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Geofag Utbygging har gjennomført ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger for Julakslatunnelen og 
Kringstadnakktunnelen som er planlagt på ny E39 mellom Julbøen og Molde. Undersøkelsene er gjort i forbindelse med 
reguleringsplan på parsellen E39 Julbøen – Molde. Denne rapporten omhandler begge tunnelene med forskjæringer og 
tunnelpåhugg.
 
Berggrunnen i området består av gneiser av ulike slag som granittisk ortogneis og gneis med diorittisk til granittisk 
sammensetning, som også opptrer som øyegneis, båndgneis og noen steder som migmatittisk gneis. I tillegg finnes soner med 
amfibolitt eller amfibolittisk gneis.
 
Langs tunneltraseen er det registrert tre til fire hovedsprekkesett som varierer relativt lite langs traseen. Disse stryker fortrinnsvis 
Ø-V, NV-SØ og NØ-SV. I tillegg registreres sporadiske sprekker med forskjellig orientering. Sprekkene har i hovedsak steilt fall.
 
Tunnelene forventes å krysse 20-25 svakhetssoner som vurderes å bestå av skifrig og/eller tett oppsprukket berg. I tillegg 
forventes at bergmassen stedvis vil være påvirket av omvandling/forvitring. Dette medfører at det kan finnes soner med sterkt 
oppsprukket eller knust bergmasse, som også kan inneholde leirmaterialer i form av spekkefylling og/eller belegg på sprekker. I 
tillegg kan det forekommer små, sprø forkastninger, som kan inneholde soner med oppknust berg, men som ikke er mulig å 
observere i terrenget.
 
Maksimal bergoverdekning er omtrent 185 m i Julakslatunnelen og 260 m i Kringstadnakktunnelen, noe som kan gi en vertikal 
gravitasjonsbetinget hovedspenning i størrelsesorden 5,5-7,5 MPa. Dersom det er tektonisk relaterte spenninger av en viss 
størrelse kan det være forholdsvis store horisontale spenninger, og i gneis kan dette føre til bergspenningsproblemer. Omfanget 
av bergspenningsproblemer i tunnelen forventes å bli lite, og eventuelt hovedsakelig opptre i form av «oppbomming», og i verste 
fall noe avskalling (sprakefjell). 
 
Løsmassene i østre del av prosjektområde består av hav-/strandavsetning og morene. I fjell- og skogsområder vest for 
tettbebyggelsen i Molde er det sporadisk torv og myr. I vestlig del av traseen finnes større områder med bart berg. 
Løsmassetykkelsen er generelt liten i østre del av traseen; ofte kun torv-/vegetasjonsdekke over berg, men det finnes mektigere 
morene langs dalsøkk og stedvis i nedre del av fjellsider.
 
Bergmassekvaliteten i tunnelnivå antas å være middels eller bedre (bergmasseklasse A/B eller C) langs ca. 80 % av 
Julakslatunnelen og 95 % av Kringstadnakktunnelen.
 
Langs resten tunnelene antas bergmassekvaliteten å være dårlig til svært dårlig (klasse D eller E), men ekstremt dårligste kvalitet 
(klasse F) kan forekomme på korte strekninger. Størstedelen av tunnelen forventes å kunne stabilitetssikres med bolter og 
sprøytebetong, men de første 3-6 meterne fra påhugg og i de dårligste partiene forventes behov for armerte sprøytebetongbuer.

tunnel, forskjæring, bergmasseklasse, bergsikring
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen Region midt planlegger ny «E39 Julbøen - Fuglset/Bolsøynes» i 
Molde kommune hvor det inngår to tunneler, Julakslatunnelen og 
Kringstadnakktunnelen, på hhv. 1350 m og 8260 m. Strekningen er en del av ny E39 
Ålesund – Molde. Vegen er planlagt som en 4-felts motorveg. Prosjektet omfatter ei 
totalt ca. 11 km lang strekning. ÅDT50 er beregnet til 9 600. Figur 1.1 viser et 
oversiktskart over delstrekningen Julbøen - Fuglset/Bolsøynes. 

 
Figur 1.1: Oversiktskart med traseen for «E39 Julbøen - Molde». 

Mer prosjektinformasjon finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider, se lenke: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/julbomolde 

Geofag Utbygging har fått i oppdrag fra prosjekt E39 Ålesund-Molde, 
Utbyggingsområde midt, å utarbeide ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan 
for tunnelene mellom Molde og Julbøen. Grunnlaget for rapportene er plantegninger 
og profilkart utarbeidet av plan- og prosjekteringsseksjonen pr. november 2021, 
diverse grunnundersøkelser, flyfoto- og kartstudier samt befaringer/feltkartlegging. 
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Denne ingeniørgeologiske rapporten for Kringstadnakktunnelen og Julakslatunnelen 
til reguleringsplan, er utarbeidet av Geofag Utbygging på oppdrag fra prosjekt E39 
Ålesund-Molde, Utbyggingsområde midt i Statens vegvesen. 

1.2 Rapportens innhold 

Denne rapporten omfatter en 8260 m lang tunnel (Kringstadnakktunnelen) fra 
Fuglset, under fjellpartiene Meknakken og Kringstadnakken, til Mordalen (profil 
32 350-40 610). I tillegg en 1350 m lang tunnel (Julakslatunnelen) under fjellpartiet 
Kammen mellom Julbøen og Mordalen (profil 30 000-31 350). Informasjon og 
tegninger tilhørende tunnelen er vist i Tabell 1.1: 

Tabell 1: Oversikt over tunnelene og tilhørende tegninger 
Tunnel  Lengde 

(m) 
Profil fra‐til  Ingeniørgeologisk kart og 

lengdeprofil  
Tverrprofil påhugg og 
skjæringer  

Julakslatunnelen   1350   30 000‐31 350  Tegning V002, V003, V011, V012  Tegning V017‐V022 

Kringstadnakktunnelen  8260   32 350‐40 610  Tegning V004‐V010, V013, V014  Tegning V023‐V028 

 
Etter en generell beskrivelse av tunnelprosjektet og de utførte undersøkelsene 
(kapittel 1 og 2), består rapporten av tre deler: 

1. Faktadel: Faktadelen omhandler relevante topografiske og geologiske 
forhold fra tilgjengelig bakgrunnsmateriale, observasjoner i felt og 
gjennomførte grunnundersøkelser (kapittel 3). 

2. Tolkningsdel: Tolkningsdelen består av ingeniørgeologiske vurderinger av 
konsekvensene for tunneldrivingen (kapittel 4) og påvirkningen på 
omgivelsene omkring tunnelen (kapittel 5). 

3. Rådgivende del: Til slutt i rapporten er en rådgivende del som tar for seg 
anbefalinger og krav til utførelse, oppfølging og dokumentasjon (kapittel 
6), samt sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold som må tas hensyn til 
(kapittel 7). 

Forskjæringene er også omtalt. 

1.3 Trasevalg, linjeføring og tunnel-tverrsnitt 

Traseen er fastsatt, eventuelt justeres bare linjen noen få meter (blant annet for å 
optimalisere påhuggsområdene). 

Julakslatunnelen går på 2,8 % stigning fra påhugg på Julbøen i vest til påhugget i 
Mordalen. Tunnelen begynner med slak venstrekurve de første ca. 650 m fra 
påhugget ved Julbøen, og går over i slak høyrekurve de siste ca. 650 m mot 
påhugget i Mordalen. 
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Kringstadnakktunnelen går på 2,1 % de første ca. 750 m og deretter på 1,5 % synk 
fra påhugg i Mordalen frem til ca. profil 39910 hvor det er lavbrekk frem til profil 
40515. Den siste strekningen mot forskjæring på Fuglset (profil 40600) vil gå på  
2,2 % stigning. Tunnelen starter med slak venstrekurve de første ca. 400 m fra 
påhugget i Mordalen, og går over i slak høyrekurve på ei ca. 4000 m lang strekning. 
De neste ca. 2700 m er i slak høyrekurve som nesten er rettlinjet. Videre de siste ca. 
1100 m mot påhugg Fuglset er det relativt krapp venstrekurve som går over i 
relativt krapp høyrekurve. De siste ca. 200 m går i rettstrekning. 

Ny vegstrekning planlegges med 4-felts veg, og med tunnelprofil T10,5. Tunnelens 
tverrprofil er vist i Figur 1.2. 

 
Figur 1.2 Tunnelprofil T10,5 i tunnelklasse E fra håndbok N500 Vegtunneler. Mål i meter. 

1.4 Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 (ref. 2) definerer ulike Geotekniske kategorier som gir krav til omfang av 
prosjektering. Videre angir Eurokode 0 (ref. 3) krav til kontroll basert på hvilken 
kontrollklasse som skal anvendes og hvem som kan utføre kontrollen. Dette 
avhenger av hvilken konsekvensklasse/pålitelighetsklasse konstruksjonen plasseres 
i. Geotekniske kategorier er definert i håndbok N200 (ref. 4). 

I håndbok N500 Vegtunneler er det angitt at alle vegtunnelprosjekter i utgangs-
punktet skal ligge i geoteknisk kategori 3. Det kan imidlertid være aktuelt å benytte 
geoteknisk kategori 2 der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg (ref. 1), 
men tunnelpåhugg og tunnelstrekninger der det forventes ugunstige grunn- og 
stabilitetsforhold må klassifiseres i kategori 3. 

Teoretisk sprengningsprofil 

Normalprofil 

Avsatt til sikring 
AS (areal sprengningsprofil) 
= 74,59 m2 

AN (areal normalprofil) 
= 60,64 m2 

4,0 4,0 

10,5
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For begge tunnelene viser de utførte forundersøkelsene oversiktlige bergforhold, 
der omkring 90% av tunnelen drives i bergmasse med antatt middels kvalitet eller 
bedre, og at det ikke er avdekket forhold som vil føre til spesielt høy 
vanskelighetsgrad ved driving av tunnelen. Bergoverdekningen er relativt stor (opptil 
ca. 260 m) langs tunneltraseene, med unntak av korte strekninger på under 10 m 
ved hvert påhugg. Julakslatunnelen antas å krysse eller komme i kontakt med 8 
svakhetssoner med begrenset mektighet, mens Kringstadnakktunnelen antas å 
krysse 15 svakhetssoner som krysser med mer gunstig (stor) vinkel i forhold 
tunneltraseen. 

Svakhetssonene som forventes i Julakslatunnelen har noe ugunstig (liten) vinkel i 
forhold til tunneltraseen, mens sonene i Kringstadnakktunnelen antas å ha mer 
gunstig (stor) vinkel i forhold tunneltraseen. 

På bakgrunn av topografi med relativt små høydeforskjeller forventes ikke høye 
spenninger i berget. 

Det er ikke spesielt sårbare naturtyper eller –områder over eller omkring 
tunneltraseene. Det er bebyggelse innenfor influensområdet for tunnelen på 2700 m 
lang strekning mellom påhugget på Fuglset og Kringsjå. Her må det tas hensyn til 
sprengningsinduserte vibrasjoner i avstand 50-100 m på begge sider av 
tunneltraseen. De nærmeste ca. 1700 m fra påhugg Fuglset (profil 38 900 – 
40 610), dvs. vestover frem til ca. 200 m forbi Moldeelva, er det usammenhengende 
eller tynt dekke med hav-/fjordavsetning og strandavsetning over berggrunnen hvor 
det kan være et lite potensiale setninger pga. grunnvannssenkning og 
porttrykksreduksjon som følge av vannlekkasje inn til tunnelen. 

På grunn av nærhet til bebyggelse langs store deler av Kringstadnakktunnelen og 
enkelte markerte svakhetssoner som krysser tunneltraseen, samtidig som håndbok 
N500 presiserer at tunnelpåhugg skal klassifiseres i Geoteknisk kategori 3, 
plasseres hele Kringstadnakktunnelen i geoteknisk kategori 3. Med unntak av 
bebyggelse gjelder samme forhold for Julakslatunnelen. Dette medfører at hele 
rapporten underlegges uavhengig kontroll. Geoteknisk kategori kan endres i videre 
faser av prosjektet. 

Skjema for valg av kontrollform er vist på side 2 i rapporten. 

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Tidligere undersøkelser 

I forbindelse med kommunedelplan for strekningen Julbøen – Molde, for ei veglinje 
og et tunnelpåhugg for Kringstadnakktunnelen som ligger nær gjeldende linje ble 
det gjennomført fjellkontrollboringer og refraksjonsseismikk i 2013-2020 (ref. 9). 
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Det er også gjennomført ingeniørgeologisk kartlegging til kommunedelplan med 
feltarbeid høsten 2017. Resultatene er presentert i ingeniørgeologisk rapport RIG-
23010001-R01 fra Sweco Norge (ref. 29). 

2.2 Undersøkelser i denne planfasen 

De ingeniørgeologiske vurderingene i kapittel 4 baserer seg på undersøkelsene som 
er beskrevet i dette kapittelet. Disse omfatter: 

 Studier av foreliggende grunnlagsmateriale: Flyfoto, topografiske og 
geologiske kart, aktsomhetskart for naturfarer, allment tilgjengelige data-
baser fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

 Ingeniørgeologisk kartlegging i felt høsten 2020 og sommeren 2021 
 Grunnboringer i påhuggsområder 2020-2021 
 Refraksjonsseismikk i påhuggsområder og over utvalgte deler av 

tunneltraseen, 2016, 2020 og 2021 
 Laboratorieanalyse av steinkvalitet for prøve fra eksisterende bergskjæring 

langs parkeringsplass ved Sollivegen 99 

2.3 Geofysiske undersøkelser 
GeoMap Norge har gjennomført geofysiske undersøkelser (refraksjonsseismikk) i 
2016 og 2017 ved planlagt tunnelpåhugg på Julbøen og nær traseen for tidligere 
planlagt påhugg i Mordalen. Disse undersøkelsene omfattet totalt 13 profiler 
refraksjonsseismikk, med en samlet lengde 1415 m målt i langs terrengoverflaten. 

I 2020 og 2021 utførte Impakt AB refraksjonsseismikk for påhuggsområdene i 
Mordalen (både til Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen) og på Fuglset (til 
Kringstadnakktunnelen), samt refraksjonsseismikk og geoelektriske målinger (ERT) 
langs strekninger av traseen til Kringstadnakktunnelen i Mordalen. Undersøkelsene 
omfattet totalt 14 profiler refraksjonsseismikk, med en samlet lengde 2501 m målt i 
horisontalplanet, samt ett profil med geoelektriske målinger (ERT) i 392 m lengde. 
Resultater fra undersøkelsene er presentert i egen rapport fra Impakt AB, datert 
2021-10-20 «E39 Julbøen-Molde (2021) Geofysiske undersøkelser på land» (ref. 
20). Plassering av seismikkprofilene inkl. ERT-profil er vist i tegning V002-V0014.  

I vedlegg 3 er vist lengdesnitt med resultat fra målingene samt kartutsnitt av 
seismikklinjer og ERT-linjen. Linjene er også vist på ingeniørgeologiske kart i 
tegning V002-V014. 

2.4 Ingeniørgeologisk kartlegging 

Det er utført studier av kart og flyfoto. Grunnlagsmateriale er: 
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 Berggrunnskart i målestokk 1:250 000 fra Norges geologiske undersøkelse 
(NGU), http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ (ref. 5) 

 Kvartærgeologisk kart i målestokk 1:50 000 fra NGU, 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ (ref. 6) 

 Flyfoto 3D/ortofoto, www.norgeibilder.no (ref. 7) 
 Relieffkart, GISLINE (ref. 8) 
 Aktsomhetskart for skred, http://atlas.nve.no (ref. 30) 

Med bakgrunn i grunnlagsmaterialet ble det utført befaring og ingeniørgeologisk 
kartlegging 17. september 2020 (ingeniørgeolog Stig Lillevik), 28. september 2020 
(ingeniørgeolog Stig Lillevik og geotekniker Arne Kavli), 29. september 2020 (Stig 
Lillevik) og 13. oktober 2020 (ingeniørgeologene Stig Lillevik og Halgeir Dahle). 
Kartleggingen har foregått til fots i terrenget over tunneltraseen og langs 
bergskjæringer inntil skogsbilveg/turveg i fjellsiden mellom Trastalia og Kringsjå 
(ca. profil 36 500-38 000).  

Under kartleggingen er det prioritert å få oversikt over bergarter, oppsprekking, 
svakhetssoner og overdekning. 

2.5 Grunnboringer 

I perioden 2020-2021 ble det utført grunnboringer for den nye veglinja. 
Undersøkelsene for tunnelpåhuggene til de valgte tunneltraseene omfatter totalt ca. 
35 totalsonderinger. Borpunkter i nærheten av påhuggsområdene er vist på 
ingeniørgeologisk kart og profiler, tegning V002-V028. Resultatene er oppsummert 
i kapittel 3.9. For detaljer vises til den geotekniske data- og vurderingsrapporten 
(ref. 10). 

2.6 Laboratorieanalyse av steinmateriale 

Steinmateriale fra eksisterende bergskjæring langs parkeringsplass ved Sollivegen 
99 er analysert i laboratoriet med metodene Los Angeles og micro-Deval for å få 
indikasjon på motstand mot hhv. nedknusing og slitasje (ref. 11). Bergarten som er 
testet er amfibolitt og antas å representere én av bergartstypene som 
Kringstadnakktunnelen skal drives i. Hovedbergarten granittisk gneis er ikke testet. 
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3 GRUNNFORHOLD - FAKTADEL 

Dette kapittelet er faktadel av rapporten. Her presenteres resultater av alle relevante 
tidligere undersøkelser og undersøkelser utført på dette planstadiet. 

3.1 Topografi 

3.1.1 Julakslatunnelen 

Den planlagte tunnelen går gjennom søndre del fjellryggen Vardfjellet/Kammen som 
er et lite fjellparti der terrenget over tunneltraseen ligger opptil ca. 260 moh., dvs. 
ca. 200 m over tunnelnivået. Fjellryggen går i øst-vestlig retning. Terrenget er svært 
bratt mot påhugget ved Julbøen i vest, mens det er relativt slakt mot påhugg øst i 
Mordalen. 

Veglinjen kommer noe skrått inn på terrengoverflaten på Julbøen, slik at høyre side 
av forskjæringene blir en del høyere enn venstre side, maksimalt hhv. 32 m og  
ca. 20 m. I Mordalen kommer veglinjen med spiss vinkel i forhold til terrengkotene 
slik at forskjæringen i berg får maksimal høyde ca. 12 m og ca. 20 m i hhv. høyre og 
venstre side. 

Planlagt vegnivå i tunnelen er mellom ca. 55 og 93 moh. Med unntak av strekninger 
på inntil 10 m fra hvert av tunnelpåhuggene er bergoverdekning større enn 10 m 
langs hele tunnelen (se tegning V002-V003). Fra påhuggsområdet i vest øker 
bergoverdekningen raskt til ca. 185 m de første ca. 250 m, før den avtar noenlunde 
jevnt mot påhugget i øst. 
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Figur 3.1: Oversikt over topografi i området langs traseen for Julakslatunnelen. Veg- og 
tunneltrase er inntegnet med rød strek, hhv. heltrukket og stiplet (ref. 7). 

 

Foto 3.1: Påhuggsområdet ved Julbøen (sett mot sørøst). Omtrentlig plassering av påhugg er 
vist. 

Påhugg ved Julbøen 
(profil ca. 30000) 

Påhugg i Mordalen 
(profil ca. 31350) 
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3.1.2 Kringstadnakktunnelen 

Det østre påhugget i Mordalen går inn i enden av en liten øst-vestgående fjellrygg. 
Fra påhugget i Mordalen på ca. kote 130 stiger terrenget slakt (omtrent 1:5) opp til 
ca. kote 150-160 og faller deretter av mot Haukabøelva der laveste punkt over 
traseen er på ca. kote 125 (ca. 1 km fra tunnelpåhugg). Videre østover stiger 
terrenget opp mot Kringstadnakken der tunneltraseen går like nord for toppen, og 
terrenghøyden rett over traseen er opptil ca. 275 moh. (ca. 2,4 km fra 
tunnelpåhugg). Terrenget faller deretter bratt ned mot Mekelva som krysser traseen 
ca. 180 moh. Videre østover er det noen mindre koller før tunnelen krysser under 
Mekskaret som er et markert dalsøkk med terrengnivå 210 moh. Deretter passer 
traseen under Meknakken (ca. 310 moh., ca. 3,8 km fra tunnelpåhugg), og videre 
under fjellsiden på sørsiden av fjellryggen mellom Meknakken og Varden. Tunnelen 
vil videre passere under Moldeelva (ca. 6,9 km fra tunnelpåhugg) hvor elveløpet 
ligger 55 moh., dvs. ca. 40 m over tunneltraseen. Resten av traseen mot påhugget 
på Fuglset går under bebygd område i terreng som heller slakt mot sør. 

Veglinjen kommer med stor vinkel i forhold til terrengkotene ved påhuggsområdet i 
vest, men høyre side av forskjæringene blir ca. 5 m høyere enn venstre side pga. en 
liten fjellkolle. Påhuggflaten i vest vil få skjæringshøyde mellom 15 og 20 m, mens 
den i øst vil bli mellom 12 og 20 m. 

Planlagt vegnivå i tunnelen er mellom ca. 114 og 0 moh. Med unntak av strekninger 
på 10 m fra tunnelpåhugg i vest og 20-30 m fra påhugg i øst er bergoverdekning 
større enn 10 m langs hele tunnelen (se Figur 3.2 og tegning V004-V010). 
Etter påhugget i vest (Mordalen) varierer bergoverdekningen den første 1 km 
mellom ca. 20 og 50 m, og videre østover fra Haukabøelva øker overdekningen jevnt 
fra ca. 20 m til opp mot 200 m. Under Mekelva er overdekningen ca. 100 m, 
deretter 120-150 m før den når et maksimum på ca. 260 m under Meknakken. 
Videre østover avtar overdekningen gradvis og når et minimum under Moldeelva på 
ca. 40 m. Den siste strekningen mot påhugget på Fuglset er overdekningen  
50–75 m frem til de siste 200 m der overdekningen avtar gradvis mot 5 m ved 
påhugg. 
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Figur 3.2: Oversikt over topografi i området langs traseen for Kringstadnakktunnelen. Veg- 
og tunneltrase er inntegnet med rød strek, hhv. heltrukket og stiplet. Utsnitt fra Norge i 3d 
(ref. 7). 

3.2 Markslag 

Vegetasjonen over tunneltraseen består av lyng, mose og gress samt barskog og 
lauvskog i dalsidene. I tillegg er det områder med spredte busker og trær (glissen 
blandingsskog). Stedvis forekommer myrdrag langs søkk i terrenget.  

Områdene omkring tunneltraseene er preget av skog av middels til høg bonitet samt 
uproduktiv skog (ref. 12). Omkring påhuggene i Mordalen og i den nedre del av 
fjellsiden mellom Mekelva og Moldeelva er det skog av høg til særs høg bonitet (ref. 
12). 

3.3 Løsmasser – kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart fra NGU tilsier at løsmassene i prosjektområde stort sett 
består av hav-/strandavsetning og morene samt sporadisk torv og myr (ref. 6, se 
figur 3.3). I vestlig del av traseen finnes større områder med bart berg. 
Løsmassetykkelsen langs tunneltraseene er generelt liten; ofte kun torv-
/vegetasjonsdekke over berg, men det finnes mektigere morene langs dalsøkk og 
stedvis i nedre del av fjellsider. I Mordalen er det stor utbredelse av tykk morene i 
dalbunnen, men stedvis også berg i dagen (blant annet langs Haukabøelva). I store 
deler av Molde sentrum, i østre del av traseen, er det fyllmasser. 

Det er ingen observasjoner av marin grense i området, men modelleringer angir at 
den ligger omkring 75 moh. (ref. 6). Tunnelpåhuggene i Mordalen ligger dermed 
over marin grense, mens tunnelpåhuggene på Julbøen og Fuglset ligger under. 

 

Påhugg i Mordalen 
(profil ca. 32350) 

Påhugg Fuglset 
(profil ca. 40610) 



 E39 Ålesund -Molde. Ingeniørgeologisk rapport for tunneler Julbøen-Molde til reguleringsplan 40053-GEOL-R01 
_________________________________________________________________________________ 

 

Fagressurser Utbygging – Geofag 
Side 17 av 103 

Det er ikke registrert kvikkleire i områdene inntil forskjæringene til tunnelen (ref. 
10). 

Grunnforholdene er nærmere beskrevet i kapittel 3.9 Resultater fra utførte 
grunnboringer og 3.10 Resultater fra geofysiske undersøkelser. I kapittel 4.7 
Påhugg/forskjæringer er det også gitt en mer detaljert beskrivelse av 
grunnforholdene. 

 
 

 

 

Figur 3.3: Løsmassekart med modellert marin grense for området mellom Julbøen og Molde 
(ref. 6). Omtrentlig forløp av tunneltraseene er vist med rød, stiplet linje. 

Grunnforholdene er nærmere beskrevet i kapittel 3.9 Resultat av grunnboringer og 
kapittel 3.10 Resultat geofysiske undersøkelser.  

3.4 Berggrunnsgeologi 

3.4.1 Bergarter og regionalgeologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart (ref. 5, se figur 3.4) er hovedandelen av bergartene i 
prosjektområdet prekambriske grunnfjellsgneiser, stort sett diorittisk til granittisk 
gneis (granittisk ortogneis med bånd eller striper, noen steder migmatittisk, gneis 
med diorittisk til granittisk samansetning, stedvis øyegneis.) Dette er hovedsakelig 
deformerte størkningsbergarter. Rester av yngre bergarter fra kaledonske 
skyvedekker finnes i soner med amfibolitt. De er opprinnelig Prekambriske, men har 

N 
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sannsynligvis senere gjennomgått flere faser av deformasjon og metamorfose, hvor 
den mest fremtredende av dem skjedde i forbindelse med dannelsen av den 
Kaledonske fjellkjeden for 400 – 550 millioner år siden. Gneisens tekstur varierer en 
del, men i hovedsak opptrer den som båndgneis med båndtykkelse på 1-5 cm, der 
båndene er vekslende lyse eller mørke, og kan være både rette og foldete, se foto 
3.2. 

Langs Julakslatunnelen er det observert en middelskornet, foliert granittisk gneis. 
Midt over tunneltraseen er det registrert en bergart med store rødlige feltspatøyne 
på opptil flere cm i en mørk grunnmasse, antatt øyegneis. 

Langs Kringstadnakktunnelen er det hovedsakelig observert foliert mørk diorittisk til 
granittisk gneis, delvis båndet. Stedvis er det registrert høyt innhold av amfibol. 

Bergartene i området har vært gjenstand for både duktil (myk) og sprø deformasjon. 
Myke folder og dragfolding tyder på én eller flere generasjoner av 
deformasjon/metamorfose på store dyp, noe tilstedeværelsen av amfibolitt 
underbygger.  

Metamorfosen og deformasjonen har følgelig resultert i en svært gjennomsettende 
tektonisk foliasjon (F1), dvs. en slags lagdeling/skifrighet, av de opprinnelige 
eruptive bergartene. Etter etablering av F1 har bergartene så vært gjenstand for 
minst to sprø deformasjonsepisoder med dannelse av sprekker og bruddsoner. F1 
og den nevnte oppsprekkingen har betydd mye for landskapsutformingen, da de 
fleste fjorder og daler følger disse strukturene. 

Bergartene har varierende sammensetning og er i geologisk berggrunnskart (ref. 5) 
benevnt som: 

 Gneis, ikke inndelt, for det meste kvartsdiorittisk til granittisk, noen steder 
migmatittisk. 

 Gabbro, granatholdig koronittisk gabbro. 

Registreringer i felt samsvarer med registreringer gjort i nærliggende tunneler og 
bergrom som Haukabø- og Nakketunnelen, Molde parkeringshus og 
Tussentunnelen (ref. 29). I forbindelse med driving av Haukabø- og Nakketunnelen 
ble det registrert mørk granittisk/diorittisk gneis med stedvis høyt innhold av 
amfibol. Det var tydelig foliasjon i gneisen, delvis båndet med linser av lys 
grovkornet pegmatitt og soner av kalkspatt. For Molde parkeringshus er bergarten 
beskrevet som granittisk, veksling mellom kvarts/feltspat-dominerte partier og 
glimmerrike bånd samt årer av kvarts og pegmatitt. For Tussentunnelen er det er 
det registrert båndet granittisk gneis og granittisk øyegneis. 
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Foto 3.2 Eksempel på gneisbergarter langs traseen.  
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Tegnforklaring 

# Bergartsbeskrivelse Hoved-
bergart 

Tillegs-
bergart  
1 

Tillegs-
bergart  
2 

Tillegs-
bergart  
3 

Tektonisk 
hoved-
inndeling 

Tektonisk 
enhet 

 

1 Granittisk ortogneis med 
bånd eller striper, noen 
steder migmatittisk, gneis 
med diorittisk til granittisk 
sammensetning, noen steder 
øyegneis 

Granittisk 
gneis 

Migmatitt Grano-
dioritt 

Øye-
gneis 

Kaledonsk 
orogen 

Nær 
stedeget 
grunnfjell 

2 Amfibolitt, lagdelt amfibolitt, 
amfibolrik gneis 

Amfibolitt Amfibol-
gneis 

  Kaledonsk 
orogen 

Midtre 
kaledonsk 
dekkeserie 
(Blåhø-
dekket) 

3 Granittisk gneis, grovkornet, 
øyegneis, gneisgranitt 

Granitt Øyegneis Granittisk 
gneis 

 Kaledonsk 
orogen 

Nær 
stedeget 
grunnfjell 

Figur 3.4: Oversikt over berggrunnsgeologien i området mellom Julbøen og Molde (ref. 5). 
Omtrentlig forløp av tunneltraseene er vist med rød, stiplet linje. 

3.4.2 Strukturgeologi 

Landskapet omkring tunneltraseen er preget av fjellrygger, dalsøkk og fjordarmer 
orientert omkring ØNØ-VSV. Landskapsformer med orientering omkring NØ-SV 
finnes også, f.eks. flere steder på tvers av fjellryggene langs traseen. Den sistnevnte 
retningen er imidlertid noe mindre dominerende. Sporadisk forekommer strukturer 
med orientering omkring NNV-SSØ, f.eks. bekker/bekkedaler som går ned fra 
Mekvatnet. Tilsvarende orientering finnes i sidefjorder og dalsøkk som munner ut i 
Romsdalsfjorden.  

N 

1

3 2 
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Orienteringen av strukturene i landskapet henger sammen med at bergmassen i 
området har vært foldet og forskjøvet i ulike retninger i flere faser. Som følge av 
tektoniske bevegelser kan det være partier eller soner i bergmassen med tettere 
oppsprekking, mer forvitring og dårlig berg. Det er observert 25 slike soner i 
området der tunnelene skal gå, hvorav to krysser kun i dagsonen. Svakhetssoner 
som er tolket på grunnlag av topografiske kart, flyfoto og befaring i terrenget er 
omtalt kapittel 3.4.3 og 4.3. 

Under den ingeniørgeologiske kartleggingen i felt er det gjort sprekkeregistreringer 
i bergblotninger og -skrenter på overflaten over og omkring tunneltraseen, samt i 
eksisterende bergskjæringer langs skogsbilveg i fjellsiden ovenfor bebyggelsen 
mellom Trastalia og Kringsjå (ca. profil 36 500-38 000). 

Sprekkekartleggingene er utført med mobiltelefon-appen «GeoID» for kartlegging av 
geologiske strukturer. En stor del av disse dataene er verifisert ved kontrollmålinger 
utført med ordinært geologisk kompass. 

Ved innmåling og angivelse av strukturene i berget er «høyrehåndsregelen» 
benyttet. Det betyr at når man ser i strøkretningen, dvs. ei vannrett linje langs et 
plan, er fallet planets helning ned mot høyre. Sprekkeorienteringen angis som 
strøkretning/fallvinkel (0-360°/0-90°). Sprekkeroser og stereonett med polplott 
som er presentert i figur 4.1-4.10 (kapittel 4.3) viser statistikk over strøk-
/fallmålinger for de forskjellige områdene langs tunneltraseen, se også tegning 
V002-V010. 

På hver av de kartlagte områdene er det identifisert 3-4 hovedretninger for sprekker 
(sprekkesett). Stedvis er bergmassen oppsprukket eller noe skifrig langs foliasjonen. 
I felt er det observert foliasjon som til dels kan være bølget og litt foldet. Det 
forekommer også sprekker med mer vilkårlig retning som ikke er del av et utbredt 
eller klart definert sprekkesystem, blant annet subhorisontale sprekker.  

Bergmassens oppsprekking varierer, med variasjon mellom lite oppsprukket gneis til 
lokalt tett oppsprukket berg. Feltarbeidet avdekket liten grad av sprekkefylling.  

Det vises til kapittel 4.3 for nærmere beskrivelse og vurdering (tolking) av 
sprekkesystemer ved de forskjellige feltlokalitetene og hvilke konsekvenser disse 
kan ha for den planlagte tunnelen. 

3.4.3 Svakhetssoner 

Svakhetssonene i berggrunnen ses vanligvis som lineamenter på kart og kommer 
frem som markerte søkk/kløfter eller daler i terrenget. Fra befaring samt ved bruk 
av kartdataverktøy og flyfoto er det registrert flere lineamenter som kan 
representere svakhetssoner som krysser tunneltraseene.  
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Betegnelsen svakhetssone innebærer at bergmassen enten er tett oppsprukket, 
typisk med sprekkeavstand mindre enn 10 cm (sprekkesone), eller at den er forvitret 
med liten blokkstørrelsen samt inneholder leirfylte og/eller glatte slepper 
(knusningssone). Generelt vil bergmassen i en svakhetssone ha dårlig innspenning. 

Totalt er det identifisert 25 lineamenter som antas å representere svakhetssoner 
som vil kunne krysse tunneltraseene eller vegstrekningen mellom tunnelene. Disse 
er nummerert 1-25 på ingeniørgeologisk kart (se vedlegg 4 og tegning V002-V010) 
og omtales nedenfor. To av sonene (sone nr. 9 og 10) ventes å krysse vegtraseen 
utenfor tunnelene. Mest markert på strekningen sett under ett er lineamentet som 
følger Haukabøelva opp til Langvatnet (sone nr. 11) og lineamentet mellom Mordal i 
vest og Bjørsettjørna i øst (sone nr. 9). 

Julakslatunnelen 

Mellom Julbøen og Molde er lineamenter/søkk i terrenget typisk orientert i NØ-SV 
retning. Som det kommer frem av figur 3.5 (utklipp fra vedlegg 4) er terrenget 
mellom Julbøen og Mordal dominert av lineamenter i flere retninger, se fiolette linjer 
på kartet, men typisk i tilnærmet Ø-V retning. Mot øst er det også markerte 
lineamenter i N-S retning. 

 
Figur 3.5: Utklipp fra fjellskyggekart av terrenget mellom Julbøen i vest og Mordal i øst. 
Fiolette linjer representerer de mest markerte linemanetene over tunneltraseene. 
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1. Flere parallelle soner med mektighet < 1,0 meter. Består typisk av åpne og 
gjennomsettende sprekker. Orientering med strøk/fall N275-290°/55°NNØ. Sonene 
er observert i felt. 

2. Markert lineament (avlangt søkk/forsenkning) i terrenget i nordøst-sørvestlig 
retning. Sonens utgående i dagen har bredde 5-10 meter, og den er antatt å ha 
steilt fall. Sonen er observert i felt. 

3. Markert søkk i terrenget, der sonens utgående i dagen har bredde opp mot 10-
15 meter. Sonen har strøk/fall ca. N100°/80°SSV. I vest krysser sone 3 med sone 4. 
Mot øst kan sonen følges til et krysningspunkt mellom sone 3, 5, 6 og 7, hvor sone 
3, 5 og 6 tilsynelatende går sammen. Sonen er observert i felt. 

4. Markert søkk i nordøst-sørvestlig retning. Krysser vestre del av sone 3, og går 
sammen med sone 2 i sørvestre ende. Sonens utgående i dagen har bredde 5- 
10 m. Den er antatt å ha steilt fall (~80°) mot sørøst. Sonen er observert i felt. 

5. Markert søkk som går parallelt med sone 3 og med omtrent samme bredde og 
orientering, dvs. bredde opp mot 10-15 meter og orientering ca. N100°/80°SSV. 
Sonen er observert i felt. 

6. Markert lineament/søkk i nordvestlig-sørøstlig retning, der utgående i dagen har 
bredde 10-15 meter. Sonen er observert i felt. 

7. Markert søkk i nordøst-sørvestlig retning, parallelt med sone 4. Sonens utgående 
i dagen har bredde 5-10 meter. Den er antatt å ha steilt fall (~80°) mot sørøst, og 
krysser sone 3 og 6 i et felles krysningspunkt. Parallelle, mindre markerte 
lineamenter er synlig nord og sør for sonen. Sonen er observert i felt. 

Tilsvarende parallelle og markerte lineamenter er registrert ca. 200-250 meter både 
nord og sør for sonen. Sonen er observert i felt, og den krysser sone 3 og 6 i et 
felles krysningspunkt. 

8. Lineament i nord-sørlig retning, som avtar i mektighet mot sør. Sonen er 
observert i felt, og antas å ha steilt fall.  

9. Markert regionalt lineament fra Mordalen i vest og Bjørsettjørna i øst. Krysser ikke 
tunnelstrekning, kun planlagt veg i dagen. Sonen er observert i felt. 
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Kringstadnakktunnelen, strekningen Haukabøelva - Bjørset 

Figur 3.6: Utklipp fra fjellskyggekart av terrenget mellom Mordal vest og Bjørsetelva i øst. 
Fiolette stiplete linjer representerer de mest markerte linemanetene over tunneltraseene. 

10. Markert SV-NØ gående lineament inn mot sørsiden av Mordalen like vest for 
Haukabøelva. Samme orientering som Haukabøelva (lineament 11). Sonen er 
observert i felt. 

11. Markert regionalt lineament langs Haukabøelva krysser tunneltraseen og 
fortsetter mot Langvatnet på nordsiden. Sonen er observert i felt. 

Erfaring fra driving av Haukabøtunnelen (fv. 662), tilsier at svakhetssoner typisk 
følger foliasjonen og består av lag med leire, glimmer og bergartsfragmenter. 
Sideberget er ofte av bra kvalitet. 

Sleppematerialet ble testet og var stort sett middels til lite aktiv/inaktiv, foruten en 
større sone hvor leira var meget aktiv. 

12. Lineament i nord-sørlig retning. Den antatte sonens utgående i dagen danner 
en slak bue mot vest, noe som antyder at den har steilt fall mot vest. Sonen er 
observert i felt. 

13. Markert lineament parallelt til nr. 12. Antatt steilt fall mot vest. Sonen er 
observert i felt. 
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14. Lineament i nordøst-sørvestlig retning som skjærer fjellryggen mellom 
Mekvatnet til fjorden. Antatt vertikalt fall. Sonen er observert i felt. 

15. Markert lineament i nord-sørlig retning ved utløpet av Mekvatnet. Antatt 
vertikalt fall. Sonen er observert i felt. 

16. Sone som følger fra utløpet Mekvatnet og videre langs bekken ned til Mekelva. 
Orienteringen er målt til N110°/55°. Sonen er observert i felt. 

17. Mindre linemanet i nordøst-sørvestlig retning. Antatt vertikalt fall. 

18. Lineament som følger Mekdalen i nordøst-sørvestlig retning. Lineamentet kan 
følges videre mot nordøst og ligger parallelt til andre større regionale lineamenter. 
Antatt vertikalt fall og trolig stor mektighet på sone. Sonen er observert i felt. 

19. Lineament i nordvestlig-sørøstlig retning. Antatt vertikalt fall. Sonen er 
observert i felt. 

20. Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning. Parallell med nr. 21 og 22. Antatt 
vertikalt fall. Lineamentet er mer konsentrert og tydelig sør for tunneltraseen, og 
kan ha forgreninger i området der det krysser traseen. 

Kringstadnakktunnelen, strekningen Bjørset-Fuglset 

 
Figur 3.7: Utklipp fra fjellskyggekart av terrenget mellom Bjørsetelva i vest og Fuglset i øst. 
Fiolette linjer representerer de mest markerte linemanetene over tunneltraseene. 
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21. Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning. Parallell med nr. 20 og 22. Antatt 
vertikalt fall. 

22. Lineament i NØ-SV retning langs Bjørsetelva. Parallell med linemanet nr. 21. 
Antatt vertikalt fall. Sonen er observert i felt. 

23. Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning. Parallell med nr. 20-22. Antatt 
vertikalt fall. Sonen er observert i felt. 

24. Lineament i nordøstlig-sørvestlig, antatt vertikalt fall. Sonen er observert i felt. 

25. Markert lineament i nord-sørlig retning langs Moldeelva. Antatt vertikal fall. 
Sonen er observert i felt. 

Øst for traseen er det registrert to lineamenter med retning nord-sør og nordøst-
sørvest. Usikkert forløp mot sørvest. 

3.5 Bergspenninger 

Det er ikke utført bergspenningsmålinger i området, så vurderinger knyttet til 
bergspenninger i kapittel 4.5 er basert på beskrivelser av den regionale geologien, 
og informasjon fra topografisk kart og lengdeprofil. 

3.6 Bergartenes mekaniske egenskaper 

Resultatene fra laboratorieanalysene av innsamlet steinmateriale (se kapittel 2.2) 
viser en Los Angeles-verdi på 15 og Micro-Deval på 5 (ref. 12). For vurderinger av 
kvaliteten vises til kapittel 4.9. 

3.7 Vannforhold – hydrologi/hydrogeologi 

3.7.1 Generelt om grunnvannet 

Veg- og tunneltraseene går gjennom fjellpartier med markerte dalsøkk og fjord på 
sidene. Det renner flere bekker i området. I vestre del av traseen for 
Kringstadnakktunnelen (2,6 km fra påhugg i Mordalen, ved profil 34 950) ligger 
Mekvatnet 35 m nord for tunneltraseen. Både sone 14 og 15 går fra Mekvatnet og 
krysser tunneltraseen med ca. 100 m overdekning. 

Det er ikke gjort målinger av grunnvannsnivået i berget i forbindelse med 
reguleringsplanen. Generelt vil grunnvannsnivå og –strømning avhenge av lokale 
klimatiske, topografiske og geologiske forhold. Grunnvannsnivået i berg vil ha stor 
variasjon avhengig av topografien og oppsprekkingen i bergmassen. I åsrygger og 
høydedrag vil grunnvannet kunne ligge langt under overflaten slik at vegetasjonen 
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ikke er i kontakt med grunnvannet. I nedre del av bratte skrenter og i lavereliggende 
områder med løsmasser, vil grunnvannet stå nærmere overflaten. Her vil 
vegetasjonen i kortere eller lengre tid være avhengig av grunnvannet eller vann fra 
oppkomme. 

Grunnvannsstrømmene vil generelt følge de store topografiske trekkene. Dalfører 
med bekker/elver samt fjorder som fjellpartiet er omgitt av vil være naturlige 
strømningsretninger for grunnvann fra høyereliggende områder. 

I bergmassen beveger grunnvannet seg i svakhetssoner, oppsprukket sideberg til 
svakhetssoner, i større enkeltsprekker, og i forbindelse med gangbergarter og mulig 
også bergartsgrenser. 

3.7.2 Elveløp og myrområder 

I terrenget over traseen til Kringstadnakktunnelen er følgende elveløp registrert: 
Haukabøelva, Mekelva (to sideelver; Mekbrauta og Mekskaret), Bjørsetelva og 
Moldeelva. De nevnte elvene krysser tunneltraseen, og av disse er Haukabøelva og 
Moldeelva de største. 

Elveløpene følger tydelige forsenkninger i terrenget. De største lineamentene er 
antatt langs Haukabøelva, Mekelva og Moldeelva. 

Ved Mekvatnet, som ligger på kote +180, er det tilgrensende myrområder. Det 
ligger også myrområder rett over tunneltraseene i Mekdalen. 

3.7.3 Vannforsyning/brønner 

I den den nasjonale grunnvannsdatabasen (Granada) som administreres av NGU er 
det registrert flere borede grunnvannsbrønner på strekingen mellom Mordalen og 
Fuglset, se figur 3.8 (ref. 13).  

Totalt er det ca. 19 energibrønner og grunnvannsbrønner som ligger innenfor en 
avstand på 300 m fra tunneltraseen til Kringstadnakktunnelen. Disse ligger øst for 
profil 39 700, dvs. øst for Bjørsetelva. Brønner i området langs Julakslatunnelen 
ligger 350 – 750 m fra traseen og lavere i terrenget. De fleste energibrønnene finnes 
i bebygd område i Molde. Brønndybden er som regel mer enn 100 m, opptil 230 m 
(ref. 13). 
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Figur 3.8: Grunnvannsborehull registrert i den nasjonale grunnvannsdatabasen (Granada) 
(ref. 16). Omtrentlig forløp av tunneltraseen er vist med rød stiplet linje. 

3.8 Naturfarer 

Naturfarer omfatter naturgitte farer som jordskjelv, flom/oversvømmelse, stormflo, 
flodbølger og ulike former for skred. Prosjektet ligger høyt over havnivå. Stormflo 
og flodbølger er derfor ikke relevant. Det er kun små vassdrag tilknyttet prosjektet. 
Vannhåndteringen utredes av egen hydrologisk rapport [32].  

3.8.1 Skred 

I dette vegprosjektet er det to områder hvor vegen går i dagen og det er 
aktsomhetssoner for skred, Julbøen og Mordalen. Skredfaren ved begge områdene 
er kort beskrevet i kommunedelplanen, hvor området ved Julbøen er fremhevet som 
utsatt for skred. 

Krav 

Valg av sikkerhetsnivå på skred mot veg (restrisiko) er beskrevet i avsnitt 1.1.8 i 
håndbok N200 [4]. Valg av sikkhetsnivå tar utgangspunkt i samlet 
skredsannsynlighet per km veg (enhetsstrekning) og dimensjonerende fremskrevet 
trafikkmengde. Merk at kravene satt i N200 gjelder for veg hvor trafikken er i flyt. 
For rasteplasser, ferjekaier osv. med varig personopphold gjelder byggteknisk 
forskrift (TEK17). 

Fremskrevet trafikkmengde ÅDT2050 er beregnet til 7 300. Tabell 1 viser at man 
innenfor hver km veg på dette vegprosjektet kan akseptere nominell 
skredsannsynlighet på 1/300 år. 
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Ved Julbøen er det satt av areal til innfartsparkering og busstopp. Disse områdene 
faller inn under kravene i byggteknisk forskrift. Personoppholdet i disse arealene vil 
variere over døgnet. Det er naturlig å benytte sikkerhetsklasse 2 for slike områder. 
Dermed kreves det større sikkerhet enn 1/1000 årlig nominell sannsynlighet mot 
skred. 

Tabell 1. Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg (Tabell 1.12 i N200). 

Dimensjonerende trafikkmengde Samlet skredsannsynlighet per km og år 

<500 1/20 
500 - 1499 1/50 
1500 – 3999 1/50 
4000 – 5999 1/100 

6000 – 11999 1/300 
≥12000 1/1000 

Områdebeskrivelse 

Ved Julbøen går vegen mot øst inn i en bratt fjellside, med til dels vertikale mindre 
skrenter, som går opp til ca. 250 moh. Overflaten består av bart fjell i de bratte 
områdene, mens det i flatere områder domineres av løsmasser og vegetasjon, hvor 
det meste sannsynligvis er skredavsetninger. I områdene som ikke er bratte vokser 
det trær. Tunnelpåhugget er ca. 60 moh. Alle aktsomhetskart for skred gir utslag i 
planområdet, se Vedlegg 4. Terrenghellingskart over området er vist i Vedlegg 4. 

Det er ikke observert nyere skredaktivitet i planområdet, hverken fra flyfoto eller fra 
befaring i felt. 

I Mordalen er terrenget slakere og skogkledt opp til ca. 400 moh. Fra tunnelportalen 
i vest planlegges vegen i stor grad på fylling ca. 100 moh. Aktsomhetskart for 
snøskred, flom- og jordskred gir utslag i dette området, se Vedlegg 4. 
Terrenghellingskart over området er vist i Vedlegg 4. 

Det er ikke observert spor etter skredaktivitet fra befaring, flyfoto eller 
terrengmodell. Det er mulig at bekker har endret løp gjennom tidene. 

3.9 Resultater fra utførte grunnboringer 

Det er utført grunnboringer for planlagt vegtrase, og boringene nærmest 
påhuggsområdene er vist på det ingeniørgeologiske kartet, tegning V002-V014.  

På Julbøen er de nærmeste boringene til tunnelpåhugget ca. 30 m nedenfor planlagt 
påhugg.  
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I Mordalen er det er utført grunnboringer langs planlagt vegtrasé og ved 
tunnelpåhuggene for Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen. De nærmeste 
borpunktene til det østre tunnelpåhugget for Julakslatunnelen er like ved påhugg. 
Ved det planlagte vestre påhugget til Kringstadnakktunnelen er nærmeste borpunkt 
ca. 60 m nedenfor tunnelpåhugget. 

Ved planlagt østre påhugg på Fuglset er det flere grunnboringer i hele 
forskjæringsområdet og ved selve tunnelpåhugget. 

Innenfor planlagt forskjæring, nedenfor påhuggsområdet på Julbøen, viser 
grunnboringer 0,3-1,4 m løsmassemektighet. Det er boret ca. 7 m i berg som 
indikerer jevn bergkvalitet (ref. 9 og 10). 

I Mordalen viser grunnboringer 1,5-4 m løsmasser til berg der østre forskjæring og 
påhugg til Julakslatunnelen er planlagt (ref. 9 og 10).  

Ved det vestre påhugget til Kringstadnakktunnelen er det bergblotninger like 
ovenfor påhuggsområdet. Grunnboringer i forskjæringsområdet viser 1,5 – 8 m 
tykke løsmasser over berg (ref. 9 og 10). 

Like vest for Haukabøelva (Mordal øst) er det utført grunnboringer langs skogsveg 
hvor dybden til berg er 7,8-10,8 m (skogsvegen krysser skrått over tunneltraseen 
mellom profil 33 210 og 33 265). Like sør for traseen er det boret og påvist berg i 
12,9 –14,8 m dybde, og i 8,7 m dybde like nord for traseen. Løsmassene består av 
et øvre lag av antatt middels fast sand og et nedre lag med antatt fast bunnmorene 
(ref. 9 og 10). 

Grunnboringer i området der tunneltraseen krysser under Moldeelva, ca. profil 
39 180, viser 4,0-7,3 m løsmasser over berg (ref. 9 og 10). 

Grunnboringer ved påhugget på Fuglset viser en varierende løsmassemektighet fra 
ca. 1,0-12,1 m (ref. 9 og 10). 

3.10 Resultater fra geofysiske undersøkelser 

Resultat fra seismikkundersøkelsene i 2020 - 2021 (ref. 20) er vist på tegning 
V002-V014 der seismikkhastighet i berget er vist langs de undersøkte 
seismikklinjene. Seismikkresultatet er også vist i lengdesnitt i vedlegg 3.  
I lengdesnittene er det også er tatt inn kartutsnitt som viser seismikklinjene. 

Linene fra refraksjonsseismikken i 2016 og 2017 (ref. 21), som ble gjennomført for 
en tidligere plan like sør for gjeldende veglinje i Mordalen, men som sammenfaller 
med gjeldende veglinje på Julbøen, er også vist på tegning V002-V004 og V011-
V013 sammen med registrert seismikkhastighet i berget. Resultatene er også vist i 
lengdesnitt i vedlegg 3. 
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Ved påhuggsområdet på Julbøen viser refraksjonsseismikk at det er liten 
løsmasseoverdekning, og seismikkhastighet på 4500-5200 m/s. 

I Mordalen er det utført refraksjonsseismikk for begge påhuggsområdene slik de var 
prosjektert i 2017, og i 2020 etter oppdatert/gjeldende linje. Refraksjonsseismikk 
angitt som Mordalen vest er utført like sør for gjeldende veglinje, 100-200 m vest 
for østre påhuggsområdet til Julakslatunnelen. Tolket løsmasseoverdekning langs 
seismikklinjene er 1-4 m. Hastigheten i løsmassene varierer fra 1100-1600 m/s og 
5300-5400 m/s i bergmassen (ref. 21 og vedlegg 3). Ifølge geoteknisk rapport er 
løsmassene siltige/sandige (ref. 9 og 10). Ved befaring ble det ikke registrert 
bergblotninger i nærheten påhugget. 

Refraksjonsseismikken fra 2020 er utført mellom profil ca. 31 200 og 31 425 (ref. 
20 og vedlegg 3). Hastigheten i berg er her målt mellom 4000 m/s og 5200 m/s. 
Løsmassetykkelsen er generelt registrert å være ca. 1- 6 m i området for tunnel og 
forskjæring. Lengst vest i seismikkprofilet over det nordre tunnelløp (omtrent profil 
31 200 – 31 220) er det registrert opptil 10 m tykke løsmasser.  

Refraksjonsseismikk fra 2021 ved det vestre påhugget til Kringstadnakktunnelen 
indikerer 0-8 m løsmassetykkelse der forskjæringen er planlagt. Hastigheten 
varierer fra 400-1300 m/s i løsmassene og 3100-5200 m/s i bergmassen (ref. 20 
og vedlegg 3). Her er det bergblotninger like ovenfor påhuggsområdet. Ellers er 
løsmassetykkelsen liten både ifølge kvartærgeologisk kart, som viser bart berg, og 
observasjoner under befaring som tyder på tynt vegetasjonsdekke over berg, evt. 
stedvis noe morenemateriale. 

Under Haukabøelva viser refraksjonsseismikken fra 2021 (Impakt profil P11-1) en 
ca. 8 m bred lavhastighetssone med 3000 m/s i berget, samt ei tilsvarende sone 
med 4000 m/s inntil denne. Seismikkprofilet går mellom profil 32 900 og 33 370 
hvorav ca. 400 m ligger vest for elva. Hastigheten i løsmassene er 470-1750 m/s og 
dybden til berg opptil 15 m. Løsmassene har mektighet mer enn 10 m på ei ca.  
150 m lang strekning. I bergmassen er hastigheten stort sett målt til 5000-5500 
m/s, med unntak av enkelte 5-10 m brede soner med 4000–4600 m/s og to ca.  
5 m brede soner med hastighet ned mot 2800 m/s (ref. 20 og vedlegg 3). Ved 
befaring er det registrert bergblotninger flere steder i og langs elvebredden til 
Haukabøelva. 

Refraksjonsseismikk angitt som Mordal øst viser en tolket løsmassetykkelse på 1- 
4 m hvor hastigheten i løsmassene varierer fra 1300-1800 m/s, mens den i berget 
er 5300-5600 m/s (ref. 21 og vedlegg 3). Denne seismikken er utført øst for 
Haukabøelva og ca. 50 m - 100 m sør for gjeldende tunneltrase. 

Nedenfor utløpet fra Mekvatnet og østover viser refraksjonsseismikken mellom 
profil 34 860 og 35 300 tre soner i berget med bredde ca. 5 m hvor hastigheten er 
3500 m/s (ref. 20 og vedlegg 3). I dalsøkket rett sør for Mekvatnet, hvor det er 
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antatt svakhetssone, er hastigheten 4500 m/s (vestre del av dalsøkket). Hastigheten 
på øvrig del av strekningen er målt til 5100-5400 m/s. Den østligste av de tre 
lavhastighetssonene korresponderer med dalsøkk som er antatt å være 
svakhetssone. De to vestligste korresponderer ikke med lineamenter i terrenget. 

I et seismikkprofil langs profil 33 560 – 33 730, som krysser Mekskaret/Mekdalen, 
er hastigheten i berg målt til 3300 m/s i en ca. 8 m bred sone langs dalbunnen. I 
samme seismikkprofil er det også registrert en med sone med hastighet 3500 m/s  
ca. 100 m vest for førstnevnte sone og en med 3400 m/s ca. 40 m mot øst. I tillegg 
er det registrert en 10 m bred sone med hastighet 4100 m/s. Ellers er hastigheten 
langs profilet målt til 5100-5400 m/s. 

Der traseen krysser Moldeelva er det utført seismikk fra ca. profil 39 050 til 39 200 
(ref. 20 og vedlegg 3). Her er det tre soner med lav hastighet i berget; bla. en 
minimum 15 m bred sone i vestre ende av seismikklinjen (ca. 120 m vest for 
Moldeelva) hvor hastigheten er målt til 3500 m/s. Videre er det en 5 m bred sone 
med hastighet 3000 m/s ca. 90 m vest for elva. De siste ca. 4 m i østre ende av 
seismikkprofilet, ca. 15 m øst for elva, er det også målt 3000 m/s. Seismikkprofilet 
dekker sannsynligvis ikke hele sonebredden i begge ender av profilet. I berget under 
Moldeelva er hastigheten registrert til 4880 m/s. Eller er den målt til 5200 m/s. 

Løsmassetykkelsen er størst i vestre ende av profilet, der den er registrert til ca.  
10 m. Under Moldeelva er dybden til berg registrert å være 1-2 m. 
Løsmassetykkelsen øker økende mot øst og er registrert til ca. 8 m i enden av 
profilet. 

Like nord for tunnelpåhugget på Fuglset er det to seismikklinjer som krysser litt 
skrått over tunneltraseen ca. 20 innenfor påhugg til nordre tunnelløp og opptil 60 m 
fra påhugget til søndre løp. Seismikkhastigheten varierer her mellom 3800 m/s og 
5250 m/s og er lavest øst for tunneltraseen (ref. 20 og vedlegg 3). 
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4 INGENIØRGEOLOGISKE VURDERINGER – TOLKNINGSDEL 

Tolkning av bergmassekvaliteten langs planlagte traséer er basert på observasjoner 
av bergblotninger over traséen og fra grunnlagsdata. Sprekkemålinger viser 
variasjoner i prosjektområdet, men det er generelt godt samsvar mellom målinger 
gjort for hele strekningen mellom Julbøen og Fuglset. Det forventes flere 
svakhetssoner med varierende mektighet i prosjektområdet. Det kan også finnes 
sprekke-/svakhetssoner, sprekkeretninger og bergartstyper i tunnelen som ikke har 
vært mulig å observere ved overflatekartlegging. 

I prosjektområdet er det hovedsakelig observert diorittisk til granittisk gneis, delvis 
båndet. Amfibolitt/amfibolittisk gneis er også observert. Bergarten ansees å ha høy 
styrke da den inneholder en stor andel av harde mineraler. Bergmassen er moderat 
oppsprukket med gjennomsettende sprekker, og det kan forventes at noen sprekker 
er åpne i dypet. 

4.1 Bergoverdekning 

4.1.1 Julakslatunnelen 

Topografien i området preges av de tilnærmet Ø-V strukturene med fjellrygger og 
høydedrag og markerte dalsøkk samt Romsdalsfjorden i sør, i tillegg NØ – SV 
gående dalsøkk. 

Med unntak av korte strekninger fra de planlagte påhuggene, er bergovredekningen 
mer enn 10 m. De første 250 m fra vestre påhugg til Julakslatunnelen øker 
bergoverdekningen jevnt til et maksimum på ca. 185 m. De neste 850 m østover i 
traseen avtar bergoverdekning slakt til 75 m, og de siste 250 m fra avtar 
overdekning fra 75 m til <10 m ved tunnelpåhugg i Mordalen. 

Det vestre tunnelpåhugget ved Julbøen kommer vegtraséen noe skrått inn mot 
fjellsiden (ca. 65° i forhold til terrengkotene). Det er berg i dagen omkring påhugget. 
Løsmassetykkelsen er opptil ca. 2 m, slik at løsmasseskjæringen vil bli liten. 
Terrenghelningen er her omkring 30-35°.  

Det østre tunnelpåhugget for Julakslatunnelen (vestre del av Mordalen) er noe 
ugunstig ved at vegtraséen danner liten vinkel med dalsiden der selve påhugget skal 
etableres, slik at skjæringshøyden i nordre del av forskjæring og påhugg blir relativt 
høy. Det er ikke registrert berg i dagen i nærheten av påhugget. Løsmassetykkelsen 
varierer mellom 1 og 4 m der det og det må etableres løsmasseskjæring i noe 
sidebratt terreng der helningen varierer mellom 15 og 20°. 
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4.1.2 Kringstadnakktunnelen 

Påhugget for Kringstadnakktunnelen i Mordalen går inn i vestenden av en liten øst-
vestgående fjellrygg. Fra påhugget øker overdekningen til ca. 45 m de første 400 m 
og faller deretter til i overkant av 20 m under Haukabøelva der laveste terrengnivå 
over traseen er på ca. kote 125 (ca. 1 km fra tunnelpåhugg). Videre østover stiger 
terrenget opp mot Kringstadnakken der bergoverdekningen når et maksimum på ca. 
190 m like nord for toppen av Kringstadnakken (ca. 2,4 km fra tunnelpåhugg). 
Terrenget faller deretter bratt ned mot Mekelva som krysser ca. 100 m over den 
planlagte tunnelen. 

Videre østover til Mekskaret øker overdekningen til omkring 140 m. Her er det noen 
mindre koller før tunnelen krysser under Mekskaret som er et markert dalsøkk der 
overdekningen er 135 m. Overdekningen øker deretter til et maksimum på  
ca. 260 m under Meknakken (ca. profil 36 400), og avtar jevnt under fjellsiden på 
sørsiden av fjellryggen mellom Meknakken og Varden til ca. 100 m i profil 38 400. 
Herfra avtar overdekningen jevnt ned mot Moldeelva (ca. profil 39 180) hvor 
overdekningen er ca. 40 m. Resten av traseen mot påhugget på Fuglset som går 
under bebygd område har overdekning opptil 75 m i profil 40 000, og deretter 
avtagende mot det østre tunnelpåhugget i ca. profil 40 600. De siste 100 m er 
overdekningen mindre enn 30 m. 

Veglinjen inn mot vestre påhugg kommer med stor vinkel i forhold til 
terrengkotene. Høyre side av forskjæringene blir ca. 5 høyere enn venstre side pga. 
en liten fjellkolle, påhuggflata vil få skjæringshøye mellom 15 og 20 m. 

Ved østre påhugg på Fuglset kommer veglinjen inn mot påhugg med 60 til 65° 
vinkel i forhold til terrengkotene, noe som innebærer at østre hjørne av 
forskjæringen vil bli 3-4 m høyere enn det vestre hjørnet. 

4.2 Bergspenninger tunnel 

Bergspenninger er et resultat av gravitasjon, topografi, platetektonikk, 
residualspenninger og strukturbetingede spenninger. Generelle tegn på høye 
spenninger i dagen er dalsideparallell/overflateparallell oppsprekking. Det er ikke 
observert tegn til høye spenninger i bergmassen ved befaring. 

Høy bergoverdekning kan ofte føre til høye vertikale spenninger skapt av 
gravitasjonen. Begrenset overdekning kan føre til dårlig innspenning av 
bergmassen.  

Tunnelen er planlagt i et område med stive bergarter som har vært tektonisk 
påkjent i flere faser, bl.a. under den kaledonske fjellkjededannelsen, noe som 
indikerer at tektonisk betingende spenningene kan være høye. Fjellpartiet der 
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tunneltraseen går er imidlertid til dels avgrenset av Romsdalsfjorden i sør og vest, 
Mordalen i nord, Frænfjorden i nord og Årødalen i øst, slik at spenningene kan være 
noe avløst. Videre er det ikke observert tegn som tyder på spesielt høye spenninger 
parallelt fjellsidene, et fenomen som er kjent fra tunneler langs foten av høye, bratte 
dalsider bl.a. på Vestlandet og i Nordland. 

Maksimal bergoverdekning i Kringstadnakktunnelen er omtrent 260 m, noe som kan 
gi en vertikal gravitasjonsbetinget hovedspenning i størrelsesorden 7-7,5 MPa, og 
som vurderes som moderat. I Julakslatunnelen, med maksimalt 185 m overdekning, 
er maksimal gravitasjonsbetinget hovedspenning i størrelsesorden 5-5,5 MPa. 
Dersom det er tektonisk relaterte spenninger av en viss størrelse kan det være 
forholdsvis store horisontale spenninger, og i gneis kan dette føre til 
bergspenningsproblemer. Omfanget av bergspenningsproblemer i tunnelene 
forventes å bli begrenset, og opptre hovedsakelig i form av «oppbomming», og i 
verste fall noe avskalling (sprakefjell) (dvs. at det forventes normale 
spenningsforhold langs tunneltraseen.) 

Omkring påhuggene kan det ventes dårlig innspenning av bergmassen/lave 
bergspenninger pga. liten overdekning/sideoverdekning. Det forventes ikke 
deformasjoner i berget («squeezing») pga. store spenninger. 

4.3 Sprekkesystem 

Sprekkesystem og svakhetssoner påvirker bergmassekvalitet og stabilitet av 
tunneler, og dermed behovet for bergsikring. Sprekkesystem kan også ha stor 
betydning for vannlekkasjer dersom åpne sprekker krysser tunnelen. De ulike 
sprekkesettenes orientering langs tunneltraseen er nærmere beskrevet nedenfor. 
Ved ugunstig orientering av sprekker kan nødvendig sikringsomfang i tunnelen bli 
noe høyere enn bergmasseklassifiseringen skulle tilsi. Årsaken er at 
bergmasseklassifiseringen ikke tar hensyn til sprekkenes orientering i forhold til 
tunnelen (se kapittel 4.5).  
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Julbøen (lokalitet 15 og 16), profil 29 990 - 30 350 i Julakslatunnelen 

Det er registrert fire sprekkesett langs nordre del av tunneltraseen. De 
sprekkeorienteringene som synes å være mest utbredt er (se sprekkerose og 
polplott i Figur 4.1): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 80-
90° mot ØNØ eller 60-90° mot VSV; dvs. 325-340°/80-90°eller 140-160°/60-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring NØ-SV og fall 35-70° mot SØ; dvs. 30-70°/35-
70°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SØ-NV og steilt fall 65-90° mot SV 
eller 80-90° mot NØ; dvs. 125-140°/65-90° eller 310-320°/80-90°. 

4) Sprekkesett 4 (S4): Sprekker med strøk omkring Ø-V og fall 75-90° mot S eller 45-90° 
mot N; dvs. 80-100°/75-90° eller 260-280°/45-90°. 

 

Figur 4.1. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 125 stk.)  
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I tillegg er det registrert vilkårlige sprekker som ikke er tolket å tilhøre noe bestemt 
sett. 

Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (60-70°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon, danner 
mindre vinkel med tunnelen langs denne strekningen (30-40°). Sprekkene er til dels 
observert å være noe gjennomsettende, og kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. Også i veggene kan disse sprekkene medføre avløste 
kiler. 

Sprekker i sett 3 vil ha mer gunstig orientering med relativt stor vinkel i forhold til 
tunnelaksen (40-50°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre 
spirdannelse i hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre 
sprekker. 

Sprekkesett 4 danner liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°). 
Dette kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan 
disse sprekkene føre til avløste flak, slik at det kan bli behov for å sikre veggene 
nært fram mot stuff under driving. 

Det forekommer subhorisontale sprekker langs denne delen av tunneltraseen, selv 
om de ikke er spesielt framtredende. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett 1 
og 2 vil disse sprekkene kunne føre til utfall i heng og vederlag. 
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Julbøen – Mordalen vest (lokalitet 17), profil 30 350 - 31 360 i Julakslatunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder fire sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.2): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring SSØ-NNV og fall 55-90° mot 
VSV eller 65-90° mot ØNØ; dvs. 150-175°/55-90° eller 330-345°/65-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring NØ-SV og fall 35-70° mot SØ; dvs. 35-85°/35-
70°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring NØ-SV og fall 60-85° mot NV; dvs. 
210-230°/60-85°. 

4) Sprekkesett 4 (S4): Sprekker med strøk omkring Ø-V og fall 75-90° mot S eller 30-90° 
mot N; dvs. 85-100°/75-90° eller 265-280°/35-90°. 

 

 

Figur 4.2. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 166 stk.) 
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I tillegg er det registrert vilkårlige sprekker som ikke er tolket å tilhøre noe bestemt 
sett. 

Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (60-80°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene, som til dels er observert å være noe 
gjennomsettende, kan medføre spirdannelse i hengen og i vederlaget når de opptrer 
i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon, danner liten 
vinkel med tunnelen langs denne strekningen (20-30°). Sprekkene er til dels 
observert å være noe gjennomsettende, og kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. Også i veggene kan disse sprekkene medføre avløste 
flak, slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med relativt stor vinkel i forhold til 
tunnelaksen (40-60°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre 
spirdannelse i hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre 
sprekker. 

Sprekkesett 4 danner liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°). 
Dette kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan 
disse sprekkene føre til avløste flak, slik at det kan bli behov for å sikre veggene 
nært fram mot stuff under driving. 
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Mordalen - Kringstadnakken øst (lok. 8 og 10), profil 32 350 - 33 800 i 
Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder tre sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.3): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 80-
90° mot VSV eller 80-90° mot ØNØ; dvs. 150-160°/80-90° eller 330-340°/80-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring ØNØ-VSV og fall 45-80° mot SSØ; dvs. 60-
90°/45-80°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SSØ-NNV og fall 60-80° mot VSV; 
dvs. 155-170°/60-80°. 

 

 
Figur 4.3. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 128 stk.) 
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Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (70-90°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene, som til dels er observert å være noe 
gjennomsettende, kan medføre spirdannelse i hengen og i vederlaget når de opptrer 
i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner liten 
vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er observert å 
være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i 
heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, slik at det kan bli 
behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving.  

Sprekkesett 2 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (70-90°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene, som til dels er observert å være noe 
gjennomsettende, kan medføre spirdannelse i hengen og i vederlaget når de opptrer 
i kombinasjon med andre sprekker. 
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Kringstadnakken øst – Mekelva (lokalitet 9, 11 og 12), profil 33 800 - 35 400 i 
Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder tre sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.4): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring NNØ-SSV og steilt fall 80-
90° mot ØSØ eller 70-90° mot VNV; dvs. 005-020°/80-90°eller 185-200°/70-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring ØNØ-VSV og fall 45-85° mot SSØ; dvs. 65-
90°/45-85°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 80-90° mot 
VSV eller 75-90° mot ØNØ; dvs. 160-170°/80-90° eller 340-350°/75-90°. 

 

 
Figur 4.4. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 163 stk.) 
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I tillegg er det registrert vilkårlige sprekker som ikke er tolket å tilhøre noe bestemt 
sett. 

Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (60-80°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon, danner svært 
liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er observert 
å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i 
heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, slik at det kan bli 
behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med stor vinkel i forhold til tunnelaksen 
(50-70°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 
  



 E39 Ålesund -Molde. Ingeniørgeologisk rapport for tunneler Julbøen-Molde til reguleringsplan 40053-GEOL-R01 
_________________________________________________________________________________ 

 

Fagressurser Utbygging – Geofag 
Side 44 av 103 

Mekskaret – Meknakken (lokalitet 6 og 13), profil 35 400 - 36 200 i 
Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder tre sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.5): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring SØ-NV og steilt fall 70-90° 
mot SV eller 70-90° mot NØ; dvs. 130-145°/70-90° eller 320-340°/70-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring Ø-V og fall 40-85° mot S; dvs. 75-100°/40-85°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring N-S og steilt fall 75-90° mot Ø eller 
70-90° mot V; dvs. 000-015°/75-90° eller 165-195°/70-90°. 

 

 

Figur 4.5. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 69 stk.) 
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I tillegg er det registrert vilkårlige sprekker som ikke er tolket å tilhøre noe bestemt 
sett. 

Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (60-70°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon, danner svært 
liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er observert 
å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i 
heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, slik at det kan bli 
behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med stor vinkel i forhold til tunnelaksen 
(80-90°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 
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Nakkan/Trastadlia (lokalitet 14), profil 36 200 – 36 800 i Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder tre sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.6): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring N-S og steilt fall 75-90° mot 
Ø eller 75-90° mot V; dvs. 350-005°/75-90° eller 170-185°/75-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring Ø-V og fall 45-80° mot S; dvs. 65-100°/45-80°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 80-90° mot 
VSV eller 60-90° mot ØNØ; dvs. 155-165°/80-90° eller 335-350°/60-90°. 

 

 

Figur 4.6. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 80 stk.) 
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Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (80-90°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner 
svært liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er 
observert å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, 
slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med stor vinkel i forhold til tunnelaksen 
(70-90°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 
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Trastadlia – Bjørsetelva (lokalitet 1 – 5), profil 36 800 – 37 800 i Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder fire sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.7): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring NNØ-SSV og steilt fall 80-
90° mot ØSØ eller 70-90° mot VNV; dvs. 005-025°/80-90° eller 185-205°/70-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring ØNØ-VSV og fall 45-90° mot SSØ eller 70-90° 
mot NNV; dvs. 65-90/45-90° eller 245-265°/70-90°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 75-90° mot 
VSV eller 75-90° mot ØNØ; dvs. 160-175°/75-90° eller 340-000°/75-90°. 

4) Sprekkesett 4 (S4): Sprekker med strøk omkring SØ-NV og fall 50-85° mot NØ; dvs. 
280-340°/50-85°. 

 

 

Figur 4.7. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 337 stk.) 
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Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (70-80°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner 
svært liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er 
observert å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, 
slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med stor vinkel i forhold til tunnelaksen 
(70-80°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 4 danner 30-40° vinkel med tunnelen langs denne strekningen. Dette 
kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse 
sprekkene føre til avløste kiler ved kombinasjon med sprekkesett 1 og 3. 

Det forekommer subhorisontale sprekker langs denne delen av tunneltraseen, selv 
om de ikke er spesielt framtredende. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett 1 
og 2 vil disse sprekkene kunne føre til utfall i heng og vederlag. 
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Bjørsetelva - Moldeelva (lokalitet 18 – 21), profil 37 800 – 39 050 i 
Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder fire sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.8): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring NØ-SV og fall 60-80° mot 
NV; dvs. 215-235°/60-80°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring ØNØ-VSV og fall 40-85° mot SSØ; dvs. 65-
90°/40-85°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring SSØ-NNV og steilt fall 65-90° mot 
VSV eller 75-90° mot ØNØ; dvs. 145-170°/65-90° eller 335-350°/75-90°. 

4) Sprekkesett 4 (S4): Sprekker med strøk omkring SØ-NV og steilt fall 70-90° mot NØ; 
dvs. 315-340°/70-90°. 

Figur 4.8. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
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omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 197 stk.) 

Sprekkesett 1 danner 40-50° vinkel med tunnelen langs denne strekningen. Disse 
sprekkene kan medføre spirdannelse i heng og vederlag. I vegger kan de når de 
opptrer i kombinasjon med andre sprekker. I veggene kan disse sprekkene føre til 
avløste kiler ved kombinasjon med sprekkesett 2 og 3 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner 
svært liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er 
observert å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, 
slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Sprekker i sett 3 vil ha gunstig orientering med stor vinkel i forhold til tunnelaksen 
(60-80°) langs denne delen av traseen. Disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 4 danner 50-60° vinkel med tunnelen langs denne strekningen. Dette 
kan gi potensiale for utfall og spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse 
sprekkene føre til avløste kiler ved kombinasjon med sprekkesett 1 og 3. 

Det forekommer subhorisontale sprekker langs denne delen av tunneltraseen, selv 
om de ikke er spesielt framtredende. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett 1 
og 2 vil disse sprekkene kunne føre til utfall i heng og vederlag. 
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Moldeelva – Langmyrvegen (lokalitet 22 og 23), profil 39 050 - 39 900 i 
Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder to sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.9): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring NNØ-SSV og steilt fall 65-
90° mot ØSØ eller 80-90° mot VNV; dvs. 005-025°/65-90° eller 185-205°/80-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring Ø-V og fall 60-80° mot S; dvs. 80-100°/60-80°. 

 

 
Figur 4.9. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 28 stk.)  
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Sprekkesett 1 danner stor vinkel med tunnelen langs denne strekningen (60-80°). 
Vinkelen er gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i hengen og i 
vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner 
svært liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er 
observert å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, 
slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

  



 E39 Ålesund -Molde. Ingeniørgeologisk rapport for tunneler Julbøen-Molde til reguleringsplan 40053-GEOL-R01 
_________________________________________________________________________________ 

 

Fagressurser Utbygging – Geofag 
Side 54 av 103 

Fuglset – Frænavegen (lokalitet 24), profil 39 900 – 40 600 i Kringstadnakktunnelen 

Sprekkeregistreringene i terrenget over traseen antyder tre sprekkesett (se 
sprekkerose og polplott i Figur 4.10): 

1) Sprekkesett 1 (S1): Sprekker orientert med strøk omkring N-S og steilt fall 60-90° mot 
Ø eller 75-90° mot V; dvs. 350-020°/60-90° eller 190-210°/75-90°. 

2) Sprekkesett 2 (S2/f): Representerer i hovedsak sprekker langs bergets foliasjon. 
Sprekker orientert med strøk omkring ØNØ-VSV og fall 55-75° mot ØSØ; dvs. 65-
90°/55-75°. 

3) Sprekkesett 3 (S3): Sprekker med strøk omkring Ø-V og fall 35-55° mot N; dvs. 260-
290°/35-55°. 

 

Figur 4.10. Sprekkerose (øverst) og polplott (nederst) for sprekkeregistreringer i bergblotninger/bergskjæringer 
omkring vestre del av tunneltraseen. Sprekkerosen viser alle observasjoner. Polplottet viser projeksjon av polene 
til alle sprekkeregistreringene (totalt 105 stk.)  
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Sprekkesett 1 danner 40-60° vinkel med tunnelen langs denne strekningen. 
Vinkelen er relativt gunstig, men disse sprekkene kan medføre spirdannelse i 
hengen og i vederlaget når de opptrer i kombinasjon med andre sprekker. I veggene 
kan disse sprekkene føre til avløste kiler ved kombinasjon andre sprekker. 

Sprekkesett 2, som for en stor del representerer bergartenes foliasjon,  danner 
svært liten vinkel med tunnelen langs denne strekningen (0-20°), og er til dels er 
observert å være noe gjennomsettende. Disse kan gi potensiale for utfall og 
spirdannelse i heng/vederlag. I veggene kan disse sprekkene føre til avløste flak, 
slik at det kan bli behov for å sikre veggene nært fram mot stuff under driving. 

Det forekommer subhorisontale sprekker langs denne delen av tunneltraseen, selv 
om de ikke er spesielt framtredende. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett 1 
og 2 vil disse sprekkene kunne føre til utfall i heng og vederlag. 

4.4 Svakhetssoner 

Det er registrert 25 lineamenter i terrenget over tunneltraseer ved befaring og ved 
hjelp av kartstudie, som også er omtalt i kapittel 3.4.3. Disse er inntegnet i 
ingeniørgeologisk kart med tilsynelatende fall og mektighet. Forkastninger, 
foldninger, intrusjoner etc. medfører at sprekke- og svakhetssoner kan inntreffe 
andre steder og med en annen mektighet enn forutsatt basert på observasjoner på 
overflaten. 

I bergmasse med høy oppsprekking eller dårlig stabilitet kan det inntreffe bore- og 
ladevansker. Bore- og ladevansker gjelder spesielt under forhold med leire og mye 
vann. Dette kan forekomme i forbindelse med eventuelle svakhetssoner i tunnelen. 

For Julakslatunnelen er det flere langsgående sprekkesoner med bredde over 10 m. 
Dette kan være utfordrende og føre til tyngre sikring over et lengre strekning. 
Tunnelen kan forventes å komme i kontakt med de fleste av de antatte 
svakhetssonene. Disse er vist i vedlegg 4 og på ingeniørgeologisk kart (tegning 
V002-V014) der tolket forløp mot dypet også er vist på lengdeprofil. Det tas noe 
forbehold om antallet svakkhetssoner da uforutsette soner, som ikke er observert 
under feltkartlegging, ikke kan utelukkes. 

Under istiden har bevegelsesretningen for isbreen i hovedsak vært mot vest, noe 
som kan ha medført at svakhetssoner med retning øst-vest er overeksponert.  

Nedenfor er gitt en vurdering (tolkning) av hver enkelt svakhetssone (se også 
tegning V002-V014). 
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4.4.1 Julakslatunnelen 
Sone 1 – ca. profil 30 075 – 30 120  

Som beskrevet i kapittel 3.4.3 er sonen sammensatt av flere parallelle mindre soner 
med mektighet mindre enn ca. 1 meter, og består typisk av åpne og 
gjennomsettende sprekker som faller sammen sprekkesett 3, med strøk/fall N275-
290°/50°NNØ. På grunnlag av topografi/lineament anslås at sonene kan påtreffes i 
tunnelnivå mer enn 100 m lenger øst enn der de er registrert i terrenget. Dette kan 
være et parti med vekslende bergkvalitet over en 50-100 m lang strekning i 
tunnelen. Sonen kommer ut i terrenget i et svært bratt og ulendt område. Den 
mulige sonen krysser tunneltraseen med spiss vinkel og vil kunne berøre tunnelen 
over en lang strekning dersom den er gjennomsettende. Bergoverdekningen der 
sonen krysser tunneltraseen er 100 m, og både sonens forløp og beskaffenhet i 
tunnelnivå er svært usikker. Erfaringsmessig vil svakhetssoner kunne bli smalere og 
få bedre bergmassekvalitet mot dypet. På det ingeniørgeologiske lengdeprofilet og i 
vurderingene av bergmassekvalitet er det imidlertid antatt at sonen fortsetter helt 
ned i tunnelnivå. Lenden på partiet i tunnelen som kan bli berørt av mindre soner 
anslås å være opptil 100 m, der bergmassekvaliteten antas å variere mellom middels 
god til svært dårlig (klasse C til E), se tabell 4.1. Det kan forventes tett oppsprukket 
berg med markerte sprekker/slepper i sonen(e) og noe forvitring i den dårligste 
sonen. Sonen(e) kan være utfordrende mht. stabilitet heng og vederlag. 

Sone 2 – ca. profil 30 110 – 30 120  

Som beskrevet i kapittel 3.4.3 framstår den antatte sonen som markert lineament i 
terrenget med retning NØ-SV, dvs. den krysser tunnelen med ca. 45° vinkel, og med 
antatt vertikalt evt. steilt fall mot SØ. Det er vegetasjons-/løsmassedekke i 
forsenkningen, så nøyaktig beliggenhet av sonen, samt sonens bredde og 
beskaffenhet er usikker. Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med 
bredde på 5-10 m. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte 
sprekker/slepper i sonen samt noe forvitret og knust berg på det dårligste partiet i 
sonen. Q-verdi i sonen anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E (dårlig til 
svært dårlig berg, se tabell 4.1). Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet heng og 
vederlag. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig, men den kan likevel gi 
utfordring mht. stabilitet i heng og vederlag på ca.40 % lengre strekning enn 
sonebredden. 

Sone 3 – ca. profil 30 150 – 30 660  

Markert søkk i terrenget, der sonens utgående i dagen har bredde opp mot  
10-15 m. Sonen har strøk/fall N100°/80°SSV. I vest krysser sone 3 med sone 4. Mot 
øst kan sonen følges til et krysningspunkt mellom sone 3, 5, 6 og 7, hvor sone 3, 5 
og 6 tilsynelatende går sammen. Sonen er kartlagt i felt. Det er vegetasjon i 
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forsenkningen med vegetasjons-/løsmassedekke, så nøyaktig beliggenhet av sonen, 
samt sonens bredde og beskaffenhet er usikker. Sonen er antas å være en svakhets-
/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Det kan forventes skifrig eller tett 
oppsprukket berg med enkelte markerte sprekker/slepper i sonen. Q-verdi i sonen 
anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, se tabell 4.1). I 
områder mellom kryssende soner 4 og 6 forventes forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet heng og 
vederlag. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er ugunstig (dvs. krysser med svært 
liten vinkel), noe som kan gi utfordring mht. stabilitet i heng og vederlag på en 
vesentlig lengre strekning enn sonebredden. 

Sone 4 – ca. profil 30 160 – 30 180  

Markert søkk i nordøst-sørvestlig retning. Krysser vestlig ende av sone 3 og går 
sammen med sone 2 i sørvestlig ende. Sonens utgående i dagen har bredde 5- 
10 m. Den er antatt å ha steilt fall (~80°) mot sørøst. Sonen er kartlagt i felt. 

Nøyaktig beliggenhet av sonen kan ikke observeres pga. vegetasjon. Sonen er antas 
å være en svakhetsesone med bredde 5-10 m. Sone 4 krysser sone 3 i tunneltraseen 
slik at forholdene kan være noe komplekse. Det forventes forvitret og knust berg på 
det dårligste partiet der tunnelen krysser sonen, evt. skifrig eller tett oppsprukket 
berg med enkelte markerte sprekker/slepper i sonen. Q-verdi i sonen anslås i 
hovedsak å ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E (dårlig til svært dårlig berg, se 
tabell 4.1), men på ei kort strekning kan bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) 
forekomme. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er noe gunstig, og gi utfordring mht. 
stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som utgjør det doble av sonebredden. 
Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet i hele profilet. 

Sone 5 – ca. profil 30 150 – 30 660 

Markert søkk som ligger parallelt til sone 3. Lik bredde og orientering som sone 3, 
dvs. bredde opp mot 10-15 m og orientering N100°/80°S. Sonen er kartlagt i felt. 
Det er vegetasjon i forsenkningen med vegetasjons-/løsmassedekke, så nøyaktig 
beliggenhet av sonen, samt sonens bredde og beskaffenhet er usikker. Sonen er 
antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 10-15 m. Det kan forventes 
skifrig eller tett oppsprukket berg med enkelte markerte sprekker/slepper i sonen. 
Q-verdi i sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, 
se tabell 4.1). I områder mellom kryssende soner 4 og 6 forventes forvitret og knust 
berg på det dårligste partiet i sonen. Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet i 
heng og vederlag. 
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Sonen kan påvirke samme strekning som sone 3, men det avhenger av fallet til 
sonen. Den ligger sør for traseen, og kommer sannsynligvis ikke i kontakt med 
tunnelen. Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er ugunstig, så dersom den 
påtreffes i tunnelen kan den gi utfordring mht. stabilitet i heng og vederlag på en 
vesentlig lengre strekning som sonebredden. 

Sone 6 – ca. profil 30 630 – 30 660 

Markert lineament i nordvestlig-sørøstlig retning, der utgående i dagen har bredde 
10-15 m, se vedlegg 4. Parallelle og tilsvarende markerte lineamenter er registrert 
både nord og sør for sonen i en avstand på ca. 200-250 meter. Krysser sone 3 og 7 
i et felles krysningspunkt. Antatt å ha steilt fall. 

Nøyaktig beliggenhet av sonen kan ikke observeres pga. vegetasjon. Sonen er antas 
å være en svakhetsesone med bredde 10-15 m. Sone 6 krysser sone 3 i 
tunneltraseen slik at slik at forholdene kan være noe komplekse. Det forventes 
forvitret og knust berg på det dårligste partiet der tunnelen krysser sonen, evt. 
skifrig eller tett oppsprukket berg med enkelte markerte sprekker/slepper i sonen. 
Q-verdi i sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E (dårlig 
til svært dårlig berg, se tabell 4.1), men på ei kort strekning kan bergmasseklasse F 
(ekstremt dårlig berg) forekomme. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er noe ugunstig, slik at den kan påvirke 
stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som utgjør det doble av sonebredden. 
Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet i hele profilet. 

Sone 7 – ca. profil 30 800 – 30 830 

Markert søkk i nordøst-sørvestlig retning, parallelt til sone 4. Sonens utgående i 
dagen har bredde 5-10 m. Den er antatt å ha steilt fall (~80°) mot sørøst, og krysser 
sone 3 og 6 i et felles krysningspunkt. Tre parallelle mindre lineamenter er registrert 
nord og sør for sonen. 

Det er vegetasjons-/løsmassedekke i forsenkningen, så nøyaktig beliggenhet av 
sonen, samt sonens bredde og beskaffenhet er usikker. Sonen er antas å være en 
svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Det kan forventes tett oppsprukket 
berg med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet. Q-verdi i sonen anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.1), men på ei kort strekning kan 
bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) være tilfelle. Sonen kan være utfordrende 
mht. stabilitet heng og vederlag. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er ugunstig, slik at den kan gi 
utfordring mht. stabilitet i heng og vederlag på en strekning som tilsvarer 2 - 3 
ganger sonebredden. 
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Sone 8 – ca. profil 31 105 – 31 115 
Lineament i nord-sørlig retning. Avtar i mektighet mot sør. Antatt å ha steilt fall.  

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Det kan 
forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i sonen. Q-verdi i 
sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, se tabell 
4.1). 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig, den kan likevel føre til noe 
dårlig stabilitet i heng og vederlag på tilsvarende strekning som sonebredden. 

Sone 9 – ca. profil 31 690 – 31 710 
Markert regionalt lineament fra Mordalen i vest og Bjørsettjørna i øst. Trolig stor 
mektighet. Sonen går utenom tunnelene. 

4.4.2 Kringstadnakktunnelen 

Sone 10 – ca. profil 32 350 – 32 370 

Markert SV-NØ gående lineament inn mot sørsiden av Mordalen like vest for 
Haukabøelva. Ligger tilnærmet parallelt med lineament 11, og har retning mot 
starten av Kringstadnakktunnelen. Sonen går ser ut for å dø ut like sør for vestre 
tunnelpåhugg til Kringstadnakktunnelen, og kommer sannsynligvis ikke borti 
tunnelen. 

Sone 11 – ca. profil 33 350 – 33 375 

Markert regionalt lineament langs Haukabøelva i sør mot Langvatnet i nord. Trolig 
stor mektighet. Sonen er kartlagt i felt. 

Sonen følger omtrent elveleiet på sørsiden av tunneltraseen opp til der 
tunneltraseen krysser elva. Unntaksvis kan den gå utenom elveleiet der elva svinger. 
Nord for tunneltraseen ser det ut for at sonen fortsetter på vestsiden av elven. 
Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med 10-20 m bredde. Det 
forventes skifrig eller tett oppsprukket berg med enkelte markerte sprekker/slepper 
i sonen. Det kan også forekomme forvitret og knust berg på det dårligste partiet der 
tunnelen krysser sonen. Q-verdi i sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 0,1 
dvs. klasse D til E (dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort 
strekning kan bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) forekomme. 

To seismikkprofil (P11-1 og P11-3, utført av Impakt AB) krysser elveløpet og viser 
seismikkhastighet mellom 3000 og 4000 m/s på 10 m og 18 m lange strekninger, 
se vedlegg 3. De målte hastighetene indikerer bergmasseklasse E - F. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er noe ugunstig. Sonen gi noen 
utfordringer mht. stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som utgjør 1,5 – 2 
ganger sonebredden. Sentralt i sonen kan dette gjelde stabiliteten i hele profilet. 
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Erfaring fra driving av Haukabøtunnelen og Nakketunnelen, på hver sin side av elva 
(dagsone over elva), tilsier at svakhetssoner i området typisk følger foliasjonen og 
består av lag med leire, glimmer og bergartsfragmenter. Sideberget er ofte av bra 
kvalitet. Sleppematerialet ble testet og var stort sett middels til lite aktiv/inaktiv, 
foruten en større sone hvor leira var meget aktiv. 

Sone 12 – ca. profil 34 060 – 34 070 

Markert lineament nord-sørlig retning. Sonens utgående i dagen bøyer mot vest, 
noe som antyder at den har steilt fall mot vest. Det er usikkert om sonen fortsetter 
så langt nord at den krysser tunneltraseen 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, 
se tabell 4.2). 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig, men den kan likevel føre til 
noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på tilsvarende strekning som sonebredden. 

Sone 13 – ca. profil 34 425– 34 440 

Markert lineament parallelt til nr. 12. Antatt steilt fall mot vest. 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 10-15 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett oppsprukket berg 
med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Q-verdi anslås å ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort strekning kan 
bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) være tilfelle. Sonen kan være utfordrende 
mht. stabilitet heng og vederlag. 

Orienteringen av sonen er gunstig, men den kan likevel føre til noe dårlig stabilitet i 
heng og vederlag på tilsvarende strekning som sonebredden. 

Sone 14 – ca. profil 34 885– 34 900 

Lineament i nordøst-sørvestlig retning som skjærer dalsiden fra Mekvatnet til 
fjorden. Antatt vertikalt eller steilt fall mot sørøst. 

Sonen antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på ca. 10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett oppsprukket berg 
med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Q-verdi anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort strekning kan 
bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) forekomme. Sonen kan være utfordrende 
mht. stabilitet heng og vederlag. 
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Sone krysser tunneltraseen med ca. 45° vinkel, noe som ansees å være gunstig, men 
den kan likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på 12-15 m lang 
strekning. 

Sone 15 – ca. profil 34 945– 34 955 

Markert, antatt vertikalt lineament i nord-sørlig retning ved utløpet av Mekvatnet. 
Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett oppsprukket berg 
med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Q-verdi anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2). Sonen kan være utfordrende mht. 
stabilitet heng og vederlag. 

Seismikkprofil P12-1 (utført av Impakt AB) krysser utløpet fra Mekvatnet og viser 
seismikkhastighet på 5100 m/s på en 24 m lang strekning, se vedlegg 3. Den målte 
hastigheten indikerer bergmasseklasse A/B – C, som er bedre enn antatt. 

Orienteringen av sonen er gunstig, men den kan likevel føre til noe dårlig stabilitet i 
heng og vederlag på tilsvarende strekning som sonebredden. 

Dersom sonen er vannførende er det spesielt viktig å injisere berget før tunnelen 
drives gjennom for å unngå så store lekkasjer at vannstanden i Mekvatnet påvirkes. 

Sone 16 – ca. profil 34 970– 34 985 

Sone som følger utløpet fra Mekvatnet ned til Mekelva. Orienteringen er målt til 
N110°/55°. Sonen er kartlagt i felt. 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på ca. 5 m. Sonens 
utgående følger langs bekken ned fra Mekvatnet, men delvis utenfor bekkeløpet 
hvor sonen er dekket av vegetasjon, slik at nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det 
kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i sonen. Q-
verdi anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, se tabell 
4.2). 

Seismikkprofil P12-1 (utført av Impakt AB) som krysser utløpet fra Mekvatnet viser 
seismikkhastighet på 5300 m/s der det krysser antatt sone, se vedlegg 3. Den målte 
hastigheten indikerer bergmasseklasse A/B, som er bedre enn antatt. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er noe ugunstig (dvs. danner spiss 
vinkel), slik at den kan føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på en 
strekning tilsvarende det 2 – 3 ganger sonebredden. 

Sone 17 – ca. profil 35 270– 35 280 

Mindre linemanet, antatt vertikalt i nordøst-sørvestlig retning. 
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Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D – E (dårlig til 
svært dårlig berg, se tabell 4.2). 

Seismikkprofil P12-1 (utført av Impakt AB)  krysser antatt sone og viser 
seismikkhastighet på 3500 m/s på en 4 m lang strekning, se vedlegg 3. Den målte 
hastigheten indikerer bergmasseklasse E. 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig, men den kan likevel føre til 
noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 30-40% mer 
enn sonebredden. 

Sone 18 – ca. profil 35 660– 35 680 

Lineament som følger Mekdalen i nordøst-sørvestlig retning. Lineamentet kan 
følges videre mot nordøst og ligger parallelt til andre større regionale lineamenter. 
Antatt vertikalt fall og har trolig stor mektighet. Sonen er kartlagt i felt.  

Seismikkprofil P12-2 (utført av Impakt AB) krysser antatt sone og viser 
seismikkhastighet på 3300-3500 m/s på tre strekninger med til sammen ca. 28 m 
lengde fordelt på ca. 165 m, se vedlegg 3. De målte hastighetene indikerer 
bergmasseklasse E. 

Sonen antas å bestå av parallelle svakhets-/sprekkesoner med til sammen 15-25 m 
bredde. Sonens utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett 
oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust 
berg på det dårligste partiet i sonen. Q-verdi i sonen anslås ligge mellom 4 og 0,1 
dvs. klasse D til E (dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort 
strekning kan bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) forekomme. Sonen kan være 
utfordrende mht. stabilitet heng og vederlag. 

Sonen(e) krysser tunneltraseen med ca. 45° vinkel, noe som ansees å være gunstig, 
men den kan likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på opptil 30 m 
lang strekning. 

Sone 19 – ca. profil 36 195– 36 205 

Lineament i nordvestlig-sørøstlig retning med antatt vertikalt fall. 

Sonen antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde ca. 10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett oppsprukket berg 
med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Q-verdi anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort strekning kan 
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bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) forekomme. Sonen kan være utfordrende 
mht. stabilitet heng og vederlag. 

Sone krysser tunneltraseen med ca. 60° vinkel, noe som ansees å være gunstig, men 
den kan likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som 
tilsvarer 20% mer enn sonebredden. 

Sone 20 – ca. profil 36 905– 36 915 

Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning med antatt vertikalt fall. Parallell med nr. 
21 og 22. 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi i sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig 
berg, se tabell 4.2). 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig (ca. 45°), men den kan 
likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 
40% mer enn sonebredden. 

Sone 21 – ca. profil 37 290– 37 300 

Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning med antatt vertikalt fall. Parallell med nr. 
20 og 22. 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på 5-10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, 
se tabell 4.2). 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig (ca. 50°), men den kan 
likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 
30 % mer enn sonebredden. 

Sone 22 – ca. profil 37 600– 37 610 

Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning langs Bjørsetelva, se vedlegg 4. Parallell 
med linemanet nr. 21. Antatt vertikalt fall. Sonen er kartlagt i felt.  

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på ca. 5 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi i sonen anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig 
berg, se tabell 4.2). 
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Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig (ca. 40°), men den kan 
likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 
50 % mer enn sonebredden. 

Sone 23 – ca. profil 38 095– 38 105 

Lineament i nordøstlig-sørvestlig retning med antatt vertikalt fall. Parallell med nr. 
20-22. 

Sonen er antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde på ca. 10 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon slik at nøyaktig lokalisering er noe 
usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte sprekker/slepper i 
sonen. Q-verdi anslås i hovedsak å ligge mellom 4 og 1 dvs. klasse D (dårlig berg, 
se tabell 4.2). 

Orienteringen av sonen i forhold til tunnelen er gunstig (ca. 40°), men den kan 
likevel føre til noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 
50 % mer enn sonebredden. 

Sone 24 – ca. profil 38 450– 38 460 

Lineament i nordøstlig-sørvestlig med antatt vertikalt fall. 

Sonen antas å være en svakhets-/sprekkesone med bredde ca. 20 m. Sonens 
utgående i dagen er dekket av vegetasjon. Det kan forventes tett oppsprukket berg 
med markerte sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det 
dårligste partiet i sonen. Q-verdi anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E 
(dårlig til svært dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort strekning kan 
bergmasseklasse F (ekstremt dårlig berg) forekomme. Sonen kan være utfordrende 
mht. stabilitet heng og vederlag. 

Sone krysser tunneltraseen med gunstig vinkel (ca. 70°), men den kan likevel føre til 
noe dårlig stabilitet i heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer 10-15% mer 
enn sonebredden. 

Sone 25 – ca. profil 39 175– 39 190 

Markert lineament i nord-sørlig retning langs Moldeelva med antatt vertikal fall. 
Sonen er kartlagt i felt. 

Seismikkprofil P13-1 (utført av Impakt AB) krysser antatt sone og viser 
seismikkhastighet på 3000-3500 m/s på tre strekninger med til sammen ca. 25 m 
lengde fordelt på ca. 157 m, se vedlegg 3. De målte hastighetene indikerer 
bergmasseklasse E. De lave hastighetene er målt ca. 20 m øst for Moldeelva og  
90-115 m vest for Moldeelva. 

Sonen antas å bestå av parallelle svakhets-/sprekkesoner med til sammen ca. 20 m 
bredde i tunnelnivå. Sonens utgående antas i hovedsak å følge langs Moldeelva, 
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men delvis utenfor elveløpet hvor sonen er dekket av vegetasjon, slik at nøyaktig 
lokalisering er noe usikker. Det kan forventes tett oppsprukket berg med markerte 
sprekker/slepper i sonen og noe forvitret og knust berg på det dårligste partiet i 
sonen. Q-verdi anslås ligge mellom 4 og 0,1 dvs. klasse D til E (dårlig til svært 
dårlig berg, se tabell 4.2), men på ei kort strekning kan bergmasseklasse F 
(ekstremt dårlig berg) forekomme. Sonen kan være utfordrende mht. stabilitet heng 
og vederlag. 

Sone krysser vinkelrett på tunneltraseen, og den kan føre til noe dårlig stabilitet i 
heng og vederlag på ei strekning som tilsvarer sonebredden. 

4.5 Bergmasseklassifisering 

Sprekkemønster og svakhetssoner vil ha størst betydning for tunneldriving og 
bergsikring. 

For å kunne stipulere sikringsbehovet, må bergmassen klassifiseres. Grunnleggende 
er Q-systemet som bruker 6 ulike parametere. Disse beskriver oppsprekkingsgrad, 
friksjonsforhold langs sprekker og spenningsforhold (ref. 15). 

Sprekkesystemer som har liten vinkel til tunnelaksen eller er parallell til den, vil 
kunne medføre redusert stabilitet og dermed større sikringsmengde enn 
bergmassekvaliteten tilsier. I hvor stor grad stabiliteten påvirkes, vil avhenge av 
sprekketettheten. Hvis sprekkesystemene har steilt fall og strøkretning nær parallelt 
tunnelaksen, kan de påvirke stabiliteten i veggene. Horisontale sprekkesystemer vil 
kunne påvirke stabiliteten i hengen. 

Kartlegging under tunneldrivingen er nødvendig for å dokumentere hvordan 
forholdene i tunnelen faktisk er. Endelig sikringsomfang fastsettes på grunnlag av 
kartlegging utført på stuff. 

4.6 Bergmassekvalitet 

Generelt forventes bergmassekvaliteten å være middels god til god i områdene der 
berget ikke er omvandlet/forvitret eller påvirket av sterke tektoniske påkjenninger. 

Som følge av tektoniske påkjenninger forekommer enkelte bruddsoner, som nevnt 
under kapittel 4.4, hvor bergmassen til dels er sterkt oppsprukket (svakhetssoner). I 
tillegg vil bergmassen stedvis være påvirket av omvandling/forvitring i noen av 
sonene. Dette medfører at det finnes soner med sterkt oppsprukket eller knust 
bergmasse, som også kan inneholde leirmaterialer i form av spekkefylling og/eller 
belegg på sprekker. Forvitringen har medført at berget kan være oppsmuldret i 
soner. Det kan også finnes soner med mer skifrig bergmasse. 
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Nær tunnelpåhuggene kan det være «dagfjellsoner» med noe forvitret og 
oppsprukket bergmasse. Åpne sprekker fylt med jord eller med rustbelegg kan også 
forekomme nær bergoverflaten. 

4.6.1 Bergartens innvirkning på bergmassekvaliteten 

Berggrunn med hovedsakelig granittiske gneiser vil erfaringsmessig ha en middels 
til god bergmassekvalitet. I bergartene kan det være innslag av svake glimmerlag. 
Dersom gneisen skulle være markert lagdelt på grunn av hyppige glimmerlag kan 
det forekomme åpne og til dels plane sprekker/slepper som danner flak med glatte 
sprekkeplan. Enkelte slike lag kan observeres i bergskjæring langs skogsbilvegen i 
Trastalia, mellom Mekelva og Bjørsetelva. 

Ved slak foliasjon kan tilsvarende forhold føre til utfall av flak i heng, og behov for 
systematisk bolting etter hver salve for å holde lagene sammen. Det vurderes likevel 
at oppsprekkingsmønster og svakhetssoner vil ha større betydning for tunneldriving 
og bergsikring enn bergartene i seg selv. 

På bakgrunn av det berggrunnsgeologiske kartet samt feltobservasjoner antas at det 
meste av tunnelen kommer til å gå gjennom diorittisk til granittisk gneis, og da 
hovedsakelig med strukturer som gjør at den kan benevnes båndgneis, øyegneis og 
sliregneis. I tillegg observeres partier med migmatitt øyegneis. 

Bergartsgrensene mellom de ulike gneisvariantene er ikke kartlagt i detalj i felt fordi 
bergartene anses å ha forholdsvis like egenskaper med tanke på stabilitet i tunnelen 
og for driving, til tross for noe ulik struktur. 

4.6.2 Forventet bergmassekvalitet i tunnelen 

Oversikt over antatte Q-verdier og bergmasseklasser på tunnelnivå langs de 
planlagte tunnelene er vist i tabell 4.1 og 4.2. Verdiene er en ingeniørgeologisk 
tolkning basert på observasjoner i felt, antatte Q-verdier, samt vurderinger av 
bergmassen og forholdene for tunneldriving. 

Det presiseres at klassifiseringen i Tabell 4.1 og 4.2 er en tolkning av de mest 
sannsynlige forholdene basert på eksisterende grunnlag. Svakhetssoner kan bli 
smalere og få bedre bergmassekvalitet mot dypet, og de kan også opphøre før de 
treffer tunnelnivå. Bergmassekvaliteten i tunnelnivå vil dermed kunne være bedre 
enn antatt, men også det motsatte kan være vise seg å være tilfellet. 

Ved påhugg generelt er Q-verdien antatt 1-2. Tunnel utenom svakhetssoner har 
antatt Q-verdi 4-40. I kjernen av svakhetssoner er antatt Q-verdi >0,1. 
Erfaringsmessig er det en gradvis overgang fra svakhetssoner til godt berg. Ifølge 
ingeniørgeologisk sluttrapport for Haukabøtunnelen og Nakketunnelen var derimot 
sideberget til svakhetssonene ofte av god kvalitet (ref. 31). 
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Tabell 4.1: Antatte Q-verdier og fordeling i tunnelnivå for Julakslatunnelen (lengde  
1370 m, profil 30 000-31 350). 

Q-verdi >10 4-10 1-4 0,1-1 0,01–
0,1 

<0,01  

Bergmasse-
klasse 

A/B 
God til 

ekstremt god 

C 
Middels 

D 
Dårlig 

E 
Svært 
dårlig 

F 
Ekstremt 

dårlig 

G 
Eksepsjonelt 

dårlig 

 

Profil Lengde i bergklasser A-G Merknad 
30 000 – 30 075 40 m 25 m 10 m    Påhuggsområde i 

starten 

30 075 – 30 120    15 m 20 m 10 m  To svakhetssoner 
på strekningen,  
nr. 1 og 2 

30 120 – 30 150  30 m       

30 150 – 30 660 150 m 200 m 100 m 45 m 15 m  Flere svakhets-
soner på 
strekningen,  
nr. 3 – 6 

30 660 – 30 800 60 m 70 m 10 m     

30 800 – 30 830   10 m 10 m 10 m  Svakhetssone,  
nr. 7 

30 830 – 31 105 250 m 25 m      

31 105 – 31 115   10 m    Svakhetssone,  
nr. 8 

31 115 – 31 350 195 m 30 m 10 m    Påhuggsområde 
på slutten 

Sum lengde 725 m 
(53,7%) 

365 m 
(27%) 

170 m 
(12,6%) 

65 m 
(4,8%) 

25 m 
(1,9%) 

0 m 
(0 %) 

Sum 1350 m 

Tabell 4.2: Antatte Q-verdier og fordeling i tunnelnivå for Kringstadnakktunnelen (lengde  
8280 m, profil 32 320-40 600). 

Q-verdi >10 4-10 1-4 0,1-1 0,01–
0,1 

<0,01  

Bergmasse-
klasse 

A/B 
God til 

ekstremt god 

C 
Middels 

D 
Dårlig 

E 
Svært 
dårlig 

F 
Ekstremt 

dårlig 

G 
Eksepsjonelt 

dårlig 

 

Profil Lengde i bergklasser A-G Merknad 
32 350 – 33 350 795 m 175 m 30 m    Påhuggsområde i 

starten 
33 350 – 33 375   10 m 10 m 5 m  Svakhetssone,  

nr. 11 
33 375 – 34 060 650 m 35 m      

34 060 – 34 070   10 m    Svakhetssone,  
nr. 12 

34 070 – 34 425 340 m 15 m     Mellom 
svakhetssoner 

34 425 – 34 440  3 m 4 m 5 m 3 m  Svakhetssone,  
nr. 13 

34 440 – 34 885 425 m 20 m      

34 885 – 34 900  3 m 4 m 5 m 3 m  Svakhetssone,  
nr. 14 
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34 900 – 34 945 35 m 10 m      

34 945 – 34 955   5 m 5 m   Svakhetssone,  
nr. 15 

34 955 – 34 970  15 m      

34 970 – 34 985  5 m 10 m    Svakhetssone,  
nr. 16 

34 985 – 35 270 270 m 15 m      

35 270 – 35 280   10 m    Svakhetssone,  
nr. 17 

35 280 – 35 660 360 m 20 m      

35 660 – 35 680   5 m 10 m 5 m  Svakhetssone,  
nr. 18 

35 680 – 36 195 490 m 25 m      

36 195 – 36 205   2,5 m 5 m 2,5 m  Svakhetssone,  
nr. 19 

36 205 – 36 905 670 m 30 m      

36 905 – 36 915   2,5 m 7,5 m   Svakhetssone,  
nr. 20 

36 915 – 37 290 350 m 25 m      

37 290 – 37 300   2,5 m 7,5 m   Svakhetssone,  
nr. 21 

37 300 – 37 600 280 m 20 m      

37 600 – 37 610   5 m 5 m   Svakhetssone,  
nr. 22 

37 610 – 38 095 490 m 25 m      

38 095 – 38 105   2,5 m 7,5 m   Svakhetssone,  
nr. 23 

38 105 – 38 450 325 m 20 m      

38 450 – 38 460   2,5 m 5 m 2,5 m  Svakhetssone,  
nr. 24 

38 460 – 39 175 675 m 40 m      

39 175 – 39 190  3 m 4 m 5 m 3 m  Svakhetssone,  
nr. 25 

39 190 – 40 610 1240 m 160 m 20 m    Påhuggsområde 
på slutten 

Sum lengde 7365 m 
(89,2%) 

676,5 m 
(8,2%) 

144,5 m 
(1,7%) 

50 m 
(0,6%) 

24 m 
(0,3%) 

0 m 
(0%) 

Sum 8 280 m 

4.7 Påhugg/forskjæringer 

Tunnelpåhugget vil normalt kunne forventes å etableres der bergoverdekningen er 
minst 5 m. Endelig plassering av påhugg vil først kunne bestemmes når 
bergoverflaten er avdekket og faktisk beliggenhet av denne er avklart. Tverrprofiler i 
tegning V017-V028 er tegnet fra prosjekterte forskjæringer og tunnelpåhugg. 
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Bergskjæringene er planlagt med vertikal påhuggsflate og med helning 10:1 i 
sideveggene til forskjæringene. Ved uttak av berg i forskjæringene anbefales at det 
sprenges i paller med maks. pallhøyde 10-12 m. I forskjæringen på Julbøen 
innebærer dette opptil tre paller, mens de øvrige forskjæringene sprenges med 
opptil to paller. Der forskjæringene tas ut i flere paller vil det være behov for å sikre 
veggene før neste pall tas ut. Dersom samme pall deles i flere salver, må det sikres 
fortløpende før neste salve tas. I de høyeste skjæringspartiene vil det sannsynligvis 
bli behov for forbolting med vertikale og skrå Ø32 mm bolter. 

4.7.1 Julakslatunnelen 

Påhugg/forskjæring Julbøen, profil 29 990/30 005 

Påhugget er plassert i foten av fjellsiden på nordvestsiden av Gausetramnfloget. 
Tverrprofiler i tegning V017-019 antyder en minste total overdekning på 6-10 m 
ved planlagt påhugg i profil ca. 29 990/30 005. Det er utført refraksjonsseismiske 
undersøkelser og grunnboringer i nærheten av påhuggsområdet, se vedlegg 3. 
Disse indikerer 0-2 m løsmasseoverdekning og ingen lavhastighetssoner i 
bergmassen. Løsmassetykkelsen varierer relativt lite. 

Foto 3.1 viser påhuggsområdet på Julbøen. Bergoverflaten stiger jevnt med 30-40° 
de første 50 m fra påhuggsflaten, og videre fremover øker helningen til ca. 60°. Det 
ligger blokker i påhuggsområdet, og det vurderes at det kan være fare for 
steinsprang, se kapittel 4.7.3. 

Vegtraseen går noe skrått inn mot fjellsiden med tosidig forskjæring mot 
tunnelpåhugg (ca. 50° i forhold til terrengkotene). 

For å unngå svært stor skjæringshøyde i det søndre påhugget er påhuggene for de 
to tunnelløpene forskjøvet i forhold til hverandre (dvs. at tunnelløpene starter ved 
forskjellig profilnummer). Lengden på forskjæringa vil bli 55-70 m, der nordre 
skjæringsvegg blir kortest. Selv om begge tunnelløpene ikke ferdigstilles samtidig, 
vil det være gunstig å sprenge hele forskjæringa samtidig med eller før tunnelløpene 
drives i dette området. Det søndre tunnelløpet bør drives min. 15–20 m i denne 
fasen (dvs. forbi tunnelpåhugg for nordre tunnelløp). Når disse første meterne 
drives, vil det stå igjen en fjellstabbe mellom søndre tunnelløp og forskjæringa til 
det nordre løpet. Denne bør være minimum 5 m tykk, og skjæringsveggen som 
vender mot søndre tunnelløp må sikres godt samtidig som tunnelen i dette løpet 
drives forsiktig med korte og delte salver. Alternativt kan forskjæringa mot nordre 
tunnelpåhugg tas ut til slutt. Skjæringsveggen mot det søndre tunnelløpet bør da 
sømbores eller sages, og skjæringa tas ut med små/korte salver og 
skjæringsveggen sikres fortløpende. I tillegg må sprengningen deles i høyden ved at 
det sprenges i min. to paller. 
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Tunnelpåhugget for det nordre løpet er planlagt i ca. profil 30 005, med kote ca. 
55,5 på ferdig veg. Skjæringshøyden i påhuggsflaten vil i så fall bli ca. 20-25 m, 
noe som gir omtrent 12–17 m bergoverdekning i det nordre påhugget. Det søndre 
påhugget er planlagt i profil 29 990 der skjæringshøyden ved det søndre hjørnet av 
forskjæringa vil komme opp i ca. 32 m, mens den mellom de to løpene blir  
ca. 25 m. 

Grunnboringene fra området omkring viser faste friksjonsmasser med betydelig 
innhold av stein/blokk (ref. 9 og 10), og ved påhugget vil massene måtte graves ut 
og legges med stabile skråninger opp til eksisterende terreng. Langs forskjæringene 
vil graveskråningen bli opptil ca. 2 m høy. Det er da antatt helning 1:2 i 
graveskråningen. 

Sprekker i sett S4 vil ha ugunstig orientering med liten vinkel (0-20°) i forhold til 
tunnelaksen i påhuggsområdet, samt sideveggene i forskjæringen. Det kan dermed 
forventes at disse sprekkene kan føre til spirdannelse i hengen, og i tillegg utfall i 
vederlag/vegger inkl. sidevegger i forskjæringa. Det dominerende sprekkesett S2 
langs bergets foliasjon krysser tunneltraseen med 30-40° vinkel og har derved noe 
gunstigere orientering. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett S1 og S3 vil 
disse sprekkene også kunne medføre utfall i heng/vederlag. Ved tunneldriving i 
påhuggsområdet vil det være viktig å sikre tilstrekkelig for å redusere muligheten 
for utfall fra hengen der overdekningen er minst. 

Endelig beslutning om plassering av påhugget bør gjøres i byggefasen, etter at 
bergoverflaten er gravd fram.  

Påhugg/forskjæring Mordalen vest, profil 31 340/31 360 

Påhugget er plassert i nedre del av den nordre dalsiden i Mordalen der 
bergoverdekningen er tilstrekkelig til å starte tunnel. Vegtraseen går med spiss 
vinkel inn mot fjellsiden (20-25° i forhold til terrengkotene). Terrenghelningen er 
omkring 1:2,5 (dvs. ca. 22°). Grunnboringer og refraksjonsseismikk, se tegning 
V003, V012 og vedlegg 3 (ref. 10 og 20) viser at bergoverflaten er dekket med 2- 
4 m mektige løsmassene i området der forskjæring og tunnelpåhugg er planlagt, og 
at tykkelsen avtar noe oppover i terrenget. Løsmassetykkelsen varierer ellers relativt 
lite. 

Bergoverflaten stiger med 1:4 til 1:5 langs tunneltraseen de første 200 m fra 
tunnelpåhugget. Fra søndre til nordre ende av påhuggsflata er nivåforskjellen på 
terrenget ca. 8 m, og nivåforskjellen på bergoverflata omtrent tilsvarende.  

Det blir en 80-200 m lang forskjæring (tosidig); først ca. 60 m i kun løsmasser der 
løsmassene er opptil 4 m tykke, deretter ca. 80 m i tosidig skjæring med både 
løsmasse og berg (se tegning V003, V012 og V020-V022). Bergoverdekningen vil bli 
minimum ca. 7 m for sørlig påhugg, og ca. 9 m ved nordre påhugg. Ved påhugget i 
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profil 31 340/31 360 er nivået på ferdig veg ca. 93 moh. Påhuggsflaten i berget blir 
12-20 m høy (se bl.a. tegning V003, V012 og V020-V022). 

Grunnboringene fra området omkring viser faste friksjonsmasser med betydelig 
innhold av stein/blokk (ref. 10) over berg. Graveskråningen vil bli opptil 6 m høye 
fra bergoverflaten opp mot eksisterende terreng langs sidene av forskjæringen. 
Jordskjæringene blir ca. 200 m lange (målt langs vegtraseen), og løsmassene vil bli 
gravd ut og lagt med stabile graveskråninger med helning ca. 1:2. 

Ei ca. 140 m lang strekning inn mot påhugget vil det bli bergskjæring der 
skjæringshøyden øker gradvis fra null og opp til 20 m på nordsiden, mens 
bergskjæringen på sørsiden blir omtrent like 80 m lang og maksimalt 12-13 m høy. 

Sprekker i sett S4 vil ha ugunstig orientering med liten vinkel (0-20°) i forhold til 
tunnelaksen i påhuggsområdet, samt sideveggene i forskjæringen. Det kan dermed 
forventes at disse sprekkene kan føre til spirdannelse i hengen, og i tillegg utfall i 
vederlag/vegger inkl. sidevegger i forskjæringa. Det dominerende sprekkesett S2 
langs bergets foliasjon krysser tunneltraseen med 20-40° vinkel og har derved noe 
gunstigere orientering. I kombinasjon med de steile sprekkene i sett S1 og S3 vil 
disse sprekkene også kunne medføre utfall i heng/vederlag. Ved tunneldriving i 
påhuggsområdet vil det være viktig å sikre tilstrekkelig for å redusere muligheten 
for utfall fra hengen der overdekningen er minst. 

Endelig beslutning om plassering av påhugget bør gjøres i byggefasen, etter at 
bergoverflaten er avdekket. 

4.7.2 Kringstadnakktunnelen 

Påhugg/forskjæring Mordalen øst, profil 32 350 

Påhugget er plassert i vestenden av en åsrygg som går parallelt tunneltraseen sør 
for dalbunnen i Mordalen. Vegtraseen går med stor vinkel i forhold til 
terrengkotene. Terrenghelningen er omkring 1:5 – 1:6 langs traseen (dvs. ca. 10-
12°). Terrenget og bergoverflaten er lokalt 5-6 m høyere over det søndre 
tunnelløpet. Grunnboringer og refraksjonsseismikk fra området, se tegning V003, 
V013 og vedlegg 3 (ref. 10 og 20) viser at bergoverflaten er dekket med 1-8 m 
mektige løsmassene i området der forskjæring og tunnelpåhugg er planlagt. 

Traseen går fra 400 m lang tosidig jord- og bergskjæring til forskjæring og 
tunnelpåhugg (se tegning V003 og V013). På strekningen frem til forskjæringen er 
skjæringshøyden i berg generelt mindre enn 10 m, men lokalt opptil 20 m mot 
toppen av en mindre bergkolle. 

Bergoverdekningen over tunnelen vil bli ca. 12 m ved sørlig påhugg, og ca. 7 m ved 
nordre påhugg. Ved påhugget i profil 32 350 er nivået på ferdig veg ca. 114 moh. 
Påhuggsflaten i berget blir opptil 20 m høy (se bl.a. tegning V004 og V014). 
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Grunnboringer viser faste friksjonsmasser med betydelig innhold av stein/blokk (ref. 
10), og ved påhugget vil massene måtte graves ut og legges med stabile skråninger 
opp til eksisterende terreng. Graveskråningen vil bli opptil ca. 5 m høye opp mot 
eksisterende terreng langs begge sidene av forskjæringen. Det er da antatt helning 
1:2 i graveskråningen. Jordskjæringene vil bli opptil ca. 200 m lange (målt langs 
vegtraseen). 

I forskjæringen, som utgjør siste 100 m strekning inn mot tunnelpåhugget, vil det 
bli bergskjæring der skjæringshøyden øker gradvis fra 5 m og til 20 m på 
nordsiden, mens bergskjæringen på sørsiden blir ca. 15 m høy ved påhugget.  

Sprekker i sett S2 langs bergets foliasjon vil ha ugunstig orientering med liten vinkel 
(0-20°) i forhold til tunnelaksen i påhuggsområdet, samt sideveggene i 
forskjæringen og i bergskjæringen frem til forskjæringen. Det kan dermed forventes 
at disse sprekkene kan føre til spirdannelse i hengen, og i tillegg utfall i 
vederlag/vegger inkl. sidevegger i forskjæringa. Det dominerende sprekkesett S1 
krysser tilnærmet vinkelrett på tunneltraseen og har derved gunstig orientering. I 
kombinasjon med de steile sprekkene i sett S2 vil disse sprekkene likevel kunne 
medføre utfall i heng/vederlag. Ved tunneldriving i påhuggsområdet vil det være 
viktig å sikre tilstrekkelig for å redusere muligheten for utfall fra hengen der 
overdekningen er minst. 

Endelig beslutning om plassering av påhugget bør gjøres i byggefasen, etter at 
bergoverflaten er avdekket. 

Påhugg/forskjæring Fuglset, profil 40 610 (11 670) 

Vegtraseen i forskjæringa går med ca. 65° vinkel i forhold til terrengkotene 
Terrenget helning har gjennomsnittlig omtrent 1:6 langs traseen (dvs. 8-10°). 
Terrenget og bergoverflaten er 5-6 m høyere over det østre tunnelløpet 
sammenlignet med det vestre.  

Tverrprofiler tegning V026-V028 viser en total overdekning på opptil ca. 22 m målt 
fra nivået på ferdig veg. Grunnboringer og refraksjonsseismikk som er utført i 
nærheten av påhugget og over de først 50 m av tunneltraseen, se tegning V010, 
V014 og vedlegg 3 (ref. 10 og 20) viser 1,0-12,1 m dybde til fjell. I selve 
forskjæringa er løsmassetykkelsen opptil 9,0 m. 

Det blir ei ca. 100 m lang forskjæring (tosidig); først ca. 20 m i løsmasseskjæring 
der løsmassene er opptil 6 m tykke, deretter ca. 70-80 m i tosidig skjæring 
gjennom løsmasser og berg (se tegning V010, V014 og V026-V028). Ved påhugget i 
profil 40 610/11 670 er nivået på ferdig veg ca. 2 moh. Påhuggsflaten i berget vil 
variere i høyde mellom 12 m og 20 m (høyest mot øst), der bergoverdekningen blir 
9-10 m ved påhugget til nordre løp, og 5-6 m ved påhugget til søndre løp (se 
tegning V026-V028). 
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Grunnboringer viser faste friksjonsmasser med innhold av stein/blokk (ref. 10). I 
forskjæringa massene graves ut og legges med stabile skråninger opp til 
eksisterende terreng. Graveskråningen vil bli opptil ca. 10 m høye opp til 
eksisterende terreng langs venstre side (østsiden) av forskjæringen. Det er antatt 
helning 1:2 i graveskråningen. Jordskjæringene vil bli ca. 100 m lange (målt langs 
vegtraseen). Sikringstiltak av løsmasser i påhuggsområdet er vurdert i geoteknisk 
rapport (ref. 10). 

Inn mot påhugget vil det bli ei 70-80 m lang bergskjæring der skjæringshøyden 
øker gradvis fra null og opp til 15 m på østsiden (nordre løp), mens bergskjæringen 
på vestsiden blir omtrent 60-70 m lang og maksimalt 13 m høy.  

Sprekker i alle sprekkesettene S1-S3 vil ha gunstig orientering med 40-50° vinkel i 
forhold til tunnelaksen i påhuggsområdet, samt sideveggene i forskjæringen. 
Sprekkesett S2 og S3 står med 70-80° vinkel på S1. Kombinasjon av steile sprekker i 
sprekkesett S1 med sprekkesett S2 og S3 vil likevel kunne medføre utfall i 
heng/vederlag. Ved tunneldriving i påhuggsområdet vil det være viktig å sikre 
tilstrekkelig for å redusere muligheten for utfall fra hengen der overdekningen er 
minst. 

Endelig beslutning om plassering av påhugget bør gjøres i byggefasen, etter at 
bergoverflaten er avdekket.  

Prosjektert avstand mellom tunnelløpene er 10 m. I håndbok N500 (ref. 1) står det 
at minste avstand mellom sprengningsprofilene bør være 10 m. I området nær 
påhuggene, hvor avstanden mellom løpene kan bli redusert, vil stabilitetsforhold og 
omfang av forskjæringsarbeidene bli vurdert spesielt i byggefasen. 

4.7.3 Vurdering av skredfare i påhuggsområdene 

Julakslatunnelen, Julbøen, strekning utenfor påhugg (profil 29 800-30 005) 

I fjellsiden ovenfor påhuggsområdet finnes det lite løsmasser på grunn av at 
terrenget er svært bratt, se foto i Figur 4.1, Figur 4. og 4.15. Flom- og jordskred er 
dermed ikke aktuelt. Den store brattheten fører til at det ikke finnes løsneområder 
for snøskred. I dette området er det derfor steinsprang som er eneste aktuelle 
skredtype.  

Fjellpartiet ovenfor påhugget er tydelig oppsprukket i flere retninger, se foto i Figur 
4.12 og 4.15, og har potensiale for til dels store steinsprang. Det er likevel ikke 
observert nyere nedfall under befaringen. Løsneområdene er kun befart fra drone. 
Fjellpartiet som har potensiale til nedfall mot vegen, har en høyde på 100 
høydemeter og en bredde på ca. 100 m, som vist i Figur 4.11 og 4.15. 
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Figur 4.11. Dronefoto fra Julbøen mot Julaksla. Området for tunnelpåhuggene er angitt i rødt. Området som må 
renskes før anleggsstart er angitt i blått. 

 

 
Figur 4.12. Foto mot bergparti ovenfor påhuggsområdet. Påhuggsområdet er angitt med pil. 
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Steinsprang er simulert i 3D ved hjelp av RAMMS Rockfall, se figur 4.13, og i 2D ved 
hjelp av RocFall, se figur 4.14. Friksjonsparameterne i simuleringene er estimert ut 
fra terrengtypen i analyseområdet. Siden det ikke finnes ferske steinblokker å 
kalibrere simuleringene med er det benyttet typiske verdier for denne terrengtypen. 
Inngangsparametere fra simuleringene er vist i Vedlegg 4. Skog er ikke lagt inn i 
modellen på grunn av at den er ganske spredt i utløpsområdet. 

3D-simuleringen av steinsprang, vist i figur 4.13, er utført i en terrengmodell som 
gjengir dagens terreng uten planlagt veg. Simuleringen viser at steinsprangene kan 
nå ned til og forbi portalområdene som vist i figur 4.13. Nord for påhuggsområdet 
får steinsprangene større utløp på grunn av at fallhøyden er større. Utløpene i dette 
området kommer ikke inn mot planlagt veg. Dette området kan benyttes i 
anleggsperioden dersom det gjøres en egen skredfarevurdering knyttet til planlagt 
aktivitet. 

Tunnelportalen har tidligere vært planlagt med åpningen ved profil 29 980 for 
nordre løp og profil 29 970 for søndre løp. Simuleringene viser at steinsprang vil 
kunne gå over portalen og ut på vegen. Kravet til sikkerhet mot skred på 
strekningen er at årlig sannsynlighet mot skred må være mindre enn 1/300. Ved å 
forlenge portalen med ca. 10 m vil man kunne oppnå dette kravet. I nordre løp lar 
dette seg ikke gjøre på grunn av siktutfordringer til avkjøringen mot krysset. Det må 
derfor etableres ekstra skredsikringstiltak for denne portalen. Det kan være et ca.  
5 m høyt fanggjerde og/eller fangvoll. Dette planlegges i videre i neste planfase. 
Tunnelportalene må ha tett takk til området vist med rød strek i figur 4.13. 

Parkeringsplass og busstopp ved krysset på Julbøen dekkes delvis av 
aktsomhetssone for snøskred. I dette området er det ikke typiske løsneområder for 
snøskred, samt at disse områdene er planlagt i et flatt område ca. 150 m unna 
fjellsiden. Disse områdene er dermed ikke utsatt for snøskred. 
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Figur 4.13. 3D-simulering av steinsprang. Planlagt veg er ikke lagt inn i terrengmodellen som simuleringen er 
utført i. Ny veg er lagt inn i figuren etter simuleringen er utført. Anbefalt portalåpning er vist som rød linje. 
Tegnet portalåpning er ca. 10 nærmere fjellsiden for søndre tunnelløp. Rød stiplet linje viser plassering av 
vertikalprofil for 2D steinsprangsimulering vist i figuren nedenfor. 

  



 E39 Ålesund -Molde. Ingeniørgeologisk rapport for tunneler Julbøen-Molde til reguleringsplan 40053-GEOL-R01 
_________________________________________________________________________________ 

 

Fagressurser Utbygging – Geofag 
Side 77 av 103 

 
Figur 4.14. 2D steinsprangsimulering av vertikalprofil vist i figuren ovenfor. Svart linje angir vegbane, blå linje 
angir antatt påhuggsflate, betongportal (ca. 30 m lang) er skissert i grått. 
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Følgende tiltak anbefales for å oppnå et akseptabelt nivå mot steinsprang i anleggs- 
og i driftsfasen: 

1. Rensk. Fjellpartiet ovenfor tunnelpåhugget må inspiseres av klatrere i tau for 
å avklare stabiliteten til enkeltblokker i fjellsiden. Ustabile blokker renskes 
ned, og ved behov, sikres. Dette utføres før anleggsarbeidene i 
påhuggsområdet starter. Arealet som må renskes/inspiseres er vist i figur 
4.15. Dette er arbeidssikring. 

 
Figur 4.15. Område som må renskes før oppstart av anleggsarbeid i påhuggsområdet er vist i 
rødt, ca. 10 000 m2. 

 

2. Fanggjerde. Tunnelpåhuggene etableres i en fjellside utsatt for steinsprang. 
Selv om fjellsiden blir rensket vil det være en restrisiko for flere steinsprang i 
anleggsperioden. Det anbefales å etableres et 5 m høyt og ca. 100 m langt 
fanggjerde nærmest mulig påhuggsflaten. Styrken til fanggjerdet må være 
minst 3 000 kJ. Fanggjerdet bør ikke demonteres ovenfor nordre 
tunnelportal. Sikkerheten der er avhengig av sikringstiltak utover 
tunnelportalen. 
 

3. Portallengde. For å oppnå akseptabel sikkerhet mot skred må det etableres 
tunnelportaler som blir lengre enn hva som er nødvendig kun ut fra 
terrengtilpasning. Veglinja er noe på skrå i forhold til fjellsiden slik at 
portalene ikke nødvendigvis må avslutte på samme profilnummer. Som et 
minimum lengde må taket av portalen avsluttes ved profilnummer 29 960 for 
søndre løp, og profilnummer 29 980 for nordre løp. Nordre løp bør egentlig 
ha lengre portal, men på grunn av siktutfordringer er det ikke mulig. Nordre 
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portal må derfor skredsikres ytterligere med 5 m høy fanggjerde/fangvoll. 
Portalene må dekkes til med løsmasser for at steinsprang ikke skal skade 
portalen. Løsmassene bør ha en tykkelse på minimum 1 m for å dempe 
skader ved eventuelle steinsprang. 

Julakslatunnelen, Mordalen, strekning utenfor påhugg (profil 31 340-31 600) 

I Mordalen er terrenghellingen for liten til at steinsprang skal komme ned til 
tunnelportalen og vegen. Fjellsiden er skogkledt, og det er ikke spor etter snøskred 
i terrenget. Det er derfor lite sannsynlig at snøskred vil nå vegen innenfor gjeldende 
krav til sikkerhet mot skred i dette prosjektet. 

Flom- og jordskred har aktsomhetssone ved portalområdet. Terrengoverflaten 
oppstrøms tunnelportalen har hverken tydelig konkave eller konvekse 
terrengformer. Et eventuelt jordskred vil dermed ikke komme kanalisert. Det finnes 
kun mindre bekker i området og det er ikke tydelig erosjon i løsmasser som følge av 
bekkene.  

Det finnes flere skogsveger i området. Vegene endrer mange av de naturlige 
vannvegene i terrenget.  

Det er ingen tegn i terrengmodell at det har forekommet jordskred i dette området 
tidligere. Dette, sammen med et relativt slakt terreng fører til at det vurderes at 
sikringstiltak mot flom- og jordskred ikke er nødvendig. 

4.8 Bergsikring – oppsummering sikring 

I håndbok N500, i tabell 6.1, er det gitt en veiledende sammenheng mellom 
bergmasseklasser og sikringsklasser i henhold til Q-metoden (ref. 1). For hver 
sikringsklasse er det angitt type og mengde permanent sikring som skal benyttes. 
Dette er vist i Tabell 4.3, sammen med antatt fordeling av de ulike sikringsklassene i 
tunnelnivå (prosent og lengde). 

Langs ca. 80 % av den planlagte Julakslatunnelen, og ca. 95 % av 
Kringstadnakktunnelen, forventes bergmassen å være middels god eller bedre med 
hensyn på stabilitet og bergsikring. 

I påhuggsområdene er det lav bergoverdekning og bergmassen i dagfjellsonen har 
erfaringsmessig noe økt oppsprekking og kan være forvitret. Dette kan gi dårlig 
innspenning av berget de første 15-20 m av tunnelen. 

Som stabilitetssikring vil det være behov for forbolting med 6-8 m lange forbolter 
og bånd rundt profilet før sprengning for å sikre konturen. Dette i tillegg til 
sprøytebetong og radielle bolter. Under driving bør det utføres forsiktig sprengning, 
eventuelt også reduserte salvelengder til dagfjellsonen er passert og berget er bedre 
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innspent. Ved svært dårlige bergforhold må det vurderes om tunnelsalver skal deles 
opp, både i lengderetning og i tunneltverrsnittet.  

Det er knyttet usikkerheter til svakhetssoners forløp og mektighet i tunnelnivå. 
Under driving bør det utføres sonderboring der det kan forventes at svakhetssoner 
vil inntreffe. 

Der tunnelen krysser svakhetssoner må det regnes med behov for økt 
sikringsomfang ved bruk av for eksempel forbolting, reduserte salvelengder og 
sikring med sprøytebetongbuer. Utvidelse av teoretisk sprengningsprofil kan i slike 
tilfeller bli aktuelt for å få nok plass til å kunne etablere nødvendig sikring. I 
forbindelse med driving gjennom svakhetssoner kan det bli behov for injeksjon. 

Sikring skal utføres i henhold til tabell 6.1 i kapittel 6 i håndbok N500 (ref. 1). 
Sprøytebetong skal påføres fra såle til såle over hele tunnelprofilet. Minste 
gjennomsnittlige tykkelse for sprøytebetong er 80 mm og gjelder for klasse A/B og 
C. 

Boltelengdene for en tunnel med tverrsnitt T10,5 bør være minimum 3 meter i 
veggene og 4 meter i heng. I forbindelse med breddeutvidelser og nisjer vil det også 
være aktuelt med 5 og 6 meter lange bolter i heng. 

Det skal normalt benyttes fullt innstøpte bolter eller kombinasjonsbolter som 
ettergyses til permanentsikring. Unntaket er ved bergspenningsproblemer hvor det 
kan benyttes endeforankrede bolter (polyester) (ref. 1).  

Sikringsmengder for ett løp i Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen (T10,5) er 
beregnet ut fra fordelingen av sikringsklasser som angitt i Tabell 4.3 og 4.4 (se også 
tabell 4.1 og 4.2). Oppsummering av sikringsmengder for hele tunnellengden, og 
enhetsmengder for sikring i hver sikringsklasse basert på håndbok N500 (ref. 1) er 
også vist i tabellen.  
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Tabell 4.3: Anslåtte sikringsmengder etter bergmasse- og sikringsklasse for 
Julakslatunnelen (pr. løp). 

Berg-
masse-
klasse 

Sikrings-
klasse 

Sikringsmetode Sikring 
pr. løpe-

meter 

Antatt 
fordeling i 
tunnelnivå 

Total 
sikrings-
mengde 

    % Lengde 

A/B I 

Spredt bolting 2,9 stk. 

53,7 725 m 

2103 stk. 
Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til 
kjørebanenivå) a) 

2,2 m³ 1619 m³ 

C II 
Systematisk bolting c/c 2 m 4,5 stk. 

27,0 365 m 
1654 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til såle) a) 2,7 m³ 995 m³ 

D III 

Systematisk bolting c/c 1,75 m  6,6 stk. 

12,6 170 m 

1117 stk. 
Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 100 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

3,3 m³ 559 m³ 

E IV 

Systematisk bolting 
c/c 1,5 m  9,4 stk. 

4,8 65 m 

610 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

5,2 m³ 337 m³ 

Forbolter (arbeidssikring), 
ø25-32 mm, c/c 0,3 m b) 4,8 stk. c) 

312 c) 

+150 d) 
= 462 stk. 

Armerte sprøytebetongbuer b) 0,1 stk. 7 stk. 

F V 

Systematisk bolting 
c/c 1,0-1,5 m 14,2 stk. 

1,9 25 m 

354 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

9,0 m3 226 m3 

Forbolter (arbeidssikring) ø25-
32 mm, antatt c/c 0,3 m 16 stk. 400 stk. 

Armerte sprøytebetongbuer 0,67 stk. 17 stk. 

Armert sålestøp 8 m3 25 m,  
200 m3 

a) Beregning av sprøytebetongmengder inkluderer en faktor på 1,38-1,54 for prelletap, ujevnt profil og 
overberg. b) For sikringsklasse E er det anslått at Q<0,2 for 1/3 av bergmassen. Dvs. det sikres med 
forbolter (arbeidssikring) og armerte sprøytebetongbuer (permanent sikring) i tillegg til bolter og 
sprøytebetong. c) Forbolter ved påhuggene er ikke medregnet. d) Omfatter forbolter ved påhugg 
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Tabell 4.4: Anslåtte sikringsmengder etter bergmasse- og sikringsklasse for 
Kringstadnakktunnelen (pr. løp). 

Berg-
masse-
klasse 

Sikrings-
klasse 

Sikringsmetode Sikring 
pr. løpe-

meter 

Antatt 
fordeling i 
tunnelnivå 

Total 
sikrings-
mengde 

    % Lengde 

A/B I 

Spredt bolting 2,9 stk. 

89,2 7365 m 

21364 
stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til 
kjørebanenivå) a) 

2,2 m³ 16451 m³ 

C II 
Systematisk bolting c/c 2 m 4,5 stk. 

8,2 677 m 
3066 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til såle) a) 2,7 m³ 1844 m³ 

D III 

Systematisk bolting c/c 1,75 m  6,6 stk. 

1,7 145 m 

950 stk. 
Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 100 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

3,3 m³ 475 m³ 

E IV 

Systematisk bolting 
c/c 1,5 m  9,4 stk. 

0,6 50 m 

470 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

5,2 m³ 259 m³ 

Forbolter (arbeidssikring), 
ø25-32 mm, c/c 0,3 m b) 4,8 stk. c) 

240 c) 

+150 d) 
= 335 stk. 

Armerte sprøytebetongbuer b) 0,1 stk. 5 stk. 

F V 

Systematisk bolting 
c/c 1,0-1,5 m 14,2 stk. 

0,3 24 m 

340 stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm eller mer (ned 
til såle) a) 

9,0 m3 217 m3 

Forbolter (arbeidssikring) ø25-
32 mm, antatt c/c 0,3 m 16 stk. 384 stk. 

Armerte sprøytebetongbuer 0,67 stk. 16 stk. 

Armert sålestøp 8 m3 25 m,  
200 m3 

a) Beregning av sprøytebetongmengder inkluderer en faktor på 1,38-1,54 for prelletap, ujevnt profil og 
overberg. b) For sikringsklasse E er det anslått at Q<0,2 for 1/3 av bergmassen. Dvs. det sikres med 
forbolter (arbeidssikring) og armerte sprøytebetongbuer (permanent sikring) i tillegg til bolter og 
sprøytebetong. c) Forbolter ved påhuggene er ikke medregnet. d) Omfatter forbolter ved påhugg 
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Summering av mengdene i Tabell 4.3 og 4.4, samt noe tillegg for havarilommer og 
tverrforbindelser gir følgende estimerte sikringsbehov for Julakslatunnelen (to løp 
inkl. tverrforbindelser og utvidelse for havarilommer): 

- 12 500 stk. radielle bergbolter (4,37 bolter/lm/løp) 
- 1 720 stk. forbolter 
- 8 000 m3 sprøytebetong (2,78 m3/lm/løp) 
- 60 stk. sprøytebetongbuer 
- 25 m armert sålestøp (ca. 200 m3) 
- 10 m full utstøping (tatt med som ekstra sikring utover beregnet mengde fra 

antatte sikringsklasser) 

og for Kringstadnakktunnelen: 

- 57 500 stk. radielle bergbolter (3,17 bolter/lm/løp) 
- 1 550 stk. forbolter 
- 40 900 m3 sprøytebetong (2,33 m3/lm/løp) 
- 60 stk. sprøytebetongbuer 
- 25 m armert sålestøp (ca. 200 m3) 
- 10 m full utstøping (tatt med som ekstra sikring utover beregnet mengde fra 

antatte sikringsklasser)  

En mer detaljert fordeling på boltetyper og -lengder, samt type sprøytebetong og 
sprøytebetongbuer bør gjøres i forbindelse med utarbeidelse av 
konkurransegrunnlaget, spesielt hvor langt ned i veggene det skal påføres 
sprøytebetong i sikringsklasse I. Da er det viktig både å gjenspeile det mest 
sannsynlige behovet, samtidig som det til en viss grad tas høyde for uforutsette 
behov for alle aktuelle sikringsmidler. 

I henhold til håndbok N500 skal bolter til permanent sikring normalt være omsluttet 
av betong og gyst med boltemørtel (ref. 1). Selv om det er lite sannsynlig med høye 
bergspenninger, kan det ikke utelukkes behov for noen endeforankrede bolter 
(polyester). Dersom endeforankrede bolter benyttes, må bergkvaliteten være 
middels god eller bedre. På bakgrunn av dette ventes følgende fordeling av 
boltetyper: 

- 5 % endeforankrete bolter (forankring med polyester) 
- 75 % kombinasjonsbolter (endeforankrete som ettergyses) 
- 20 % fullt innstøpte bolter 

For sprøytebetong ventes følgende behov: 
- Ca. 90 % sprøytebetong med kvalitet B35 M45 E700 (ca. 70% i 

Julakslatunnelen og 95% i Kringstadnakktunnelen) 
- Ca. 10 % sprøytebetong med kvalitet B35 M45 E1000 (ca. 30% i 

Julakslatunnelen og 5% i Kringstadnakktunnelen) 
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Det presiseres at fordelingen mellom ulike bolte- og sprøytebetongtyper er basert 
på en tolkning av forholdene ut fra forundersøkelsene, og at erfaringer, kartlegging 
og klassifisering underveis i tunneldrivingen er avgjørende for å fastsette det 
endelige sikringsomfanget. 

I forskjæringene forventes behov for arbeidssikring og permanent sikring med 
bolting, nett (is/steinsprang) og eventuelt sprøytebetong. Anslåtte mengder er vist i 
Tabell 4.5 og 4.6. 

Tabell 4.5: Anslåtte sikringsmengder for forskjæringene til Julakslatunnelen (Julbøen og 
Mordalen vest) 
Type sikring Mengde 
3-5 m lange bolter, ø20-25 mm, gyst 120 stk. 
Steinsprangnett/isnett 150 m2 
Sprøytebetong (kvalitet B35 M45 E1000) 75 m3 
Fjellbånd 50 m. 
6 m lange loddrette forbolter, ø32 mm, gyst1) 50 stk. 
Fanggjerde, høyde 5 m, 5 000 kJ 100 m 

1) Kan være aktuelt som sikring før sprengning der det er fare for utglidning av større 
bergvolum. 

Tabell 4.6: Anslåtte sikringsmengder for forskjæringene til Kringstadnakktunnelen (Mordalen 
øst og Fuglset) 
Type sikring Mengde 
3-5 m lange bolter, ø20-25 mm, gyst 120 stk. 
Steinsprangnett/isnett 150 m2 
Sprøytebetong (kvalitet B35 M45 E1000) 75 m3 
Fjellbånd 50 m. 
6 m lange loddrette forbolter, ø32 mm, gyst1) 50 stk. 

1) Kan være aktuelt som sikring før sprengning der det er fare for utglidning av større 
bergvolum. 

Portalen på Julbøen (vestre påhugg til Julakslatunnelen) er totalt 23 m lang, fordelt 
på en 3 m lang kontaktstøpt del innover i tunnelen og en 20 m lang frittstående del 
utover fra påhugget. For å unngå svært stor skjæringshøyde i det søndre påhugget 
er påhuggene og portalene for de to tunnelløpene forskjøvet i forhold til hverandre 
(dvs. at tunnelløpene starter ved forskjellig profilnummer). Det er vurdert å være 
fare for steinsprang ved dette påhugget. Lengde på den frittstående delen av 
portalen er valgt ut fra dette og av hensyn til estetikk og landskapsforming. Men 
eventuelle steinsprang og nedfall av is sikres med fanggjerde i terrenget ovenfor 
portalen. 

Portalen i Mordalen vest (østre påhugg til Julakslatunnelen) er 23,5 m lang, fordelt 
på en 3 m lang kontaktstøpt del innover i tunnelen og en 20,5 m lang frittstående 
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del utover fra påhugget. Som beskrevet i kapittel 4.7.5 vurderes risikoen for 
snøskred og jord-/flomskred i området som liten, men ved valgt lengde på portalen 
vil den likevel kunne skjerme vegen mot eventuelle mindre skred. 

Portalene til Kringstadnakktunnelen i Mordalen øst (vestre påhugg) og på Fuglset 
(østre påhugg) er 23 m lange, fordelt på en 3 m lang kontaktstøpt del innover i 
tunnelen og en 20 m lang frittstående del utover fra påhugget. 

Endelig utforming av portalene med kontaktstøpt lengde og lengde/utforming av 
frittstående del gjøres i byggeplanfasen. 

4.9 Borbarhet og sprengbarhet 

Det er ikke gjort tester av bergartenes mekaniske egenskaper med hensyn på 
borbarhet og sprengbarhet. Borbarhet og sprengbarhet påvirkes av flere faktorer, og 
vil kunne variere en del innenfor samme bergart. Tester utført ved NTNU viser at for 
middels sterke og sprø bergarter med 10-30 % kvartsinnhold (som bl.a. granittisk 
og diorittisk gneis) kan borslitasjeindeks (BWI) variere fra lav til middels og 
borsynkindeks (DRI) fra (svært) lav til (svært) høy (ref. 18, 19). De granittiske og 
diorittiske gneistypene langs tunneltraseen antas å ha middels borslitasjeindeks og 
lav til middels borsynkindeks.  

Granittiske gneiser er erfaringsmessig forholdsvis sprø bergarter. Sprengbarheten 
vil kunne være middels (ref. 18, 19), men vil avhenge bl.a. av hvordan 
driveretningen er i forhold til strukturer i bergmassen. Målinger av foliasjonen i den 
sørlige delen av tunneltraseen indikerer at vinkelen med tunnelen er mindre enn 30°. 
Orienteringen av foliasjonen vil kunne variere noe, men det kan være ugunstig med 
tanke på sprengbarhet at foliasjonen ligger flatt og dermed parallell med 
salvehullene i tunnelen. Bergarten har innslag av glimmer, som også kan påvirke 
sprengbarheten negativt. 

4.10  Bruk av sprengsteinsmassene 

Laboratorieanalysene av det innsamlede steinmaterialet av en amfibolittisk gneis fra 
Sollivegen (over Kringstadnakktunnelen ved ca. profil 38 800) viser Los Angeles-
verdi på 15 og Micro Deval på 5 (ref. 11). Sammenstilling av kvalitetskrav til 
overbygningsmateriale og de oppnådde resultatene er vist på Figur 4.13. Begge 
verdiene tilfredsstiller kravene Håndbok N200 (ref. 4) stiller til 
overbygningsmateriale.  

Erfaringsmessig kan diorittisk og granittisk gneis, som hovedsakelig er registrert i 
prosjektområdet, benyttes som bærelag og forsterkningslag. Det anbefales at det 
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også utføres tester (Los Angeles test, mølleverdi og micro-Deval test) av denne 
bergarten for å finne egnethet som vegbyggingsmateriale. 
Når tunneldriving er startet og sprengsteinsmasser er tilgjengelige for eventuell 
videre testing og/eller kvalitetskontroll vil sprengsteinsmassenes egnethet til bruk i 
overbygning kunne avklares nærmere. Fra andre tunneler i gneis er det imidlertid 
kjent at sprengstein er benyttet både i forsterknings- og bærelag.  

Sprengsteinsmassene vil uansett kunne benyttes i fyllinger og trolig som 
frostsikring. 
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Figur 4.13: Resultat av laboratorieanalyser på prøve fra bergskjæring ved Sollivegen 99 
(nærmest ca. profil 38 800 i tunneltraseen) sammenliknet med krav til overbygning i N200 
(ref. 4).  
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5 HYDROLOGI OG MILJØHENSYN – TOLKNING 

5.1 Vannforholdene i berggrunn og tunnel 

Julakslatunnelen og vestre del av Kringstadnakktunnelen går under fjell- og 
skogsområder med enkelte myrområder som fortrinnsvis er konsentrert i lokale 
søkk og forsenkninger. Løsmassetykkelsen er begrenset, og det er større områder 
med berg i dagen. Vest for Bjørsetelva fra ca. profil 37 800 til påhugget på Fuglset 
er det tett bebyggelsen over eller nær tunneltraseen. Løsmassemektigheten er størst 
i de bebygde områdene. Det er ikke observert leire i området, men løsmassekartet 
fra NGU angir marine strand- og havavsetninger, morene og områder med tynn 
hav- og fjordavsetning. Noe av løsmassene i Molde består av fyllmasser. 

Bergarten består av diorittisk til granittisk gneis. Selve bergarten regnes for å være 
tett og er forholdsvis stiv, slik at eventuelle lekkasjer vil være knyttet til sprekker og 
sprekksystemer i bergarten. Permeabiliteten til sprekkene vil være avhengig av 
sprekkenes utholdenhet, sprekkeåpning og eventuell mineralisering. Bergmassen 
har gjennomsettende sprekker og det kan forventes at flere sprekker er åpne i 
tunnelnivået. 

Det er flere bekker i fjellsidene i områdene over tunneltraseen. I tillegg er det et 
tjern (Mekvatnet) med omkringliggende myrområder nær tunneltraseen. Utløpet til 
Mekvatnet ligger rett over tunneltraseen, og det er registrert svakhetssoner, med 
retning sørover fra Mekvatnet, som krysser tunnelene. Det kan derfor bli behov for 
tiltak for å hindre at vannstanden i tjernet reduseres. 

Sannsynligvis mates en stor del av grunnvannet fra nedbør som infiltrerer grunnen. 
Hydrologien i området er trolig i hovedsak styrt av nedbørforholdene, men i tørre 
perioder vil det lokalt kunne være bidrag fra grunnvannsmagasin i berg.  

Grunnvannsstanden varierer med topografien, men siden overdekningen er større 
enn 10 m langs ca. 99 % av tunnelen, vil likevel så godt som hele av tunnelen å ligge 
under grunnvannsstanden. Det er kun i påhuggsområdene der overdekningen er 
minst, at tunnelen eventuelt vil kunne ligge helt eller delvis over 
grunnvannsstanden. 

Der hvor antatte svakhetssonene følger elveløpene kan det være økt mulighet for 
innlekkasje. Antatte svakhetssoner med størst potensiale for innlekkasje er de som 
følger Haukabøelva, Mekelva og Bjørsetelva. Tunnelene krysser også flere andre 
svakhetssoner. 

Under tunneldrivingen kan det bli vannlekkasjer både i enkeltsprekker og i 
svakhetssonene, men størrelsen på lekkasjene i tunnelen forventes å bli håndterbare 
i byggefasen og driftsfasen. Lekkasjene kan imidlertid på enkelte strekninger kunne 
medføre ulemper for tunneldrivingen. Når tunnelen er i drift vil lekkasjevann fra 
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berget samles opp ved hjelp av tunnelens vann- og frostsikring som leder vannet 
ned i grøft, før det føres ut av tunnelen via drenssystemet. Behov for vann- og 
frostsikring vil oppstå selv med små lekkasjeverdier. 

Registrert vanninntrenging på stuff i salvehull og ved sonderboringer legges til 
grunn når behov for injeksjon vurderes fortløpende under tunneldrivingen. 

Influensavstand er avhengig av innlekkasjekrav, topografi, type løsmasser og 
berggrunn. I henhold til NFF håndbok nr. 6 (ref. 32) vil en innlekkasje i tunnelen lik 
20 l/min/100 meter ha et mulig influensområde på 250-500 m. Erfaringer fra 
studier av grunnvannssenking knyttet til tunneldrift i Norge viser at det sjelden 
observeres endringer i grunnvannsnivå i avstander mer enn 200-300 m fra 
tunnelanlegg (ref. 22). 

For Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen er det valgt å angi en influenssone 
på 300 m på hver side av tunnelen. I vedlegg 1 er influenssonen for tunnelene angitt 
på ingeniørgeologisk kart. For strekningen der vegen går i dagen i Mordalen vil 
påvirkning på grunnvannet være minimal. 

Terrenget langs tunneltraseene heller bratt fra nord mot sør. Dette kan ha betydning 
for influenssonen slik at sonens utbredelse kan reduseres sør for tunnelen. I tillegg 
bidrar tilførsel av grunnvann fra terrenget nord for traseen til å opprettholde 
grunnvannsspeilet i utsatte områder. 

5.2 Miljøhensyn, omgivelser 

Tunneldrivingen kan påvirke grunnvannstanden ved at lekkasjer inn i tunnelene kan 
føre til drenering av grunnvannet og senkning av grunnvannsstanden over og til side 
for tunnelen.  

Avhengig av type grunn, sårbar fauna, brønner og nærliggende bygg vil det 
fastsettes et innlekkasjekrav for å redusere sannsynligheten for endringer som vil 
kunne føre til skade. 

Konsekvenser av innlekkasje som er av mest betydning for et tunnelanlegg med 
tanke på det ytre miljøet er: (ref. 22) 

 En reduksjon i grunnvannsspeil eller vanntilførsel til vannkrevende flora og 
fauna. Det gjelder for eksempel myrområder der grunnvannsspeilet ligger 
generelt høyt eller jordbruksarealer som er vannavhengige. 

 Reduksjon i grunnvannsnivå som påvirker grunnvannsbrønner innenfor 
influensområdet. 

 Poretrykkreduksjon mht. setningspotensiale. 
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Langs Kringstadnakktunnelen under østre del av Molde (øst for profil 38 000) er det 
bebyggelse på begge sider av tunneltraseen, mens strekningen vest Bjørsetelva er 
ubebygd innenfor tunnelens influensområde. 

Det kan være fare for setninger på bygninger som står på løsmasser av bløt leire/silt 
dersom poretrykket reduseres, se kap. 5.3. Selv om slike grunnforhold i liten grad er 
påvist, vil det være behov for å installere poretrykksmålere noen steder. 

De fuktige områdene i terrenget over tunnelen, og mindre bekker som renner ut fra 
området, tilføres hovedsakelig vann fra nedbør og eventuelt avrenning fra 
høyereliggende terreng. Dannelsen av fuktige områder på slike steder kan indikere 
tette morenemasser over bergoverflaten eller lite permeabel bergmasse. Det 
vurderes som lite sannsynlig at moderate vannlekkasjer inn i tunnelen (inntil 30-40 
liter pr. minutt pr. 100 m) vil medføre så omfattende senkning av 
grunnvannsstanden i løsmasser eller berg at det får skadelige konsekvenser for 
naturmiljøet over tunnelen. 

Ved eventuelle store lekkasjer kan enkelte fuktige områder bli tørrere på grunn av 
redusert magasinering av vann. Vegetasjonen over tunnelen består hovedsakelig av 
lyng, mose, torv, gras, busker og skog av middels til høg bonitet. Normalt vil ikke 
slik vegetasjon påvirkes av lokal grunnvannssenking fordi vannet i stor grad 
kommer fra nedbør eller avrenning i overflaten. 

Det er morene av varierende mektighet over store deler av tunneltraseen, og som 
nevnt lite sårbar vegetasjon. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at innlekkasje 
vil føre til større uheldige konsekvenser i terrenget over tunnelen når en ser bort fra 
bebyggelse på setningsømfintlige løsmasser. Større vannlekkasjer i forbindelse med 
kryssing av svakhetssoner/sprekkesoner vil imidlertid kunne medføre at fuktige 
områder som er i kontakt med disse blir noe tørrere. 

Grunnvannet vil strømme mot Romsdalsfjorden på sørsiden og langs dalbunnene 
nord for tunnelen. Tunnelen vil kunne påvirke grunnvannstrømmene i fjellpartiet 
over tunnelen. Som nevnt viser erfaringer fra andre tunneler at influensområdet for 
senkning av grunnvannsstanden er begrenset til 300 m på hver side av tunnelen 
(ref. 22). 

Det vurderes likevel som lite sannsynlig at tunnelen skal medføre så store endringer 
i grunnvannstrøm og grunnvannsnivå at det påvirker mulighetene for 
grunnvannsforsyning i området omkring tunnelen. Flere av brønnene i området har 
kapasitet på minst 1000 l/t og markerte vanninnslag forekommer på store dyp (ref. 
13). 

En del av grunnvannsbrønnene innenfor influensområdet for Kringstadnakktunnelen 
ligger imidlertid så nærme at de står i fare for å bli påvirket slik at de må erstattes 
evt. bores dypere. Det er derfor nødvendig å overvåke grunnvannsstanden i borehull 
i berg der det er brønner innenfor influensområdet.  
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Bergartene er granittisk og diorittisk gneis, som sjelden eller kun i svært begrenset 
mengde inneholder sulfider eller andre mineraler som kan medføre sur 
avrenning/metallutlekking. Erfaringer tilsier at det er liten til ingen fare for sur 
avrenning/metallutlekking fra tunnelvann/tunnelstein i bergmasser av denne typen 
(ref. 23). Det er likevel viktig å ha kontroll på avrenningen. 

5.3 Vurdering av setningsfare 

Det er ingen bebyggelse, konstruksjoner eller infrastruktur over tunneltraseen for 
Julakslatunnelen. I Mordalen er nærmest bygning 200 m fra tunneltraseen, men 
denne ligger lavere enn tunnelen, og er fundamentert på morene. De nærmeste 
bygningene over Kringstadnakktunnelen er øst for profil 38 000 (ca. 400 m øst for 
Bjørsetelva). Videre til påhugget på Fuglset er flere av de nærmeste bygningene rett 
over tunneltraseen. 

Nærmeste bebyggelse til tunneltraseen øst for profil 38 000 står på faste løsmasser 
som morene, eller overveiende faste hav- og fjordavsetninger samt 
strandavsetninger. 

Dette betyr at det er lite sannsynlighet for at grunnvannssenking kan føre til så store 
setninger at bygningene eller konstruksjoner vil ta skade. Andre bygningene ligger 
så lavt i forhold til tunnelen at det ikke vil være fare for grunnvannssenking på 
tomten under tunneldriving. Se kapittel 5.4 for nærmere vurdering av lekkasjekrav 
mht. fare for setninger på bygninger/konstruksjoner i influensområdet til tunnelen. 

5.4 Tetthetskrav til tunnel 

Tetthetskravet i tunnelene er blant annet vurdert på bakgrunn av at det ikke kan 
tillates så stor vannlekkasje i tunnelen at grunnvannsdrenering fører til 
poretrykksreduksjon og derav setningsskade på bebyggelse i nærliggende områder 
med setningsømfintlige løsmasser. 

Andre hensyn mht. tetthetskrav er skade på naturmiljøet over tunnelen, problemer 
under tunneldrivingen ved store lekkasjer samt vannstand i bekker og vatn nær 
tunneltraseen. For Kringstadnakktunnelen kan det også bli nødvendig å begrense 
innlekkasjen med tanke på magasinering av lekkasjevann og pumpekapasitet siden 
tunnelen planlegges med lavbrekk. Tetthetskrav for tunnelene er diskutert i kapittel 
5.4.1 og 5.4.2 og oppsummert i tabell 5.1. 

5.4.1 Julakslatunnelen  

Det vurderes ikke nødvendig å begrense innlekkasjene i Julakslatunnelen med tanke 
på setningsskader eller kapasiteten til drenssystemet i driftsfasen, siden tunnelen er 
planlagt med jevnt fall i lengderetningen og uten lavbrekk.  
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Det anbefales at tetthetskravet til i Julakslatunnelen settes til maksimum 40 l/min 
pr. 100 m for å unngå skade på naturmiljøet. Lekkasjeverdien gjelder lekkasje pr. 
tunnelløp. Dette kravet vurderes også å være strengt nok til å unngå større 
problemer under tunneldrivingen. 

5.4.2 Kringstadnakktunnelen  

Tetthetskravet i Kringstadnakktunnelen vil variere noe, men anbefales som 
maksimum til 40 l/min/100 m pr. tunnelløp for å unngå skade på naturmiljøet 

Profil 32 350 til 33 500  
Fra det vestre påhugget går tunneltraseen under en liten fjellrygg med tynt 
morenedekke, bart berg eller tynt humusdekke/torvdekke. På sidene av fjellryggen 
er det enkelte myrområder. Videre, ca. 300 meter østover mot Haukabøelva, går 
traseen under et område med mektige morenemasser frem til elva. På denne 
strekningen, frem til ca. 100 m øst elva, foreslås at lekkasjekravet settes til  
20 liter/minutt/100m tunnel (pr. løp) for å unngå uttørking på strekningen. 

Profil 33 500 til 38 900  
På strekningen videre frem til Haukabøelva går tunneltraseen stort sett under 
fjellrygger/dalsider med bart berg eller tynt humusdekke/torvdekke. Det fins også 
noen områder med usammenhengende eller tynt morenedekke over berget. 
Grunnvannsspeilet vil variere med nedbøren i områder med lite løsmasser og kan 
ligge dypt under rygger. To partier med myr skiller seg imidlertid ut; Mekvatnet og 
dalsøkket på sørsiden av vatnet (ca. profil 35 000) samt Mekskaret (ca. profil 
35 700). Tunneltraseen passerer i kort avstand fra utløpet av Mekvatnet der den vil 
ligge 100 m under terreng. For å unngå at vannstanden i Mekvatnet blir påvirket i 
tørre perioder som følge av vannlekkasje til tunnelen, vil det trolig bli nødvendig 
med et strengere lekkasjekrav på en strekning nærmest Mekvatnet. Dannelsen av 
myr indikerer tette morenemasser over bergoverflaten eller lite permeabel 
bergmasse. Så selv om grunnvannet dreneres i berget omkring tunnelen, er det lite 
sannsynlig at grunnvannsspeilet i myrområdet blir vesentlig påvirket. Likevel 
anbefales noe strengere lekkasjekrav.  

Generelt på tunnelstrekningen mellom profil 33 500 og profil 38 900 foreslås at 
tetthetskravet settes til 40 liter/minutt/100m (pr. tunnelløp), men at lekkasjekravet 
settes strengere ved Mekvatnet. Foreløpig overslag tilsier et krav på ca. 10 liter/ 
minutt/100m tunnel (pr. tunnelløp) mellom profil 34 700 og 35 300 hvor 
tunneltraseen går nær Mekvatnet (strekningen dekker også myrområdet sør for 
Mekvatnet). Mellom profil 35 550 og 35 800, som der tunnelen går under 
myrområdet i Mekskaret anbefales et krav på 15 liter/minutt/100m tunnel (pr. løp). 
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Profil 38 900 til 40 300 
Videre vestover er det lite som tyder på bløte leiravsetninger innenfor 
influensområdet til tunnelen, dvs. et belte på 300 m til hver side av tunneltraseen. 
NGUs løsmassekart viser hav- og fjordavsetning, samt strandavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen, på store deler av området 
over tunneltraseen frem til profil 38 900. Det er også enkelte områder med marine 
strandvaskede sedimenter med noe større mektighet. Tidligere grunnboringer viser 
stort sett faste løsmasser som gir stor boremotstand. Der det foreligger prøver 
beskrives ofte sandig, grusig siltig materiale (kan være noe morene og/eller 
strandavsetninger), dvs. løsmasser som gir lite setninger ved poretrykksreduksjon 
(lite setningsømfintlige løsmasser). Løsmassetykkelsen er stort sett < 10m, men 
enkelte dypere lommer kan forekomme. Av hensyn til både potensiale for setninger 
og til energibrønner i området, foreslås derfor at lekkasjekravet settes til 
15 liter/minutt/100m (pr. løp) på strekningen. 

Profil 40 300 til 40 610 (påhugg Fuglset)  
Sannsynligvis må det settes et lekkasjekrav på 5 liter/minutt/100m (pr. løp) langs 
en ca. 300 m lang strekning fra tunnelpåhugget på Fuglset (profil 40 610 – 40 300 i 
tunnelen). Begrunnelsen er forekomst av et 2 - 3 m tykt, bløtt, sensitivt leirlag 
under dagens E39 ca. 250 m vest for tunnelpåhugg. Her kan grunnvann som 
drenerer mot tunnelen føre til poretrykksreduksjon hovedsakelig i nedre del av 
løsmassene slik at det oppstår setninger som kan skade konstruksjoner og 
bebyggelse. Leirlaget fortsetter sannsynligvis sørover fra E39 mot Moldegårdsleira 
ved Glamox. 

Tabell 5.1: Tetthetskrav for Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen 
Strekning Lekkesjekrav 

(liter/minutt/100 m/tunnelløp) 
Julakslatunnelen: 

Profil 29 900 – 31 360 40 
Kringstadnakktunnelen: 

Profil 32 350 – 33 500 20 
Profil 33 500 – 34 700 40 
Profil 34 700 – 35 300 10 
Profil 35 300 – 35 550 40 
Profil 35 550 – 35 800 15 
Profil 35 800 – 38 900 40 
Profil 38 900 – 40 300 15 

Profil 40 300 – 40 609/11670 5 
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5.5 Sondérboring og injeksjon 

Håndbok N500 (ref. 1) angir at det skal gjennomføres systematisk sondérboring: 

 Der forundersøkelsene indikerer svakhetssoner og dårlig bergmassekvalitet 
generelt 

 I områder med definerte krav til innlekkasje for å unngå uønsket 
grunnvannssenking eller drenering 

I håndbok N500 (ref. 1) er det angitt at sondérboring skal starte minimum 25 m før 
kritisk område. Julakslatunnelen kan komme til å krysse 8 svakhetssoner, mens 
Kringstadnakktunnelen antas å krysse 15 svakhetssoner. Ved disse områdene er det 
anslått et omfang på 4 borehull á ca. 28 m for hver 20. m (overlapp på ca. 8 m) for å 
avdekke sonenes forløp og bergkvalitet. Sonderboringene starter 25 m før antatt 
sone frem til 25 m forbi sonen evt. til sondérhullene har påtruffet og passert sonen. 
Det må i tillegg gjennomføres sonderboring i samme omfang der lekkasjekravet er 
satt strengere enn 20 liter/minutt/100m tunnel (pr. løp). Det forventes totalt 
maksimalt 160-200 omganger med sondérboring samlet for begge tunnelene. 
Anslåtte mengder for sonderboringer oppsummert i Tabell 5.1 og 5.2. 

Det vurderes som lite sannsynlig at omfanget av lekkasjer fra berget under 
tunneldrivingen vil overstige tetthetskravet i Julakslatunnelen. Dermed er det lite 
sannsynlig at det blir behov for injeksjon, og det er ikke tatt med mengder for dette 
(se Tabell 5.1). I byggeplanfasen bør det imidlertid vurderes om det skal tas med 
prosesser og begrensede mengder for injeksjon i konkurransegrunnlaget som en 
sikkerhet mot uforutsette behov. 

For Kringstadnakktunnelen forventes at det kan bli noe injeksjon ved profil 34 700-
35 300 (området inntil Mekvatnet), profil 35 550-35 800, profil 38 900-40 300 og 
profil 40 300–40 610 (de siste ca. 300 m fra tunnelpåhugg ved Fuglset), til sammen 
antas  

Tabell 5.1: Anslåtte mengder sondérboring og injeksjon for Julakslatunnelen pr. løp. 
Aktivitet Pr. omgang Antall omganger Totalt 

m Hull 
stk. 

Hullengde 
m 

Sum 
m 

2 omganger pr. 
svakhetssone 

Sondérboring 4 Ca. 28 112 20 stk. 20x1122 200 
Injeksjon 0 
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Tabell 5.2: Anslåtte mengder sondérboring og injeksjon for Kringstadnakktunnelen pr. løp. 
Aktivitet Pr. omgang Antall omganger Totalt 

m Hull 
stk. 

Hullengde 
m 

Sum 
m 

2 omganger pr. 
svakhetssone og ved 

lekkasjekrav<  
20 l/min/100m/løp 

Sondérboring 4 Ca. 28 112 160 stk. 160x11217 900 
Injeksjon 45 injeksjonsskjermer á 20 tonn 

5.6 Vann– og frostsikring – oppsummering sikring 

I henhold til håndbok N500 skal tunneler i tunnelklasse E vann- og frostsikres med 
hvelv av betongelementer. Ved frostmengde F10 ≥ 8000 h°C skal hvelvet 
frostisoleres og ved F10 ≤ 8000 h°C kan hvelvet frostisoleres (ref. 1). 

Tunnelen skal sikres mot vann og is, slik at det ikke er lekkasjevann eller isdannelse 
i trafikkrom, nisjer eller på installasjoner. Eventuelle lekkasjer i vegger og heng skal 
samles opp ved hjelp av vanntett avskjerming som fører vannet ned til grøft og 
frostfritt ut av tunnelen via drenssystemet. Over gitte frostmengder skal 
avskjermingen/hvelvet isoleres (ref. 1). 

Frostisolasjon for vann- og frostsikringshvelv skal dimensjoneres etter F10 (h°C) iht. 
Frostsonekart over Norge. Frostsonekartet viser F10 < 8000 h°C for hele strekningen 
langs tunnelen. Iht. til tabell 7.1 i håndbok 500 (ref. 1) for tunnelklasse E skal 
tunnelen sikres med hvelv av betongelementer, enten helhvelv eller veggelementer 
kombinert med sprøytebetong i heng. Membran type I (veggelement og evt. 
helhvelv) og type III (evt. hvelv av sprøytebetong) benyttes som vannsikring. 
Eventuell bruk av PE-skum er angitt som alternativ, prosjektspesifikk løsning (tabell 
7.1 i håndbok N500). Endeling valg av vann-/frostsikringsløsning gjøres i 
byggeplanfasen. 

På grunn av bergmasse med varierende oppsprekkingsgrad og mulighet for en del 
åpne sprekker, må det forventes at det vil bli vannlekkasjer i form av drypp i deler 
av tunnelen og rennende vann på enkelte punkter. 

På grunnlag av foreliggende opplysninger om bergartene, overdekning, 
svakhetssoner og våre erfaringer med tunneler i områder med sammenlignbare 
gneisbergarter, er det gjort et grovt anslag som tilsier at behovet for vannsikring 
kan bli 60–80 % av tunnelens areal dersom en skal oppnå helt tørr tunnel. 
Oppsummering av mengder er vist i Tabell 5.3. Omfanget av vannsikring må endelig 
fastsettes når man har oversikt over lekkasjene inn i tunnelen, dvs. etter at tunnelen 
er ferdig drevet. 

Endeling valg av vann-/frostsikringsløsning gjøres i byggeplanfasen. 
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Tabell 5.3:Vann- og frostsikring for Julakslatunnelen og Kringstadnakktunnelen. Type og 
anslåtte mengder. 

Tunnel Beskrivelse 

Mengde 

% av tunnel‐
areal 

m2 

Julakslatunnelen 
 Helhvelv eller veggelementer 
 kombinert med sprøytebetong i 
 heng 

60‐80 
35 000 ‐44 000 

 

Kringstadnakktunnelen 
 Helhvelv eller veggelementer 
 kombinert med sprøytebetong i 
 heng 

60‐80  200 000 ‐265 000 
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6 ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

I dette kapitlet oppsummeres anbefalinger for videre undersøkelser; hva som bør 
utføres i byggeplanfasen og hva som kan utsettes til byggefasen. Krav til oppfølging 
i byggefasen er også oppsummert. 

6.1 Krav til begrensning av vibrasjoner iht. NS8141 

I forbindelse med sprengningsarbeider vil det oppstå sprengningsinduserte 
vibrasjoner og støt som kan påvirke nærliggende byggverk og infrastruktur. 
Vibrasjoner og støt fra arbeidene skal ikke overskride grenseverdier bestemt av 
kravene i NS8141:2001 (ref. 24). 

Østlig del av traseen går gjennom tettbebygd strøk hvor det vil bli aktuelt med krav 
til rystelser i forbindelse med sprengningsarbeidene. Besiktigelse av aktuelle bygg 
må utføres for vurdering av fundamenteringsfaktor og materialfaktor må avklares 
før oppstart av sprengningsarbeider, slik at endelig grenseverdi kan beregnes. 

Ved driving av to parallelle tunnelløp må det vurderes rystelseskrav for hvert 
tunnelløp. Dette gjelder også ved trinnvis utbygging. Generelt for toløpstunneler 
som drives parallelt bør avstanden mellom stuffene være minimum 50 meter (ref. 1). 

I NS8141 er det anbefalt besiktigelse av bygninger/konstruksjoner innenfor  
50-100 m avstand fra sprengningssted avhengig av om bygningene står på berg 
eller løsmasser (ref. 24). Grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning fastsettes for 
byggverk som ligger nærmere enn 100 m fra sprengningssted, da det antas at flere 
innenfor denne radien står på løsmasser. 

Det er ingen bebyggelse, konstruksjoner eller infrastruktur over tunneltraseen for 
Julakslatunnelen eller på fjellpartiene over Kringstadnakktunnelen.  

De nærmeste bygningene fra påhugg og forskjæring i berg på Fuglset, hvor det skal 
foregå sprengningsarbeider, innbefatter 4-5 forretningsbygg i forskjæringsområdet 
og omtrent 20 boliger nord for tunnelpåhugg. 

På stekningen fra påhugg Fuglset til Sollivegen (profil 40 600-38 900) er det 
bebyggelse langs tunneltraseen der overdekningen er mindre enn 100 m. 

Det vurderes dermed å være behov for besiktigelse av et stort antall bygninger over 
tunneltraseen eller i forskjæringen på Fuglset i forbindelse med 
sprengningsarbeidene. 

Med avstandene som er nevnt i avsnittene over vurderes det ikke å være behov for å 
fastsette grenseverdier for lufttrykkstøt fra sprengning eller for vibrasjoner fra 
annen anleggsvirksomhet som transport og pigging av berg (omtalt i ref. 28 og 29). 
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Det er ikke påvist kvikkleire i grunnundersøkelsene inntil tunnelpåhuggene eller 
forskjæringene (ref. 10), så grenseverdier for vibrasjoner eller andre forholdsregler 
ved sprengning i nærheten av kvikkleire er ikke aktuelle. 

6.2 Tetthetskrav til tunnel, seksjonering 

Det er foreslått ulike tetthetskrav langs tunnelen (seksjonering) pga. potensiale for 
at drenering til tunnelen kan føre til setninger i enkelte områder med løsmasser. I 
tillegg ved områder med potensiale for drenering av overflatevann og ved enkelte 
myrområder over traseen. Det er stilt krav til maksimal innlekkasje som varierer fra 
5 liter/min. pr. 100 m av tunnelen til 40 liter/min. pr. 100 m (se kapittel 5.4). Kravet 
gjelder pr. tunnelløp. 

6.3 Krav til håndtering av sprengsteinsmasser 

Forskjæringer og tunnel sprenges i gneiser med granittisk sammensetning (ref. 5), 
der de dominerende mineralene er ulike feltspater, kvarts og glimmer, med innslag 
bl.a. av hornblende og pyroksen. Sulfider og andre mineraler som forårsaker sur 
avrenning/metallutlekking er sjeldne eller finnes kun i svært begrenset mengde i 
denne typen bergmasser. På NGUs aktsomhetskart for radon er aktsomhetsgraden 
for mesteparten av området beskrevet som moderat til lav (ref. 27). Det er dermed 
ikke noe som tilsier at det er nødvendig å stille krav til særskilt håndtering av 
sprengsteinsmassene for å unngå sur avrenning, metallutlekking eller spredning av 
radongass. 

Sprengsteinsmassene kan inneholde plastrester i form av tennlunter. Ved gjenbruk 
eller fylling/deponering i sjø, eller der det er fare for at plasten kan skylles ut i 
bekker, må det gjøres tiltak for å unngå plastforurensing. 

6.4 Ingeniørgeologisk kompetanse i byggefasen 

Før byggefasen skal ansvarlig ingeniørgeolog for prosjektet utnevnes. Denne 
personen bør ha minimum 5 års relevant erfaring fra tunnelanlegg. I tillegg bør 
byggherren knytte til seg kontrollingeniører/ingeniørgeologer til å følge 
entreprenørens skift, utføre fortløpende ingeniørgeologisk kartlegging på stuff og 
vurdere permanent sikring. 

Personell som utfører ingeniørgeologisk kartlegging på stuff og vurderer permanent 
sikring må som minimum ha kompetanse tilsvarende etter- og 
videreutdanningskurs i ingeniørgeologi ved NTNU, samt ha relevant erfaring. 
Følgende anses å være relevant: 

 Erfaring med geologisk kartlegging og klassifisering etter Q-metoden 
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 Kjennskap til og erfaring med relevante metoder for bergsikring 
 God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologiske rapport til reguleringsplan/ 

byggeplan, samt utførte grunnundersøkelser 
 God kunnskap om innholdet i Håndbok N500 (ref. 1) og V520 (ref. 28) 
 Kjennskap til prosjektets risiko- og sårbarhetsanalyse 

For hver salve skal det gjennomføres byggherrens halvtime med geologisk 
kartlegging av siste salve, samt beregning av Q-verdi for beslutning av permanent 
sikringsomfang. Ansvarlig ingeniørgeolog skal blant annet påse at det blir 
utarbeidet ingeniørgeologisk sluttrapport for tunnelprosjektet i henhold til kravene i 
Håndbok N500 (ref. 1). 

Det presiseres at den ingeniørgeologiske oppfølgingen også gjelder forskjæringene. 
Da det er vanskelig å fastsette gunstig plassering av påhugg uten at løsmassene er 
avdekket, anbefales tett dialog mellom entreprenør og byggherrens ingeniørgeolog. 

6.5 Supplerende grunnundersøkelser 

På grunnlag av resultatene fra de undersøkelsene som hittil er gjennomført vurderes 
behov for følgende supplerende undersøkelser i byggeplan- og byggefasen: 

I byggeplanfasen: 
 Utfyllende ingeniørgeologisk feltkartlegging med tilhørende rapport for 

byggeplan/konkurransegrunnlag 
 Nærmere vurderinger av skredfare omkring påhuggsområdet på Julbøen for 

nærmere detaljering av påhugg og portal (fastsette lengde/dimensjon for 
tunnelportalen) 

 Grunnboringer i enkelte områder med mektige løsmasser (dyprenner) mht. å 
vurdere potensiale for setninger ved poretrykksreduksjon ifm. drenering av 
grunnvann til tunnelen. 

 Installasjon av poretrykksmålere i løsmasser og overvåkningsbrønner i berg 
for følge opp tunnelens påvirkning på grunnvannet. 

 Vurdere ytterlige fjellkontrollboringer på Julbøen for å justere beliggenhet av 
påhugg. 

 Ingeniørgeologisk feltkartlegging mellom Fuglset og Moldeelva. 
 Los Angeles test og micro-Deval test av diorittisk og granittisk gneis fra 

området for å finne egnethet som vegbyggingsmateriale. 
 Laboratorieundersøkelse for å bestemme bergmassens borbarhet og 

sprengbarhet, egnethet som veibyggingsmateriale og sulfidinnhold mht. 
sur/giftig avrenning. 
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I byggefasen: 
 Avdekking av løsmasser ved påhuggene for endelig plassering av 

påhuggsflaten 
 Sonderboringer under tunneldriving for å avdekke forløp av og bergkvalitet i 

mulige svakhetssoner, inkl. borparametertolkning (MWD – measure while 
drilling). 
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7 SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ (SHA)-FORHOLD 

Det er avdekket følgende forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som vi 
mener må tas hensyn til i byggefasen. Listen vil kunne suppleres. 

 Ved det vestre påhugget på Julbøen er det observert noe stein/blokker (ur) i 
overflaten. Ved avdekking i påhuggsområdet må behovet for å sikre 
gjenstående stein/blokker vurderes. 

 Ved sprengning av nordre forskjæring/påhugg på Fuglset er avstanden til 
eksisterende bebyggelse og trafikkert veg ca. 20 m. Sikkerhetstiltak for å 
unngå steinsprut på trafikanter under sprengning av salve, f.eks. å stenge 
vegen eller dekke til salver, er nødvendig. 

 Tunnelen er planlagt gjennom bergarter som inneholder en del kvarts, slik at 
det kan bli en del kvartsstøv i tunnelen under driving. 
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