)

285,5
(Ekstremt høy)

249,3
(Meget høyt)

273,4
(Ekstremt høy)

Resultater av borbarhetsanalyser for bestemmelse av DRI og BWI er oppført i Tabell 7
nedenfor, tallene som er oppført er middelverdier fra utførte tester.
Tabell 7: Resultater av borbarhetsanalyse, middelverdier

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Bergart

Rombeporfyr

Basalt

Sandstein

Sprøhetstall (S20, 11,2-16,0) 32,6

30,5

39,0

Flisighet

1,30

1,19

1,29

Pakningsgrad

0

0

0

Densitet, g/cm3

2,61

2,73

2,64

Siever’s J-verdi (SJ)

14,5

8,7

28,9

Slitasjeverdi hardmetall
(AV)

1,5

3,0

19,5

Basert på resultatene i Tabell 7 blir de beregnede indeksene for borsynk og borslitasje som
oppgitt i Tabell 8.
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Tabell 8: Beregnede indekser

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Borsynkindeks (DRI)

34

30

44

Borslitasjeindeks (BWI)

33

45

43

Klassifisering av resultatene er oppgitt i Tabell 9.
Tabell 9: Klassifisering

Kategori
Ekstremt lav

DRI

BWI

25

10

Meget lav

26 – 32

11 – 20

Lav

33 – 42

21 – 30

Middels

43 – 57

32 – 44

Høy

58 – 69

45 – 55

Meget høy

70 – 82

56 - 69

Ekstremt høy

83

70

Undersøkelsen viser at det er små forskjeller i resultatene for de forskjellige prøvene fra
bergartene. Det er viktig å merke seg at disse resultatene kun er gjeldende for de aktuelle
prøver og bare kan leses som veiledende verdier. Det vil forekomme lokale variasjoner for de
ulike bergartstypene.
For fullstendig opplysning om testresultatene henvises til Prøvingsrapport utarbeidet av
SINTEF Byggforsk med Rapportnummer 07063IG. Rapporten kan fremlegges på
forlangende.
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INGENIØRGEOLOGI

5.1 Generelt
De to planlagte tunnelene vil få en lengde på til sammen 11701 m i fjell. Rambergtunnelen
blir på 6366 m og Grettetunnelen på 5335 m. Tunnelene drives som en dobbeltsporet tunnel
med teoretisk sprengningsprofil på ca. 115 m2.
Det blir en tverrslagstunnel med teoretisk sprengningsprofil på ca. 52 m2 for hver av
tunnelene, samt driving av totalt 9 rømningstunneler, 5 for Rambergtunnelen og 4 for
Grettetunnelen. Plassering og omtale av disse er omhandlet i eget notat, Teknisk notat G9
Planlegging av anleggsdrift.

5.2 Ingeniørgeologisk kartlegging
Den ingeniørgeologiske kartleggingen har generelt omfattet sprekkemålinger samt egne
observasjoner av svakhetssoner, og en verifikasjon av bergartstypene kartlagt og beskrevet i
NGU Rapport 99.037.
Det vedlagte ingeniørgeologiske kart med lengdesnitt, Tegning nr. Vedlegg 3, bygger på
NGU kart Tegning nr. 99.037-01 og 99.037-02 samt NGU Bergrunnskart DRAMMEN 1814
III, HORTEN 1813 I og OSLO 1:250000, samt resultater fra kjernelogging.

5.3 Erfaringer fra Holmestrandtunnelen og tunnelene på nye E18
Holmestandstunnelen ble i 1981 drevet igjennom varierende og til dels dårlig bergmasse.
Dette førte til varierte driftsforhold med stadig skiftning mellom ulike sikringsmetoder.
Mesteparten av Holmestrandtunnelen er drevet gjennom basalt (B1). 300 m av tunnelen gikk
gjennom Askergruppens sedimenter, herav ca. 160 m med bare siltstein i hele profilet.
Siltsteinen alene var minimum 18 m tykk. Siltsteinen hadde svellende egenskaper og gikk i
oppløsning ved kontakt med vann. Over siltsteinen var det et 4-5 m tykt lag av
kvartskonglomerat som hadde meget god stabilitet.
I Holmestrandtunnelen hadde bergartslagene strøk omkring N170gØ og fall ca. 20g mot V, det
vil si at strøket nesten følger tunnelen (E. Grimstad, 1981). Lignende fall i lagdelingen mot
vest-sørvest er observert i alle tunnelene i området, men mange steder er lagdelingen lite
synlig. Den kan også variere over korte avstander. Området er senere blitt gjennomsatt av
forkastninger og intrudert av gangbergarter. Den mest fremtredende er en ca. 20 m bred
kvartsporfyr. Ellers opptrer ganger med tykkelse fra 20 cm opp til 3 m. Gangene består av
syenittporfyr, trachyttporfyr, rombeporfyr og diabas.
På nye E18 i Hillestadtunnelen på nordsiden av Rv. 315, ca. 3,5 km sørvest for
Vestfoldbanen, ved Ødegården, var det opptil 5 m brede ganger av felsittporfyr i retning
sørøst-nordvest. Generelt er det et stort antall eruptivganger i alle de drevne tunnelene på nye
E18.
De fleste forkastningene i området har N-S-retning. Den største forkastningen i
Holmestrandstunnelen hadde en spranghøyde på ca. 50 m. Den bestod av en 3 m bred leirsone
som grenset til flere gangbergarter med samlet bredde på 2,5 m.
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Sprekketettheten i N-S-retning gikk av og til opp i 10-15 sprekker/m. Sammen med lagdeling
og andre sprekker gjorde dette fjellet meget ustabilt. I den nordlige delen av
Holmestrandtunnelen var det mye søylebasalt, søyleoppsprekkingen stod steilt. Ofte ble det
observert et ca. 1 m tykt belegg av kalkblandet rustjord på sprekkene i dette området. Der
søyleoppsprekking opptrådte sammen med markerte sleppedannede lagflater, oppstod et
karakteristisk kasseprofil med skråtak etter lagflaten i utsprengt tunnel. Det samme var tilfelle
der langsgående steile sprekker var kombinert med lagflaten. Utstøping på stuff ble nødvendig
i noen områder på grunn av store overmasser, selv om sprekketettheten var liten, lite
forvitring og tynt sprekkebelegg (0-2 mm).
Både fra Holmestrandtunnelen og Brekketunnelen (den sørligste av tunnelene) på nye E18 ble
det erfart at basalten (B1) varierte sterkt med hensyn til oppsprekking og sleppedannelse.
Særlig i Brekkekleivtunnelen, som ligger stratigrafisk høyere i lagserien enn
Holmestrandtunnelen, var det lommer av forvitret basalt. Både basalten og rombeporfyren er
lagdelte vulkanske bergarter. Fra tunneldriften ble det erfart at toppen av lagene var mer
porøse og inneholdt kalkspatfylte blærerom og tynne lag av sandstein og siltstein. For det
meste hadde disse lagene brukbar, men redusert stabilitet. I noen tilfeller var det forvitring
eller leirlommer i strømtoppene, med sterkt redusert stabilitet.
Fra de andre tunnelene på nye E18, som for det meste går i rombeporfyr, men også sandstein
og syenitt, er det høstet lignende erfaringer med hensyn til sprekkeretninger og opptreden av
gangbergarter. Rombeporfyr har samme type strømtopper som basalten. I alle tunnelene ble
det erfart at vannlekkasjene for en stor del kom langs eruptivgangene. Kun i Botnetunnelen,
som gikk i rombeporfyr 3 km vest for Holmestrand, kom det inn betydelige vannlekkasjer
langs horisontale sprekker og slepper. Andre erfaringer fra tunnelene på nye E18 er åpne
sprekker med liten innspenning på sidefjellet og mye rust på sprekkeflatene. Det er ikke utført
forinjeksjon eller etterinjeksjon i tunnelene og bare unntaksvis er det blitt brukt utstøping med
hvelv på stuff.

5.4 Strukturer
5.4.1 Lagstilling
Den generelle strøkretningen for lagene er universell i hele området og uavhengig av bergart,
bortsett fra dypbergarten syenitt/granitt og gangbergartene. Strøkretningen for lagene er
omtrent NNV og dermed mer eller mindre parallelt med den planlagte traséen. Lagene faller
mellom 10 - 25° mot vest og kan variere en god del innen små områder. Grunnen til dette er
trolig det kompliserte forkastningsmønsteret med variasjon i spranghøyde langs de enkelte
forkastningene. Flere steder tillater ikke blotningsgraden nøyaktig fastsettelse av grensen
mellom ulike lag. Dette gjelder særlig i Askergruppen som gjerne har utgående langs
brattskrenter med mye ur. Utbredelsen av lokalt forekommende
lavakonglomerater/agglomerater og lag av tuff i basaltsekvenser er også vanskelig å
bestemme. Sammen med en del variasjon i strøkretning og variasjon i lagtykkelse langs
strøket, medfører dette en viss usikkerhet i plassering av bergartsgrenser i profilet.
5.4.2 Forkastninger, sprekker og knusningssoner
Det er flere forkastninger og sprekkesystemer av antatt permisk alder i området. Den klart
mest utbredte orienteringen er steil NNV-SSØ og NØ-SV. Det finnes også sprekker med
vekslende fall og orientering VNV-ØSØ og Ø-V. Noen forkastninger har så stor bevegelse at
de gir utslag på forløpet av bergartsgrenser. Forkastningene har delt berggrunnen opp i
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blokker som har blitt skråstilt og beveget seg vertikalt opptil 100 m i forhold til hverandre.
Disse forkastningene vil utgjøre svakhetssoner og er til vanlig satt sammen av et nettverk av
større og mindre bevegelsesplan og nedknust berg atskilt av partier som er mindre oppknust.
Forkastningene kan også ha hatt sideveis bevegelse. Forkastningsbreksje og sprekker kan
være delvis kalksementert, men det finnes også løse og leirfylte knusningssoner (Grimstad
1980). Mange av forkastningene er fylt opp av gangbergarter slik at eventuelt knuste
materialer er borte. Eruptivganger følger gjerne hovedsprekkeretningene og vil i mange
tilfeller være sterkt oppsprukket.
Det antas at de største forkastningene kan gi svakhetssoner med bredde på minst 10 m normalt
på forkastningene. Generelt vil stor grad av oppsprekning forekomme i avstander på flere
tiltalls meter fra store forkastninger. En tunnel som krysser en større forkastning med liten
vinkel vil dermed kunne få høy oppsprekningsgrad og dårlig bergkvalitet over lengre
strekninger.
Steile forkastninger som skjærer gjennom Askergruppen og overliggende lavabergarter kan
skape vannlekkasjer i en tunnel da vann kan bevege seg nedover langs oppknuste
sprekkesoner og tappe grunnvannsreservoaret i lavabergartene.
NGI har i sin Rapport nr: 991030-1 utført grundige sprekkemålinger i området langs og over
det aktuelle området hvor tunnelen skal gå. MULTICONSULT AS har i løpet av høsten 2007
supplert disse målingene. I hele området opptrer det vanligvis to markerte steile sprekkesett. I
de fleste tilfeller opptrer begge disse sprekkesettene med sprekkeavstand som varierer fra 110 cm i begrensede soner, til 2-5 m i de beste partiene. Vanlig sprekkeavstand er 0,2-3,0 m i
begge sprekkesettene. Det er imidlertid store variasjoner over korte avstander. Noen ganger
har det ene sprekkesettet minst sprekkeavstand og noen ganger det andre sprekkesettet.
Mange steder er det et tynt belegg av rust, kalkspat, rustfarget jord eller leire på sprekkene.
Dette gjelder alle bergartene bortsett fra sandsteinen.
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Figur 1 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i sandstein. Plottene viser tre
tydelige sprekkeretninger, ett steilt sprekkesett med strøk NØ-SV og ett med strøk omtrent
NV-SØ og steilt fall mot NØ, samt lagdelingen.
- Sprekkesett I:
Tversgående sprekkesett med strøk omtrent N22-70°, vanligst N41°.
Fallvinkelen veksler mellom 68-90° SØ og 75-90° NV
- Sprekkesett II: Sprekkesettet har strøk i spiss vinkel til tunneltraséen og vekslende
strøk mellom N101° og N174°, vanligst N122°. Sprekkene har fall mellom 45-90° mot
NØ.
- Sprekkesett III: Lagdelingssprekkene har strøk mellom N121° og N157°, vanligvis
N140-150° og faller 13-30° mot SV.

Figur 1: Sprekkerose og stereoplott for sandstein gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1.
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Tunnelene vil for det meste gå igjennom basalt, den statistiske behandlingen av sprekkene er
derfor delt opp i 3 parseller.
Figur 2 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km80,67082,920. Plottene viser tre tydelige sprekkeretninger, ett steil, langsgående sprekkesett (omtrent
parallelt tunneltraséen), et steilt, tversgående sprekkesett, samt et subhorisontalt sprekkesett
som samsvarer med lagdelingen.
- Sprekkesett I:
Tversgående sprekkesett med strøk mellom N18° og 86°, vanligst N48°
og fall vekslende mellom 56-90° NV og 59-90° SØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk omtrent parallelt med tunneltraséen og strøk
mellom N112° og N176°, vanligst N151°, og fall vekslende mellom 47-81° NØ og 58-90°
SV.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett med strøk mellom N101° og N171°, vanligst
N139°, og fall mellom 7-32° SV, vanligst er ca. 20°.

Figur 2: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 80,670-82,920 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 3 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km 80,67085,170. I stereoplottet er den subhorisontale lagdelingen tydelig med samlede punkter i
plottet. Strøkretning og fall på de andre sprekkesettene er her mer ujevn med hensyn til
strøkretning.
- Sprekkesett I:
Sprekkesettet (tverrsprekkene) har strøkretning mellom N24°-N96°,
vanligst N58°. Fallet veksler mellom 81-88° mot NNV og 68-90° mot SSØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesettet har strøk vekslende mellom N120°-N190°, vanligst
N160°, dvs. omtrent parallelt med tunnelaksen. Fallretningen og fallvinkelen veksler
mellom 45-90° mot NØ og 68-90° mot SV.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett med strøkretning mellom N113° og N178°,
vanligst N145°. Fallet varierer mellom 14-31° mot SVS, vanligst 21°.

Figur 3: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 80,670-85,170 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 4 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km 86,97090,370. Både det subhorisontale og andre sprekkesett viser større spredning her enn tidligere.
- Sprekkesett I:
Sprekkesett med strøk omkring ØNØ-VSV og steilt fall vekslende mot
NNV og SSØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk omtrent N-S og steilt fall ca. 65-90° mot Ø.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett (lagdelingen) med varierende strøk omkring
NV-SØ, vanligst er N143° og fall 23° mot SV

Figur 4: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 86,970-90,370 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 5 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i rombeporfyr. Rombeporfyren
er kartlagt over en for kort strekning til at observasjonene gir et godt bilde av
hovedsprekkeretningene. Stereoplottet viser at det er stor spredning i sprekkeorienteringen.
- Sprekkesett I:
Sprekkesett med strøk tilnærmet Ø-V og fall mellom 61-85° mot S og
88° mot N.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk tilnærmet N-S og fall mellom 67-86° mot Ø og
38-81° mot V.
- Sprekkesett III: Subhorisontale sprekker med strøk målt til N43-108° og fall mellom
25-30° mot NV.

Figur 5: Sprekkerose og stereoplott for rombeporfyr gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1.
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Figur 6 viser sprekkerose og stereoplott kartlagt i syenitt/granittkropp ved km 79,170-79,520.
Plottene viser at det er registret stor spredning i sprekkeorienteringen. Erfaringen fra syenitten
i Løkentunnelen, som ligger ca. 4 km sørvest for jernbanetunnelens nordlige påhugg, er at de
nær vertikale, ofte forvitrede hovedsprekkene går i retning NV-SØ. Stereoplottet antyder også
et steilt sprekkesett i denne retningen.

Figur 6: Sprekkerose og stereoplott for syenitt/granitt gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1

Tunnelen vil krysse en rekke gangbergarter med retning tilnærmet N-S, men også mange som
går ca. NØ-SV, samt noen som går ca. NV-SØ. Som oftest følger gangene
hovedsprekkeretningen. Oppsprekkingen i gangene er ofte mer intens enn i sidebergartene og
i mer uregelmessige retninger. På grensen mellom gangbergartene og sideberget går det som
regel markerte, til dels finstofførende sprekker og slepper.

5.5 Antatte bergartsforhold langs traséen
Kart og lengdesnitt, se vedlegg 3, er tegnet på grunnlag av tilgjengelig data ut fra kartlegging
på overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier at flere eruptivganger og mindre
forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på profilet vil opptre under
tunneldriften.
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Lagenes strøk og fall vil ha en viss usikkerhet som kan influere på plassering av grenser i
profilet. Lokale variasjoner i Askergruppens tykkelse og/eller strøk og fall, samt mindre
forkastninger, kan medføre at gruppen ligger lavere eller høyere enn vist i profilet.
Sannsynligheten for at tunnelen skal gå igjennom Askergruppen vurderes som liten.
Det finnes flere ulike basalttyper med forskjellig tekstur. Disse lagene har lokal utbredelse, og
de kan på grunnlag av eksisterende data ikke plasseres nøyaktig i profilet.
Den første delen av traséen fra Holm til Ødegården går i dagen. Det er utført geotekniske
undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på dette strekket, disse er omtalt i Fagrapport
geoteknikk.
Påhugg Holm, km 78,230
Påhugget ligger i Ringeriksandstein ved Ødegården. I nærheten av det planlagte påhugget
ligger et gammelt steinbrudd. En blottlagt og frisprengt sandsteinsbenk i bruddet viser tydelig
dagfjellsoppsprekking. Området nord for bruddet er dekket av stein fra bruddet. Ellers er
området overdekket av løsmasser, jord og marin leire.
Km 78,230-79,170
Fra påhugget til km 78,870 går tunnelen igjennom Ringeriksandstein. Tunnelen skjærer noen
få mindre forkastninger som har stor vinkel på traséen.
Km 79,170-79,520
Tunnelen går gjennom en middels- til grovkornet synenitt/granitt, med en breksjert sone i en
bredde på ca. 20 m i sør. Grensen mellom syenitt/granittkroppen og sideberg antas å være
steil.
Km 79,520-80,270
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. Omtrent ved km 79,670 og videre sydover antas
avstanden opp til Askergruppen å være ca. 30 m. En forkastning ved km 79,660 m har stor
vinkel på traséen og ved km 79,830 krysses en rombeporfyrgang.
Km 80,270-80,730
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. I dette området er de geologiske forholdene svært
kompliserte med flere store forkastninger med orientering NNV-SSØ, N-S og NØ-SV.
Tunnelen skjærer noen av disse med en forholdsvis liten vinkel, ved km 80,330 og km 80,465,
dette vil sannsynligvis medføre at bergkvaliteten i dette området er dårlig. Ved km 80,730
krysser traséen en forkastning orientert NØ-SV med spranghøyde på ca. 100 m. Merk at
Askergruppen her er nedforkastet og ligger under tunnelnivå sør for km 80,730, omtrent ved
km 4,100 antas avstanden ned til Askergruppen å være ca. 30 m.
Km 80,730-84,596
Tunnelen går igjennom B1-formasjonen, dvs. basaltstrømmer i veksling med lag av
agglomerat, tuff og sedimenter. Langs denne strekningen krysser traséen forkastninger med
orientering NØ-SV. Disse finnes ved km 81,215, km 81,280, km 81,805, km 82,795, km
84,045, km 84,235 og omtrent ved påhugget ved km 84,580. Det finnes også
rombeporfyrganger ved km 81,200 og km 81,335, diabasgang ved km 83,040 og en
sammensatt rombeporfyrgang og syenittgang ved km 83,740. Askergruppen stiger mot sør og
kommer ut omtrent i tunnelnivå ved påhugget.

V21401_Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi rev 01.doc

Dokumentnummer:
<Bane> <Banestrekning/sted> <fri km>
<Beskrivende tekst>

Dato:
Revisjon:
Side:

28 av 69

Km 84,596-85,315
Traseen går i dagen. Fra km 85,210 vil traséen går i portal, cut & cover, frem til km 85,315
hvor fjelltunnelen begynner. Ved km 85,200 finnes en forkastning slik at Askergruppen blir
nedforkastet.
Km 85,315-90,330
Tunnelen går i B1-formasjonen og ligger ca. 20-70 m over Askergruppen. Ved Holmestrand
går den planlagte tunnelen parallelt Holmestrandtunnelen et stykke før den tar av vestover.
Forkastninger orientert N-S med liten vinkel til traséen finnes ved km 85,970, km 86,310, km
86,500 og km 86,970. Sonen ved km 86,970 er forventet, fra erfaringer fra
Holmestrandtunnelen, å inneholde en bred sone med ren leire i opptil 2 m tykkelse. Økende
grad av oppsprekking må påberegnes nær forkastningene. Det finnes også andre mindre
forkastninger som krysser traséen med større vinkel, ved km 87,150 orientering NØ-SV og
ved km 89,392 med orientering NNØ-SSV. Ved km 90,330 krysser traséen en større N-S
forkastning som bringer rombeporfyrlava ned i tunnelnivå øst for forkastningen.
Km 90,330-90,650
Tunnelen går i rombeporfyrlava.
Km 90,650-90,999
Traséen går i dagen.

5.6 Observerte Q-verdier langs traséen
NGI har gjennom feltkartlegging høsten 1999 utført sprekkemålinger og beregnet Q-verdier i
områdene langs de planlagt tunneltraséene, disse er i sin hel helt beskrevet i NGI Rapport nr
991030-1. MULTICONSULT AS har i løpet av høsten 2007 utført supplerende målinger.
Oppsummeringer og sammenstilling av registrerte Q-verdier er oppgitt i Tabell 10.
Tabell 10: Bergmasseklassifisering

Bergmasseklassifisering
Klassifisering

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig

10-40
4-10
1-4
0,4-1

% total lengde av
tunnelene
14
51
34
1
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HYDROGEOLOGI

6.1 Innledning
Dette kapittel i rapporten gir en generell oversikt og beskrivelse av hydrogeologien og sårbare
områder over traséen, samt generelle erfaringstall når det gjelder lekkasjer til tunneler basert
på dagens datagrunnlag og generelle erfaringer fra denne typen bergarter.
Det er nettopp igangsatt enkel poretrykks- og grunnvannstandsovervåking langs traséen til de
planlagte tunnelene. Det foreligger foreløpig lite data fra disse målingene. Rapporten vil
derfor bli revidert når poretrykksobservasjonene og variasjonene foreligger.
Rapporten er utarbeidet for å ivareta kravene i Jernbaneverkets Dok. nr. JD520
UNDERBYGNING, "Regler for prosjektering og bygging – Tunneler". Kapitler i nevnte
regelverk, av spesiell relevans for denne rapporten er kap. 4 Krav til omgivelsene hvor
”setninger som følge av grunnvannssenkning” og ”utdrenering av brønner” (under 4.1
Funksjonskrav) og ”å få best mulig bilde av lokale variasjoner (av poretrykk) før
tunneldrivingen påvirker forholdene” er nevnt spesielt. Videre er det i kap. 6 Stabilitetssikring
nevnt under 6.6 Injeksjon, at ”Før injeksjonsarbeidene starter skal det foretas en vurdering av
bergartens oppsprekking, vannføring og strømretning i fjellet rundt tunnelen.”

6.2 Vannbalanse, nedbør og avrenning
6.2.1 Vannbalanse
Vannbalansen for lengre perioder (år) i et definert nedbørfelt kan beskrives ved hjelp av
følgende formel:
P=Q+E
(1)
Hvor P er nedbør, Q er avrenning og E er fordampning. For kortere perioder trengs det en
faktor til, slik at formelen blir som følger:
P=Q+E± R
(2)
Hvor R er endringen i lagret vann i feltet (grunnvann og overflatevann) fra begynnelsen til
slutten av perioden (Otnes et. al. 1978). Foregår det i tillegg lekkasje L til en tunnel, som fører
vannet ut av feltet, kan formelen skrives som:
R = P – Q – E – L (3)
Formelen er illustrert i Figur 7.
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Figur 7: Prinsippskisse av vannbalansen inkl. lekkasje til tunnelen

Fordampningen er avhengig av en rekke faktorer som topografi, temperatur, luftfuktighet,
vind og vindretning, vegetasjon høyde over havet og størrelsen på åpne vannspeil.
Fordampning måles ved enkelte meteorologiske stasjoner. Årlig fordampning i området nær
Oslofjorden er stort sett nær 50 % av nedbøren.
Vannbalansevurderinger passer best for større, naturlige, godt definerte, kartlagte felt hvor
magasinegenskapene er kjent, og problemstillingen er knyttet til hvorvidt tunnelen vil føre til
drenering og uttørking av bekker og vann. For urbane til semi-urbane områder skjer deler av
overflateavrenningen gjennom overvannssystemet. I små delfelt i slike områder er det mindre
relevant å benytte vannbalanselikningene til å vurdere tålegrense for lekkasjer. I slike områder
er det primært grunnforhold, bebyggelse og spesielt sårbare naturtyper som er styrende for
tålegrensene.
6.2.2 Nedbør og temperatur
Figur 8 under viser nedbørnormalene for utvalgte stasjoner i og nær prosjektområdet.
Årsnedbøren ligger i området 880 – 1010 mm. Nedbøren er størst i perioden juli til november,
mens den er lavest i februar.
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Figur 8: Månedsnormalnedbør gjennom året for de mest relevante nedbørstasjonene

Månedsmiddeltemperaturen for prosjektområdet er vist i Figur 9. Av denne ser vi at
fordampning som forventet, er størst i perioden mai til september, samt at infiltrasjonen er
neglisjerbar i perioden fra desember til og med mars.
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Figur 9: Månedsmiddeltemperatur gjennom året i prosjektområdet
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6.2.3 Nedbørfelt
Ramberg- og Grettetunnelen ligger begge innenfor nedbørfelt 0312.2 som drenerer til sjøen.

Figur 10: Nedbørfelt og avrenning - Rambergtunnelen

Figur 11: Nedbørfelt og avrenning - Grettetunnelen
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Overflateavrenningen basert på isohydatkartet til NVE (NVE 2008) i prosjektområdet er, som
vist, 14 – 18 l/s/km2.
Det er ingen større elver i nedbørfeltet over tunnelen. Områdene over tunnelen består av små
delfelt som drenerer via korte bekker. Mange av de er tilnærmet tørre i perioder uten nedbør
pga. bratt relieff og små felt med liten lagringskapasitet (jordarter og fjell med lav hydraulisk
ledningsevne og begrenset porøsitet).
Av vann finner en noen få mindre dammer (ant. tidligere gårdsdammer), samt
Bassengdammen i selve Holmestrand by.
I disse semi-urbane områdene hvor avløpssystemet også fører deler av overvannet ut av
området, er det vanskelig å gi noe nøyaktig overslag over hvor stor del av avrenningen som
foregår som overflateavrenning og hvor stor del som er grunnvannsavrenning.
Av andre faktorer som gjør det vanskelig å vurdere hvor stor del av avrenningen som foregår
som grunnvannsavrenning, og hvor mye av denne avrenningen som en eventuelt kan tåle i en
tunnel uten at det fører til skader på natur og infrastruktur (som hus og fundamenter), er
topografien i området.
Før vi har fått registreringer i poretrykksmålerne ved fjellflate, vet vi ikke
grunnvannsgradienten nær brattkanten mot fjorden, dvs. hvor langt inn den påvirker
grunnvannsnivået.

6.3 Løsmasser
Bortsett fra kollene i nordre del av Rambergtunnelen (Brandåsen, Liglaneren og kollen øst for
Djupsdalsmyra), ligger områdene over tunnelene under marin grense. Et karakteristisk trekk
for området er parallelle bergrygger med mellomliggende løsmassefylte dalganger. Dypet til
berg i de løsmassefylte dalgangene varierer sannsynligvis kraftig over korte avstander.
Avsetningene er hav-, fjord- og strandavsetninger, oftest leire. (Dahl mfl 1997, Klakegg 1999
og Klakegg og Sørensen 1991).
Det er utført et begrenset antall sonderinger for dette prosjektet, men disse, samt tidligere
utførte boringer bekrefter at dypet til fjell varierer over korte avstander og at det er leire i
enkelte av dyprennene.
Det er registrert et sand- eller morenelag mellom leira og bergflaten i enkelte borpunkt. Ved
en lekkasje til tunnelene i disse områdene kan en derfor få redusert poretrykket over store
avstander.
Løsmassenes egenskaper er nærmere omtalt i Fagrapport Geoteknikk. Løsmassemektighet,
intrusiver / eruptivganger, sprekker og forkastninger er vist på vedlagte kart, vedlegg 3-1 og
3-2 Ingeniørgeologisk kart og profil og vedlegg 5-1 og 5-2 Kvartærgeologisk kart.
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6.4 Hydrogeologiske forhold
6.4.1 Generelt
Bergartene langs traséen er i seg selv forholdsvis tette. Grunnvann i fjell i Norge finnes
primært i sprekker. I dette området har en både sprekker som krysser laggrensene og sprekker
som følger lagflatene. Erfaringene fra E18-tunnelene tilsier at de største lekkasjene vil komme
i tilknytning til tettoppsprukne eruptivganger eller i overgangen mellom eruptivganger og
sidebergart.
Lavabergartene i Oslofeltet skiller seg ut hydrogeologisk (NLVF, 1980). Rombeporfyren har
godt utviklede steile sprekker som drenerer overflatevann. Mellom lavabenkene er det
sedimenter, ofte av vulkansk opprinnelse, og disse lavaformasjonene inneholder betydelige
grunnvannsreservoarer.
Rombeporfyr er en av de beste vanngivere for uttak av grunnvann fra borebrønner i fjell.
Vannmengder på 2 000-5 000 liter/time er relativt vanlig (Huseby m fl., 1980).
Loggene fra drikkevannsbrønnene over traséen inneholder lite geologisk informasjon.
Kapasiteten varierer. Kapasiteten til brønnene over og øst for Rambergtunnelen varierer fra
mindre enn 100 l/t til 6 000 l/t (øst for traséen ligger noen av disse i kambro-silurbergarter),
mens over Grettetunnelen varierer kapasiteten fra 1 200 l/t til 6 000 l/t. Kjerneborhullet i
rombeporfyr (Grettetunnelen) indikerer imidlertid at bergarten her har lite sprekker under
dagfjellsonen.
6.4.2 Grunnvannstand og poretrykk
Som nevnt er det nettopp satt ned noen få poretrykksmålere over de to tunnelene. Disse er kun
avlest en gang (i uke 3/2008). Plassering, utforming samt totalsonderingsresultatene fra
nedsettingen av disse målerne, er presentert i Datarapport grunnundersøkelser.
Disse første registreringene indikerer at for Grettetunnelens vedkommende, ser det ut til at
tunnelen på Rv 313 (Holmestrandtunnelen), allerede delvis har drenert deler av bergmassen i
området nord og sør for Bassengdammen. For de øvrige områdene har en foreløpig ingen
indikasjoner på at bergmassen er drenert.
I tillegg til poretrykket i løsmasser og nær overgangen løsmasser – berg, vil poretrykket i
berg, bli overvåket i kjerneborhullene. En bør videre vurdere om det er behov for supplerende
overvåkingspunkter i berg (og løsmassene). Både kjerneborhullene (presentert i kap 4.2
Kjerneboring), private brønner og egne hammerborhull kan sannsynligvis benyttes i denne
overvåkingen.
6.4.3 Porøsitet i løsmasser og berg
Som nevnt er det aller meste av løsmassene i dyprennene leire. Kun enkelte steder er det også
påvist noe friksjonsmateriale (morene eller sand/grus) på berg og da kun stedvis og av liten
mektighet.
Verken den hydrauliske ledningsevnen eller magasineringsevnen til løsmassene er derfor
kjent i detalj. I Tabell 11 har vi sammenstilt noen erfaringstall fra litteraturen for porøsitet i
forskjellige typer løsmasser.
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Tabell 11: Total og effektiv porøsitet for noen vanlige jordarter

Materiale

Total porøsitet [%]

Effektiv Porøsitet
[%]

Leire

45 – 55

1 – 10

Silt

35 – 50

2 – 20

Sand

25 – 40

10 – 30

Grus

25 – 40

15 – 30

Blandet Sand og grus

20 – 35

15 – 25

Morene
(Etter Driscoll 1986 og Fetter 1994)

10 – 25

2 – 20

Som vist i Tabell 11, er porøsiteten til leira stor. Leira er normalt vannmettet, og mengde vann
magasinert i avsetningene i dyprennene er derfor stor. Det aller meste er imidlertid bundet
vann. Tilgjengelig vannmengde utgjør derfor bare 1 – 10 % av totalvolumet av avsetningen
(effektiv porøsitet).
Ofte benyttes 1 % som retningsgivende porøsitetsverdi for en bergmasse, og 1 - 5 % er vanlig
forekommende i litteraturen, verdier som man kun i svært sjeldne tilfeller finner i norske
bergarter.
6.4.4 Hydraulisk ledningsevne i løsmasser og berg
Hydraulisk ledningsevne (permeabilitet) kan beregnes på flere måter. I løsmasser benyttes
ofte testpumping eller infiltrasjonsforsøk (i mettet sone) (eng: slug test), alternativt beregnes
ledningsevnen basert på korngraderingskurven for materialet. I berg er en vanlig metode å
beregne den hydrauliske ledningsevnen basert på vanninntrengningsforsøk. Den mest vanlige
målemetoden kalles vanntapsmåling eller Lugeon-test. 1 Lugeon er definert som vanntapet i
liter per minutt per meter borhull ved et overtrykk på 1 MPa. Metoden ble opprinnelig utviklet
for å bestemme hydraulisk ledningsevne i homogen sand, men er også mye brukt i borhull i
berg. Det er verdt å merke seg at den beregnede L-verdien er et gjennomsnitt i
målerintervallet. Ved en enkeltlekkasje i en sprekk i et ellers tett berg, vil L-verdien variere
med målelengden.
1 Lugeon tilsvarer under ideelle forhold, en hydraulisk ledningsevne på 2,3 10-7 m/s (Nilsen
and Palmstrøm, 2000), og det er denne verdien som i det etterfølgende er benyttet ved
omregning fra Lugeon til hydraulisk ledningsevne.
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Det er verken gjennomført testpumping eller vanninntrengningsforsøk i løsmassene over
traséen, primært fordi det aller meste av løsmassene over traséen består av siltig leire. I Tabell
12 har vi samlet noen referanseverdier for hydraulisk ledningsevne for løsmasser.
Tabell 12: Forventede verdier for hydraulisk ledningsevne i noen vanlige jordarter

Materiale

Hydraulisk ledningsevne [m/s]

Leire

10-8 – 10-11

Silt

10-6 – 10-8

Ensgradert sand

10-3– 10-5

Ensgradert grus

10-2– 10-4
10-3– 10-11

Morene
(Etter Driscoll 1986 og Fetter 1994)

Det er utført ett kjerneborhull i Rambergtunnelen og ett i Grettetunnelen. Resultatene er
beskrevet i kap. 4.2 Kjerneboring. Det ble utført vanntapsmålinger med enkel pakker under
boring og med målelengder på ca. 6 meter. En oppsummering av beregnet hydraulisk
ledningsevne basert på resultatene av vanntaps-målingene er vist i Tabell 13.
Tabell 13: Hydraulisk ledningsevne i kjerneborhullene (enkeltpakker)

BH nr.

Lokalitet

Hydraulisk ledningsevne i [m/s]

Kommentar

(Lugeon-verdier i parentes)
Gj.snitt
BH 2

BH 1

Ramberg

Grette

3,57•10-7
(1,55)
7,48•10-7
(3,25)

Maks.
Mer enn

Min.
0 (0)

Maks verdi i øverste del
av hullet 6,7 – 12,7 m dyp

0 (0)

Maks verdi i øvre del av
hullet 10 – 16 m dyp

1,92•10-6
(8,33)
Mer enn
1,92•10-6
(8,33)

Det ble brukt et overtrykk på 10 bar ved målingene. Det ble ikke registrert Lugeon-verdier
høyere enn 8,33 Lugeon grunnet begrensninger i måleutstyret. Generelt var det lave Lugeonverdier. I borhullet i Grettetunnelen er det rombeporfyr hele veien bortsett fra en tynn (ca. 10
cm sone) med breksje. I Rambergtunnelen er det basalt til lengdemeter (lm) 123. Under dette
nivået er det sandstein til bunnen av hullet (lm 219). Målingene viser at der det er boret, har
bergartene lav hydraulisk ledningsevne
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6.5 Områdene over tunnelen
6.5.1 Sårbare områder generelt
Med sårbare områder mener vi områder hvor det kan oppstå skader på natur eller bygninger.
Grunnvannsenking fører ikke nødvendigvis til skader. Konsekvensen av en grunnvannsenking
avhenger av hvor den skjer. Punktene under indikerer når en skal være spesielt observant med
hensyn på faren for skader som følge av grunnvannsenking:
- Topografi / nedbørfelt; små nedbørfelt, rask avrenning
- Setningsutsatte masser; bløte leirmasser
- Bygninger og konstruksjoner fundamentert på områder med forskjeller i
løsmassemektighet (dyprenner i berg fylt med setningsømfintlige løsmasser)
- Høy hydraulisk ledningsevne – sand, grus og oppsprukket berg
- Høyt grunnvannsnivå; myrer og kildeframspring (våtmarksområder)
- Grunnvannsmagasin: Små magasin, liten lagerkapasitet
Alle punktene over er i varierende grad, relevante for områdene over Ramberg- og
Grettetunnelen.
De sårbare områdene er først og fremst knyttet til løsmasseområdene (dyprennene). Også
områder med brønner og kildeframspring kan bli påvirket i forbindelse med en
grunnvannsenking, men dyprennene vil i dette prosjektet være styrende for hvilke tiltak som
iverksettes.
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som
kan være vannførende og nedbørfeltene er små. De fleste løsmasseområdene langs traséen
består med få unntak, av bløte leirmasser med setningspotensiale. Enkelte av områdene er
trange dyprenner, mens andre er større basseng. Selv om løsmassene er vannmettet, er det
drenerbare volumet begrenset, da det meste er leire med svært lav hydraulisk ledningsevne. I
praksis er det kun evt. grovere masser mot bergoverflaten som i første omgang vil bli drenert
ved lekkasjer i tunnelen. Omfanget av slike basseng er ikke kjent, men totalsonderingene
indikerer at det i enkelte områder er morene / grus i overgangen løsmasser / berg.
Soner med oppsprukket berg vil kunne føre til noe av de samme effektene som gruslag på
berg. Sonene vil grunnet høyere hydraulisk ledningsevne enn bergmassen generelt kunne
drenere vann hurtig (dersom de kommuniserer med tunnelen), men de har en relativt
begrenset porøsitet, og er derfor ubetydelige som grunnvannsmagasin.
Deler av området er tettbygde boligområder, primært villabebyggelse.
Som vist over, er det mange faktorer som er avgjørende når en skal vurdere hvorvidt et
område er sårbart. Basert på disse faktorene har vi identifisert områder over og til siden for
tunnelen, som er sårbare. Alle områdene er ikke like sårbare, og områdene er ikke rangert, da
ulike faktorer trekker i forskjellig retning:
Større løsmassebasseng har ofte et større infiltrasjonsområde enn mindre løsmassebasseng
(kan være fordelaktig), har ofte større leirdyp (ufordelaktig) og antall hus fundamentert på
løsmasser som kan bli påvirket, er større (ufordelaktig).
Små løsmassefylte, dyprenner har begrensede infiltrasjonsområder (ufordelaktig), små / ingen
magasin (ufordelaktig), færre boliger fundamentert på løsmasser (fordelaktig), men en større
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andel av boligene er fundamentert både på løsmasser og på berg (ufordelaktig grunnet fare for
skjevsetninger).
Det er registrert to verneområder: Bogen og Tangenbekken naturreservat, vist i Figur 12.
Videre er deler av brattkanten mot fjorden (”Holmestrandsveggen”)og Bassengparken med
området rundt (profil 8800 – 9020), definert som nasjonalt og regionalt viktige naturtyper
(Naturbase).

N

Bogen naturreservat

Tangenbekken
naturreservat

Figur 12: Verneområder nær traséen

6.5.2 Sårbare natur- og boligområder over Rambergtunnelen
Km nr.:
79,220-80,870
Horisontal avstand til tunnelen: 0 m (Rett over tunnelen på deler av strekningen)
Dyp til tunnelen:
131-169 m
Områdebeskrivelse:
Bogen naturreservat ble fredet i 2006. Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i
Holmestrand kommune: 55/3, 71/4, 71/12, 72/1. Naturreservatet dekker et totalareal på 581
dekar.
Vernet er primært valgt på geologisk grunnlag fordi det er et meget godt eksempel på
landskapsformen rasskrent i lavabergarter knyttet til en forkastning (del av ”Holmestrandsveggen"), med tilhørende sprekkedaldannelser.
Det som gjør området sårbart med tanke på mulig effekt av tunnelen, er at reservatet omfatter
en intakt rikmyr (Djupedalsmyr) som i seg selv er en meget sjelden naturtype som har høy
verneverdi. I tillegg er denne myra voksested for en truet orkideart, knottblom, registrert i
1996, (kategori "Kritisk Truet" i Rødliste utgitt i 2006), som dessuten er fredet art etter
naturvernloven, (Naturbase og Hagelund 2007).
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N

Figur 13: Bogen naturreservat

Km nr.:
81,370-82,270
Horisontal avstand til tunnelen: 0 til 200 m fra tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
108-131 m
Områdebeskrivelse:
Det er etablert et nytt boligområde øst for traséen der det er planlagt ytterligere utbygging mot
nord (til km 81,370). Resultater fra tidligere undersøkelser (MULTICONSULT, 2007) viser at
det i deler av området er over 20 m til fjell, der løsmassene i dybden består av leire.
Km nr.:
82,570-82,970
Horisontal avstand til tunnelen: 0 til 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
95-105 m
Områdebeskrivelse:
Rekkehusområde over og vest for tunnelen. Rekkehusene har lengderetning øst vest. Endene
er fundamentert på fjell, men det kan kanskje være noen nord – sørgående løsmasserenner
mellom endepunktene. Det er derfor mulig men antatt lite sannsynlig, at en drenering vil
kunne føre til skader her.
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Km nr.:
82,970
Horisontal avstand til tunnelen: ca. 50 m vest til ca. 150 m øst for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
95 m
Områdebeskrivelse:
Nytt boligområde i og på begge sider av et dalsøkk, der det kan være løsmasser av betydning.
Km nr.:
83,570-84,320
Horisontal avstand til tunnelen: Over og inntil 50 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
69-108 m
Områdebeskrivelse:
Det kan kanskje være noen nordvest – sørøst-gående løsmasserenner i boligområdet over
tunnelen ved km 83,570 til 83,770. Videre er det et boligfelt i forlengelsen av et jorde vest for
traséen ved km 84,070. Det kan være løsmassemektighet av betydning i sentrale deler av dette
området. Ved km 84,320 krysser tunneltraséen trolig en svakhetssone. Sonen fremkommer
som et tydelig søkk i terrenget ut mot stupet. Bolighuset rett opp for søkket kan stå på
løsmasser av betydning.
6.5.3 Sårbare natur- og boligområder over Grettetunnelen
Km nr.:
85,270
Horisontal avstand til tunnelen: 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
13 m
Områdebeskrivelse:
Eksisterende og planlagte omsorgsboliger i ett drag som ligger vest for traséen. Resultater fra
eksisterende undersøkelser (MULTICONSULT, 2004) viser at det er opp til 13 m til fjell,
med antatt bløt leire i dybden.
Km nr.:
85,470-86,370
Horisontal avstand til tunnelen: 100 til 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
46-81 m
Områdebeskrivelse:
Området ved og sør for Bassengparken. Terrengformasjonene og opplysninger fra
Holmestrand kommune indikerer at løsmassene består av leire og at det kan være
løsmassemektigheter av betydning. Vannstanden i bassenget angir sannsynligvis
grunnvannsnivå lokalt rundt dette.
Det ligger et boligfelt i draget som ligger i forlengelse sørover fra bassengparken. Det kan
være løsmassemektigheter av betydning i denne dalgangen.
Det er ikke registrert noen rødlistearter i selve dammen eller ravinen sør for denne, men
Bassengparken og ravinen mot sør er definert som et viktig naturområde i DNs database
Naturbase. Holmestrandtunnelen passerer under ryggen øst for dammen. Området sør for
dammen er beskrevet som rik edellauskog med lønn, eik, gråor og hegg.
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N

Figur 14: Bassengparken og ravinene sør for denne

Km nr.:
86,670-87,270
Horisontal avstand til tunnelen: rett over og vest for tunnelen
Dyp til tunnelen:
66-69 m
Områdebeskrivelse:
Markert ravinedal med boliger nedstrøms ved km 86,770. I dette området kan det være
løsmassemektigheter av betydning. Vest for traséen er det blant annet skole og næringsbygg i
området km 86,770–87,270.
Km nr.:
Områdebeskrivelse:

90,570, påhugg sør

Tangenbekken naturreservat
Tangenbekken naturreservat ble fredet som ledd i verneplan for edellauvskog i fylket i 1980.
Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt
ravinelandskap. Området er også vurdert som verneverdig i forbindelse med verneverdige
lokaliteter for kvartærgeologi. Reservatet berører eiendommene Gbnr 19/2 og 10/3
(Naturbase).
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Figur 15: Tangenbekken naturreservat

Videre er lokaliteten interessant kvartærgeologisk med aktive ravinedannelser som får utvikle
seg uten menneskelig påvirkning. Dette er dessuten et reservat hvor en ønsker at vegetasjonen
og naturen for øvrig skal få utvikle seg uten annen påvirkning enn det som følger av den
ferdselen som besøkende til reservatet forårsaker. Tangenbekken som danner grensa for
reservatet mot øst, er et sjøørretførende vassdrag opp til et lite, men markert fossefall i
reservatgrensa.
Tunnelprosjektet vil ikke berøre dette reservatet fysisk. Som vist i figur 15 ligger imidlertid
søndre påhugg for Grettetunnelen vest for reservatet, og det er viktig at anleggsdriften ikke
påvirker livet i Tangenbekken.
Når en planlegger riggområdene, utslippsløsninger for anleggsvann og tunnelvann i
driftsperioden, samt hvilke tiltak som settes i verk for å hindre spill og andre utslipp, må en ta
spesielle hensyn til Tangenbekken da denne er ørretførende og renner gjennom et
naturreservat.
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6.6 Brønner nær traséen
Brønnene under er enten registrert i NGUs database eller registrert i forbindelse med
konsekvensutredingen for parsell 5, Holm - Holmestrand - Nykirke (NSB bane 1996).
Brønner nær tunnelen (mulighet for konflikt) er vist uthevet i kursiv i Tabell 14.
Tabell 14: Registrerte brønner

NGU
nr

Type

Adresse

Rambergtunnelen
36479 Fjellbrønn Øgarden 141,
Sande
4917 Fjellbrønn Smørstein,
3080
Holmestrand
1278 Fjellbrønn (3180 Nykirke i
databasen)
Sannsynligvis
Nordre Kleiven
36275 Fjellbrønn Søndre Kleiven

45007 Fjellbrønn

Fjordveien 37

1024 Fjellbrønn Ukjent
16558 Ant.
Ukjent
løsmassebrø
nn
16518 Fjellbrønn Solberg, 3080
Holmestrand
Fjellbrønner Utkanten av
Bogen
naturreservat

Grettetunnelen
3213 Fjellbrønn
3212 Fjellbrønn

Vålerveien 22,
3080
Holmestrand
Vålerveien 22,
3080
Holmestrand

Dyp Kapa- Bruk
[m] sitet
[l/t]
99

Kommentar

0

33

Vannforsyning,
Før trykking
enkelthusholdning
2000 Hytte/fritidsbolig

40

1750 Ukjent

88

500 Ukjent

Boret før 1954. 2
brønner til i samme
område som ikke er
reg. i NGU’s database
140 6000 Energi,
3 brønner til i samme
enkelthusholdning område som ikke er
reg. i NGU’s database.
150 – 200 m Ø for
traséen
80 700 Vannforsyning,
2 brønner til i samme
enkelthusholdning område som ikke er
reg. i NGUs database
40 Ukjen Vannforsyning,
Mulig ute av drift. 80
t enkelthusholdning – 100 m V for traséen
22,5 500 Hytte/fritidsbolig Skråboret, vann i
gruslag
Ca 100 m V for
traséen
Det er i tidligere KU
registrert 2 brønner i
utkanten av Bogen
naturreservat. Disse er
ikke reg. i NGUs
database

150 6000 Energi,
Primære vanninnslag
enkelthusholdning fra dypere enn 30 m.
150 5000 Energi,
Primære vanninnslag
enkelthusholdning fra dypere enn 30 m.
På samme eiendom
som over.
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51

2000 Ukjent

30

5000 Ukjent

31
57

2000 ukjent
2700 Ukjent

Boret før 1955. ca 100
m V for traséen
Boret før 1947. Mulig
nær tverrslag
Boret før 1931
Boret før 195. ca 70 m
V for traséen

16538 Fjellbrønn 3118 Våle
42 1200 Ukjent
Plasseringen til brønnene er vist på Kvartærgeologisk kart vedlegg 5-1 og 5-2.
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TETTESTRATEGI

7.1 Innledning, hvorfor tette?
Hensikten med tetting av tunnelen er firedelt:
•
•
•
•

Unngå uakseptable skader på natur
Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur
Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk
Redusere pumpekostnader i tunneler med lavbrekk

Så lenge det ikke er tale om innlekkasje av store vannmengder, er de to siste punktene kun et
spørsmål om utforming og dimensjonering av vann-, frostsikring og dreneringsløsning.
Tunnelens funksjonskrav som jernbanetunnel samt pumpekostnader er, som oftest, tilfredsstilt
dersom to av de første punktene er innfridd. De planlagte tunnelene på denne parsellen har
ikke lavbrekk. Temaet funksjonskrav er derfor ikke omtalt videre i denne rapporten.

7.2

Lover og regler

Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven). Kap 2, § 8. (konsesjonspliktige tiltak)
sier: ”Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at tiltak utenfor
vassdraget som kan ha påtakelige virkninger for et vassdrag, må ha konsesjon”.
Ramberg- og Grettetunnelen behøver ikke konsesjon etter Vannressursloven, fordi (design)forutsetningene for tiltaket er at slike endringer ikke vil finne sted. Dersom endringer i
grunnvannsforholdene medfører skader på bebyggelse, tørrlegging av brønner o.l., er dette et
privatrettslig forhold.
Jernbaneverket har ikke utarbeidet generelle miljømål for grunnvann, men grunnvann er
omtalt i Jernbaneverkets tekniske regelverk.
Denne rapporten er utarbeidet for å ivareta kravene i Jernbaneverkets Dok. nr. JD520
UNDERBYGNING, "Regler for prosjektering og bygging – Tunneler". Kapitler i nevnte
regelverk, av spesiell relevans for denne rapporten er ”kap. 4 Krav til omgivelsene”, hvor
”Det skal stilles krav som sikrer at forholdet til omgivelsene er ivaretatt” bl.a. ”setninger som
følge av grunnvannssenkning”, ”utdrenering av brønner” (under 4.1 Funksjonskrav) og ”å få
best mulig bilde av lokale variasjoner (av poretrykk) før tunneldrivingen påvirker forholdene”
er nevnt spesielt. Videre er det i ”kap. 6 Stabilitetssikring” nevnt under ”6.6 Injeksjon”, at
”Før injeksjonsarbeidene starter skal det foretas en vurdering av bergartens oppsprekking,
vannføring og strømretning i fjellet rundt tunnelen. På dette grunnlag settes det opp en plan
forinjeksjonsarbeidene.”

7.3

Generelt om lekkasjer

De færreste norske bergarter har merkbar primær porøsitet. Innlekkasjene fordeler seg derfor
ujevnt langs uregelmessige vannveier. Det meste av lekkasjen i en tunnel skjer i enkelte punkt
og sprekkeplan, mens resten av tunnelseksjonen er tilnærmet tørr. Lekkasjene avhenger av
faktorer som antall sprekker, orientering, sprekkematerialet, bergspenning, forbindelse
mellom vannførende sprekker, grunnvannsgradienten, infiltrasjons- og strømningsforholdene i
grunnvannsmagasinet (eller magasinene) over tunnelen.
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Det er umulig å framskaffe detaljert informasjon om alle faktorene som påvirker innlekkasjen.
Eksakte beregninger av innlekkasjeomfanget er derfor ikke mulig. Det er imidlertid mulig å gi
gode nok estimater på sannsynlige innlekkasjeverdier for seinere å kunne indikere hvilke
konsekvenser innlekkasjen vil kunne føre til, som grunnlag for anbefaling av tettestrategi og
ev. andre tiltak.

7.4

Tetting

Tettestrategien for prosjektet er at de midlertidige og permanente tettemetodene som velges,
skal være de mest kostnadseffektive og tilgjengelige metodene som sikrer at en når
målsettingen om å unngå skade på bygninger eller naturmiljø som følge av endrede
grunnvannsforhold.
Variable faktorer som påvirker strategien er:
• Hydrologi/vannbalanse
• Geologi:
o Hydraulisk ledningsevne i berggrunn
o Løsmasser / geotekniske parametere
o Poretrykk og hydraulisk ledningsevne i løsmasser
• Naturens sårbarhet mhp. grunnvannstand
• Avstand til setningsutsatte boliger, konstruksjoner og teknisk infrastruktur
• Erfaringer med ulike tettemetoder (erfaringer fra nylig avsluttede prosjekt og hvilke
tettemetoder som ble benyttet for å nå de fastsatte målene):
o Oppnådd resultat
o Tettekostnader
For detaljer angående geologi, natur og bebyggelse over tunnelen henvises det til de
respektive kapitlene i denne fagrapporten.

7.5

Innlekkasje til tunneler, erfaringsdata

NGI har i en årrekke samlet og systematisert informasjon om poretrykk, innlekkasjer og
setninger, spesielt i Oslo-området. Mye av dette materialet er videreført og benyttet i
forsknings- og utviklingsprosjektet Miljø- og samfunnstjenlige tunneler hvor en lang rekke
representanter for bransjen deltok, og som resulterte i en rekke publikasjoner, sammenfattet i
følgende fire rapporter fra Statens vegvesen:
- Publikasjon 101
Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg
- Publikasjon 102
Delprosjekt A, Forundersøkelser – Sluttrapport
- Publikasjon 103
Undersøkelser og krav til innlekkasjer for å ivareta ytre miljø
- Publikasjon 104
Berginjeksjon i praksis
- Publikasjon 105
Miljø- og samfunnstjenlige tunneler – Sluttrapport
Prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, har vært det viktigste grunnlaget for
vurderingene knyttet til forventede innlekkasjer før og etter tetting (samt tettemetoder).
Lekkasjer inn i tunnelen kan føre til poretrykksreduksjon i løsmassene over berg. Redusert
poretrykk fører til økte effektivspenninger i massene som igjen fører til setninger. Potensialet
for setninger med påfølgende skader på hus eller infrastruktur er størst der disse er bygd på
silt / leiravsetninger.
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Erfaringene fra Oslo-området angående sammenhengen mellom lekkasjer og
poretrykksmålinger ved berg er sammenstilt i Figur 16 (bl.a. i Karlsrud, Erikstad og Snilsberg
2003). Figuren viser at det har vært stor spredning i innlekkasjer både fra anlegg til anlegg og
innen det enkelt anlegget både når det gjelder lekkasjer i tunnelene og poretrykksreduksjon
over. Dette skyldes en rekke forhold knyttet både til berggrunnsgeologien, oppsprekkingen,
løsmassene, tettetiltak, måleusikkerheter og representativitet av dataene mm.
Erfaringene viser at en poretrykksreduksjon på 1 – 3 m sjelden gir større setninger enn noen
få cm. Figur 16 viser at dette gir en nedre grense for akseptabel innlekkasje i området 3 – 7
l/min/100 m tunnel (Karlsrud, Erikstad og Snilsberg 2003).

Figur 16: Sammenheng mellom lekkasje og poretrykksreduksjon ved berg rett over en tunnel

Poretrykksreduksjonen varierer videre med avstanden fra tunnelen. Basert på det samme
erfaringsmaterialet som nevnt over, har en kommet fram til en sammenheng mellom
innlekkasje og influensavstand som vist i Figur 17.
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Figur 17: Sammenheng mellom influensavstand og lekkasje til tunnel

Figur 17 viser at selv med en innlekkasje på 3 – 7 l/min/100 m, har en erfaring for at en tunnel
kan påvirke inntil et par hundre meter fra tunnelen. Poretrykksreduksjonen ved en og samme
innlekkasje avtar med erfaringsmessig rundt 2 m pr. 100 m horisontal avstand. Setningsutsatte
områder til siden for tunnelen er derfor ikke så sårbare som de setningsutsatte områdene rett
over tunnelen.
Sårbarheten er selvfølgelig også avhengig av oppsprekking, hydraulisk ledningsevne,
vanntilgang etc. Tunnelene vil krysse en rekke ganger, og enkelte av disse har en markert
høyere hydraulisk ledningsevne enn de omkringliggende bergartene. Dette må en også ta
hensyn til når en vurderer avstanden til sårbare områder.

7.6

Prinsipp for utførelse av forinjeksjon

Systematisk og omfattende sonderboring foran stuff er en god metode for å en indikasjon på
om det er behov for forinjeksjon ut fra satte innlekkasjemål.
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall
m/tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
Etter gjennomført injeksjon bores kontrollhull der antall og plassering bestemmes på grunnlag
av observasjoner under skjermboring og injeksjon. Kontrollhull med eventuelle
supplementshull injiseres. I vanskelige tilfeller kan det være aktuelt å bore en komplett ny
injeksjonsskjerm. Prosedyren gjentas inntil alle kontrollhull er ”tørre” (ikke målbar
utlekkasje). Etter avsluttet injeksjon og ”tørre” kontrollhull, kan tunnelen sprenges videre.
Antallet salver før neste skjerm gjøres avhengig av en totalvurdering av utviklingen av utført
injisering. Det skal være en overlapp for hver injeksjonsskjerm, der alle nye skjermer starter
inne i tidligere injisert skjerm.
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Tetteklasser

Basert på forutsetningene og bebyggelsen over tunnelene på parsellen Holm-HolmestrandNykirke, presenterte NGI i 2000 et utkast til tettekrav (NGI, 2000). Vi har tatt utgangspunkt i
NGIs forslag, men tatt hensyn til at det etter år 2000 er kommet nye boligområder samt
etablert et naturreservat over tunnelen. Videre ligger tunnelene enkelte steder litt forskjøvet i
forhold til NGIs vurderingsgrunnlag.
Vi har definert følgende fire tetteklasser for Ramberg- og Grettetunnelen:
Tabell 15: Tetteklasser og innlekkasjekrav for Ramberg- og Grettetunnelen

Tetteklasse Innlekkasje
[l/min/100 m]
A
<5
B

5 – 10

C

10 – 20

D

< 50

Tettemetode
Systematisk og omfattende forinjeksjon med mange
injeksjonshull. Minst en salve overlapp mellom skjermer.
Tørre kontrollhull før neste salve.
Systematisk og omfattende sonderboring og forinjeksjon med
mange injeksjonshull pr. omgang. Tørre kontrollhull før neste
salve.
Systematisk sonderboring gjennom hele strekningen. Skjerm
injeksjon ved behov.
Spredt forinjeksjon, tetting av markerte enkeltlekkasjer.
Sonderboring /punktinjeksjon utføres dersom større
vannmengder påtreffes i salvehull. I tillegg utføres
systematisk, lett sonderboring /punktinjeksjon i på forhånd
kartlagte soner.

7.7.1 Rambergtunnelen
Det er utført 4 totalsonderinger samt satt ned poretrykksmålere til fjellflata og i leira i 4 punkt
over Rambergtunnelen. Vurderingene presentert under er gjort før det foreligger
overvåkingsdata fra disse målerne.
Tabell 16: Tetteklasser for Rambergtunnelen

Km
fra – til
78,230-80,170

Tetteklasse
D

80,370–80,870

A

80,870–81,170

D

81,170-84,470

Områdebeskrivelse
Tunnelsålen på kote 25 til 32, mens terrenget over og vest for
tunnelen når opp i 250 – 260 moh. Området over tunnelen
består av fjellskråning med skogsområder. Det er verken
bebyggelse eller løsmasser av betydning over tunnelen. Bogen
naturreservat fra profil 2550, men denne delen av reservatet
består av en skråning sannsynligvis uten grunnvannsavhengig
vegetasjon.
Tunnelen passerer her under Djupedalsmyra i Bogen
naturreservat. Sjelden naturtype med høy verneverdi, samt at
det er påvist en truet orkidé (se kap. 6.5.2).
Tunnelen passerer under kollen sørøst for Djupedalsmyra, et
område tilnærmet fritt for løsmasser og uten sårbar vegetasjon
mhp. grunnvann.
Tunnelen ligger her på kote 27 til 7, mens terrenget over
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tunnelen varierer fra 178 til 80 moh.
Fra km 81,170 til nærmere 82,170 ved Øvre og Nedre Kleivan
er det et flatt område øst for tunnelen som nå utvikles til
boligformål. Massene er kartlagt som strandavsetninger på det
kvartærgeologiske kartet. Resultater fra tidligere undersøkelser
(MULTICONSULT 2007) viser at det i deler av området er
over 20 m til fjell, der løsmassene i dybden består av leire.
Inntil det foreligger nærmere opplysninger om poretrykk anses
massene som setningsømfintlige ved en ev.
poretrykksreduksjon som følge av drenering til tunnelen.
Fra km 82,170 til 82,970 finner en et boligområde rett øst for
tunnelen. Rekkehusområde over og vest for tunnelen fra km
82,570. Rekkehusene har lengderetning øst vest. Endene er
fundamentert på fjell, men det kan kanskje være noen nord –
sørgående løsmasserenner mellom endepunktene. Det er derfor
mulig men antatt lite sannsynlig, at en drenering vil kunne føre
til skader her.
Fra km 82,970 til 83,170 etableres det et nytt boligområde i og
på begge sider av et dalsøkk, der det kan være løsmasser av
betydning.
Det kan kanskje være noen nordvest – sørøst-gående
løsmasserenner i boligområdet over tunnelen ved km 83,570 til
83,770. Videre er det et boligfelt i forlengelsen av et jorde vest
for traséen ved km 84,070. Det kan være løsmassemektighet av
betydning i sentrale deler av dette området. Ved km 84,320
krysser tunneltraséen trolig en svakhetssone. Sonen
fremkommer som et tydelig søkk i terrenget ut mot stupet.
Bolighuset rett opp for søkket kan stå på løsmasser av
betydning. Poretrykksreduksjoner som følge av drenering, kan
derfor føre til setninger.
Denne delen av Rambergtunnelen går under den bratteste delen
av ”Holmestrandsveggen. Området rett over tunnelen er
sannsynligvis allerede drenert grunnet den bratte skrenten, men
en kan ikke tillate større innlekkasjer her pga boligområdene
lenger vest.

V21401_Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi rev 01.doc

Dokumentnummer:
<Bane> <Banestrekning/sted> <fri km>
<Beskrivende tekst>

Dato:
Revisjon:
Side:

51 av 69

7.7.2 Grettetunnelen
Det er utført 4 totalsonderinger samt satt ned poretrykksmålere til fjellflata og i leira i 2 punkt
over Grettetunnelen. Vurderingene presentert under er gjort før det foreligger overvåkingsdata
fra disse målerne.
Tabell 17: Tetteklasser for Grettetunnelen

Km
fra – til
85,315–86,370
85,315–85,470

Tetteklasse

85,470–86,370

A

86,370-87,270

B

87,270-90,650

D

7.8

A

Områdebeskrivelse
Eksisterende og planlagte omsorgsboliger i ett drag som ligger
vest for traséen. Resultater fra eksisterende undersøkelser
(MULTICONSULT, 2004) viser at det er opp til 13 m til fjell,
med antatt bløt leire i dybden. Området er derfor setningsutsatt
ved poretrykksreduksjon ved fjellflaten som følge av drenering.
Terrengformasjonene og opplysninger fra Holmestrand
kommune indikerer at løsmassene ved og sør for Bassengparken
består av leire. Det ligger et boligfelt i draget som ligger i
forlengelse sørover fra bassengparken. Det kan være
løsmassemektigheter av betydning i denne dalgangen.
Det er ikke registrert noen rødlistearter i selve dammen eller
ravinen sør for denne, men Bassengparken og ravinen mot sør
er definert som et viktig naturområde i DN’s database
Naturbase. Holmestrandtunnelen passerer under ryggen øst for
dammen, men hvorvidt denne tunnelen har redusert poretrykket
ved fjell eller i løsmassene over er ikke kjent (kartlegges nå).
Markert ravinedal med boliger rett øst for traséen. Nordvestsørøstgående rygger med løsmasser mellom hvor det kan det
være løsmassemektigheter av betydning. Vest for traséen er det
bl. a. skole og næringsbygg i området km 86,770–87,270.
Primært jordbruksområder eller utmark over tunnelen. Flere
hundre meters avstand til boligområder som sannsynligvis
ligger på fjell eller grunnlendt mark.

Stipulerte lekkasjer

Tabell 18 viser stipulerte innlekkasjer etter eventuell injeksjon for Rambertunnelen, mens
Tabell 19 viser det tilsvarende for Grettetunnelen.
Tabell 18: Stipulerte innlekkasjer Rambergtunnelen

Km
Klasse
78,230-80,170
D
80,170-80,870
A
80,870-81,170
D
81,170-84,470
A
84,470-84,570
C
Tverrsl./nødutg.
Totalt

Lengde, m
1940
700
300
3300
100

Punkter, l/min
150

Tverrslag/nødutganger for Rambergtunnelen: 100 l/min.
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Tabell 19: Stipulerte innlekkasjer Grettetunnelen

Km
Klasse
85,315-86,370
A(B)
86,370-87,270
B
87,270-90,650
D
Tverrsl./nødutg.
Totalt

Lengde, m
1055
900
3380

Punkter, l/min

Tverrslag/nødutganger for Grettetunnelen: 60 l/min.
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STABILITETSSIKRING AV TUNNELEN

8.1 Generelt
Det forutsettes driving av tunnel med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av
sikring på det enkelte stedet må tilpasses bergkvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet
oppnås. Vurderinger av nødvendig sikringsmengde langs traséen er basert på observasjoner i
felt og tolkning av grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av
tunnelen vil støte på svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å
fange opp ved undersøkelser i dagen. Vurderingene beskrevet her vil likevel gi en pekepinn
på hvor de største stabilitetsproblemene vil kunne oppstå og på mengdebehovet av sikring.

8.2 Vanlige sikringsmetoder
Grunnforholdene langs traséen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag
av skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det
vanligvis være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. Boltetetthet og
sprøytebetongtykkelse øker med økt grad av oppsprekking/dårlig fjell. Slik praksis i tunneler
er i dag forventes det at hengen og veggene langs hele tunnelen sikres med minimum 60 mm
tykk fiberarmert sprøytebetong.
I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte-/sprøytebetongsikringen
med forbolter og armerte sprøytebetongbuer.
Ved spesielt vanskelige bergforhold med store oppknuste svakhetssoner, eller i partier med
liten fjelloverdekning, vil det kunne bli behov for forbolter og full utstøpning.
Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom man i partier ikke oppnår tilfredsstillende tetthet
ved for- og etterinjeksjon.

8.3 Klassifisering av bergmassen og tilhørende sikring
Bergmassene er inndelt i representative klasser som er benyttet for lettere å kunne
karakterisere bergmassen og beregne sannsynlig sikring i tunnelene. Klassifiseringen er basert
på Q-systemet. Q-systemet gir sikringsanbefalinger ut fra erfaringer fra eksisterende tunneler.
Sikringsmengden avhenger av bergkvalitet, dvs. Q-verdi, tunnelens spennvidde, eventuelt
vegghøyder og krav til sikkerhet. Sikkerhetskravet beskrives i Q-systemet ved hjelp av en
ESR-verdi, som for en jernbanetunnel er 1,0.
Anbefalt sikring relatert til Q-verdier, spennvidde og ESR er satt sammen i et diagram.
Diagrammet er delt inn i felter der hvert felt tilsvarer en bestemt sikringskategori, men
sikringsmengden i diagrammet varierer kontinuerlig med bergmassekvaliteten. Når Q-verdi,
spennvidde og ESR er kjent, kan en derfor gå inn i dette diagrammet og finne ut hva slags
sikring Q-systemet anbefaler.
8.3.1 Antatt fordeling av bergklasser
Antatt fordeling av bergklasser langs hovedtunnel og tverrslag, er utarbeidet på grunnlag av
observasjoner og tolkning av geologien beskrevet i kapittel 3 og 5, analyse av kjernelogger og
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omfattende sprekkeregistreringer. Det er sannsynlig at det finnes svakhetssoner og dårlige
partier lokalt som ikke er fanget opp av forundersøkelsene. Tabell 20 angir bergklassene i %
av tunnellengde.
Tabell 20: Bergmasseklassifisering

Klassifisering
God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig

Q-verdi
10-40
4-10
1-4
0,4-1

% total lengde av tunnelene
14
51
34
1

8.3.2 Sikringsmengder for de ulike bergklasser
Type og mengde sikring for de ulike bergklasser er basert på Q-systemet (Nilsen, B. og
Palmstrøm, A., 2000). Det er tatt utgangspunkt i spennvidde og dimensjoner for teoretisk
sprengningsprofil for hovedtunnelen med utsprengt tverrsnitt ca. 115 m2. Det vil være
ubetydelige endringer i sikringsomfang (mønster/tykkelse) for de ulike klassene for
tverrslagene. Resultatet er vist i Tabell 21. Tabellen skal kun betraktes som en veiledning.
Sikringsarbeidet verken kan eller bør utføres skjematisk etter dette skjemaet, men må vurderes
og bestemmes på stedet.
Tabell 21: Veiledende omfang og type sikring for de ulike bergklassene

BOLTER
BERGKLASSE

SPRØYTEBETONG
heng
mm

vegg
mm

m3 pr.
lm
tunnel1)

5,0

60 3)

60 3)

2,8

3x3m

6,0

60 3)

60 3)

2,8

2,0 x 2,0 m

2,4 x 2,4 m

8,0

80

60

3,5

0,4

1,5 x 1,5 m

1,7 x 1,7 m

13,0

120 4)

80 4)

5,1

0,03

1,2 x 1,2 m

1,2 x 1,2 m

19,0

200 5)

160 5)

8,8

stk. pr.
lm
vegg (mønster)
tunnel 1)

Qverdi

heng
(mønster)

A. God

10-40

3x3m

4x4m

B. Middels

4-10

2,5 x 2,5 m

C. Dårlig

1-4

D. Moderat
sv.sone
E. Stor sv. sone

1) Heng = 18 m2/lm, Heng+vegg = 26 m2/lm; 2) inkludert faktor på 1,8 for ujevn overflate pluss prelletap; 3) erfaring tilsier at det blir
sprøytet med fiberarmert betong i hele hengen og vegger, også i partier med godt fjell; 4) evt. med bruk av buer; 5) spesielt utført bolting og
sprøytebetong eller støp på stuff, stedvis med forbolter.
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8.3.3 Sikring av svakhetssoner
Påhuggsområder og passering av forkastninger, knusningssoner og eruptivganger byr på
ekstra utfordringer som vil kreve mer omfattende sikringstiltak under anleggsperioden og som
permanent sikring.
Sonderboring er en svært effektiv metode for å verifisere den geologiske tolkningen og
detaljbeslutte hvor langt man kan drive før mer krevende tiltak iverksettes. Under
sonderboring vil man kunne påvise forhold som:
- Slepper med leire
- Tett oppsprukket berg
- Berg med betydelig grad av forvitring
- Avstanden fra stuff til ovennevte fenomener
- Løsmassesoner
- Vannførende soner
Det anbefales at det foretas sonderboring i god avstand fra forventede forkastnings- og
knusningssoner da helningen på disse er usikker.
Påhuggsområdene vil kreve spesiell oppmerksomhet. Forsiktig sprengning og reduserte salver
samt større sikringsmengder vil være aktuelt. Omfattende bruk av forbolter og fiberarmert
sprøytebetong er aktuelt for disse sonene.
Påhugget på Rambergtunnelen ved km 84,596 er planlagt plassert i et østvendt, loddrett stup.
Her er det til dels liten sideoverdekning, og drive-/sikringsmetoden må her detaljeres. Det vil
bli behov for forsterkning av berget sideveis for å unngå utfall.
Sikring av fjellskrenten ved Holmestrandsfjellet langs dagsonen mellom de to tunnelene er
beskrevet i kapittel 10.
Påhugg Grettetunnelen ved km 85,170 kommer i konflikt med Holmestrandstunnelen og det
vil kreve omfattende og detaljert beskrevet sikringstiltak i dette området. Påhugget for portal
og en cut & cover løsning vil være ved km 85,210, mens tunnelen vil gå over i fjell ved km
85,315.
Påhugg Grettetunnelen sør ved km 90,570 er planlagt i en avrundet ås som er dekket av marin
leire med spredte, avrundede blokker på overflaten. Dette er erosjonsrester etter gammel
havbunnsavsetning som dekker hele Holmestrandsplatået. Grunnundersøkelser i området viser
at det er store dybder til fjell i dette området.
Påhugget til tverrslaget for Rambergtunnelen ved km 82,020 kommer i en loddrett fjellvegg
og omfattende rensk og sikring av fjellet over påhugget må utføres.
Fra km 80,270-80,770 går tunnelen igjennom et område med kompliserte geologiske forhold
med flere forkastninger med tilhørende knusningssoner inneholdende leire. I dette området
må en være forberedt på økt sikringsomfang som bruk av armerte sikringsbuer av
sprøytebetong, samt utstøpning. Tunnelen krysser tre svakhetsoner som ligger relativt tett,
hvor av to med spissvinkel. Kjerneboring i dette områder indikerer at sonene er sterkt
oppknust og inneholder leire med middels til moderat svelletrykk. Forbolting og reduserte
salvelengder, samt behov for utstøpning på stuff må forventes i dette området.
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I området mellom km 81,210 og 81,320 er det to antatte svakhetssoner og to intrusivganger
tett på hverandre, her antas det behov for forbolting og redusert salvelengde. Det må forventes
bruk at sprøytebetong med tykkelse 200 mm og utstøpning på stuff ved kryssing av disse
sonene.
Det samme gjelder ved km 86,970 hvor tunnelen skjærer sonen i spiss vinkel og erfaringer fra
Holmestrandtunnelen tilsier at svakhetssonen er bred og inneholder mye leire.
Ved overganger mellom basalt og rombeporfyr i km 90,370 kan den store forkastningen gi
oppknust berg som krever ekstra sikringstiltak.
Ved kryssing av de resterende svakhetssonene, som opptrer enkeltvis og krysser tunnelen med
stor vinkel, vil det være behov for forbolting og bruk av fiberarmert sprøytebetong med 200
mm tykkelse.
I forhold til de observasjoner som er gjort på overflaten og erfaringer fra tidligere
tunnelprosjekter i området synes de to tverrslagene å være gunstig plassert, ved km 80,020 og
km 87,670.
Noen av rømningstunnelene ser ut til å måtte krysse enkelte svakhetssoner. Ingeniørgeologisk
kartlegging og erfaringer under tunneldriften vil gi god kjennskap til sonene og der det er
mulighet bør rømningstunnelene flyttes for å unngå at disse krysser eller følger svakhetssoner
over lengre strekk. Rømningstunnelene ved km 79,020, km 80,020, km 81,020, km 84,020 og
km 87,170 bør vies ekstra oppmerksomhet.
Generelt gjelder for bergartene i prosjektområdet at de ligger subhorisontalt. Svakhetssoner
som følger bergartslagene, spesielt i toppen av lavastrømmene (ofte kalt lavatopper) er
vanskelig å forutsi ut fra overflateundersøkelser.
Lavatoppene består av forvitret berg, ofte blandet med sedimenter. Disse lagene kan være fra
noen desimeter til flere meter mektige, og kan gi stabilitetsproblemer og vannlekkasjer over
lange strekninger.
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8.3.4 Sikringsmengder for tunnelene
Totale sikringsmengder i tunnelene er basert på klassifisering av bergmassene beskrevet foran
og ekstra sikringsmengde ved kryssing av forkastninger og knusningssoner. Tabell 22 og
Tabell 23 angir basis sikringsmengder, mens Tabell 24 angir sikringsmengder ved passering
av forkastnings og knusningssoner.
Tabell 22 angir stipulerte sikringsmengder for hovedtunnelen med teoretisk sprengningsprofil
på ca. 115 m2.
Tabell 22: Sikringsmengde for hovedtunneler

Bergklasse

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig
Sum

10-40
4-10
1-4
0,4-1

% lengde
av
Lengde Bolter
tunnelene
m
stk
14 %
1 638
8 191
51 %
5 968 35 805
34 %
3 978 31 827
1%
117
1 521
11 701 78 196

Armerte
ribber av
Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
m3
stk
stk
4 587
16 709
13 924
597
15 211
39
35 817
15 379
39

For beregning av stipulerte sikringsmengder for tverrslag og rømningstunneler det benyttet
den samme prosentvise fordelingen av bergklasser som for hovedtunnelen. Tabell 23 angir
stipulerte mengder.
Tabell 23: Sikringsmengder for tverrslag og rømningstunneler

Bergklasse
God
Middels
Dårlig
Veldig
dårlig
Sum

Armerte
ribber av
% lengde
Q-verdi
av
Lengde Bolter Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
tunnelene
m
stk
m3
stk
stk
10-40
14 %
449
987
494
4-10
51 % 1 635
6 377
1 799
1-4
34 % 1 090
5 995
1 962
0,4-1

1%

32
3 206

253
13 613

83
4 338

1 773
1 773

Tabell 24 angir ekstra sikringsmengder ved kryssing av antatte svakhetssoner ut fra
observasjoner gjort i dagen, utførte kjerneboringer og erfaringer fra Holmestrandtunnelen.
Tabell 24: Sikringsmengder ved kryssing av svakhetssoner.

Soner Snitt bredde Lengde
Bolter Sprøytebetong Forbolting Utstøpning
Antall m
totalt m
stk
m3
stk
m
21
30
630 11 970
5 544
3 150
315
Sikringsmengdene oppgitt i Tabell 22, Tabell 23 og Tabell 24 angir stipulerte
sikringsmengder og må kun betraktes som veiledende.
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VANN- OG FROSTSIKRING

9.1 Generelt
Vannlekkasjer inn i tunnelene vil kunne ha store konsekvenser for det permanente anlegget.
Det kan oppstå vansker med det elektriske anlegget, mulighet for iskjøving i portalområdene,
og det vil være behov for et permanent opplegg for utpumping og bortledning av vannet. I
tillegg kommer konsekvensene for omgivelsene som er omtalt i eget kapitel.
Dette avsnittet beskriver tilgjengelige vann- og frostsikringsmetoder som finnes i markedet og
går mer i dybden på to av disse da disse er de mest brukte og ansees som mest aktuelle for de
to planlagte tunnelene.

9.2 Forutsetninger, med tiltak
Forutsetninger for god vann- og frostsikring i tillegg til å holde hindre at vann og is gjør skade
på anlegget, er at det skal være muligheter for inspeksjon og vedlikehold bak hvelvet. Dette
krever følgende;
-

Inspeksjonsluker

-

Stiger for å komme opp, evt. også ”takrenner” å gå på

-

Muligheter for feste av sikkerhetsline ved inspeksjon over hvelvet

-

Nødvendig plass bak hvelvet

-

Vannsikringen skal dekke hele profilet og føres helt ned til formasjonsplanet
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Inspeksjonsluker plasseres i byggeperioden slik at disse tilpasses områder med mest mulig
plass.
Ulike løsninger for forenkling ved inspeksjon i form av stiger og takrenner vurderes.
Avstand mellom normalprofil og teoretisk sprengningsprofil = 60 cm. Dette gir plass for
inspeksjon bak og over hvelvet, samt at profilet er stort nok for vanntett utstøpning uten å
utvide profilet (unntatt utvidelse for buet såle).

9.3 Mulige metoder
Det er samlet informasjon om aktuelle metoder for vann- og frostsikring.
I frostsonen er følgende metoder identifisert:
- PE-skum påsprøytet betong
- Membran med ”borrelås”-overflate, påsprøytet betong basert på EPS-sement (utvikles
av to forskjellige leverandører), alternativt med Pyrocoat 800
- Betongelementer med:
- "sandwich-løsning" (isolasjon mellom to lag betong)
- med isolasjon på baksiden (XPS og PE plater)
- med frost- og brannisolerende sjikt av Pyrocoat 800, eller som elementmateriale
- Lettbetongelementer
- Full utstøpning med membran
- Komposittmateriale fra Ørsta Stål
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Ørsta jobber med et komposittmateriale som består av ca. 70% glass og et bindemiddel. Dette
er noe de utvikler sammen med et firma Vello. Samme prinsipp som de vant konkurransen for
Festningstunnelen med. De har basert seg på en kontinuerlig og automatisk produksjon av
kassetter som kan kappes i ønskede lengder. Kassettene, som er laget av komposittmaterialet,
har 3 mm vegger og er 5-6 cm tykke. De er åpne i enden slik at man kan legge inn
isolasjonsmateriale, for eksempel blåse inn 50 mm steinull. De lages nå med høyde 60 cm og
lengde 3 m. Materialet har foreløpig ikke bestått branntesten. Nye tester skal utføres. Deretter
skal det gjennom dynamiske tester i et prøvefelt i en tunnel, og man må få typegodkjenning.
Markedsføres ikke foreløpig, men produksjonslinjen er klar. Kassettene monteres på buer som
står med c/c ca. 3 m. Buene er forankret med fjellbolter med c/c ca. 2 m. Kassettene festes til
buene med 10 mm bolter. Konseptet er basert på bruk i vegtunneler. Det kan i prinsippet også
brukes i jernbanetunneler, men konstruksjonen må forsterkes pga større trykk/sug-krefter. De
prøver å holde samme pris som PE-skum med sprøytebetong, men sannsynligvis blir det noe
dyrere.
I frostfri sone er følgende metoder identifisert:
- PE-skum med sprøytebetong som brannbeskyttelse
- Betonghvelv uten isolasjon
- Gummimatte fra Trælleborg
- Giertsen-duk
Dette er en glassfiberforsterket PVC-duk som er godkjent og benyttes i lavtrafikk
vegtunneler
Løsningene med betongelementer og PE-skum påsprøytet betong beskrives nedenfor mer i
detalj både i frostsonen og i frostfri sone.

9.4 Beskrivelse av løsningene
9.4.1 Generelt
Vannsikring med eller uten frostisolasjon er i utgangspunktet ikke gjennomgående i
tunnelene, men plasseres der hvor vannsig/fukt observeres etter gjennomslag. Omfang og
lokalisering er dermed ikke endelig før etter grundig kartlegging og vurdering i byggefasen.
Tidligere praksis har vært å vannsikre lokalt der en har hatt behov for det for å unngå drypp
på skinnegang, kontaktledning og andre tekniske installasjoner. Dermed har en fjernet
vanndrypp lokalt, men ikke nødvendigvis unngått vannsig i vegger, gangbane, kabelkanaler
osv. Derfor vil det være å anbefale at vannsikringen utføres rundt hele tunnelprofilet og ned til
formasjonsplanet på begge sider, uavhengig av hvor vannet har kommet inn i tunnelprofilet.
Det kan imidlertid fortsatt forekomme at fukt i vegger ikke blir avskjermet i områder der
resten av profilet er ”tørt”.
9.4.2 Betongelementer
Løsningen med betongelementer vil gjøre at tunnelen er helt innkledd med betongelementer
på de strekningene det er behov for vann og frostsikring. Elementene vil være prefabrikkerte
og bygget opp av armert betong med tykkelse 150-180 mm og frostisolert med 50 mm XPS
eller PE plater der det er behov for frostisolering. Vannsikringen vil bestå av en homogen
PVC- membran som henges opp i fjellboltene og helsveises før montasje av elementene.
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Figur 18: Skisse av løsningen med betongelementer

Profilet vil være delt opp av 4 elementer. På hver side vil veggelementene bli ført opp til ca.
3,5 m over ferdig spor. Videre vil hvelvet bli dekket med 2 elementer med fuge i senterlinje
tunnel. Veggelementene vil være mellom 5 og 6 m brede, mens hvelvelementene vil ha halve
bredden. Veggelementene vil bli satt ned på et sålefundament og festet i øvre del med 2
fjellbolter. I fugen mellom vegg- og hvelvelement vil det bli lagt inn et neopren bånd. Hvert
av hvelvelementene vil også bli festet med 2 fjellbolter. Alle elementer vil være forbundet
med stållasker slik at hver enkelt bolt ikke er kritisk for å holde elementene oppe. Fri avstand
mellom betongelementer og teoretisk sprengningsprofil vil være 400 mm der hvor det ikke er
behov for tung sikring.
9.4.3 PE- skumplater med nettarmert sprøytebetong
Denne konstruksjonen vil også dekke hele tunnelprofilet der den er valgt, fra formasjonsplan
til formasjonsplan med et styrt profil der normalprofilet er den ytre begrensningen mot
trafikkrommet. Det styrte profilet etableres med et boltemønster med c/c 1,2 m, med skiver på
begge sider av konstruksjonen.
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Figur 19: Skisse av løsningen med PE-plater

Selve ”skallet” består ut mot trafikkrommet av nettarmert sprøytebetong med tykkelse
minimum 70 mm. Dette utgjør brannbeskyttelsen av PE- skumplatene innenfor. Selve PEskumplatene har en tykkelse på 55 mm. Det etableres rissanvisere både langsetter og på tvers
av tunnelen, slik at herdings- og temperaturbetingede bevegelser i sprøytebetongen skal tas
opp der. Maksimale avstander mellom rissanvisere er under revurdering basert på nye
undersøkelser ved utførte prosjekter, bl.a. Oslofjordtunnelen og Jong-Asker-tunnelene.
Selve vannsikringen utgjøres av en kombinasjon av drensspor og overlapp etter
”taksteinsprinsipp” for PE- platene og klembånd/skiver i boltegjennomføringene.

9.5 Erfaringer med løsningene
Generelt kan det sies at PE-skumplatene er en mer fleksibel løsning, idet man kan vurdere
behovet og evt. supplere med sikring på nye partier på senere tidspunkter. Betongelementene
egner seg dårlig til "flekkvis" montasje, og beslutning om hvilke partier som skal sikres må
tas på et tidligere tidspunkt enn med PE-skum. Dette vil sannsynligvis medføre at det vil gå
med flere m2 med betongelementer enn med PE-skum, fordi man må "ta i så man er sikker"
ved bruk av betongelementer. På den annen side er det erfart, også fra Jong-Asker-tunnelene,
at det oppstår vanndrypp meget lenge etter drivingen er avsluttet i et tidligere tørt område, slik
at beslutning om vannsikring kan komme for sent i byggeperioden.
Hvis det blir aktuelt å sikre tunnelen systematisk bortfaller dette argumentet.
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9.5.1 Statens vegvesens erfaringer
Statens vegvesen driver et forsknings- og utviklingsarbeid på vann- og frostsikring i
vegtunneler. Det arbeides med nye materialer, vesentlig ut fra brannbetraktninger.
Etter avtale med JIU har Multiconsult startet en dialog med Statens Vegvesen om erfaringer
med eksisterende og utvikling av nye løsninger for vann- og frostsikring i vegtunneler.
I oppstarten av dette har vi hatt kontakt med SVV Region Øst-Stor Oslo Distrikt, ved
Seksjonsleder Drift, Lars Erik Hauer og Driftsleder tunneler, Jon Gunrosen. Telefonsamtaler
og e-mail-korrespondanse med dem har resultert i mye foreløpig informasjon om alle
temaene.
Dette kapittelet begrenser seg til en grov, foreløpig oppsummering av SVV sine erfaringer
med drift og vedlikehold av de to hovedtypene løsninger som er mest brukt i
høytrafikktunneler i Oslo-området:
Betongelementer er valgt på de nyeste prosjekter i Akershus, mens PE-skumplater med
sprøytebetong er valgt i Oslo. De ”gamle” vegkontorene i Oslo og Akershus har tidligere gjort
forskjellige vurderinger og prioriteringer i denne sammenheng: Betongelementene har vært
litt dyrere enn PE-løsningene, anslagsvis 100-150 kr/m2, men er ofte blitt vurdert som
estetisk/trafikksikkerhetsmessig bedre i høyt trafikkerte vegtunneler. Det er også nevnt
tradisjonelt forskjellig valg av konsulent som mulig delårsak til valgene.
I det følgende er det gitt noen kommentarer angående positive og negative momenter ved
løsningene ut fra Statens vegvesens erfaringer. Det er bare medtatt momenter som er relevante
for jernbanetunneler. I tillegg er det en del momenter som er relevante bare for vegtunneler,
og som ikke er medtatt (eks. robusthet mot påkjørsler)
9.5.2 PE-skumplater
Fordeler
Lavere byggekostnad.
Lettere å tilpasse geometrien ved tverrsnittsendringer.
Lettere å reparere ved småskader. (Disse småskadene vil en ofte ikke ha ved betongelementer,
da de er mer robuste).
Ulemper
Må kontrolleres jevnlig for å hindre betongnedfall, spesielt ved fuger (oppknusning ved
temperaturbevegelser).
Vanskelig (tid og kostnadskrevende) rengjøring.
Trangt og vanskelig å komme til på baksiden for inspeksjon og reparasjon (f.eks. tetting av
lekkasjer).
Membran punkteres av stort antall stag. Stort antall lekkasjer, som kan være vanskelig å
lokalisere ifm reparasjon. Dette har ført til stort omfang av istappfjerning og salting om
vinteren. Dette kan vi få mer konkret informasjon om, hvis vi vil undersøke dette nærmere.
SVV har tallgrunnlag for begge løsninger, slik at konkret sammenligning er mulig.
Dilatasjonsfugene har ofte for stort spenn (avstand), slik at de ikke klarer å ta opp
bevegelsene. De fleste dilatasjonsfugene er imidlertid dannet uten rissanviser. Det oppstår
over tid knusning i fugene slik at betongflak faller ut, sammen med fugematerialet. Ofte dårlig
heft til betongen. Vannlekkasjer forekommer i disse fugene. ( Anm.: I jernbanetunnelene er
det benyttet rissanvisere, og dette skal benyttes hvis metoden er aktuell på kommende
prosjekter. Maksimalavstander mellom rissanvisere er under revurdering, basert på nyere
erfaringer fra bl.a. Oslofjordtunnelen og Jong-Asker-tunnelene).
PE-skumplatene bekymrer Statens vegvesen.
Generelt: Mye vannlekkasjer og vintervedlikehold for PE-løsning sammenlignet med
betongelementer.
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9.5.3 Betongelementer
Fordeler
God estetikk med ”trivelig” og lys tunnel
Lett å renholde.
Vannlekkasjer er ikke noe problem.
Tåler større nedfall fra berget.
Elementer kan skiftes ut. Men begrenset standardisering gjør dette i dag kostbart og
tidkrevende. Imidlertid må det påpekes at kun et fåtall elementer er skiftet ut hittil, over til
sammen 15 år og i opp mot 100 km tunneler (også med bare veggelementer). Statistikk på
dette burde innhentes/bearbeides. For jernbanetunneler er det sannsynligvis lite aktuelt med
utskifting av elementer, da påkjørsler ikke er aktuelt.
Betongelementer tåler større nedfall fra bergoverflaten enn PE-skumhvelv.
Ulemper
Må føre grundig kontroll med bolter og stag. (Jernbaneverket melder at man må etterstramme
festebolter i Romeriksporten)
Merarbeide ved utskifting, spesialbestilling av elementer (kfr meget lite omfang og lite aktuelt
for jernbanetunneler kommentert over).
Mange fuger å vedlikeholde. Dette har vært et problem flere steder, men fugeløsningene er
blitt bedre utviklet med tiden.
Trangt og vanskelig med inspeksjon. Dette er nok et generelt problem, da dette ikke har vært
hensyntatt/vektlagt på tidligere prosjekter. Vil bli betydelig forbedret ved å øke avstanden
mellom normalprofil og teoretisk sprengningsprofil til 60 cm.
9.5.4 Vedlikehold
Drift og vedlikehold av tekniske utrustninger blir rimeligere med en tunnel som er helt
innkledd i hele lengden. Det bør utføres levetidskostnader basert på informasjon om kostnader
for drift og vedlikehold.
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SIKRING AV HOLMESTRANDSFJELLET

10.1 Innledning
I forbindelse med planlagt bygging av ny Holmestrand stasjon er det i hovedplanfasen foretatt
en rasrisikovurdering: "Vestfoldbanen-Rasrisiko Holmestrand. 15.januar 1999". Denne er
utført av NGI, og er en grundig analyse av stabilitet og skredfare, sikringsvurderinger, og
kostnadsberegninger.
Forutsetningen for arbeidet den gang var en horisontalkurvatur med radius 1350 m gjennom
stasjonsområdet. NGI anbefalte at linja ble flyttet lenger fra fjellveggen for å få plass til
rassikring i form av grøfter og voller. Dette betinget at radiusen ble endret til 1000 m. Senere
er det kommet nye krav til kurvatur, og det skal nå være en radius på minst 2000 m gjennom
stasjonsområdet.
Med dette som utgangspunkt er situasjonen blitt ytterligere komplisert fra det som av NGI ble
ansett som problematisk, idet linja nå kommer nærmere fjellet enn med radius 1350 m. Dette
betinger nye vurderinger av sikringsmetoder, med tilhørende nye kostnadsoverslag.
Fjellsiden bak stasjonen har en høyde på opptil 80 m, og helningen av hovedstupet er 50-70o,
men delvis med steilere, og til dels overhengende partier.

10.2 Beskrivelse av skredfaren
I det følgende er det gitt utdrag av rapporten fra NGI som beskriver de viktigste
hovedtrekkene i kapittel 3. Stabilitet og skredfare.
Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket har utført rensk av fjellet hvert femte år fra
mellomkrigstiden til ca. 1988, da det ble foretatt omfattende sikringsarbeid med nett og bolter.
Hver gang er det blitt rensket ned 2-300 m3 løs stein.
I forbindelse med bygging av Holmestrandtunnelen ble det registrert et løst fjellparti,
"Paven", som ble sprengt ned i 1997/98. Det ble sprengt ned ca. 17000 m3, og sikret med 300
bolter på den fjellflaten som ble eksponert.
NGIs kartlegging har påvist en rekke steder som vil kreve sikring i form av nedsprengning,
rensk, bolting og nettsikring. Bl.a. er det beskrevet fjellpartier på flere tusen m3 som må
sprenges ned, omfattende renskearbeider, sikring med bolter/stag, steinsprangnett og wirenett
vil være påkrevet. Omfanget av sikringsarbeidene vil øke ved at linja nå kommer nærmere
fjellveggen.
Det er lite sannsynlig at sikring med bolter og nett kan gi 100 % sikkerhet mot nedfall over
lengre tid, og sikringen vil trenge regelmessig vedlikehold. Små steiner som kan passere
gjennom nettmaskene kan, med fallhøyder på opptil 70 m forårsake skader. Isdannelse og
nedfall av is er også beskrevet som en mulig ulykkeårsak.
NGI-rapporten sier:"Fjellsikring med bolter og nett alene er derfor ikke en tilstrekkelig
løsning for å ivareta sikkerheten på en høyhastighets jernbanelinje. Det må være tilstrekkelig
avstand til fjellet for å unngå at småstein og is faller på banen. Fjellsikring bør kombineres
med andre tiltak som fangvoll og grøft med dempepute, kombinert med fanggjerde med
bremseelementer. Alternativt kan det bygges skredoverbygg kombinert med bolting."
Beregninger av utsprangslengder av nedfall indikerer at voll/gjerder av normale dimensjoner
ikke sikrer mot steinsprang, og "man må regne med at full sikring av den øvre delen av stupet
med nett og bolter må brukes sammen med en voll og grøft."
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Et skredoverbygg kan konstrueres for å gi den nødvendige sikkerhet der det ikke er plass til
en voll og grøft.
Det kan bli nødvendig med full fjellsikring med bolter og nett på deler av strekningen der det
bygges skredoverbygg."
Vi vil poengtere at disse uttalelsene fra NGI er skrevet med den forutsetning at linja ligger
lenger vekk fra fjellsiden enn det som nå er aktuelt.

10.3 Forslag til sikringstiltak
1. Det foretas en grundig inspeksjon av de usikrede fjellflatene med kompetent
ingeniørgeologisk personell for en kartlegging av rasfaren. Dette betinger bruk av
klatreutstyr.
2. Sprengning av større usikre partier som ikke lar seg renske ned.
3. Manuell rensk av fjellflatene for å få ned det som er løst.
4. Bolting av potensielt løse blokker.
5. Nettsikring på flater som ikke allerede er nettsikret.
6. Beskyttelsesvegg på hele strekningen langs plattformen, antatt nødvendig i 4 m høyde
over plattform, totalt 250 m. Fra enden av plattformen mot nord, og til portalen for
Rambergtunnelen kan det også benyttes en forlengelse av betongveggen, alternativt
benyttes blokker av larvikitt (ca. 1 m3/stk) med støtdempende masser bak. Dette valget
bør gjøres i samarbeid med arkitekt.
7. Skredoverbygg som forlengelse av portalen på søndre påhugg på Rambergtunnelen, til
sammen ca. 45 m.
Som det fremgår vil det bli omfattende arbeider i selve fjellsiden, noe som vil kreve mye
manuelt arbeid med personell med klatreutstyr, og borutstyr etc. spesielt tilpasset denne typen
arbeid. "Paven" ble sprengt ned ved hjelp av arbeidsplattform som hang i mobilkran som sto
på toppen. Det er uvisst om det er mulig å komme til på lignende vis på resten av fjellsiden.
Med kurveradius 2000 m vil det ikke være plass til fangvoll og grøft, og man må derfor i stor
grad basere seg på direkte sikring av fjellveggen, samt en beskyttelsesvegg mot plattformen..
Hele strekningen er 600 m lang, og i gjennomsnitt ca. 70 m høy, dvs. ca. 42 000 m2. Det er
foreløpig antatt nødvendig å renske hele flaten, men bare nettsikre ned til 10 m over foten av
fjellet, dvs. ca. 36 000 m2. Det er allerede utført ca. 12 000 m2 nettsikring av fjellsiden, og det
gjenstår da ca. 24.000 m2. Det er mulig at noen deler av fjellsiden er så bra at nettsikring ikke
er nødvendig, men vi anser det som lite sannsynlig. Vi har antatt at ca. 1000 m2 må sikres med
wirenett i tillegg til steinsprangnett.
Boltesikring er også utført på deler av fjellsiden, antatt 14 000 m2 inkludert de partiene som er
nettsikret. De gjenstående 28 000 m2 antar vi må sikres med ca. 1 bolt pr 10 m2.
Det er antatt tre partier som må sprenges ned. De er anslått til flere tusen m3 hver.
Det anbefales at sikringen av Holmestrandsfjellet i dagsonen mellom tunnelpåhuggene utføres
som en egen kontrakt før arbeidene med tunneler og dagsone starter.
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