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1 Forord 

Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 

Færder kommune". Rapporten tar for seg temaet ingeniørgeologi. Fagansvarlig for ingeniørgeologi har 

vært Panos Chryssanthakis og Charlotte Dammen Andersen. Arbeidet er også gjennomført av John 

Anders Flø Gustad, Martin Hovda Haugsand og Susanne Bøe. Kaj-Andreas Hanevik, Iris Hedegaard 

Jensen, Christian Helweg og Oddrun Kristin Hansen har også bidratt. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 

kontaktperson er Nils Brandt, mens hos COWI er Olav Eriksen oppdragsleder. 

 

Januar 2023 

Oslo  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Befaringsbilder 

Vedlegg 2: Plan og profiltegninger  

Vedlegg 3: Kinematisk analyse 

Tabell 1-1: Tegningsoversikt vedlegg 2 

Tegnings nr. Innhold 

V101 Lengdesnitt Teietunnelen 625-1000 

V102 Lengdesnitt Teietunnelen 950-1325 

V103 Lengdesnitt Teietunnelen 1250-1625 

V104 Lengdesnitt Teietunnelen 1550-1925 

V105 Lengdesnitt Teietunnelen 1850-2225 

V106 Lengdesnitt Teietunnelen 2175-2525 

V107 Lengdesnitt Teietunnelen rømningstunnel sør 0-375 

V108 Lengdesnitt Teietunnelen rømningstunnel sør 350-700 

V109 Lengdesnitt Teietunnelen rømningstunnel nord 0-375 

V110 Lengdesnitt Teietunnelen rømningstunnel nord 350-700 

V113 Lengdesnitt Rambergtunnelen gang og sykkeltunnel 

V114 Lengdesnitt Rambergtunnelen nordgående 

V115 Lengdesnitt Rambergtunnelen sørgående 

V116 Lengdesnitt Hogsnestunnelen nordgående 3950-4300 

V117 Lengdesnitt Hogsnestunnelen nordgående 4300 - 4675 

V118 Lengdesnitt Hogsnestunnelen nordgående 4675 - 5000 

V119 Lengdesnitt Hogsnestunnelen sørgående 3950 - 4300 

V120 Lengdesnitt Hogsnestunnelen sørgående 4325 - 4675 

V121 Lengdesnitt Hogsnestunnelen sørgående 4675 - 5025 

V301 Tverrsnitt påhugg sør Teietunnelen  

V302 Tverrsnitt påhugg nord Teietunnelen 

V303 Tverrsnitt påhugg rømningstunnel sør Teietunnelen 

V304 Tverrsnitt påhugg rømningstunnel nord Teietunnelen 

V305 Tverrsnitt påhugg øst Rambergtunnelen  
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V306 Tverrsnitt påhugg vest Rambergtunnelen  

V307 Tverrsnitt påhugg sør Hogsnestunnelen  

V308 Tverrsnitt påhugg nord Hogsnestunnelen  

V309 Tverrsnitt Rambergtunnelen pr. 2880 

V310 Tverrsnitt bergskjæring 
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2 Sammendrag 

Ingeniørgeologisk fagrapport for reguleringsplan til Ny Fastlandsforbindelse til Færder omhandler 

Teietunnelen, rømningstunneler for Teietunnelen, Rambergtunnelen, Gang og sykkeltunnel Ramberg, 

brufundamentering på begge sider av Vestfjorden, bergskjæring på Smørberg og Hogsnestunnel.  

Hovedveitunnelene er planlagt med ett tverrsnitt T9,5, rømningstunnelen med et tverrsnitt T5,5 og gang 

og sykkeltunnelen med et tverrsnitt T4. I tillegg vil det bli etablert en adkomsttunnel for 

forankringskammeret til brua fra GS-tunnelen. Basert på eksisterende grunnlagsmateriale og nye 

vurderinger, anses planlagte løsninger for de tre tunnelene, Teietunnelen, Rambergtunnelen og 

Hogsnestunnelen å være gjennomførbare med tanke på ingeniørgeologiske og hydrogeologiske 

utfordringer. I henhold til Eurokode 7 vurderes alle tre tunneler inkludert påhugg og forskjæringsområde, 

brufundamentene og bergskjæringer med høyde over 10 meter i sin helhet til å ligge i geoteknisk 

kategori 3, konsekvensklasse 3 og pålitelighetsklasse 3.  

 

Fagrapporten oppsummerer geologiske observasjoner og vurderinger knyttet til veitraseen og tunnelene 

mht. bergmassekvalitet og bergsikringsbehov. I tillegg oppsummerer fagrapporten resultater fra tidligere 

og supplerende grunnundersøkelser (GU), samt miljø, natur og hydrogeologiske aspekter med fokus på 

innlekkasjekrav til tunnelene. Tidligere planarbeid har vurdert flere traséalternativer, men i denne 

rapporten er det bare tatt hensyn til valgt trasé hvor det er redusert fra firefelts til tofelts på Teie. 

Arbeidet i denne fasen har også fokusert rundt å skaffe informasjon om bergoverdekning langs 

tunneltraseen og portalområder. 

Berggrunnen i området er en del av Oslofeltet som har en geologisk historie med riftdannelse, 

forkastninger og magmatisme. Det forventes at Teietunnelen, rømningstunnelen til Teie, gang og 

sykkeltunnelen på Ramberg og Rambergtunnelen vil gå gjennom bergarten monzonitt, mens 

Hogsnestunnelen forventes å gå gjennom bergartene monzonitt og rombeporfyr. Vurdering av 

bergmassekvalitet og bergsikringsbehov er hovedsakelig basert på rapporter i grunnlagsmaterialet, 

befaringer i planområdet, kjerneboringer, topografiske og geologiske kart, relieffkart og lengdeprofiler av 

tunnelene.  

Befaringsobservasjoner viser lite til moderat oppsprukket berg av god kvalitet, bergmassen i området er 

kjent for dypforvitring som kan gi stabilitetsutfordringer. Bergmassekvaliteten er vurdert med Q-

metoden.  

Antatte svakhetssoner ved alle tunnelene er tolket ut ifra relieffkart og feltkartlegging. Det er funnet flere 

lineamenter som krysser terrenget over tunneltraseene og som vurderes å kunne representere mulige 

svakhetssoner på tunnelnivå.  

Det er svært sannsynlig at man i løpet av tunneldrivingen vil kunne møte på svakhetssoner, 

dypforvitringer eller partier med dårligere bergmassekvalitet som ikke er fanget opp under 

forundersøkelsene. Vurderingene i denne rapporten vil gi en pekepinn på bergmassekvalitet og 

bergsikringsomfang. Det anbefales derfor at det utføres systematisk sonderboring i drivefasen. 

Etter å ha vurdert grunnlagsmaterialet, tidligere grunnundersøkelser, relieffkart, resultater fra 

kjernelogging og gjennomføring av flere ingeniørgeologiske befaringer, er det laget et estimat over 

fordeling av sikringsklasse for de tre tunnelene. Estimatet vises i tabellen nedenfor.  
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Tabell 2-1: Estimert fordeling av sikringsklasser for de tre hovedtunnelene 

Sikringsklasse I II III IV (IV) V 

Teietunnelen 15 % 40 % 25 % 15 %       5 %  

Rambergtunnelen    5 % 50 % 20 %      10 % 10 % 5 % 

Hogsnestunnelen 10 % 35 %      30 % 20 %       5 %  

  

Innlekkasje til tunnelen kan ha uønskede effekter på omgivelsene, både på natur, infrastruktur og 

konstruksjoner. Løsmassene i området er i høy grad fine marine sedimenter (leire) hvor det kan antas at 

poretrykksfall kan resultere i setninger.  

Potensialet for innlekkasje til tunnelen vil endelig avgjøres av sprekkeåpninger og svakhetssoners 

vannførende evne og av dybden til tunnelene i forhold til vannspeilet i berget. 

 

Innenfor influensområdet til tunnelene finnes det bebyggelse, brønner og sårbart naturmangfold. 

Innlekkasjekrav for alle tunnelløp samlet er vurdert til 10 l/min/100m for 1500 m av strekningen og 20 

l/min/100m for 1537 m. Det vurderes at en behovsprøvd injeksjonsstrategi kan benyttes for alle 

tunnelene.  

Driving av tunnelen kan utføres med konvensjonelle metoder (boring og sprengning). Det anbefales 

systematisk sonderboring i hele tunnelenes lengde. Stedvis må det også sonderbores for overdekning. I 

områder med lav overdekning eller dårlig bergkvalitet kan det være aktuelt med forsiktig sprengning nær 

boliger. Enkelte steder langs tunneltraseen (spesielt ved kryssing av svakhetssoner) kan det bli behov for 

tyngre bergsikring/forsiktig driving med bruk av for eksempel forbolter, sprøytebetongbuer på stuff, og 

korte salvelengder/delte tverrsnitt og eventuelt støp. 

Spesielle utfordringer i løpet av tunneldriving forventes å være: 

- Tunnelpåhuggene.   

- Partier med lav bergoverdekning. 

- Passering av svakhetssoner. 

- Passering nær/under eksisterende bebyggelse. 

- Bergskjæring med høyde over 10 m, forskjæringer og påhugg. 

- Bratt terreng ved tunnelpåhugg (spesielt nordre påhugg til Rambergtunnelen ut mot Færderbrua). 

Ved gjennomføringen av prosjektet anses det å være svært viktig å sikre tilstedeværelse av 

ingeniørgeolog(er) med tilstrekkelig erfaring, spesielt ved ingeniørgeologiske utfordringer som f.eks. lav 

overdekning, svakhetssoner og driving under bebyggelse.  
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for øyene i Færder kommune, med ca. 30 000 innbyggere, er 

Kanalbrua i Tønsberg sentrumeterI 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en 

konseptvalgutredning (KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for 

anmodningen var uro over et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning 

av bymiljø og sårbar forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 

Ramdal/Kaldnes får en alternativ trasé til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 

behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 

forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 

oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 

fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 

følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket omfatter en strekning på ca. 6 kmeterI Færder kommune starter prosjektet med en ny 

tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien ved Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i tunnel 

under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/ Munkerekka. Fra Ramdal går forbindelsen inn i 

tunnel under Rambergåsen før fjordkryssing over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går 

forbindelsen så i tunnel under Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den 

dagens Fv. 303 frem til påkobling mot Semslinna ved travbanen, se Figur 3-1 

Veien er dimensjonert etter krav til kapasitetssterk vei/gate fra N100 (juni 2021). I tillegg til dette er det 

satt noen kriterier, gitt i teknisk plan kap. 3.2.2, som er basert på dimensjoneringsklasse Hø2, men som 

er tilpasset fartsgrense 70 km/t fremfor 60 km/t. Veien er dimensjonert som 2-feltsvei fra Smidsrød, 

gjennom Teietunnelen og frem til rundkjøringen i Ramdal. Fra Ramdal er det tenkt 4 felt frem til 

Semslinna. Kryssene planlegges som rundkjøringer.    
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Figur 3-1: Oversiktskart over veitraseen og varslet planområde. 
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4 Grunnlagsmateriale  

Følgende materialer danner grunnlaget til denne fagrapporten og anses som supplerende informasjon av 

særlig viktig grad: 

• Statens Vegvesen, " Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Ingeniørgeologisk rapport 

for kommunedelplan", [1] 

• Statens Vegvesen, " Håndbok N200 – Vegbygging", Vegdirektoratet, [2]  

• Statens Vegvesen, "Håndbok N500 – Vegtunneler, Vegdirektoratet, [3]    

• Statens Vegvesen Publikasjon 103 – Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre 

miljø, vegdirektorat 2003, [4] 

• Statens Vegvesen Publikasjon 104– Berginjeksjon i praksis, Vegdirektoratet 2003, [5] 

• Statens Vegvesen "Håndbok N100 Veg og gateutforming", Vegdirektoratet 2021, [6] 

• Statens Vegvesen, "Rv 303 Hogsnesbakken, Tønsberg kommune i Vestfold. Geologisk rapport for 

reguleringsplan", [7] 

• Statens Vegvesen, " Rv 303 Hogsnesbakken, Tønsberg kommune i Vestfold. Geoteknisk 

datarapport. 26070-470 [8] 

• Rambøll, " Geoteknisk vurdering for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. 

Kommunedelplan", [9]. 

• Aktsomhetskart snøskred, steinsprang, jord- og flomskred [10] 

• Kvartærgeologisk kart [11] 

• Berggrunnskart 1:250 000 og 1:50 000 [11] 

• Norsk Grunnvannsdatabase GRANADA [11] 

• Nasjonal høydemodell (Kartverket) [12] 

• Ortofoto – Norge i bilder (Kartverket) [12] 

• FKB kart 

I tillegg til ovenstående materiale henvises det til referanselisten i kapittel 14. 
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5 Geoteknisk kategori  

 

En oversikt over geotekniske konstruksjoner bygget delvis eller helt i berg er gitt fra sør mot nord, med 

økende pelnummer, i listen under: 

› Teietunnelen, ca. 1800 meter lang ettløps veitunnel. 

› Rømningstunneler til Teietunnelen, ca. 670 og 660 meter lange ettløps rømningstunneler 

› Rambergtunnelen, ca. 230 meter lang toløps veitunnel 

› GS- Ramberg, ca. 240 ettløps gang- og sykkeltunnel. 

› Brufundamenter for to brualternativene. 

› Bergskjæring mellom Hogsnestunnelen og ny bru. Omtrent 150 meter, maks høyde omtrent 20 

meter. 

› Hogsnestunnelen, ca. 900 meter lang toløps veitunnel. 

Hver av konstruksjonene er beskrevet hver for seg i denne rapporten. Etterfølgende avsnitt tar for seg en 

vurdering av geoteknisk kategori for hver konstruksjon. Fastsettelse av geoteknisk kategori er utført 

etter Vegvesenets vei- og tunnelnormaler [3] [13] samt veilederen til Eurokode 7 fra Norges 

bergmekanikkgruppe [14]. Sammenhengen mellom konsekvensklasse og geoteknisk kategori er gitt i 

Tabell 5-1 og kommer fra NBGs veileder [14]. 

Tabell 5-1: Geoteknisk kategori basert på vanskelighetsgrad og konsekvensklasse. 

Konsekvensklasse Vanskelighetsgrad 

Lav Middels Høy 

CC/RC1 1 1 2 

CC/RC2 1 2 2/3 

CC/RC3 2 2/3 3 

CC/RC4 Vurderes særskilt 

 

5.1 Tunneler 

Konsekvensklasse er for alle veitunneler vurdert til CC/RC3 på grunn av stor fare for liv og helse om det 

skulle forekomme ras eller nedfall i tunnelene og påhuggene. Ifølge Vegvesenets tunnelnormal N500 [3]  

skal alle veitunneler i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. Normalen åpner opp for at deler av 

en tunnel kan vurderes til geoteknisk kategori 2 der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg. 

Det er vurdert at forundersøkelsene ikke viser tilstrekkelig godt og forutsigbart berg til å sette tunnelen i 

geoteknisk kategori 2.  Alle tunnelene (inkludert påhugg og forskjæringer) vurderes derfor til 

geoteknisk kategori 3.  
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5.2 Brufundamenter 

Brufundamentene vurderes til konsekvensklasse 3 på grunn av stor fare for liv og helse om fundamentet 

svikter. Området til brufundamentet er befart. Vanskelighetsgraden settes derfor til «Høy» og begge 

brufundamentene vurderes til Geoteknisk kategori 3.   

5.3 Bergskjæring 

Utenom påhuggsområdene er det planlagt en bergskjæring. Denne vil nå en maksimal høyde på omtrent 

14 meter over veibane. Ifølge veinormalen [13] skal alle veiskjæringer med en høyde over 10 meter 

vurderes til geoteknisk kategori 3. Veiskjæringen vurderes derfor til geoteknisk kategori 3. 

5.4 Prosjekterings og utførelseskontrollklasse 

Alle geotekniske konstruksjoner i berg er vurdert til geoteknisk kategori 3. Av dette følger 

prosjekteringskontrollklasse PKK3, og UKK3. PKK3 krever at prosjekteringen blir utført med egenkontroll, 

systematisk intern kontroll og utvidet kontroll. UKK3 krever at utførelsen blir gjort med egenkontroll, 

systematiske intern kontroll og utvidet kontroll.  
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6 Faktadel 

 

6.1 Grunnundersøkelser tidligere faser 

Det er i tidligere utredninger og i dette prosjektet utført grunnundersøkelser (GU). GU er særlig fokusert 

på dybde til berg ved fjordkryssingen og tunnelportalområder. De tidligere undersøkelsene har samlet inn 

informasjon for forskjellige traséalternativer, se [1], og er derfor av varierende relevans for dette 

prosjektet. Grunnundersøkelsene har bestått av totalsonderinger, trykksonderinger, prøvetakinger, 

poretrykksmålinger, kjerneboringer, seismikk og ingeniørgeologiske befaringer.  

6.1.1 Tidligere utførte ingeniørgeologiske grunnundersøkelser- oppsummering  

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i forbindelse med tidligere regulerings og planarbeid. Det er 

utarbeidet ingeniørgeologiske rapporter knyttet til vurdering av tunneltraseer og til kommunedelplan med 

tilhørende befaringer, se [15] og [1]. Det er ikke kjent at det tidligere er utført kjerneboringer. De 

tidligere ingeniørgeologiske beskrivelsene [7], [1] og [15] er samstemte i at bergartene langs traséen 

generelt sett er av god kvalitet til tunnelbygging. Disse tidligere rapportene beskriver berget med tre 

sprekkesett. To steile sett med strøkretning NV-SØ og NØ-SV og ett sub-horisontalt sett. 

Sprekkeavstanden for settene er gitt fra 0,5 til 2 meter. Partier med dårligere berg kan påtreffes i tolkede 

svakhetssoner. Svakhetssonene er tolket ut fra terrengforsenkninger/depresjoner sett fra kart, se videre i 

kap. 7.1.2, 7.2.2 og 7.3.2.   

6.1.2 Oppsummering av tidligere utførte geotekniske undersøkelser 

Det er utført geotekniske grunnundersøkelser i flere faser i prosjektet og i andre prosjekter i nærheten av 

planlagt trasé. De indikerer vekslende dybde til fjell, og områder under marin grense som kan inneholde 

kvikkleire, se geoteknisk fagrapport [16]. Undersøkelsene har bestått av totalsonderinger, og 

trykksonderinger. Det er tatt opp prøver av løsmasser og grunnvannstand og poretrykk er målt. Figur 6-1 

viser en oversikt over geotekniske totalsonderinger med oppgitte dybder til fjell (stoppkode 94), se [17]. 

Vest for Hogsnestunnelen er det utført boring i noe som er tolket til å være en dyprenne. Øverste 22 m 

av borehullet bestod av leire, før massen endret karakter til noe som lignet oppsmuldret berg eller 

bunnmorene. Boringen ble avsluttet på 25,6 muten å treffe noe som kan tolkes som fast berg. Dette er i 

[18] tolket til å være en forkastning med lettsmuldrende fjell som fortsetter videre mot dypet og i NS-

retning. Berget bedrer seg imidlertid raskt sideveis iht. geotekniske boringer og bergmodellen. 
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Figur 6-1: Tidligere geotekniske undersøkelser. Kartet viser kun totalsonderinger med påvist berg (stoppkode 94)Lilla 

punkter er fra KDP og røde punkter er fra rv.303 Hogsnestunnelen fra 2006. .  

6.1.3 Oppsummering av tidligere utførte geofysiske undersøkelser 

Det ble utført geofysiske grunnundersøkelser i Vestfjorden/Byfjorden for planlegging av trasé for bru eller 

tunnel. Det ble utført refraksjonsseismikk både i 2003 og 2016, se [19] og [20]. I profilene utført i 2016 

ble det identifisert en del lavhastighetssoner i området Smørberg- Kaldnes, som er nord for dagens 

valgte trasé. I 2016 er det utført seismiske undersøkelser i profilet for mulig fjelltunnel Ramberg- 

Smørberg, hvor dagens valgte trasé er lagt, men med bruløsning. Her er det registrert 

løsmassemektighet på opptil 80 meter. Løsmassene er identifisert som bløt leire. Det er påvist 3 

lavhastighetssoner i berg med en bredde på henholdsvis 40, 25 og 40 meter regnet fra Rambergsiden, se 

[16].  
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6.2 Grunnundersøkelser denne fasen 

I reguleringsplanarbeidet er det gjennomført grunnundersøkelser med bergpåvising. Figur 6-2 viser 

utførte undersøkelser med bergpåvising. Grunnundersøkelsene er hovedsakelig utført i 

påhuggsområdene, samt enkelte steder med lav bergoverdekning langs tunnelene.  

 

 

Figur 6-2: Oversikt over nye utførte undersøkelser per mai 2020. Figuren viser totalsonderinger og kjerneboringer. 

6.2.1 Bergflatemodell 

Det er utarbeidet en bergflate i BIM/3D-modell. I 3D-modellen er det ønskelig med en kontinuerlig 

bergflate som dekker hele prosjekteringsområdet, men fordi grunnundersøkelsene kun dekker mindre 

partier av området, er bergflaten i modellen også basert på antakelser og forenklinger, blant annet 

vertikal offset fra terreng og registrert berg i dagen.  

 

6.2.2 Oppsummering av kjernelogging 

Det er utført uttak og logging av kjerner fra to vertikale borehull, nr. 6037 og 6038 se [21]. Plasseringen 

til kjerneborehullene er vist i Figur 6-3. Kartet viser at boringene er plassert i den planlagte tunneltraseen 

til Hogsnestunnelen. Lengde, retning og helning er vist i Tabell 6-1. 
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Det er ikke utført vanntapsmålinger. Uførte borehull står åpne med rør for mulighet for videre 

undersøkelser. Disse må tettes før ev. tunneldriving. Koordinat- og borepunktliste er vist i Tabell 6-2. Det 

er benyttet Kartdatum ETRS89 NTM-10 med høydereferanse NN2000. Registrert boring i fjell og 

løsmasser er vist i Tabell 6-2. 

 

 

Figur 6-3: Plassering av kjerneborehullene over Hogsnestunnelen.  

Tabell 6-1: Borelengde og orientering (i forhold til nord) for borehullene 

Borehull Lengde Retning Inklinasjon Vanntapsmåling 

6037 33,35 000 90° Nei 

6038 33,78 000 90° Nei 

Tabell 6-2: Koordinat- og borepunkt i liste 

Borehull 

Koordinater Boret (m) 

X Y Z Løsmasser Berg Totalt 

6037 1141242.842 92447.130 41,83 12,95 20,35 33,35 

6038 1141228.011 92435.086 42,21 10,05 23,73 33,78 

 

Kjernene ble transportert til COWIs laboratorium i Oslo, hvor den ingeniørgeologiske loggingen ble utført. 

Kjerneloggingen omfattet registrering av antall sprekkesett, sprekkeflatenes ruhet, sprekkefylling, RQD 
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og sprekkefrekvens på alle borekjernene. COWI har gjennomført borekjernelogging på til sammen 44,1 

m for to vertikale borekjerner, henholdsvis 6037 og 6038. 

Begge borehullene viser hovedsakelig rombeporfyr, men i borehull nr. 6038 er det registrert 1,5 m med 

monzonitt fra dybde 28 til 29,5meterDe mekaniske egenskapene til monzonitt regnes som tilsvarende 

rombeporfyrens egenskaper, dvs. at bergartene forventes å ha tilnærmet lik enaksiell styrke.  

Bergmassekvaliteten er vurdert med Q-metoden. Gjennomsnittlige Q'-verdier er henholdsvis 15,7 og 

10,3 for 6037 og 6038. Q'-verdiene indikerer god bergmassekvalitet.  

Q-verdiens variasjon for borehull nr. 6037 er mellom 9,3 og 22. Det er ikke registrert økning av Q-verdi 

med dybden. Variasjonen av Q-verdi for borehull nr. 6038 er mellom 6,8 og 17 uten registrert økning av 

Q-verdi med dybden. Gjennomsnittlige parametere for Q-systemet er vist i Tabell 6-3 og Tabell 6-4. 

RQD verdier for begge borehullene er nesten like. Gjennomsnittlig RQD-verdi over 5 meters intervaller for 

6037 varierer mellom 52,9 til 83,5 med et gjennomsnitt på ca. 66. Gjennomsnittlig RQD-verdi over 5 

meters intervaller for borehull nr. 6038 varierer mellom 59 til 80 med et gjennomsnitt verdi på ca. 68. 

Sprekkefyllingen i begge borehullene har samme type mineraler og er hovedsakelig kalsittbelegg eller 

klorittbelegg. Noen få sprekker har sprekkefyll av leire. De fleste sprekkeoverflater er observert uten 

sprekkebelegg. De fleste sprekkene har en Ja verdi på mellom 1 og 2. 

Ruhet i sprekkeplanene ved begge borehullene, er de fleste sprekkene registrert med Jr verdier mellom 

2-3. Dette betyr at sprekkene er generelt ganske ru. 

Det er ikke registrert noe karakteristiske mønster i kjerneborehullene som indikerer potensielle 

vannførende sprekker langs borehullenes lengde og det er ikke registrert noe knusingssoner. 

Kjerneborehullene har ikke identifisert potensielle svakhetssoner. Dette kan skyldes hullets orientering.  

Relieffkart i området tyder på at det er flere potensielle svakhetssoner som krysser vei/tunnelens trasé.   
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Tabell 6-3: Gjennomsnittlige parametere i 5 meters intervaller for Q-systemet fra kjerneloggingen av 6037.  

Dybde RQD Jn Jr Ja Q’  

<15 52,9 6 2,4 1,7 12,5 

15-20 83,5 6 2,4 1,5 22,0 

20-25 60,8 6 2,8 1,5 19,2 

25-30 62,3 6 2,3 1,3 18,6 

>30 65,7 9 2,3 1,8 9,3 

Gjennomsnitt 66,1 6,0* 2,5 1,5 18,0 

 

Tabell 6-4: Gjennomsnittlige parametere i 5 meters intervaller for Q-systemet fra kjerneloggingen av 6038. 

Dybde RQD Jn Jr Ja Q' 

<15 73 9 2,4 2,1 9,4 

15-20 75 9 2,9 1,4 17,2 

20-25 59 9 2,6 1,2 14,2 

25-30 60 9 2,4 2,4 6,8 

>30 80 9 2,3 1,7 11,9 

Gjennomsnitt 68 9 2,5 1,8 10,3 

6.2.3 Oppsummering av resultater geotekniske undersøkelser 

Det er utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser i denne fasen av prosjektet. De supplerer en 

stor mengde eksisterende undersøkelser utført for kommunedelplan og utført i andre anledninger.  

Undersøkelsen indikerer vekslende dybde til fjell. Undersøkelsene har bestått av totalsonderinger og 

trykksonderinger. Det er tatt opp prøver av løsmasser og grunnvannstand og poretrykk er målt. Det er 

utarbeidet datarapporter for de forskjellige områdene som er innarbeidet i geoteknisk rapport se [16]. Se 

V-tegninger for lokalisering av relevante boringer. 

 

Kolberg: Området er preget av tykke marine avsetninger. Ved profil 0 er det ikke påvist berg i de utførte 

sonderingene. Borepunkt 1003 ved profil 350, ble sondering avsluttet på ca. 39 meter uten påvisning av 

berg. Borepunkt 1019, mellom profil 100-260, ble sondering avsluttet på 36,4 meter uten påvisning av 

berg. Ved profil 440-670 varierer dybden til berg, men trenden er at berget faller bratt i østlig retning. 

Det er påvist kvikkleire i dette området, se [16]. 
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Ramdal: Området er preget av tykk marin avsetning (siltig, sandig, grusig) leire over berg. 

Løsmassemektigheten øker brått med stigende profilering etter bergskjæringen. Det er påvist kvikkleire i 

området. Fra rundkjøringen og inn mot tunnelportalen stiger terrenget mot vest. Nylig utførte 

sonderinger viser stor variasjon i sonderingsmotstand. Ved rundkjøringen er det identifisert kvikkleire. 

Sonderinger utført ved Stalbergsveien ca. profil 2900 over Rambergtunnelen viser dybde til berg på 

mellom ca. 2 til 7 meter, se tegning V113-V114. 

Smørberg: Området er preget av tykk marin avsetning (siltig, sandig, grusig) leire over berg. Langs 

veilinje danner berget en V-form og sonderinger viser at berg er påtruffet i varierende dybde fra ca. 2,5 

meter til 26 meter. Det er påvist kvikkleire. For G/S og traktorveien trasé er det også påvist kvikkleire. 

Borepunkt 5001 viser at det er ca. 21 meter til berg, mens borepunkt 5002 viser at det er ca. 9 meter til 

vei. Det er artesisk overtrykk i området.  

Hogsnes og Jarlsberg: Området er preget av tykk marin avsetning (siltig, sandig, grusig) leire over berg. 

Ved profil 4950-5000 viser boringer varierende dybde til berg på rundt 3 meter, se V118 og V121. Ved 

profil 5010-5110 er løsmassemektigheten økende med stigende profilretning fra portalområdet. I 

stigende profilretning og i lavereliggende områder er det bløt og sensitiv kvikkleire. Ved profil 5110 – 

5700 viser boringer varierende grunnforhold med stor dybde til berg.  

Modellert bergoverflate fra utførte grunnundersøkelser er vist på tegning V101-V121 og i utarbeidet 

bergmodell. Se [16] for detaljert informasjon.  

6.2.4 Oppsummering av geofysiske undersøkelser 

På Hogsnes og i Teieskogen har det blitt utført refraksjonsseismiske undersøkelser av Geomap AS. Det 

har blitt utført 10 seismiskelinjer hvor seks av de er ved Hogsnes og de resterende fire er i Teieskogen. 

Data har blitt tolket tradisjonelt og med inversjonsmodellering, se [23] for detaljer. Tolkning av data fra 

undersøkelsene i Teieskogen indikerer noen lavhastighetssoner. Se Figur 6-2.  

Profil ST1 indikerer en lavhastighetssone ved lengde 85 meter ved den manuelle tolkningen fremkommer 

det også et lag med lydhastighet på 600-1000 m/s i løsmasser. Det er mulig det kan finnes et lag med 

høyre lydhastighet mellom bergnivået som ikke syns i den manuelle tolkningen, hvis dette er tilfellet er 

det dypere til berg enn det den manuelle tolkningen viser. ST2 er relativt grunt til berg langs hele linjen. 

inversjonsmodelleringen indikere 3 depresjoner i bergnivået (ved 0-35 m, 50-70 m og 110-140 m), men 

det er usikkerhet hvorvidt disse utgjøre svakhetssoner i berg. ST3 indikerer en mulig lavhastighetssone 

(3600m/s) i berget ved lengde 40 m, og en mulig smal lavhastighetssone (3700m/s) sone (5 meter) ved 

lengden 205 m, men den er usikker og fremkommer ikke i inversjonsmodelleringen. ST4 krysser ST3 og 



 

 

     

 26  DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER 

FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A122639-project/Shared Documents/03_Pdok/3.0_Fagområde/Geologi/Rapporter runder 2/utgått/Sendt etter endringer kap 7.6 16.12.22/RAP-RIG-

002_Ingeniørgeologisk_fagrapport.docx 

indikerer grunt i berg i starten og slutten. Det er dårlig overenstemmelser i bergnivået mellom ST3 og 

ST4 for de 2 inversjonsmodellene. 

 

Figur 6-4: Hastighetsprofil - Seismisk linje ST4 (tradisjonell). 

 

For plassering av seismiske linjer se Figur 6-2. For detaljer og plassering av seismiske linje ift. 

tunneltrasé vises det til den refraksjonsseismiske rapport fra Geomap [23], og til tegning V101-V121.  

Tolkningen av data fra undersøkelsen på Hogsnes indikerer noen lavhastighetssoner i berg. Dette gjelder 

profil SH1 hvor inversjonsmodelleringen indikerer to ulike jordlag med skarp kontrakt til berget og mulig 

form for diskontinuitet i berget. SH2 indikerer en mulig lavhastighetssone (2900 m/s) med lengdemål på 

mellom 65m-70m med tydelig depresjonstendens i berget. SH3 indikerer en mulig lavhastighetssone 

(3400 m/s)  med lengde på ca. 55 meter. SH4 indikerer en mulig lavhastighetssone (2800 m/s) ca. 15 m 

inn den seismiskelinjen. På ca. samme sted er det utført boringer som indikerer at dybden til fjell noe er 

dypere enn den manuelle tolkningen indikerer.  SH5 indikere 2 mulig lavhastighetssoner, men her er 

dataen noe usikker. SH6 indikerer en mulig bred (ca 15 meter) lavhastighetssone (2600 m/s), eller ev. 

muligheten for dyden til berg er dypere enn antatt. 
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Figur 6-5: Hastighetsprofil - Seismisk linje SH4 (tradisjonell).  
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6.3 Observasjoner    

Det er gjennomført to befaringer, i november 2019 og i januar 2020, hvor det er foretatt 

kartlegging/innmålinger av berg i dagen i utvalgte områder. Befaringsobservasjonene er oppsummert i 

Tabell 6-5. Posisjonen til lokalitetene er vist i figur 6-6 og figur 6-7. Bilder fra befaringslokalitetene er vist 

i vedlegg 1. 

Tabell 6-5: Oppsummering av sprekkekartlegging fra befaringer. 

Lokaliteter Sprekke- 
sett 

Fall- 
retning                  

(°) 

Fall             
(°) 

Sprekke- 
avstand 

(m) 

Sprekke- 
lengde  

(m) 

RQD Jn Jr  Ja Bergart  

Teietunnelen 

D5, J22 1 140-155 70-80 2-5 2-10 Over 80 9 3 1 Monzonitt  
2 200-230 65-80 1-2 >10  

 3 1  
  3 030-040 40-50 2-5 2-5     3 1   

J31, D6 1 260-270 75-85 0,2-1 >10 Over 80 9 3 1 Monzonitt  
2 170-185 70-80 1-2 >10  

 3 1   
3 120-140 15-20 0,2-1 2-5  

 3 1  
M58 1 300-310 85 1-2 >10 Over 80 6 3 1 Monzonitt 

  2 040-050 80-85 1-2 >10     3 1   

Rambergtunnelen 

J15, M33, D4 1 120-140 80-90 0,3-2 >10 50-80 12 3 1 Monzonitt 

2 030-060 80-88 2-3 >10  
 3 1  

3 sub-hor 0-10 1-3 >10     3 1   

D3, M36 1 130-140 80-90 1-3 >10 Over 80 9 1,5 1 Monzonitt  
2 200-220 80-85 1-3 2-10  

 1,5 1   
3 050-060 20-25 1-3 2-10  

 1,5 1  
Fundament og veiskjæring 

J1 1 125-145 70-80 0,2-1 >10 Over 80 6 3 1 Monzonitt 
  2 190-200 90-80 0,5-1 5-10     3 1   

M6 1 050-090 75-80 0,5-2 >10 Over 80 9 1,5 1 Monzonitt  
2 130-160 70-80 0,5-1 >10  

 3 1   
3 080-090 10-15 0,5-1 2-10  

 3 1  
M10 1 260-270 80 0,5-1 >10 Over 80 9 3 1 Monzonitt  

2 130-135 70-80 0,5-1 >10  
 3 1  

  3 40-90 10-15 0,5-2 >10     3 1   

M12, J4 1 110-135 70-65 0,3-2 2-10 50-80 6 1,5 1 Monzonitt 

  2 060-080 70-80 0,3-1 >10     1,5 1   

Hogsnestunnelen 

J5, J6, D2, 
M15, M16 

1 120-140 70-80 0,5-1 2-5 Over 80 9 1,5 1 Monzonitt 
2 060-080 75-90 2-5 >10  

 1,5 1  
3 040-050 0-15 1-2 >10  

 3 1  
M24 1 060-070 80-85 0,5-1 >10 Over 80 6 3 1 Monzonitt 

  2 sub-hor 0-10 0,5-1 >10     3 1   

J10 1 130-150 80-85 0,5-1 2-5 50-80 9 3 1 Monzonitt  
2 80-125 10-15 1-2 2-5  

 3 1   
3 040-060 80-85 0,5-1 5-10  

 3 1  
J12 1 075-085 30-35 0,5-2 >10 Over 80 6 3 1 Monzonitt 
  2 110-120 75-80 1,5-3 >10     3 1   

M27 1 110-125 75-80 0,5-2 >10 Over 80 9 3 1 Monzonitt  
2 050-080 70-80 0,5-1 2-5  

 3 1   
3 sub-hor 10-25 1-2 >10  

 3 1  
D7 1 120-130 75-80 0,5-1 2-5 Over 80 9 3 1 Monzonitt  

2 050-060 80-85 0,5-2 2-5  
 3 1  

  3 000-010 10 1-2 2-5     3 1   

D1 1 115-120 76-88 0,1-1 5-10 50-80 9 3 1 Rombe- 
porfyr 

 
2 215-225 80-85 0,2-0,5 2-5  

 3 1  
3 220-225 15 0,1-0,5 2-5  

 3 1  
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Figur 6-6: Kart over befaringslokaliteter på Nøtterøy. 
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Figur 6-7: Kart over befaringslokaliteter på fastlandet. 

Det er hovedsakelig observert 3 sprekkesett i store deler av planområdet. To av sprekkesettene er steile, 

og ett er sub-horisontalt. I tillegg opptrer sporadiske sprekker enkelte steder. I dagen er det observert 

varierende sprekkeåpning under 2 cm, men kan stedvis være større og uten sprekkefylling.  

Polplott og sprekkerosett for hele planområdet er vist i henholdsvis Figur 6-8 og Figur 6-9. 

Sprekkemålinger er foretatt med 360° kompass og angitt på formen fallvinkel/fallretning i forhold til 

nord. 
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Figur 6-8: Polplott for alle sprekkemålinger. Det subhorisontale sprekkesettet kan være underrepresentert på grunn av 

få målbare flater. I polplottet vises også variasjonen av tunnelaksene. 

 

 

 

 

Figur 6-9: Sprekkerosett for alle sprekkemålinger. Tunnelaksens variasjon er også vist. 
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6.4 Topografi 

Planområdet er småkupert, med N-S gående åsrygger som har en høyde på 50-90 moh. 

Dalene/fordypningene mellom åsene er fylt med løsmasser. Åsryggene er hovedsakelig dekket av et tynt 

løsmassedekke. I planområdet er det stedvis vertikale fjellvegger. 

Vestfjorden, som skiller Nøtterøy og fastlandet er ca. 500 m bred, fjordbunnen er ca. 16 m.u.h. på det 

dypeste. På Ramberg-siden av fjorden, stuper terrenget bratt ned. Ved Smørberg er terrenget noe 

slakere, med en helning på 25-45°.  Like nord for ilandføringen av brua er terrenget ned mot fjorden 

vesentlig brattere [12].  

6.5 Løsmasser – Kvartærgeologi  

Ifølge kvartærgeologisk kart fra NGU, se figur 6-10, bestårløsmassene langs traséen  av havavsetning og 

marin strandavsetning, morene og fyllmasser. De marine strandavsetningene består hovedsakelig av 

leire, men vil kunne inneholde tynne sandholdige vannførende lag [1]. I flere områder er det observert 

grove sedimenter (sand og grus) direkte på fjell, under lag med silt og leire. Over vesentlige strekninger 

er det bart fjell over tunneltraseen. For enkelte områder finnes det kjennskap til løsmassenes mektighet 

fra tidligere undersøkelser. For andre områder er ikke løsmassemektigheten kjent. De N-S gående åsene 

har tynt løsmassedekke. Dalene mellom åsene har større mektighet med løsmasser. Hele planområdet 

ligger under marin grenseFor mer informasjon om løsmassene i området henvises det til geoteknisk 

fagrapport [16].  
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Figur 6-10: Løsmassekart fra NGU, se [11]. 

6.6 Berggrunnsgeologi  

Planområdet er en del av Oslofeltet som har en geologisk historie med riftdannelse, forkastninger og 

magmatisme. 

Ifølge NGUs berggrunnskart, [11] se figur 6-11, består berggrunnen i planområdet av monzonitt og 

rombeporfyr.  

Kjerneboringer har påvist rombeporfyr i et område som er tolket i NGUs kart til å være monzonitt. Dette 

tyder på at det kan forventes å finne rombeporfyr også andre steder som er markert som monzonitt i 

kartet til NGU. Soner mellom ulike rombeporfyrstrømmer (etasjer), er kjent for å ha sprekker som kan 

være vannførende.  

Rombeporfyr er en finkornet lavabergart og er karakterisert av lyse rombeformede fenokrystaller av 

feltspat i en grålig, eller rød til fiolett matriks. Rombeporfyr kan klassifiseres ut ifra form og hyppighet på 

fenokrystallene [24].  
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Monzonitt er en dypbergart som består av feltspatmineralene alkalifeltspat og plagioklas i omtrent like 

store mengder. I tillegg kan glimmer, pyroksen og amfibol forekomme [25].  

Monzonitt i Vestfold og Telemark er beskrevet som batolitter. En batolitt er store, ofte uregelmessig, 

masse av granittisk dypbergart. Formen avspeiler magmakammeret der smeltemassen krystalliserte i 

dypet [26]. 

Ifølge [27] strømmet rombeporfyr trolig ut fra lange spaltevulkaner. Spaltene fulgte hoved-

sprekkeretningen i Osloriften. Det kan også finnes andre lavatyper imellom rombeporfyrlavaene, spesielt 

basalter.  

Diabasganger kan forekomme i både rombeporfyr og monzonitt. Diabas er en mafisk gangbergart med 

tilsvarende mineralsammensetning som basalt og gabbro.  

 

Figur 6-11: Berggrunnskart N50 fra NGU. Nederste del av kartet er kartlagt som monzonitt i berggrunnskartserien 

med målestokk N250. 
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6.7 Hydrogeologi  

 Det er ikke utført laboratorietesting av vannledningsevnen til løsmassene langs traséen. 

Vannledningsevnen er derfor tolket ut ifra løsmassetype. Tjernet ved Teie skole ligger ifølge 

løsmassekartet til NGU i morene.  

Berget som tunnelene skal drives i består hovedsakelig av monzonitt. Ved både Kolberg, Ramberg og 

Hogsnes er det observert tre sprekkesystem, hvorav to er steile og et er horisontalt. Ved Ramberg er det 

i tillegg observert et mindre tydelig fjerde sprekkesett. Dette settet er observert sporadisk og er relativt 

steilt. Disse steile sprekkene kan virke drenerende av overflatevann [1]. Svakhetssoner i monzonitt kan 

være fylt med leire [1] og trenger derfor ikke nødvendigvis å være vannførende. Det er dog ikke 

unormalt at den sentrale delen av sprekkesoner er fylt opp med mindre permeabelt materiale, mens 

sidesprekkesoner har større vannførende evne. Det er også observert en del diabasganger med en 

bredde på omkring 3 meter.  

Det er observert flere lineamenter/svakhetssoner langs traséen, hvor noen består av diabasganger. For 

tunneltraseen gjennom Rambergåsen er det observert 3 lineamenter/svakhetssoner (S28, S29 og S32) 

[1], mens det for traséen til Teietunnelen er observert ca. 10 lineamenter/svakhetssoner (S01, S02, S04, 

S05, S06, S08, S09, S15, S14 og S24) [1]. For tunneltraseen under Hogsnesåsen er det observert ca. 7 

bruddsoner/svakhetssoner (S44, S45, S46, S50, S54, S52 og S51) ifølge [1]. 

Det er ikke kjennskap til om det er utført vanntapsmålinger, Lugeontester, eller andre hydrogeologiske 

målinger av fjellets vannførende evne i nivå for den framtidige tunnelen. I Granada databasen finnes data 

for vannføring (før trykking/sprengning) for noen energibrønner og grunnvannsbrønner. Vannføringen er 

dog ikke spesifikk for nivå ved eller over tunnel, og heller ikke direkte ekvivalent med hydraulisk 

ledningsevne da hverken pumpetid eller senkning er kjent. Data vurderes derfor ikke å være relevant i 

denne fasen.   

Fra databasen Granada fremgår det at eksisterende grunnvannsboringer i området, langs tunnelene og 

veien, primært er energibrønner. De fleste av disse boringene har en boredybde på mer enn 120 meter. 

Dette betyr at boringene er boret godt ned i fjell. 

Grunnvannsnivået (kote) er beregnet for boringer som har informasjon om en vannstandsdybde i 

Granada. Det bemerkes at langt fra alle boringer har informasjon om grunnvannsnivå og at 

opplysningene om vannstandsdybde er usikre. De målingene som eksisterer, kan også ha blitt utført 

umiddelbart etter boringen og før likevekt i brønnen er oppnådd. 

Beregnet grunnvannsnivå er vist på Figur 6-12. Det kan sees at grunnvannsnivået i fjell på den nordlige 

delen av Nøtterøy ligger høyest ved Teie og derfra faller i alle retninger mot kysten. Dette mønsteret 

samsvarer i overordnede trekk med endringer i terrenget som også faller ut mot kysten. 

Grunnvannsnivået ligger høyest ved Teie skole og i boligområdet rett syd for Teie, hvor grunnvannsnivået 

er beregnet til hhv. +59,5 m og +56,3 meterI tidligere undersøkelser er det funnet artesisk trykk i 

løsmassene i nærheten av tunnelpåhugget ved Kolberg [28] og også poretrykk tett på terreng nær på 

samme sted [29]. Det er funnet vannspeil ca. 1,5 m under terreng i løsmasser ved nordre/vestre 

tunnelpåhugg ved Hogsnes [30]. 
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Figur 6-12: Beregnet grunnvannsnivå i energiboringer med informasjon om dybde til grunnvannet. 

I område 1, like sør for den sørlige portalen ved Teietunnelen, er det utført 3 poretrykksmålinger. Ifølge 

NGU’s løsmassekart er hullene boret i strandavsetninger. Utført kornanalyse og løsmasseklassifisering 

viser kun ett hull (1027) som har sand i den første meteren i dypet. Ellers er det leire eller siltig leire i 

prøvehullene. Resultatene fra poretykket viser både hengende grunnvann og artesisk trykk. I hull 1027 

er det registrert grunnvann i kote 21,1 mens det ved prøvedybde 10,8 meter er registrert grunnvann i 

kote 17,1. I hull 1007, omtrent 100 meter sørøst for 1027, er det grunnvannet beregnet til kote 11,75 

ved prøvedybde 20 meter og til kote 12,9, som er 1,2 meter over terreng, i prøvedybde 34,5.  

I område 2, mellom den nordlige portalen til Teietunnelen og østlige portalen til Rambergtunnelen er 

løsmassetypen oppgitt til strandavsetning i NGU’s løsmassekart. Dette stemmer overens med 

løsmasseprøvene som viser sand. Grunnvannsspeilet er beregnet i alle de tre prøvehullene til å være 

omtrent 2 meter under terrengnivå. Men i hull 3024 var grunnvannet 5 meter under terreng ved 

prøvedybde 13,5 m. 

I område 3, like sør for det sørlige påhugget til Hogsnestunnelen viser hull 5005 en hydraulisk høyde på 

2,6 m over terreng i en prøvedybde på 16 m. I samme hullet, ved prøvedybde 6 m var overhøyden 0,4 

m. Dette tilsvarer de andre poretrykksmålingene ved de andre hullene som hadde en overhøyde mellom 

0,1 og 0,8 meter. Løsmassekartet oppgir området som marine strandavsetninger. Prøvene viser at 

løsmassene består av et topplag av sandig materiale over et mer siltig/leirig materiale. 

1 

2 

3 
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I område 4 viser alle poretrykksmålingene en overhøyde på mellom 0,7 og 1,7 meter. Unntaket er hull 

7025 som ved prøvedybde 29 meter viser et grunnvann 2 meter under terreng. I samme hull ved 

prøvedybde 12 meter var overhøyden 1,15 meter. Løsmassekartet til NGU markerer området som fjord 

og havavsetning. Jordprøver viser silt og leire.    

6.8 Påhugg og forskjæringer 

6.8.1 Teietunnelen, geometri  

Geometrien for forskjæringen sør for Teietunnelen er beskrevet i Tabell 6-6. Påhugget er lokalisert ved 

profil 637 for hovedløpet, og 4 for rømningstunnelen. Påhuggsflaten for hovedløpet har et areal på ca. 

450 m² og med en høyde på 15 m. Påhuggsflaten for rømningstunnelen har et areal på ca. 225 m² og 

med en høyde på 15 m. 

Tabell 6-6: Oversikt over geometrien til forskjæringen sør for Teietunnelen. 

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest (hovedløp) 662 673 5 15 75 

Forskjæring øst (rømning) 4 9 5 15 75 

 

Teietunnelen er prosjektert med ett løp med T9,5, og med 2 rømningstunneler (hhv fra nord og sør) med 

en T5,5. Lengden på de to løpene er forskjellig, grunnet rømningstunnelen ikke er gjennomgående.  

En oversikt over veigeometrien kan sees i Tabell 6-7. Overdekningen er generelt god, med unntak av 

noen kortere områder, og ved påhugg. Avstanden mellom løpene varierer fra 10 m til 20 meter.  Ved 

påhuggene er avstanden mellom løpene 10 m.  

Tabell 6-7: Oversikt over geometrien til Teietunnelen. 

 Veimodell Fra profil Til profil  Lengde [m]  

Hovedløpet 10100 673 2493 1820 

Rømningstunnel sør 19130 9 684 675 

Rømningstunnel nord 19140 23 683 660 

 

Geometrien for forskjæringen nord for Teietunnelen er beskrevet i Tabell 6-8Tabell 6-6. Påhugget er 

lokalisert ved profil 2493 for hovedløpet, og 683 for rømningstunnelen.  Påhuggsflaten har et areal på ca. 

525 m² og har en høyde på 15 m.  Påhuggsflaten for rømningstunnelen har et areal på ca. 225 m² og 

med en høyde på 15 m. 

Tabell 6-8: Oversikt over geometrien til forskjæringen nord for Teietunnelen  

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest (hovedløp) 2493 2518 25 15 375 

Forskjæring øst (rømning) 683 693 10 15 150 
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6.8.2 Teietunnelen, søndre/østre påhugg og påhugget for søndre 

rømningstunnel 

Tverrsnitt for påhugget ved Kolberg er vist i tegning V301. Påhugget er planlagt lagt til en bergknaus 

vest for Kirkeveien, se figur 6-13, figur 6-14 og figur 6-15 på profil ca. 673. Tverrsnitt for 

påhuggsområdet for søndre rømningstunnel er vist i tegning V303. Rømningstunnelens påhugg er 

planlagt nord for Teietunnelen på profil 9 i veimodell 19130. 

Bergknausen har tynt løsmassedekke men store deler er synlig berg i dagen. Fra toppen av bergknausen 

faller bergoverflaten bratt ned mot sykkelveien langs Kirkeveien. Bergoverflaten faller videre bratt mot 

øst under terrenget. Grunnundersøkelser viser løsmassemektighet på mellom ca. 10 og 20 m bare noen 

få meter fra den planlagte påhuggsflaten. Bergoverflaten faller også bratt mot sør fra toppen av 

bergknausen. Det er synlig berg i dagen ned til hagen til Kirkeveien 51. Bergoverflatens videre forløp mot 

sør er usikkert, fordi berget er dekket av løsmasser. Mot vest fra toppen av bergknausen faller 

bergoverflaten noe slakere. Synlig berg i dagen er observert ved Thueveien 2A, bergoverflaten øst for 

dette har usikkert forløp.   

Ifølge NGUs bergrunnskart er bergarten monzonitt, dette samsvarer med befaringsobservasjonene. Det 

er observert 3 sprekkesett i påhuggsområdet, se befaringspunkt D6 og J31 i Tabell 6-5. Polplott og 

sprekkerosett er vist i henholdsvis Figur 6-16 og Figur 6-17.  

 

Figur 6-13: Oversiktsbilde over Teietunnelen søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 6-14: Skråning påhuggsområde Teietunnelen søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot vest. 

 

Figur 6-15: Teietunnelen søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot vest.  
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Figur 6-16: Polplott over sprekkemålinger for Teietunnelens søndre/østre påhugg. 

 

 

 

Figur 6-17: Sprekkerosett for Teietunnelen søndre/østre påhugg. 
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6.8.3 
Teietunnelen, nordre/vestre påhugg og påhugget for nordre 

rømningstunnel  

Terrenget over det nordre/vestre påhugget til Teietunnelen stiger bratt og har tynt løsmassedekke, se 

figur 6-18. Tverrsnitt er vist i tegning V302. Påhuggsflaten er planlagt på profil 2493. Grunnboringer viser 

at bergoverflaten faller mot vest. Bergoverflaten ligger mellom 3 til 6 m under terreng ved profil 2500. 

Tverrsnitt for påhuggsflaten for nordre rømningstunnel er vist i tegning V304. Påhugget er planlagt nord 

for Teietunnelen på profil 683 i veimodell 19140.  

Det er observert tre sprekkesett, se befaringslokalitet D5 og J22 i Tabell 6-5. Sprekkemålinger er 

presentert i polplott og sprekkerose i henholdsvis Figur 6-19 og Figur 6-20.  
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Figur 6-18: Nordre/vestre tunnelpåhugg Teietunnelen. Bildet er tatt mot NØ. 

 

 

Figur 6-19: Polplott for Teiestunnelens nordre/vestre påhugg. 
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Figur 6-20: Sprekkerosett for Teietunnelens nordre/vestre påhugg. 

6.8.4 Sjakt til luftetårn Teietunnelen 

Ved omtrent profil 1875 over Teietunnelen er det planlagt boret sjakt til luftetårn. Sjakten vil ha en 

høyde i berg på rundt 40 meter, men dimensjonene er ikke avklart og vil følge av detaljprosjektering av 

ventilasjon. Luftetårnet ble inkludert sent i prosessen og det er dermed ikke utført befaring ved 

luftetårnets planlagte plassering.  

6.8.5 Rambergtunnelen, geometri  

Geometrien for forskjæringen sør for Rambergtunnelen er beskrevet i  Påhuggsflaten for hovedløpene har 

et areal på ca. 800 m² og med en høyde på 20m.  Påhuggsflaten for gang og sykkeltunnelen har et areal 

på ca. 400 m² og med en høyde på 20 m. 

Tabell 6-9Tabell 6-6. Påhugget er lokalisert ved profil 2715 for hovedløpene, og 146 Gang og -

sykkeltunnelen. Påhuggsflaten for hovedløpene har et areal på ca. 800 m² og med en høyde på 20m.  

Påhuggsflaten for gang og sykkeltunnelen har et areal på ca. 400 m² og med en høyde på 20 m. 

Tabell 6-9: Oversikt over geometrien til forskjæringen sør for Rambergtunnelen. 

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest (vestgående) 2700 2715 15 20 300 

Forskjæring øst (GS) 131 146 15 20 300 

 

Rambergtunnelen er prosjektert med toløp med T9,5, og med en gang og sykkeltunnel med en T4. En 

oversikt over veigeometrien kan sees i Tabell 6-10Tabell 6-7. Det er lav bergoverdekning rett vest etter 

Ramberg. Avstanden mellom løpene varierer fra 15 m til 3 meter.  Ved nordre påhuggene er avstanden 

mellom hovedløpet og Gang og -sykkeltunnelen på 3 m.  
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Tabell 6-10: Oversikt over geometrien til Rambergtunnelen 

 Veimodell Fra profil Til profil  Lengde [m]  

Østgående 19240 2715 2952 237 

Vestgående 19250 2715 2952 237 

GS-tunnelen  71120 146 389 243 

 

Geometrien for forskjæringen nord for Rambergtunnelen er beskrevet i Påhuggsflaten for hovedløpene 

har et areal på ca. 225 m² og med en høyde på 15m. Påhuggsflaten for gang og sykkeltunnelen har et 

areal på ca.280 m² og med en høyde på 15 m. 

Tabell 6-11Tabell 6-6. Påhugget er lokalisert ved profil 2952 for hovedløpet, og 389 for gang og - 

sykkeltunnelen. Påhuggsflaten for hovedløpene har et areal på ca. 225 m² og med en høyde på 15m. 

Påhuggsflaten for gang og sykkeltunnelen har et areal på ca.280 m² og med en høyde på 15 m. 

Tabell 6-11: Oversikt over geometrien til forskjæringen nord for Rambergtunnelen. 

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest (vestgående) 2952 2957 5 20 100 

Forskjæring øst (GS) 389 404 15 20 300 

 

6.8.6 Rambergtunnelen og GS-tunnelen, søndre/østre påhugg 

Ved Rambergtunnelens søndre/østre påhugg stiger terrenget bratt mot vest. Tverrsnitt er vist i tegning 

V304. Påhuggsflaten er planlagt på profil 2715. Det er observert 3 sprekkesett, se befaringslokalitet D3 

og M36 i Tabell 6-5. Sprekkeregistreringer er vist som polplott og sprekkerosett i Figur 6-23 og Figur 

6-24.Løsmassedekket er tynt og det er flere synlige bergblotninger. Nord for veitunnelen er det planlagt 

å bygge en smal tunnel (T4) for gang og sykkelvei samt tilkomst til forankringskammeret til hengebrua. 

Påhuggsflaten for GS-tunnelen er planlagt på profil ca. 146 i veimodell 71120.  
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Figur 6-21: Oversiktsbilde over Rambergtunnelens søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot vest. 

 

Figur 6-22: Bergblotning ved Rambergtunnelens søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot NV. 
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Figur 6-23: Polplott for sprekkemålinger ved Rambergtunnelens søndre/østre påhugg. 

 

 

Figur 6-24: Sprekkerosett for Rambergtunnelens søndre/østre påhugg. 

 

 

6.8.7 Rambergtunnelen og GS tunnelen, nordre/vestre påhugg 

Rambergtunnelens nordre/vestre påhugg kommer ut over en steil bergvegg, se figur 6-25 og figur 6-26. 

Påhuggsflaten er planlagt på profil 2952.  

Nord for veitunnelen er det planlagt å bygge en smal tunnel (T4) for gang og sykkelvei samt tilkomst til 

forankringskammeret til en eventuell hengebru. Påhuggsflaten for GS-tunnelen er planlagt på profil 389 i 

veimodell 71120. Fra GS-tunnelen skal det etableres tilkomster til forankringskammeret til brua. Den vil 
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går fra profil 230til GS-tunnel med synk og i kurvatur under GS-tunnel. Overdekningen mellom sålen til 

GS-tunnelen og henget til adkomsttunnelen er på ca. 13 meter.  

Det er observert tre sprekkesett i tillegg til sporadiske sprekker, polplott og sprekkerose er presentert i 

henholdsvis og figur 6-28. Se befaringslokaliteter D4, J15 og M33 i Tabell 6-5 Løsmassedekket er tynt. 

Det er observert blokknedfall i underkant av bergveggen. Bergveggen følger et søkk i terrenget som faller 

fra nord mot sør, fra toppen av Rambergåsen og ned til vannet. Plantegning og profil er vist i tegning 

V306. 

  

 

Figur 6-25: Oversiktsbilde over Rambergtunnelens nordre/vestre påhugg. Bildet er tatt mot øst. 
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Figur 6-26: Steil bergvegg under utslaget til Rambergtunnelens nordre/vestre påhugg. Bildet er tatt mot NØ. 

 

Figur 6-27: Polplott for sprekkemålinger ved rambergtunnelens nordre/vestre påhugg. 
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Figur 6-28: Sprekkerose for Rambergtunnelens nordre/vestre påhugg. 

 

6.8.8 Hogsnes, geometri  

Geometrien for forskjæringen sør for Hogsnes er beskrevet i Tabell 6-12 Påhuggsflaten for hovedløpene 

har et areal på ca. 800 m² og med en høyde på 20m.  Påhuggsflaten for gang og sykkeltunnelen har et 

areal på ca. 400 m² og med en høyde på 20 m. 

Tabell 6-9Tabell 6-6. Påhuggene er lokalisert ved profil 3945 for hovedløpene. Påhuggsflatene har et 

areal på ca.800 m² og med en høyde på 20 m. 

Tabell 6-12: Oversikt over geometrien til forskjæringen sør for Hogsnestunnelen 

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest  3945 3995 50 20 1000 

Forskjæring øst  3945 3995 50 12 600 

Hogsnestunnelen er prosjektert med toløp med T9,5. En oversikt over veigeometrien kan sees i Tabell 

6-13. Avstanden mellom løpene varierer fra 20 m til 10 meter.  

Tabell 6-13: Oversikt over geometrien til Hogsnestunnelen 

 Vegmodell Fra profil Til profil  Lengde [m]  

Østgående 19400 3995 4955 960 

Vestgående 19500 3995 4975 980 

Geometrien for forskjæringen nord for Hogsnestunnelen er beskrevet i Tabell 6-14Påhuggsflaten for 

hovedløpene har et areal på ca. 225 m² og med en høyde på 15m. Påhuggsflaten for gang og 

sykkeltunnelen har et areal på ca.280 m² og med en høyde på 15 m. 

Tabell 6-11Tabell 6-6. Påhugget er lokalisert ved profil 4955 og 4975. Påhuggsflaten har et areal på ca. 

600 m² og med en gjennomsnittshøyde på 15 m. 
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Tabell 6-14: Oversikt over geometrien til forskjæringen nord for Hogsnestunnelen 

 Fra profil Til profil  Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 4955 4960 5 15 75 

Forskjæring øst  4975 4980 5 15 75 

 

6.8.9 Hogsnestunnelen, søndre/østre påhugg 

Plan og profil for påhuggsområdet for Hogsnestunnelens sørlige område er vist i tegning V307. 

Påhuggsområdet er lokalisert i en skog. Påhuggsflaten er planlagt på profil 3995. Grunnboringer viser at 

løsmassemektigheten er 4-8 m i portalområdet og øker mot øst til minst 20 meterPortalområdet er 

skogkledt og løsmassene består blant annet av steiner med diameter på ca. 0,5 

meterLøsmasseskråningen stiger jevnt opp til en bergskråning i terrenget over påhuggsområdet. Berget 

stiger bratt mot vest. I terrenget bak påhuggsområdet er løsmassedekket tynt. Det er observert flere 

fordypninger i terrenget over de første 50 meterne av tunnelen. 

Det er observert 3 sprekkesett, se befaringspunkt D2, J5, J6, M15, M16 og M24 i Tabell 6-5. 

Sprekkemålinger er vist i polplott og sprekkerose i henholdsvis figur 6-30 og figur 6-31.  

 

Figur 6-29: Terrenget ved Hogsnestunnelens søndre/østre påhugg. Bildet er tatt mot Nord. 
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Figur 6-30: Polplott for sprekkemålinger ved Hogsnestunnelens søndre/østre påhugg. 

 

Figur 6-31: Sprekkerosett for Hogsnestunnelens søndre/østre påhugg. 

 

 

6.8.10 Hogsnestunnelen, nordre/vestre påhugg 

NGUs berggrunnskart, samt observasjoner i felt viser en bergartsgrense mellom rombeporfyr og 

monzonitt i området rundt påhugget. Berg er observert i overgangen fra dyrket mark til skog. Fra 

tunnelpåhugget og sørover faller terrenget mot øst. Oversiktsbilde for påhuggsområdet er vist i figur 

6-32. Plan og profiltegning er vist i tegning V306. Påhuggsflaten er planlagt på profil ca. 4955 for 

østgående og ca. 4975 for vestgående. Det er observert 3 sprekkesett, se befaringspunkt D1 og D7 i 

Tabell 6-5. Sprekkemålinger er vist i polplott og sprekkerose i henholdsvis figur 6-33 og figur 6-34.  
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Figur 6-32: Oversiktsbilde for Hogsnestunnelens nordre/vestre påhuggsområde, rød boks markerer påhuggsområdet 

Bildet er tatt mot Sør. 

 

Figur 6-33: Polplott for sprekkemålinger ved Hogsnestunnelens nordre/vestre påhugg. 
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Figur 6-34: Sprekkerosett for Hogsnestunnelens nordre/vestre påhugg. 

 

 

 

6.9 Bergskjæringer 

Ved profil 3620 - 3790 skal det utformes en veiskjæring i berg, se figur 6-35. Ved befaring ble det 

observert tynt løsmassedekke. Maksimal høyde på skjæringen blir omtrent 10 meter, se tegning V310. 

Se befaringspunkt M12 og J4.  
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Figur 6-35: Oversiktsbilde over terrenget ved skjæring i berg. Bildet er tatt mot SV. 

6.10 Fundamentering og forankring av konstruksjoner 

En hengebru vil prinsipielt bestå av et tårn på hver side av fjorden. Selve brua holdes oppe av kabler som 

spennes opp mellom tårnene og forankres på hver side av brua. Det er planlagt å konstruere et 

forankringskammer i berg på hver side av fjorden. Se egen rapport for forprosjektet Færderbrua [31]. 

Tårnene er planlagt fundamentert på berg. Ved Ramberg og Smørberg går foreløpige planer ut på å 

fundamentere tårnet direkte på berg.  

Ved brufundamentet på Ramberg er det observert tre sprekkesett i tillegg til sporadiske sprekker. To av 

sprekkesettene er tilnærmet vertikale og et sprekkesett er sub-horisontalt. Øst for planlagt brufundament 

er det en bergvegg som følger ett av sprekkesettene. Bergveggen går langs et søkk i terrenget som faller 

fra nord mot sør. Sprekkesettet parallelt med bergveggen har fall på mellom 85 og 90° og fallretning på 

mellom 300 og 320°. Sprekkene i ytterkant av forsenkningen har sprekkeåpning ca. 10-30 cm og er fylt 

med løsmasser med stort innhold av organisk materiale, se figur 6-36. I nærheten av disse sprekkene 

skal det bygges en smal adkomsttunnel fra sykkeltunnelen som skal lede til forankringskammer for 

kablene dersom hengebru velges som tunnelalternativ. 

Ved planlagt brufundament på Smørberg er det også observert tre sprekkesett, der to av sprekkesettene 

er steile og ett er subhorisontalt. Like vest for fundamentplasseringen går det et lite søkk i terrenget.  
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Figur 6-36: Sprekk i underkant av steil bergvegg i bakkant av brufundamentet på Rambergsiden av Vestfjorden. Høyre 

bilde: Sett nedenfra mot nord. Venstre bilde: Detaljbilde tatt mot sør. 

6.11 Skred og ras 

Det nordre/vestre påhugget til Rambergtunnelen, samt brufundamentet på østbredden av Vestfjorden 

ligger innenfor aktsomhetsområdet for både steinskred/steinsprang, se figur 6-37. Blokknedfall er 

observert ved bunnen av bergveggen.  
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Figur 6-37: Aktsomhetskart for steinsprang/steinskred fra NVE.  

Ingeniørgeologisk rapport til kommunedelplan konkluderer med at faren for snøskred er liten og at 

sikringstiltak ikke er nødvendig.  

Planområdet ligger ikke i aktsomhetsområdet for jord og flomskred. 

6.12 Bergmassens mekaniske egenskaper  

Knust berg kan som regel brukes til veifylling, med mindre det er påvist syredannende bergarter eller 

andre kjemiske reaksjoner, som må kjøres til spesialdeponi, eller det er påvist at det har dårlige 

mekaniske egenskaper. Til overbygning trengs det nærmere undersøkelser. Det er ulike krav til 

forsterkningslag og bærelagsmasser, og disse varierer også med type vei/trafikkbelastning, se [2]. 

Det er ikke utført prøvetaking eller laboratorieanalyse av steinmaterialet for å undersøke bergmassens 

egenhet til veiformål i denne planfasen, men det er flere pukkverk i nærområdet, hvor av blant annet 

Taranrød og Nøtterøy pukkverk er i monzonitt og monzonittdioritten . Se figur 6-38, som presenterer 

resultater av tester utført fra flere lokale pukkverk (vist i tabell 3) i rapporten, se [1]. 
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Figur 6-38: Tabell med resultater fra LA og MD-tester, hentet fra [1]. 

 

6.13 Naturområder og omgivelser  

Området som kan bli påvirket av ny vei er vurdert å ligge innenfor 200 m på begge sider av traséen. 

Arealet omtalt som influensområdet, og vil kunne påvirkes om grunnvannstanden senkes. 

Naturmangfoldet som vurderes består i edelløvskog, mulige salamanderdammer og store eiketrær. 

Naturtype som dammer og bekker kan påvirkes negativt. Områdene som har naturmangfold med verdi er 

inndelt i delområder, se Figur 6-39. N05 og N18 er følsomme for grunnvannssenkning da det er 

vann/dammer. Kunnskap om naturmangfoldet langs traseen er innhentet ved befaring og kartlegging, se 

[31]. 

 

Figur 6-39: Oversiktskart med veitrasé og nummererte delområdet. [31] 
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7 Tolkningsdel 

7.1 Teietunnelen 

7.1.1 Bergmassekvalitet 

Berggrunnskart og kartlegging i dagen indikerer at Teietunnelen i all hovedsak vil ligge i bergarten 

monzonitt. Syenittganger kan i tillegg forekomme. Det anses som mindre sannsynlig å påtreffe 

rombeporfyr. Resultater fra feltkartlegging viser generelt sett god bergmassekvalitet. RQD er i estimert til 

å hovedsakelig være over 80. RQD under 50 kan forekomme i mer oppsprukket bergmasse og kan bli 

enda lavere i svakhetssoner. Under feltkartlegging er det observert liten grad av forvitring og 

oppsprekking av bergmassen, men bergmassen i området et kjent for dypforvitring som kan medføre 

forvitring på sprekker, svelleleire og sprekkemønster som gir store avløste blokker [32]. Resultater fra 

feltkartlegging er vist i Tabell 6-5. Forventede parametere i Q-systemet er vist i Tabell 7-1. 

Sprekkene som er kartlagt i dagen er som regel gjennomsettende, ru og bølgete eller ru og plane. En del 

av sprekkene var åpne og kan forventes å være vannførende. Enkelte steder er det observert sprekker 

med stor sprekkeåpning (ca. 0,5 m) som følger forsenkninger i terrenget og vertikale bergvegger. 

Bredden til svakhetssonene er fremdeles ukjent og det er gjort noen antagelser vedrørende 

svakhetssonenes forløp mot dypet, se kapittel 7.1.2. Sprekkene er stedvis orientert nesten parallelt med 

tunnelaksen, noe som har negativ effekt på stabiliteten. 

Tabell 7-1: Forventede parametere i Q-systemet for Teietunnelen. 

Parameter Lav Høy Typisk 

verdi 

Begrunnelse 

RQD 50 100 80 Utelukkende kartlagt som over 80, men det forventes at 

enkelte områder kan ha RQD rundt 50. 

Jn 6 12 9 Hovedsakelig 3 sprekkesett, i tillegg til sporadiske sprekker. 

Jr 1,5 3 2 Sprekkene er hovedsakelig ru og bølgete, men kan være 

plane i enkelte tilfeller. 

Ja 1 3-4 2-3 Sprekkene i dagen har vanligvis lite eller ingen 

sprekkefylling. Eventuell sprekkefyll kan forventes å 

hovedsakelig bestå av kalsitt, kloritt eller leire. 

Jw 0,66 0,66 0,66 Det intakte berget regnes som tett, innlekkasje forventes 

gjennom sprekker i bergmassen. Det forventes sildring eller 

små vannstråler der vannførende sprekker krysser tunnelen. 

SRF 1 2,5 1-2,5 Tunnelen ligger i harde bergarter og med lav 

bergoverdekning, som hovedsakelig er mer enn én 

tunneldiameter. Det forventes lave spenninger nær 

bergoverflaten. Det er ikke utført bergspenningsmålinger. 
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Q-verdi 0,4-1 29,7 2,3-5,9 For utregning se under. 

 

Q(𝑡𝑦𝑝𝑖𝑠𝑘) =
80

9
×

2

2
×

0,66

1 − 2,5
= 2,3 − 5,9 

𝑄(𝑙𝑎𝑣) =
50

12
×

1,5

4
×

0,66

1 −  2,5
= 0,41 − 1 

𝑄(ℎø𝑦) =
90

6
×

3

1
×

0,66

1
= 29,7 

7.1.2 Svakhetssoner  

Antatte svakhetssoner som er tolket ut ifra relieffkart og feltkartlegging, er vist i figur 7-1 og beskrevet i 

Tabell 7-2. Svakhetssoner er som regel steile og kan være synlige i dagen som forsenkninger i terrenget. 

I denne fasen er det identifisert 15 større og mindre svakhetssoner som antas å krysse Teietunnelen og 

rømningstunnelene.  

Terrenget og bergoverflaten kan stupe bratt for så å stige igjen like ved. Flere steder i planområdet 

finnes forsenkninger i terrenget langs steile bergvegger av god bergkvalitet. Disse forsenkningene følger 

sprekkeretningen og har typisk strøk N-S. Data fra grunnundersøkelser viser samme tendens med stedvis 

stor forskjell i bergkote over korte avstander. Trolig kan det eksistere en del smale (<1 m) svakhetssoner 

med godt sideberg. I dagen fremstår svakhetssonene som åpne sprekker fylt med løsmasse. Det er ikke 

observert tegn til relativ bevegelse mellom sprekkeplanene. Svakhetssonenes forløp mot dypet er ukjent, 

men antas å kunne strekke seg til tunnelnivå. Det foreligger ikke sikre data om svakhetssonenes karakter 

mot dypet. Svakhetssoner av samme karakter som beskrevet i [18], gjengitt i kapittel 6.1.1, kan 

forventes å forekomme. 

Det er sannsynlig at man i løpet av tunneldrivingen vil kunne møte på svakhetssoner, eller partier med 

dårligere bergmassekvalitet som ikke er fanget opp under forundersøkelsene. Vurderingene her vil gi en 

pekepinn på bergmassekvalitet og sikringsomfang. Det anbefales derfor at det utføres sonderboring i 

drivefasen.  



 

 

     

 60  DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER 

FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A122639-project/Shared Documents/03_Pdok/3.0_Fagområde/Geologi/Rapporter runder 2/utgått/Sendt etter endringer kap 7.6 16.12.22/RAP-RIG-

002_Ingeniørgeologisk_fagrapport.docx 

 

Figur 7-1: Svakhetssonekart for Teietunnelen. Grunnlagskart er hentet fra Nasjonal høydemodell. 

Tabell 7-2: Antatte svakhetssoner for Teietunnelen basert på relieffkart, feltkartlegging og grunnboringer. 

N
r 

Profil på 
tunnelni

vå 

Vinke
l ift. 
Tunn

el 

Antatt 
mektight

et på 

tunnelniv
å 

Beskrivelse 

1 780 70 <5 Tolket fra relieffkart 

2 820 30 5-10 Tolket fra relieffkart 

3 1160 45 <5 Tolket fra relieffkart 

4 1345 80 <5 Tolket fra relieffkart 

5 1450 90 <5 Tolket fra relieffkart 

6 1545 50 <5 Tolket fra relieffkart og feltobservasjoner. 

7 1605 65 <5 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

8 1770 80 <2 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

9 2020 50 <5 Tolket fra relieffkart 

1
0 

2070 55 <5 Tolket fra relieffkart 

1
1 

2215 45 <5 Tolket fra relieffkart 

1

2 
2325 70 <2 Tolket fra relieffkart 

1
3 

2350 90 <2 

Observert i felt og tolket fra relieffkart. 
Forsenkning i terrenget med bredde ca. 1,5 

meter. Antas å være steil åpen sprekk med godt 
sideberg.  

1

4 
2395 40 <2 

Tolket fra relieffkart og observert i felt. 
Forsenkning i terrenget med bredde ca 1,5 m, 

Antas å være steil åpen sprekk med godt 

sideberg.  

1
5 

2420 80 <2 

Tolket fra relieffkart og observert i felt. Åpen 
sprekk med sprekkeåpning ca. 0,5 meter. Fylt 
med nedfallsmateriale fra dagen. Klink hardt 

sideberg. 
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7.1.3 Bergoverdekning  

Bergoverdekningen forventes å variere mellom 10 og 40 m og forventes å være lavest i sør. Se tegning 

V101 -V112 for lengdeprofil. Det knyttes noe usikkerhet til bergoverflatens forløp mellom profil 1250 og 

1750 grunnet få bergblotninger og grunnboringer. Her er det utført refraksjonsseismiske undersøkelser 

(ST3 og ST4, se kap 6.2.4) som indikere en mulig depresjon i berget. Her vil det være behov for 

sonderboring for overdekning.   

7.1.4 Bergspenninger 

Det foreligger ikke bergspenningsmålinger, men det antas at spenningsforholdene vil være dominert av 

gravitativt induserte spenninger. I områder med lav bergoverdekning kan den forventes 

innspenningsproblemer og stabilitetsproblemer som følge av lav innspenning. Det er dog kjent fra flere 

tunneler i monzonitt (Rødbøl, Larvik, Sky- Langgagen) at det kan forekomme residualspenninger som 

kan løses ut med bare 10 meter overdekning. 

7.1.5 Påhuggsområder 

 

Teietunnelen, søndre/østre påhugg 

Påhuggsflate er planlagt ved profil ca. 670, se tegning V301. Bergoverflaten stiger raskt mot vest, slik at 

bergoverdekningen vil være 20 meter ved profil 700. Det kan forventes lav innspenning de 30 første 

meterne av tunnelen. Påhuggsflaten for rømningstunnelen er planlagt ved profil ca.9. Avstanden mellom 

påhugget for hovedløpet og rømningstunnelen er på ca tunnelpåhugg er ca. 10 meter. Det forventes at 

forskjæringa i hovedsak vil være i løsmasser. 

Teietunnelen, nordre/vestre påhugg 

Påhuggsflatene er planlagt på profil ca. 2490, se tegning V302. Bergoverflaten stiger bratt mot øst. 

Påhuggsflaten for rømningstunnelen er planlagt ved profil ca.683. Avstanden mellom påhuggene for 

hovedløpet og rømningstunnelen planlegges å være ca. 20 meter. Løsmassedekket over 

tunnelpåhuggene er tynt. Det er observert et sprekkesett (sprekkesett 2, lokalitet J22) som kan være 

spesielt ugunstig med tanke på skjæringsstabilitet. Det forventes en omtrent 25 m lang forskjæring i 

berg. 

Geometri til hovedtunellen  

Geometrien til forskjæringene og påhugg til Teietunnelen søndre/østre er beskrevet i Tabell 7-3. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 520 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-3: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Teietunnelen søndre/østre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 5 15 

520 Forskjæring øst 0 0 

Påhugg 30 15 
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Geometrien til forskjæringene og påhugg til Teietunnelen nordre/vestre er beskrevet i Tabell 7-4. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 900 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-4: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Teietunnelen nordre/vestre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 25 15 

900 Forskjæring øst 0 0 

Påhugg 35 15 

 

Henviser til tegning V101-106 i vedlegg 2 for lengdeprofil, og V301- V302 i vedlegg 2 for tverrprofil. 

Geometri påhugg og forskjæringer til Rømningstunnelen 

Geometrien til forskjæringene og påhuggene til rømningstunnelen til Teietunnelen søndre/østre er 

beskrevet i Tabell 7-5. Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 300 m² med en 

gjennomsnittshøyde på 15 meter 

Tabell 7-5: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg til rømningstunnelen til Teietunnelen søndre/østre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 0 0 

300 Forskjæring øst 15 5 

Påhugg 15 15 

 

Geometrien til forskjæringene og påhuggene til rømningstunnelen til Teietunnelen nordre/vester er 

beskrevet i Tabell 7-5. Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 375 m² med en 

gjennomsnittshøyde på 15 meter 

Tabell 7-6: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg til rømningstunnelen til Teietunnelen nordre/vestre 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 0 0 

375 Forskjæring øst 10 15 

Påhugg 15 15 

 

Henviser til tegning V107-V110 i vedlegg 2 for lengdeprofil, og V303-V304 i vedlegg 2 for tverrprofil. 

7.1.6 Sikring hovedtunnelen  

Den permanente stabilitetssikringen bestemmes basert på geologisk kartlegging på stuff under driving. 

Bergklassifisering etter Q-metoden gjøres ved å angi tallverdier for parametere som beskriver 

oppsprekkingsgrad (RQD), antall sprekkesett (Jn), sprekkeruhet (Jr), sprekkefylling (Ja), vannforhold (Jw) 

og bergspenningsforhold SRF. Tabell 7-7 viser en oversikt over Q-verdier med tilsvarende 

bergmasseklasser, sikringsklasser og estimert sikringsomfang.  

Basert på feltkartlegging og kjernelogging er det gjort en vurdering av antatt bergmassekvaliteten langs 

tunneltraseen. Tabell 7-7 viser antatt fordeling av bergmasseklasse for Teietunnelen. Tabell 7-9 viser 

estimert sikringsomfang.  
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Tabell 7-7: Oversikt over bergmasseklasse (BMK), sikringsklasse (SK) og sikringsomfang ut ifra kartlagt Q-verdi for 

Teietunnelen med profil T9,5 tunnel (ett løp). Basert på tabell 6.1 i Statens vegvesens Håndbok N500. 

Q-verdi BMK SK Sprøyte-

betong 

(mm) 

Bolter 

(c/c) 

Tung sikring Mengde per 
løpemeter 

Antatt 
lengde 
(m) – 

ett løp 

Andel 
(%) 

10-100 A/B I 80  

(B35 E700) 

Spredt 
bolting 

 Bolter:2,9 stk. 
Sprøytebet.:2,6 
m3 

255 15% 

4-10 C II 80  
(B35 E700) 

2 
 

 Bolter:4,5 stk. 
Sprøytebet.:2,6 
m3 

710 40 % 

1-4 D III 100  
(B35 E1000) 

1,75  Bolter:6,6stk. 
Sprøytebet.:3,2 
m3 

505 25 % 

0,2-1 E IV 150  
(B35 E1000) 

1,5  Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 

m3 

270 15 % 

0,1-0,2 E IV 150  
(B35 E1000) 

1,5 -Armerte 
sprøytebetong-
buer c/c 2-3 
meter 

-Sålestøp 
vurderes 

Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 
m³ 

Bue: c/c 2-3 

85 5 % 

0,01-
0,1 

F V 250 
(B35 E1000) 

1,0 -Armerte 
sprøytebetong-

buer c/c 1,5-2 

m. 
-Sålestøp  

Bolter:14,1 stk. 
Sprøytebet.:6,4 

m³ 

Bue: c/c 1,5-2 

0 0% 

 

Basert på vurderinger angående sikringsbehov for forskjæringer og påhuggsflate for Teietunnelen, er det 

laget et sikringsestimat, se Tabell 7-8. Det påpekes at dette er et innledende estimat, og kan endelig 

fastsettes under utførelsen.  

 

Tabell 7-8:  Sikringsestimat forskjæring og påhuggsflate Teietunnelen 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 285 stk. 

Steinsprangnett  355 m2 

Sprøytebetong  10 m³ 

Forbolter 50 stk 

Stager 0 stk. 
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Tabell 7-9: Estimert sikringsomfang for Teietunnelen beregnet for tunnelprofil T9,5, (ett løp). Det vil bli behov for 

ekstra sikringsmengder for tverrforbindelser, nisjer, sjakter, tekniske rom og andre utvidelser. 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 10670 stk. 

Forbolter 1820 stk. 

Sprøytebetong E700 2500m³ 

Sprøytebetong E1000 3500 m³ 

Armerte sprøytebetongbuer 40 stk. 

7.1.7 Bergsikring rømningstunnelene med tilhørende påhugg og forskjæringer 

Teietunnelen skal ha ett løp på T9,5 og det skal derfor drives to rømningstunneler parallelt med 

Teietunnelen. De skal ha et profil på T5,5 

Tabell 7-10: Tabell 7 3: Oversikt over bergmasseklasse (BMK), sikringsklasse (SK) og sikringsomfang ut ifra kartlagt 

Q-verdi for rømningstunnelen Teietunnelen med profil T5,5 tunnel (ett løp). Basert på tabell 6.1 i 

Statens vegvesens Håndbok N500. 

Q-verdi BMK SK Sprøyte-

betong 

(mm) 

Bolter 

(c/c) 

Tung sikring Mengde per 

løpemeter 

Antatt 

lengde 
(m) – 
ett løp 

Andel 

(%) 

10-100 A/B I 80  

(B35 E700) 

Spredt 

bolting 

 Bolter:2,3 stk. 

Sprøytebet.:2 
m3 

25 2,5% 

4-10 C II 80  
(B35 E700) 

2 
 

 Bolter 3,5 stk. 
Sprøytebet.:2 
m3 

645 55 % 

1-4 D III 100  

(B35 E1000) 

1,75  Bolter:4,7 stk. 

Sprøytebet.:3 
m3 

218 20 % 

0,2-1 E IV 150  
(B35 E1000) 

1,5  Bolter:7,6 stk. 
Sprøytebet.:4 
m3 

240 20 % 

0,1-0,2 E IV 150  
(B35 E1000) 

1,5 -Armerte 
sprøytebetong-

buer c/c 2-3 
meter 
-Sålestøp 
vurderes 

Bolter:7,6 stk. 
Sprøytebet.:4 

m³ 

Bue: c/c 2-3 

25 2,5 % 

0,01-

0,1 

F V 250 

(B35 E1000) 

1,0 -Armerte 

sprøytebetong-
buer c/c 1,5-2 

m. 
-Sålestøp  

Bolter:14,1 stk. 

Sprøytebet.:5 
m³ 

Bue: c/c 1,5-2 

0 0% 
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Sikring påhugg og forskjæringer 

Basert på vurderinger angående sikringsbehov for forskjæringer og påhuggsflate for rømningstunnelen til 

Teietunnelen er det laget et sikringsestimat, se Tabell 7-11. Det påpekes at dette er et innledende 

estimat, og kan endelig fastsettes under utførelsen.  

Tabell 7-11: Sikringsestimat forskjæring og påhuggsflate Rømningstunnelen til Teietunnelen. 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 135 stk. 

Steinsprangnett  170 m2 

Sprøytebetong  5 m³ 

Forbolter 25 stk 

Stager 0 stk. 

 

Tabell 7-12: Estimert sikringsomfang for rømningstunnelene Teietunnelen beregnet for tunnelprofil T5,5, (ett løp). Det 

vil bli behov for ekstra sikringsmengder for tverrforbindelser, nisjer, sjakter, tekniske rom og andre 

utvidelser. 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 5900 stk. 

Forbolter 815 stk. 

Sprøytebetong E700 1800 m³ 

Sprøytebetong E1000 1760 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Armerte sprøytebetongbuer 22 stk. 

7.1.8 Sjakt til luftetårn 

Sjakten er planlagt plassert mellom befaringslokalitet M58 og D5, hvor det er kartlagt monzonitt med 

RQD > 80, og det antas at dette er gjeldende også for sjaktens plassering. Det forventes Q-verdier som 

beskrevet i kap. 7.1.1. og sjakten ventes ikke å komme i konflikt med kartlagte svakhetssoner7.1.2. 

Nærmeste kartlagte svakhetssone er tolket til å krysse tunneltraséen ved profil 1770, ca. 100 meter mot 

sørøst, se 7.1.2 

Grunnet manglende informasjon om sjaktens dimensjoner og utforming er den ikke tegnet inn i 

lengdeprofilet og sikringsmengder er ikke estimert. På generelt grunnlag kan det bemerkes at det vil bli 

behov for noe tyngre sikring i tunnelen hvor sjakten skjærer med tunnelprofilet. I selve sjakten kan det 

ventes å være behov for sprøytebetong og boltesikring, avhengig av påtruffet bergmasse og sjaktens 
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dimensjoner. Bergarten i området til sjakten er monzonitt, den er en relativt hard bergart og har som 

indikert i tabell i kap 9.2. middels DRI og lav BWI. Borbarheten forventes her å være middels god. 
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7.2 Rambergtunnelen 

7.2.1 Bergmassekvalitet 

Berggrunnskart og feltkartlegging indikerer at Rambergtunnelen i all hovedsak vil ligge i bergarten 

monzonitt, med muligens noen syenittganger. Resultater fra feltkartlegging viser generelt sett god 

bergmassekvalitet. RQD er estimert til hovedsakelig å være mellom 50 og 100. RQD under 50 kan 

forekomme i svakhetssoner. Under feltkartlegging er det observert liten grad av forvitring og 

oppsprekking av bergmassen, men bergmassen i området et kjent for dypforvitring som kan medføre 

forvitring på sprekker, svelleleire og sprekkemønster som gir store avløste blokker [32]. Langs 

sprekkeflater er berget noe mer oppsprukket. Resultater fra feltkartlegging er vist i Tabell 6-5.  

Tabell 7-13: Forventede parametere i Q-systemet for Rambergtunnelen for områder som ikke innebefatter 

svakhetssoner. 

Parameter Lav Høy Typisk 

verdi 

Begrunnelse 

RQD 50 90 70 Feltkartlegging viser variasjon mellom 50 og 100. 

Jn 6 12 9 Hovedsakelig 3 sprekkesett, i tillegg kan sporadiske sprekker 

forekomme. 

Jr 1,5 3 3 Sprekkene er hovedsakelig ru og bølgete, men kan være plane i 

enkelte tilfeller. 

Ja 1 3-4 2-3 Feltkartlegging indikerer at sprekkene vanligvis har lite eller 

ingen sprekkefyll, men dette kan skyldes utvasking av 

sprekkefyll. På tunnelnivå kan forholdene være annerledes 

eventuell sprekkefyll forventes å hovedsakelig bestå av kalsitt, 

kloritt eller leire. 

Jw 0,66 0,66 0,66 Det intakte berget regnes som tett, innlekkasje forventes 

gjennom sprekker i bergmassen. Terrengformen over 

Rambergtunnelen vurderes som en liten kolle, der overflatevann 

kan renne av på overflaten. Vanninntrengning forventes å 

variere med nedbørsmengden.  

SRF 2,5 5 2,5 Tunnelen har generelt lav bergoverdekning, men hovedsakelig 

mer enn én tunneldiameter. Det forventes lave spenninger nær 

bergoverflaten. Det er ikke utført bergspenningsmålinger. 

Q-verdi 0,2 11,9 3,1 For utregning se under. 

 

 

 



 

 

     

 68  DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER 

FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A122639-project/Shared Documents/03_Pdok/3.0_Fagområde/Geologi/Rapporter runder 2/utgått/Sendt etter endringer kap 7.6 16.12.22/RAP-RIG-

002_Ingeniørgeologisk_fagrapport.docx 

 

Q(𝑡𝑦𝑝𝑖𝑠𝑘) =
70

9
×

3

2
×

0,66

2,5
= 3,1 

𝑄(𝑙𝑎𝑣) =
50

12
×

1,5

4
×

0,66

5
= 0,2 

𝑄(ℎø𝑦) =
90

6
×

3

1
×

0,66

2,5
= 11,9 

 

7.2.2 Svakhetssoner 

Antatte svakhetssoner er tolket ut ifra relieffkart og feltkartlegging, vist i vedlegg figur 7-2 og beskrevet i 

Tabell 7-14. Svakhetssonenes beskaffenhet på tunnelnivå er ukjent, det er mulig å påtreffe soner av 

løsmasse.  

 

Figur 7-2: Svakhetssonekart for Rambergtunnelen. Grunnlagskart er hentet fra nasjonal høydemodell. 

 

Tabell 7-14: Svakhetssoner for Rambergtunnelen basert på gjennomgang av relieffkart, feltbefaring og grunnboringer. 

Nr Profil på 
tunnelnivå 

Vinkel 
ift. 

Tunnel 

Antatt 
mektighet 

på 
tunnelnivå 

Beskrivelse 

16 2895 85 30 

Tolket fra relieffkart, grunnboringer og feltobservasjoner. 
Antas å være en sone med tettere oppsprekking og åpne 

sprekker. Det er lav bergoverdekning. Det forventes godt 
sideberg.  
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I det samme området hvor svakhetssone 16 ligger er adkomsttunnelen til forankringskammeret tenkt å 

krysse under både GS-tunnelen og selve hovedtunnelene. Forankringskammeret til brua er plassert 

parallelt med svakhetssonen.  I senere faser bør det tilstrebes å få plassert forankringskammeret med en 

mer gunstig orientering i forhold til svakhetssonen og i bedre bergmasse. Plan og profil for 

Rambergtunnelen med svakhetssone er vist i tegning V113-V115. 

7.2.3 Bergoverdekning 

Det forventes at bergoverdekningen vil variere mellom 10 og 20 meter for mesteparten av tunnelen. 

Bergoverdekningen ved tunnelpåhuggene er mer utfyllende beskrevet i kapittel 7.2.5. Noe lavere 

bergoverdekning forventes mellom profil 2860 og 2900 på nordgående tunnelløp. Veibanen er planlagt på 

kote +32,5. Grunnboringer i området viser at bergoverflate ligger ned mot kote +41, noe som gir 

bergoverdekning ned mot ca. 2-3 meter. Området er tolket til å sammenfalle med svakhetssone 16. 

Sørgående tunnelløp forventes laveste bergoverdekning å være 9 m, sett bort ifra påhuggsområdene. 

Gang og sykkeltunnelen forventes å ha bergoverdekning ned mot 4 m fra profil 300 til 320 (egen 

profilering for gang og sykkelveien). Den lave overdekningen kan medføre spesiell design av 

bergsikringen. Det anbefales sonderboringer for kontroll av overdekning i kritiske områder.  

Ved profilnummer 2880 kommer adkomsttunnelen under både GS-tunnelen og selve hovedtunnelen. Det 

er ca. 13 meter berg mellom sålen til hovedtunnelen og henget til adkomsttunnelen. Avstanden fra det 

øverste punket i forankringskammeret til sålen i hovedtunnelene er ca. 3,5 meter. I senere faser bør det 

tilstrebes å få plassert forankringskammeret dypere for å minke kompleksiteten til konstruksjonen.  Se 

tegning V309 for tverrsnitt av geometrien.  

7.2.4 Bergspenninger 

Det antas at bergspenningene vil være dominert av gravitativt induserte spenninger og at de grunnet lav 

overdekning vil være lave. Stabilitetsutfordringer pga. liten innspenning kan forventes.  Det er dog kjent 

fra flere tunneler i Monzonitt (Rødbøl, Larvik, Sky- Langgagen) at det kan forekomme residualspenninger 

som løses ut med bare 10 meter overdekning. 

7.2.5 Påhuggsområder 

Rambergtunnelen, søndre/østre påhugg 

Nordgående påhugg er planlagt ved profil ca. 2715, se tegning V305 og sørgående tunnelpåhugg er 

planlagt ved profil ca. 2715. Gang og sykkelveiens tunnelpåhugg er planlagt på profil ca. 146. 

Bergoverflaten er forventet å stige bratt mot vest. Det forventes bergoverdekning på omtrent 10 meter i 

påhuggsflaten. Stabilitet av løsmasser ivaretas av geoteknisk fagrapport. 

Rambergtunnelen, nordre/vestre påhugg 

Nordgående påhuggsflate er planlagt på profil ca. 2950, se tegning V306, og sørgående påhuggsflate på 

profil ca. 2950 og gang og sykkelveiens påhuggsflate på profil ca. 389. Bergoverdekningen over 

tunnelpåhuggene vil være omtrent 5 meter og løsmassedekket vil være tynt. Tunnelportalene er plassert 

i under en steil bergvegg. Bergstabiliteten på undersiden av påhuggene bør derfor undersøkes nærmere 

ifm. forberedende arbeider for tunneldrivingen. Bergstabiliteten og faren for nedfall ovenfra må 

undersøkes nærmere både for anleggsfasen og permanent. Det er registret noe blokk nedfall.  
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For det østgående løpet er det mulig at tverrprofilet må utvides for å få plass til lengde på trompetformen 

til portalen. Dette pga. liten plass før brua, og for at portalene skal ende på linje.  

Geometri Rambergtunnelen  

Geometrien til forskjæringene og påhugg til Rambergtunnelen søndre/østre er beskrevet i Tabell 7-15. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 825 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-15: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Ramberg søndre/østre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 15 20 

1100 Forskjæring øst 0 0 

Påhugg 40 20 

 

Geometrien til forskjæringene og påhugg til Teietunnelen nordre/vestre er beskrevet i Tabell 7-16. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 900 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-16: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Ramberg nordre/vestre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 5 20 

900 Forskjæring øst 0 0 

Påhugg 40 20 

 

Henviser til tegning V114-V115 i vedlegg 2 for lengdeprofil, og V305-306 i vedlegg 2 for tverrprofil. 

Geometri GS-tunnelen 

Geometrien til forskjæringene og påhuggene tilgang og sykkeltunnelen ved Ramberg søndre/østre er 

beskrevet i Tabell 7-17. Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 240 m² med en 

gjennomsnittshøyde på 17 meter 

Tabell 7-17: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg til GS-tunnelen Ramberg søndre/østre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 15 20 

700 Forskjæring øst 0 0 

Påhugg 20 20 

 

Geometrien til forskjæringene og påhuggene til rømningstunnelen til Teietunnelen nordre/vester er 

beskrevet i Tabell 7-18. Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 240 m² med en 

gjennomsnittshøyde på 17 meter 
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Tabell 7-18: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg til rømningstunnelen til GS-tunnelen Ramberg  

nordre/vestre 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 0 0 

580 Forskjæring øst 15 20 

Påhugg 14 20 

 

Henviser til tegning V113 i vedlegg 2 for lengdeprofil, og V305-306 i vedlegg 2 for tverrprofil. 

7.2.6 Bergstabbe mellom Rambergtunnelen og Gang -og sykkeltunnelen  

Ved Rambergtunnelens nordvestre påhugg skal det etableres tre tunnelløp, hvor bergstabben mellom to 

av disse planlegges ned mot 3,5-4 meterDenne er undersøkt nærmere med numerisk modellering for å 

vurdere stabiliteten.  

Den numeriske modelleringen indikerer at tverrsnittet kan drives slik det er modellert. Sikkerhetsfaktoren 

i bergstabben er beregnet til minimum 1,4-1,5 med sikring, og bergstabben vurderes å ha god stabilitet. 

Det vurderes samtidig at bergstabben ikke bør bli noe særlig smalere, da dette forventes å redusere 

sikkerhetsfaktoren til et for lavt nivå. Dersom det i senere fase skulle vise seg å være rom for å øke 

tykkelsen på bergstabben, anbefales det å gjøre dette. Dette vil være et effektivt tiltak for stabiliteten. 

 

Figur 7-3: Oversiktskart over Rambergtunnelen som viser de tre tunnelløpene, den nordvestre påhuggsflaten til 

Rambergtunnelen og senterlinja i prosjektet. påhuggsflaten ligger omkring profil 2954 langs 

senterlinja. Nord er opp. 

 

Figur 7-4: Figur 5 6: Styrkefaktor i sikret tverrsnitt. 

Det henvises til eget notat for numerisk modellering ved Rambergtunnelenes nordvestre påhugg [33]. 
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7.2.7 Sikring hovedtunnelen  

 

Tabell 7-19: Oversikt over bergmasseklasse (BMK), sikringsklasse (SK) med sikringsomfang ut ifra kartlagt Q-verdi for 

Rambergtunnelen, T9,5 tunnel. Basert på tabell 6.1 i Statens vegvesens Håndbok N500. Forventet 

fordeling av bergmasseklasser for Rambergtunnelen er vist i kolonnene lengst til høyre. 

Q-verdi BMK SK Sprøyte-

betong 
(mm) 

Bolter 

(c/c) 

Tung 

sikring 

Mengde per 

løpemeter* 

Antatt 

lengde 
(m)-et 
løp 

Andel 

(%) 

10-100 A/B I 80  

(B35 E700) 

Spredt 

bolting 

 Bolter:2,9 stk. 

Sprøytebet.:2,6 
m3 

15 5 % 

4-10 C II 80  
(B35 E700) 

2 
 

 Bolter:4,5 stk. 
Sprøytebet.:2,6 

m3 

125 50% 

1-4 D III 100  
(B35 
E1000) 

1,75  Bolter: 6,6 stk. 
Sprøytebet.:3,2 
m3 

50 20 % 

0,2-1 E IV 150  
(B35 
E1000) 

1,5  Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 
m3 

20 8 % 

0,1-0,2 E IV 150  
(B35 

E1000) 

1,5 -Armerte 
sprøytebet

ong-buer 

c/c 2-3 
meter 
-Sålestøp 
vurderes 

Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 

m³ 

Bue: c/c 2-3 

22 9 % 

0,01-
0,1 

F V 250 
(B35 
E1000) 

 -Armerte 
sprøytebet
ong-buer 
c/c 1,5-2 
m. 
-Sålestøp  

Bolter:14,1 stk. 
Sprøytebet.:6,4 
m³ 
Bue: c/c 1,5-2 

20 8% 

 

Tabell 7-20: Estimert sikringsomfang for Rambergtunnelen beregnet for tunnelprofil T9,5 (to løp).  Det vil bli behov for 

ekstra sikringsmengder for tverrforbindelser, nisjer, sjakter, tekniske rom og andre utvidelser. 

Sikringsmetode Mengde veitunnel 

Bolter 3415 stk. 

Forbolter 2930 stk. 

Sprøytebetong E700 690 m³ 

Sprøytebetong E1000 1175 m³ 

Armerte sprøytebetongbuer 52 stk. 
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Basert på vurderinger angående sikringsbehov for forskjæringer og påhuggsflate for Rambergtunnelen, 

er det laget et sikringsestimat, se Tabell 7-21. Det påpekes at dette er et innledende estimat, og kan 

endelig fastsettes under utførelsen.  

 

Tabell 7-21:  Sikringsestimat forskjæring og påhuggsflate Rambergtunnelen  

Sikringstiltak Mengder Enhet 

Bolter 400 Stk. 

Steinsprangnett 500 m² 

Sprøytebetong 10 m³ 

Forbolter 50 Stk. 

Stag 0 Stk. 

 

7.2.8 Bergsikring Gang -og sykkeltunnelen til Ramberg (med tilhørende 

påhugg og forskjæringer) 

Nord for Rambergtunnelen skal det etableres en GS- tunnel med tverrsnitt T4. Det skal fra denne 

tunnelen etableres tilkomst til forankringskammeret. Det er ikke estimert mengder for denne adkomsten, 

kun selve GS-tunnelen.  

Tabell 7-22: Oversikt over bergmasseklasse (BMK), sikringsklasse (SK) med sikringsomfang ut ifra kartlagt Q-verdi for 

GS- Rambergtunnelen, T4 tunnel. Basert på tabell 6.1 i Statens vegvesens Håndbok N500. Forventet 

fordeling av bergmasseklasser for Rambergtunnelen er vist i kolonnen til høyre.  

Q-verdi BMK SK Sprøyte-
betong 
(mm) 

Bolter 
(c/c) 

Tung 
sikring 

Mengde per 
løpemeter* 

Antatt 
lengde 
(m)-et 
løp 

Andel 
(%) 

10-100 A/B I 80  
(B35 E700) 

Spredt 
bolting 

 Bolter:2 stk. 
Sprøytebet.:1 
m3 

15 5 % 

4-10 C II 80  
(B35 E700) 

2 
 

 Bolter:3 stk. 
Sprøytebet.:1 
m3 

130 48 % 

1-4 D III 100  
(B35 
E1000) 

1,75  Bolter: 4 stk. 
Sprøytebet.:2 
m3 

55 25 % 

0,2-1 E IV 150  
(B35 

E1000) 

1,5  Bolter:6 stk. 
Sprøytebet.:3 

m3 

20 2 % 

0,1-0,2 E IV 150  
(B35 
E1000) 

1,5 -Armerte 
sprøytebet
ong-buer 
c/c 2-3 

meter 
-Sålestøp 
vurderes 

Bolter:6 stk. 
Sprøytebet.:3 
m³ 

Bue: c/c 2-3 

50 20% 

0,01-
0,1 

F V 250 
(B35 

E1000) 

 -Armerte 
sprøytebet

ong-buer 
c/c 1,5-2 
m. 
-Sålestøp  

Bolter 8 stk. 
Sprøytebet.:4m

³ 
Bue: c/c 1,5-2 

0 0% 
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Tabell 7-23: Estimert sikringsomfang for Rambergtunnelen beregnet for tunnelprofil T9,5 (to løp) og G/S på T5,5. Det 

vil bli behov for ekstra sikringsmengder for tverrforbindelser, nisjer, sjakter, tekniske rom og andre 

utvidelser. 

Sikringsmetode Mengde gang/sykkeltunnel 

Bolter 950 stk. 

Forbolter 340 stk. 

Sprøytebetong E700 220 m³ 

Sprøytebetong E1000 320 m³ 

Armerte sprøytebetongbuer 15 stk. 

 

Sikring påhugg og forskjæringer 

Basert på vurderinger angående sikringsbehov for forskjæringer og påhuggsflate for gang og 

sykkeltunnelen til Ramberg er det laget et sikringsestimat, se Tabell 7-24 Det påpekes at dette er et 

innledende estimat, og kan endelig fastsettes under utførelsen.  

Tabell 7-24: Sikringsestimat forskjæring og påhuggsflate GS-tunnelen Ramberg   

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 255 stk. 

Steinsprangnett  320 m2 

Sprøytebetong  5 m³ 

Forbolter 30 stk 

Stager 0 stk. 
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7.3  Hogsnestunnelen 

7.3.1 Bergmassekvalitet 

Berggrunnskart og kartlegging i dagen indikerer at tunnelen i all hovedsak vil ligge i bergarten monzonitt. 

Kjerneboring imidlertid påvist rombeporfyr i et område som i berggrunnskart og tverrsnitt er tolket til å 

være monzonitt. Dette betyr at bergartsgrensen i dypet mellom rombeporfyr og monzonitt foreløpig bør 

betraktes som usikker, men det kan antas at det er berggrunnen i forsenkningen langs Hogsnesbakken er 

rombeporfyr, se tegning V116-V117 og V119 og V120.  

Resultater fra feltkartlegging viser generelt sett god bergmassekvalitet. RQD er i estimert til hovedsakelig 

å være mellom 50 og 100. RQD under 50 kan forekomme i mer oppsprukne bergmasser og kan bli enda 

lavere i svakhetssoner. Under feltkartlegging er det observert liten grad av forvitring og oppsprekking av 

bergmassen, men bergmassen i området et kjent for dypforvitring som kan medføre forvitring på 

sprekker, svelleleire og sprekkemønster som gir store avløste blokker [32].  

Tabell 7-25: Forventede Q-verdier for Hogsnestunnelen. 

Parameter Lav Høy Typisk 

verdi 

Begrunnelse 

RQD 50 90 80 Utelukkende kartlagt som over 80, men det forventes at enkelte 

områder kan ha RQD ned mot 50. 

Jn 6 12 9 Hovedsakelig 3 sprekkesett, i tillegg til sporadiske sprekker. 

Jr 1,5 3 3 Sprekkene er hovedsakelig ru og bølgete, men kan være plane i 

enkelte tilfeller. 

Ja 1 3-4 2-3 Sprekkene har vanligvis lite eller ingen sprekkefylling. Fyllingene 

kan forventes å hovedsakelig bestå av kalsitt, kloritt eller leire. 

Jw 0,66 1 0,66 Det intakte berget regnes som tett, innlekkasje forventes 

gjennom sprekker i bergmassen. Det forventes sildring eller 

vannstråler der vannførende sprekker krysser tunnelen. 

SRF 1 2,5 1 Tunnelen har lav til middels bergoverdekning, hovedsakelig mer 

enn én tunneldiameter. 

Q-verdi 0,4 29,7 8,8 For utregning se under. 

 

Q(𝑡𝑦𝑝𝑖𝑠𝑘) =
80

9
×

3

2
×

0,66

1
= 8,8 

𝑄(𝑙𝑎𝑣) =
50

12
×

1,5

4
×

0,66

2,5
= 0,4 

𝑄(ℎø𝑦) =
90

6
×

3

1
×

0,66

1
= 29,7 
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7.3.2 Svakhetssoner 

Antatte svakhetssoner er tolket ut ifra relieffkart og feltkartlegging, vist i figur 7-5 og beskrevet i Tabell 

7-26. 

Terrenget og bergoverflaten kan stupe bratt for så å stige igjen like ved. Flere steder i planområdet 

finnes forsenkninger i terrenget langs vertikale bergvegger av god bergkvalitet. Data fra 

grunnundersøkelser viser samme tendens med stedvis stor forskjell i bergkote over relativt kort avstand. 

Trolig kan det eksistere en del smale (<1 m) svakhetssoner med godt sideberg. I dagen kan 

svakhetssonene fremstå som åpne sprekker fylt med løsmasser eller forsenkninger i terrenget. Det er 

ikke observert tegn til relativ bevegelse mellom sprekkeplanene, men det kan likevel ikke utelukkes. 

Svakhetssonenes forløp mot dypet er ukjent, men kan strekke seg til tunnelnivå. Det foreligger ikke sikre 

data om svakhetssonenes beskaffenhet mot dypet. Svakhetssoner av samme karakter som beskrevet i 

[18], gjengitt i kapittel 6.1.1, kan forventes å forekomme. Langsgående svakhetssoner er spesielt 

ugunstig for stabiliteten.  

 

Figur 7-5: Svakhetssonekart for Hogsnestunnelen. Grunnlagskartet er hentet fra Nasjonal høydemodell. 
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Tabell 7-26: Antatte svakhetssoner for Hogsnestunnelen basert på gjennomgang av relieffkart, feltkartlegging og 

grunnboringer. 

Nr Profil på 
tunnelnivå 

Vinkel ift. 
Tunnel 

Antatt 
mektighet 
på 

tunnelnivå* 

Beskrivelse 

19 4065 25 5-10 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

20 4055 55 5-10 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

21 4160 50 5-10 
Tolket fra relieffkart, grunnboringer og observert i 
felt. Mulig forvitringssone. 

22 4200 15 5-10 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

23 4400 40 5-10 
Tolket fra relieffkart og grunnboringer. Mulig 

forvitringssone. 

24 4735 10 5-10 Tolket fra relieffkart. 

25 4750 35 5-10 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

26 4825 40 5-10 Tolket fra relieffkart. 

27 4230 45 5-10 Tolket fra relieffkart  

28 4970 35 5-10 Tolket fra relieffkart og observert i felt.  

*Tolket ut ifra feltobservasjoner, relieffkart og erfaringsdata. 

7.3.3 Bergoverdekning 

Bergoverdekningen langs Hogsnestunnelen forventes å være mellom 10 og 40 meter. Det kan være 

behov for sonderboring for kontroll på overdekningen. I området ved Hogsnesbakken Fv 303 er det 

endringer i topografien og løsmassetykkelsen. Det kan antas en annen bergart (rombeporfyr) Se tegning 

V116- V121 for lengdeprofiler.  

Under Hogsnesveien forligger det noe usikkerhet i bergmodellen da flere at grunnboringen ikke har boret 

til fjell. Overdekningen under Hogsnesvien er på ca. 10 og det antas å være tilstrekkelig til tross for 

usikkerheten i bergmodellen.  sonderboring for kontroll av overdekningen ved kryssing under 

Hogsnesveien kan vurderes. 

7.3.4 Bergspenninger 

Det antas at spenningsforholdene vil være dominert av gravitativt induserte spenninger. Basert på 

bergoverdekningen forventes bergspenningene hovedsakelig å være gunstige.  Det er dog kjent fra flere 

tunneler i Monzonitt (Rødbøl, Larvik, Sky- Langgagen) at det kan forekomme residualspenninger som 

løses ut med bare 10 meter overdekning. 

7.3.5 Påhuggsområder 

Hogsnestunnelen, søndre/østre påhugg 

Nordgående og sørgående påhuggsflate er begge planlagt på profil ca. 3995, se tegning V307. 

Bergoverdekningen i påhuggsflaten vil være mellom 5 og 10 meter. Over dette forventes en 

løsmassetykkelse på omtrent 5-10 meterStabiliteten av løsmassene over påhuggsområdet må vurderes. 

Bergoverflaten forventes å stige slakt de første 10-20 meterne av tunnelen før den stiger bratt mot vest. 

Nordover fra ca. profil 4000 er løsmassedekket tynt. Forskjæringen forventes å bli ca. 50 m lang og bestå 

både av bergskjæring og løsmasseskjæring. Omtrent 20 meter av skjæringen i berg kan ha en høyde på 

over 10 mete.  
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Hogsnestunnelen, nordre/vestre påhugg 

Nordgående påhuggsflate er planlagt på profil ca. 4970, se tegning V308, sørgående påhuggsflate er 

planlagt på profil ca. 4950. Bergoverdekningen over tunnelpåhuggene er mellom 5 og 10 meter. 

Bergoverflaten stiger slakt mot sør. Sør for de planlagte tunnelpåhuggene er det en forsenkning i 

terrenget som er tolket til å være en mulig svakhetssone. Boringer har avdekket tykkere løsmassedekke 

og at bergoverflaten her ligger noe lavere enn ellers, ca. kote +10. Dette forventes å ha størst negativ 

innvirkning på det nordgående tunnelløpet. 

Terrenget og bergoverflaten stiger slakt sørover fra tunnelpåhuggene. Bergoverdekningen forventes å 

være ca. 25 m ved profil 4900. Forskjæringene forventes å bestå delvis av bergskjæring og 

løsmasseskjæring. I bergskjæring skal stabilitet vurderes av ingeniørgeolog etter avdekking av bergflate, 

mens løsmassestabilitet skal vurderes separat av geotekniker. 

Geometri 

Geometrien til forskjæringene og påhugg til Hogsnes søndre/østre er beskrevet i Tabell 7-27Tabell 7-3. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 750 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-27: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Hogsnestunnelen søndre/østre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 50 20 

2400 Forskjæring øst 50 12 

Påhugg 40 20 

 

Geometrien til forskjæringene og påhugg til Hogsnes nordre/vestre er beskrevet i Tabell 7-28Tabell 7-4. 

Påhuggsflaten og forskjæringen har et samlet areal på ca. 750 m² med en gjennomsnittshøyde på 15 

meter 

Tabell 7-28: Oversikt over geometrien til forskjæringen og påhugg Hogsnestunnelen nordre/vestre. 

 Lengde [m]  Høyde [m] Areal [m²] 

Forskjæring vest 5 15 

750 Forskjæring øst 5 15 

Påhugg 40 15 

 

Henviser til tegning V116-V121 i vedlegg 2 for lengdeprofil, og V307-V308 i vedlegg 2 for tverrprofil. 
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7.3.6 Sikring 

Tabell 7-29: Oversikt over bergmasseklasse (BMK), sikringsklasse (SK) med sikringsomfang ut ifra kartlagt Q-verdi for 

Hogsnestunnelen og profil T9,5 tunnel. Basert på tabell 6.1 i Statens vegvesens Håndbok N500. 

Forventet fordeling av bergmasseklasser for Hogsnestunnelen er vist i kolonnene lengst til høyre. Det 

er tatt utgangspunkt i det vestgående løpet da dette er 20 meter lengre. 

Q-verdi BMK SK Sprøyte-

betong 
(mm) 

Bolter 

(c/c) 

Tung 

sikring 

Mengde per 

løpemeter* 

Antatt 

lengde 
(m)- et 
løp 

Andel 

(%) 

10-100 A/B I 80  
(B35 E700) 

Spredt 
bolting 

 Bolter:2,9 stk. 
Sprøytebet.:2,6 

m3 

100 10 % 

4-10 C II 80  
(B35 E700) 

2 
 

 Bolter:4,5 stk. 
Sprøytebet.:2,6 

m3 

370 40 % 

1-4 D III 100  
(B35 
E1000) 

1,75  Bolter:6,6 stk. 
Sprøytebet.:3,2 
m3 

265 25 % 

0,2-1 E IV 150  
(B35 
E1000) 

1,5  Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 
m3 

205 20 % 

0,1-0,2 E IV 150  
(B35 

E1000) 

1,5 -Armerte 
sprøytebet

ong-buer 
c/c 2-3 

meter 
-Sålestøp 
vurderes 

Bolter:9,4 stk. 
Sprøytebet.:4,8 

m³ 

Bue: c/c 2-3 

30 5% 

0,01-
0,1 

F V 250 
(B35 
E1000) 

 -Armerte 
sprøytebet
ong-buer 
c/c 1,5-2 
m. 
-Sålestøp  

Bolter:14,1 stk. 
Sprøytebet.:8,1 
m³ 
Bue: c/c 1,5-2 

0 0% 

 

Tabell 7-30: Estimert sikringsomfang for Hogsnestunnelen beregnet for tunnelprofil T9,5 (to løp). Det vil bli behov for 

ekstra sikringsmengder for tverrforbindelser, nisjer, sjakter, tekniske rom og andre utvidelser.  Det er 

tatt utgangspunkt i det vestgående løpet da dette er 20 meter lenger. 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 12050 stk. 

Forbolter 1970 stk. 

Sprøytebetong E700 2410 m³ 

Sprøytebetong E1000 4060 m³ 

Armerte sprøytebetongbuer 36 stk. 
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Basert på vurderinger angående sikringsbehov for forskjæringer og påhuggsflate for Hogsnestunnelen, er 

det laget et sikringsestimat, se Tabell 7-31. Det påpekes at dette er et innledende estimat, og kan 

endelig fastsettes under utførelsen.  

 

Tabell 7-31:  Sikringsestimat forskjæring og påhuggsflate Hogsnestunnelen. 

Sikringsmetode Mengde 

Bolter 630 stk. 

Steinsprangnett  790 m2 

Sprøytebetong  20 m³ 

Forbolter 95 stk 

Stager 0 stk. 

 

7.4  Driveforhold 

Drivemetoden for tunnelene kan utføres med boring og sprengning. I områder med lav overdekning eller 

dårlig bergkvalitet kan det være aktuelt med sonderboring for overdekning, forsiktig sprengning og 

redusert salvelengde.  Enkelte steder langs tunneltraseen, spesielt ved kryssing av svakhetssoner (og 

spesielt langsgående), kan det bli behov for tyngre bergsikring og forsiktig driving med bruk av for 

eksempel forbolter, sprøytebetongbuer på stuff, korte salvelengder, delte tverrsnitt og ev. sålestøp i 

kombinasjon med buer. Dette gjelder spesielt for påhugg og svakhetssoner. 

Det kan ved omdanning av bergarten kan det ha oppstått potensialet for svelleleire. Ved mistanke om 

svelleleire bør det tas prøver. Svelleleire vil resultere i tyngre sikring.  

 

Hogsnestunnelen går gjennom bergartsgrenser, og erfaring tilsier at det her kan forekomme innlekkasje 

problemer. Det er i tillegg identifisert vannførende sprekker i Teie og Hogsnestunnelen, dette kan skape 

utfordringer under driving.  

 

Det er anbefalt å utføre sonderboring i en lengde på 25-30 meter under utførelse.  

 

For å oppretteholde innlekkasjekravet er det forventet at deler av tunnelene injiserers. Se kapittel 8 for 

vurderinger rundt forventet injeksjonsomfang.  

 

Det er påvist kvikkleire i et eller flere borepunkt i alle løsmasselommer i planområdet og sprengning nær 

kvikkleire kan utløse kvikkleire skred. Det medfører behov for forsiktig sprenging og overvåkning i 

henhold til NS8141-3 [41].  

 

Der det er to eller flere løp er det krav om minst 50 meter mellom tunnelstuffene.  

 

Det vil etableres flere riggområder langs traséen, men hovedriggområdene vil sannsynlig bli etablert ved 

søndre/østrepåhugg Teietunnelen (Kolberg) og nordre/vestre påhugg ved Hogsnestunnelen (Jarlsberg). 
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7.5 Lengde og forankring av konstruksjoner 

Det anbefales, å utforme en kontaktstøp med lengde ca. 5 meter mellom tunnelportalen og tunnelen, 

unntaket er for de 2 rømningstunnelen på Teie hvor det vurderes at kontaktstøpet er på 3 meter.   

7.6 Bergskjæringer 

Bergskjæringen ligger i monzonitten. Det forventes sprekker med stor sprekke åpning og middels 

sprekkeavstand. Det forventes at skjæringen kan sikres med systematisk bolting, samt andre 

sikringstiltak.  

Se Tabell 7-32 for sikringsestimat av bergskjæringen. 

Tabell 7-32: Sikringsestimat for bergskjæring. 

Sikringstiltak Mengder Enhet 

Bolter 235 stk 

Steinsprangnett 294 m² 

Sprøytebetong 7 m³ 

Forbolter 85 stk 

Stag 1 stk 

  

Bergskjæringen forventes å ha en maksimal høyde på 10 m, noe som muliggjør å ta ut skjæringen uten å 

etablere paller. Sprekkemønsteret, storblokket berg og dypforvitring i sprekker påvirker stabiliteten og 

kan gi problemer med kiledannelser og større utglidninger. Det er viktig med oppfølging i anleggsfasen 

da dette kan være utfordrende å kartlegge i forkant.  

Forbolting ved uttak av skjæringen kan være nødvendig, men bør vurderes etter at berget er rensket. For 

å minimere sikringsbehovet, og for å oppnå en jevn og slett bergskjæring, utføres kontursprengning av 

bergskjæringen. Salvestørrelsene bør justeres og optimaliseres for å minimere rissdannelse, behov for 

bergsikring i gjenstående berg, og for å overholde vibrasjonsgrenser. Om det viser seg at konturhull ikke 

er egnet til denne type berg eller stedsspesifikke forhold, bør sømboring vurderes.  Det anbefales å utføre 

vanntapsmålinger ved uttak av bergskjæring i tilfelle poretrykksfall i neste fase. 

Etter uttak skal bergskjæringene renskes, manuelt eller med maskin, for å fjerne avløst berg. Anbefalt 

skjæringshelning er 10:1, men kan tilpasses de stedlige forholdene. Skjæringens helning bør justeres og 

legges langs dominerende steile strukturer i bergmassen, der dette er gjennomførbart. Dette vil øke den 

naturlige stabiliteten og redusere sikringsomfanget i skjæringen. Det er forventet varierende 

løsmassedekke i områdene over de planlagte bergskjæringen. Skjæringstoppen skal renskes for 

løsmasser minimum 2,0 m fra skjæringskanten. Dersom det avdekkes løsmassemektighet på over 1 

meter og eller kvikkleire skal geoteknikker involveres.  

7.7 Naturfarer – vurderinger skred og ras 

Fundamenteringen til brufundamentet på østsiden av Vestfjorden vurderes som utsatt for steinsprang og 

bergsikring bør installeres. Alle løse bergblokker som ikke lar seg sikre med bolter/stagbør renskes. 

Risikoen for steinsprang etter tilstrekkelig sikring vurderes som lav, men området bør undersøkes om 
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mulig steinskredfare i forbindelse med etablering av anleggsområdet og påhugg. Blokknedfall er 

observert i bunnen av bergveggen. Det er ikke vurdert om samme tendens forsetter under vannet. 

I anleggsfasen anbefales det å utføre detaljinspeksjon/rensk av bergsiden ovenfor påhugg sør for å 

avklare grad av skredfare og for å detaljprosjektere løsning for skredsikringstiltak 

(portallengde/voll/fanggjerde). 

 

7.8 Bergmassens mekaniske egenskaper 

 

Monzonitten (larvikitten) er en hard bergart med relativ god kvalitet hvor det forventes at bergmassen 

kan brukes til deler av veioppbyggingen. Resultater fra testing vist i figur 6-38 indikerer også dette. 

Rombeporfyr er en bergart med relativt god kvalitet og er meget godt egnet i asfalt.  

Knusing og nærmere undersøkelser må utføres i byggefasen, for krav til hva som skal undersøkes, samt 

omfang henvises det til Statens vegvesen håndbok N200 , [2]. Det er viktig at eventuelle variasjoner i 

bergmassen er representert i prøvematerialet.   

 

Det vil være fordelaktig for prosjektet om det under planlegging/prosjektering avklares om disse 

massene kan brukes som forsterkningslag eller bærelag.  

 

Andre undersøkelser som ofte utføres under prosjekteringsarbeidet er DRI™ (Drilling Rate Index), og 

BWI™ (Bit Wear Index). Dette er nyttige undersøkelser dersom det ønskes nærmere informasjon om 

forventet borslitasje, og dermed også forventet framdrift. 

7.9 Brufundamentering  

Det foreligger et separat notat for bæreevnen til rombeporfyr og monzonitt under forskjellige typer 

fundamenter, se [34]. Notatet angir at tillat bæreevne for bergmasser under fundamenter med 500mm 

bredde kan fastlegges til ca.8 MPa. Hvis det viser seg under anleggsfasen at RQD er lavere enn 70 

(høyere oppsprekkingsgrad) etter at øverste lag er fjernet, skal bæreevnene reduseres etter den 

gjeldende RQD-verdien. Bæreevneverdiene er gjeldene for vanlig fundamentering. Fundamentering ved 

for eksempel skjæringskanter med ugunstig sprekkeorientering metereller lignende, må  bæreevne 

vurderes separat. Eventuelle sikringstiltak for andre fundamentering på berg må påberegnes.  

Kinematiske analyser er foretatt med basis i sprekkemålinger fra lokaliteter tett på planlagt plassering av 

brufundamenter. Analysene er utført i programvaren DIPS 8.0 fra RocScience. Programvaren gir 

resultater for plan utglidning (planar sliding), ubegrenset plan utglidning (planar sliding (no limits)), 

kileutglidning (wedge sliding), toppling/utveltning (flexural toppling) og blokkutfall (direct toppling). 

Detaljerte resultater fra den kinematiske analysen finnes i vedlegg 3. 

Løsnemekanismenes grad av fremtreden baseres på andelen av målte sprekker som kan føre til at de 

ulike løsnemekanisme kan bli aktuelle. 1 til 15 % beskrives som lite fremtredende, fra 15 til 40 % 

beskrives som middels fremtredende og fra 40 til 100 % beskrives som sterkt fremtredende. 

Brufundament øst: Ramberg 
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De kinematiske analysene er basert på sprekkemålinger fra lokalitetene D4, M33 og J15. I analysene 

benyttes en forenklet skråningshelning gitt av gjennomsnittlig helning av topografien der 

fundamenteringen skal gjøres, 45 grader mot vest (270). Sprekkemålingene kan sees i Figur 7-6 og 

fremtredende løsnemekanismer er vist i Tabell 7-33. 

Den kinematiske analysen indikerer at sprekkesett 2 kan gi toppling. Videre kan sprekkesett 1 og 2 gi 

blokkutfall med sprekkesett 3 som baseplan.  

 

 

Figur 7-6: Polplott med sprekkemålinger og tolkede sprekkesett fra lokalitetene D4, M33 og J15. 

 

Tabell 7-33: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse av sprekker fra lokalitet for brufundamentering 

Ramberg. 

Plan utglidning Ubegrenset plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

      
Middels 

S2 

Middels 

S1+S2 og S3 

Blank celle = løsnemekanisme indikeres ikke 

Lite = lite fremtredende; 1-15.0 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

Middels = middels fremtredende; 15.1-40.0 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

Sterkt = Sterkt fremtredende; 40.1-100 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

S = sprekkesett (for blokkutfall oppgis baseplan-sprekkesett + to sprekkesett som skjærer hverandre) 

 

Brufundament vest: Smørberg 

De kinematiske analysene er gjort med basis i sprekkemålinger fra lokalitetene J1, J3, M6, M7 og M10. 

Siden den kinematiske analysen tar i bruk målinger fra mange lokaliteter, har sprekkesettene S1, S2 og 

S3 blitt definert på nytt. Analysen benytter en forenklet skråningshelning på 11 grader mot sørøst (120), 

som er gitt av snitthelningen på terrenget i området fundamenteringen skal gjøres.  
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De kinematiske analysene indikerer at sprekkesett 1 og 2 kan gi blokkutfall med sprekkesett 3 som 

baseplan.  

 

Figur 7-7: Polplott med sprekkemålinger og tolkede sprekkesett fra lokalitetene J1, J3, M6, M7 og M10. 

 

 

Tabell 7-34: Fremtredende løsnemekanismer fra kinematisk analyse av sprekker fra lokalitet for brufundamentering 

Smørberg. 

Plan utglidning Ubegrenset plan 
utglidning 

Kileutglidning Toppling Blokkutfall 

        
Lite 

S1+S2 og S3 

Blank celle = løsnemekanisme indikeres ikke 

Lite = lite fremtredende; 1-15.0 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

Middels = middels fremtredende; 15.1-40.0 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

Sterkt = Sterkt fremtredende; 40.1-100 % av målte sprekker i sprekkesett kan gi løsnemekanisme 

S = sprekkesett (for blokkutfall oppgis baseplan-sprekkesett + to sprekkesett som skjærer hverandre) 
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8 Hydrologi, hydrogeologi og miljøhensyn - tolkningsdel 

8.1 Hydrogeologisk vurdering  

Foruten de problemer som større innlekkasje i tunnelen og skjæringer vil kunne påføre utførelsen og 

driften, vil innlekkasje til tunnelen kunne ha uønskede effekter på omgivelsene, både på natur og 

infrastruktur/konstruksjoner. Skade på natur og infrastruktur kan oppstå hvis grunnvannsstanden endres 

betydelig over lengere tid og natur eller infrastruktur er følsom overfor denne endringen. Løsmassene i 

området er i høy grad fine marine sedimenter (leire) hvor det kan antas at poretrykksfall kan resultere i 

setninger. Ved fall i grunnvannspotensialet i berget under disse løsmassene vil poretrykket i løsmassene 

også kunne endres. Innstrømning til skjæringer direkte i løsmasser kan naturligvis også resultere i 

poretrykkfall. Innlekkasje til tunnel som ligger dypt under løsmasser kan forventes å gi mindre 

poretrykkstap i løsmassene enn samme innstrømning til tunnel som ligger mindre dypt i forhold til 

løsmassene. Om det er en umettet sone i topp av fjell, under løsmasser, vil en senkning av vannspeil 

ikke påvirke poretrykket i løsmassene. For deler av tunnelstrekningen er vannspeilet i fjell ikke kjent. Om 

grunnvannsnivå senkes betydelig i område med energibrønner, kan effektiviteten av disse påvirkes da 

strekningen som det kan utveksles varme over blir kortere ved lavere grunnvannsstand. De fleste 

energibrønner er veldig dype og en senkning på f.eks. 10 meter forventes bare at gi mindre reduksjon i 

effektivitet. Dette avhenger av sprekkefordelingen, og om den største naturlige bakgrunns 

vannstrømning skjer i den øverste delen, kan påvirkningen av energibrønner bli større enn antatt. Ifølge 

Granada databasen finns det ikke Grunnvannsbrønner innenfor 200 m fra tunnel traseen. 

Erfaringsverdier fra en lang rekke tunnelprosjekter viser at en lekkasje på 10 l/min per 100 m gir en 

senkning på 0-5 m i poretrykket/grunnvannsnivået i overliggende løsmasser [35].  

Potensialet for innlekkasje til tunnelen vil avgjøres av sprekkeåpninger og svakhetssoners vannførende 

evne og av dybden til tunnelene i forhold til vannspeilet i berget. Det er ikke spesifikk kjennskap om 

åpninger av enkelte sprekkesystemer eller om svakhetssonenes vannledendeevne, men det finnes noe 

kjennskap om hvor svakhetssoner kan forventes å finnes. I disse områder må det i utgangspunktet 

forventes større sannsynlighet for innlekkasje til tunnel og skjæring. Dybde til vannspeilet, tatt fra 

boringer i området, er omregnet til grunnvannsnivå ved å ta terrengkoten, bestemt fra høydemodell, 

minus vannstandsdybden. Ut ifra dette, er det antatt at vannstandsdybde er målt fra terreng samt at 

terreng i høydemodell samsvarer med terreng ved måling av vannstand. Usikkerheten med denne 

beregningsmetoden vurderes til å være akseptabel. 

Generelt tyder tilgjengelige data på at vannspeil og poretrykk i løsmassene generelt ligger 0-2 meter 

under terrengoverflaten. Vannspeil og poretrykk i løsmasser vil endre seg i forhold til infiltrasjon fra 

nedbør og snøsmeltning. 

På bakgrunn av den eksisterende kjennskapen er veitraseen inndelt i delstrekninger, se figur 8-1, figur 

8-2 og figur 8-3. Det er tatt utgangspunkt at traseen kan påvirke grunnvannstanden ut til 200 m fra hver 

side av tunnelløpene. For hver strekning er det vurdert om det er lav, middels eller høy risiko for 

vesentlige endringer(senkninger) i grunnvannsstand/poretrykk som følge av innsig til tunnel. Denne 

vurdering baseres på antatt bergoverdekning, naturlig grunnvannsspeil og tunnelkote. Uavhengig av 

dette, er risiko for at eventuell vesentlig endring i grunnvannsstand vil medføre problematiske senkninger 

og setninger også vurdert som værende lav, mittels eller høy. Sluttelig er konsekvensen av eventuelle 

senkninger og setninger vurdert, også som værende lav, mittels høy. Vurderingen av om 

grunnvannssenkning vil føre til problematiske setninger er basert på løsmassetykkelse og 
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løsmassegeologi, mens vurdering av konsekvensen er basert på typen av infrastruktur som berøres, 

småhus eller næringsbygg. De tre klassifiseringer er etterfølgende brukt til at sette innlekkasjekrav. 

 

Figur 8-1: Hydrogeologiske vurderingsstrekninger A-E. Overdekning angir avstand fra topp av tunnel til terreng For 

bergoverdekning, se lengdesnittene. 

Strekning A  

Tunnel og bergskjæring under/i fyllmasser over marin strandavsetning og berg. Marin strandavsetning i 

terreng i umiddelbar nærhet. Det er tidligere registrert artesisk trykk litt øst for strekning A og B og 

vurdert å være risiko for poretrykkfall ved arbeid i løsmasser [28]. Der vurderes å være stor 

sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser ved drenerende tunnel/skjæring, da overdekning er liten. Der 

er i området observert et vannførende lag på 2-3 meter sand/grus under leire, direkte på fjell [29]. Et 

slikt lag vil kunne utbre senkninger til et større område hvis det dreneres av tunnel eller skjæring. 

Bebyggelsen i området er småhus, noen sannsynligvis fundamentert på fjell og andre på løsmasser. Det 

er verneverdige trær i området, sensitive for endring av grunnvannsnivå, se [32]. Ifølge Granada 

databasen er der ikke energibrønner i området. Det er en risiko for at vannbalansen kan forstyrres ved 

utgravinger, etablering av portaler og kulverter. Samlet sannsynlighet for negative konsekvenser ved 

senkning av grunnvannsnivå vurderes å være middels og konsekvens middels.  

Strekning B 

Tunnel under tynn strandavsetning og fyllmasse over berg. Det er antatt enkelte 

lineamenter/svakhetssoner som krysser tunnel og lite bergoverdekning. Det er tidligere registrert 

artesisk trykk og poretrykk tett på terreng litt øst for strekning A og B og vurdert å være risiko for 

poretrykkfall ved arbeid i løsmasser [28]. Ifølge Granada databasen er der en enkelt veldig dyp (250 m ) 

energibrønn i området. Mulighetene for at utvinne energi fra denne vurderes ikke at bli påvirket vesentlig 

på grunn av den store dybde. Samlet vurderes det å være stor sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser 

i område B ved drenerende tunnel. I området finnes småhus som sannsynligvis er fundamentert på 

løsmasser/berg. Sannsynligheten for setninger som følge av eventuell senkning av poretrykk vurderes å 

være lav, konsekvensen om det skulle skje middels. 
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Strekning C 

Tunnel under bart fjell og tynt lag friksjonsmasser. Overdekning ca. 20 meterDet finnes et enkelt antatt 

lineament/svakhetssone på skrå av tunnelen i område C. En enkelt måling av vannstand i energibrønn 

indikerer vannspeil omkring +56 m, omtrent 10 m under terreng, men dette er usikkert. Ifølge Granada 

databasen finns det 3 Energibrønn, 50, 120 og 175 meters avstand fra tunnel. Om vannspeil er +56 m da 

vil det være stor risiko for påvirkning av vannspeil i denne brønn da tunnel topkote er omkring +31. 

Dette kan gi litt redusert effektivitet av brønnene, men da dom er dype, vurderes påvirkningen at være 

begrenset. Det vurderes noe sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasse hvor denne finnes, ikke minst om 

svakhetssonen er vannførende. Det vurderes imidlertid at småhus som finns i området over tunnel, 

sannsynligvis er fundamentert på berg og at løsmasser er godt komprimert. Sannsynligheten for 

setninger antas derfor å være lav, konsekvens antas også å være lav. 

Strekning D 

Tunnel går under bart fjell, et tynt lag friksjonsmasse og tykk morene. Det er omkring 20 meter samlet 

overdekning. Vannspeil i nærliggende energibrønn er registrert å være nært terrengoverflaten. Tunnelen 

går like under tjern. Overdekning er her ca. 20 meter. Der finns antatt lineament/svakhetssone som 

skjærer tunnelen nær tjernet.  

Ifølge topografisk kart er nivået for vannstanden i tjernet ved Teieskole ca. +55,2. Dette stemmer 

overens med høydemodellen (dtm1), hvor terreng er angitt i intervallet fra ca. +55,1 til +55,4. Nivå for 

vannstanden i tjernet vurderes derfor å være ca. +55,2. 

Tjernet ligger ved ca. pel 1300-1350. På denne strekningen ligger veilinjen på ca. kote +25,5, og toppen 

av tunnelen ligger ca. 10 m høyere dvs. ved ca. kote +35,5. Terreng ligger på ca. kote +56, dvs. at 

tunnelen her ligger ca. 20,5 m under terreng. 

Hvis det er korrekt at grunnvannsnået ved Teie skole ligger i ca. kote +59,5 indikerer det, at det er 

forbindelse mellom grunnvannsnivået i berget og vannstanden i tjernet. Vurdert ut ifra høydemodellen er 

nedslagsfeltet til tjernet ganske lite og hvis det har utløp, vurderes det også på bakgrunn av foto å være 

ganske lite. Det vurderes altså til å være liten gjennomstrømning og at vannstanden i tjernet er følsomt 

overfor endringer i områdets vannbalanse.  

På bakgrunn av dette, samt at tunnelen kommer til å gå direkte under tjernet, mindre enn 20,5 m under, 

må det forventes at det er en betydelig sannsynlighet for at senkning av grunnvannsnivået i berget, som 

følge av innlekkasje til tunnelen, vil kunne forårsake en senkning av vannstanden i tjernet.  

Ifølge Granada databasen finns det en enkelt 200 m dyp energibrønn i området. Den ligger omtrent 90 

meter fra tunellen og f.eks. 10-20 meter senkning, som potensielt er mulig, vurderes bare at gi en 

begrenset reduksjon i effektivitet. 

Dybden av tjernet er vi ikke kjent med på nåværende tidspunkt, og det er fortsatt usikkert hvor stor 

senkning av vannstanden tjernet kan tåle. Uhindret innsig til tunnel vurderes at utgjøre stor risiko for 

påvirkning av vannspeil i energibrønn i nordlig del av område, der vannspeil er registrert at være 59.52 

m da tunnel topkote er omkring +34 m. Dette kan gi redusert effektivitet av brønnen. 
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I området finns næringsbygg og småhus. Noen er sannsynligvis fundamentert på løsmasser, mens andre 

står på fjell. Det vurderes, at det er middels sannsynlighet for setninger om grunnvannsnivået endres og 

at konsekvensen vil være middels. 

 

Figur 8-2: Hydrogeologiske vurderingsstrekninger D-I. Overdekning angir avstand fra topp av tunnel til terreng  For 

bergoverdekning, se lengdesnittene. 

Strekning E 

Tunnel går under område med skog. Tunnel ligger omtrent minst 20 m under grunnvannsspeil i fjell og 

morene. Overdekningen er på ca. 20-40 meter. Der er antatt flere lineamenter/svakhetssoner som 

krysser tunnelen. Det vurderes som noe sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser, hvor dette finnes, 

ikke minst om svakhetssonene er vannførende. Der er således noe sannsynlighet for senkning av 

grunnvannsnivået i skogområdet. Der er dog ingen bebyggelse, som kan påvirkes av senkning av 

grunnvannsnivået. Sannsynligheten for en negativ påvirkning av et senket grunnvannsnivå vurderes å 

være lav, konsekvensene av grunnvannssenkning vurderes å være lav.  

Strekning F 

Tunnelen har en samlet overdekning på ca. 30 m og går til dels under marine løsmasser og til dels under 

bart fjell. Det er antatt en del lineamenter/svakhetssoner som krysser tunnelen. Vannspeilet i berg er 

ikke kjent, men kan være omkring tunnelhengen. Om vannspeilet ligger over tunnelen er det noe 

sannsynlighet for poretrykkfall i marine løsmasser, spesiell om svakhetssonene er vannførende. I 

området finnes det småhus som sannsynligvis er fundamentert på løsmasser og berg. Sannsynligheten 

for setninger som følge av eventuell senkning av poretrykket vurderes å være middels, og konsekvensen 

om det skulle skje også middels. 

Strekning G 
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Tunnelstrekningen ligger under bart fjell og et lag av friksjonsmasse i et område med sterkt hellende 

terreng. Der er ikke antatt større lineamenter/svakhetssoner på denne strekningen. Grunnvannet er 

formodentlig allerede lavt, og det vurderes som liten sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser. I 

området omkring finnes det småhus som sannsynligvis er fundamentert på berg. Sannsynligheten for 

setninger som følge av eventuell senkning av poretrykk vurderes til å være lav, og konsekvensen om det 

skulle skje lav. 

Strekning H 

Denne strekning omfatter Ramdalen. Strekningen inkluderer tunnelpåhugget i nord/vest og sør/øst, med 

vei over terreng imellometerI dalen er det marin strandavsetning til stort dyp og det er stedvis funnet 

morene/grovere masser direkte på fjell, under leire, se [36]. Det er ikke antatt 

lineamenter/svakhetssoner på denne strekningen, men det kan være forårsaket av tykke lag av 

løsmasser. I området er det bebyggelse bestående av småhus og næringsbygg, som sannsynligvis er 

fundamentert på løsmasser. Skulle det skje et poretrykkfall i løsmassene vurderes det som å ha stor 

konsekvens, da poretrykket er underhydrostatisk. Se [16] for ytterligere detaljer rundt drenering.  

Strekning I 

Det finnes bart fjell og et lag av friksjonsmasse over tunnelen, og det er antatt enkelte 

lineamenter/svakhetssoner, som krysser tunnelen. Hvis vann som normalt føres i løsmasser i dalen mot 

øst dreneres bort, kan det ha en betydning. Det vurderes dog å være liten risiko for betydelige 

poretrykkfall i løsmasser. Dessuten antas det, at småhus i området sannsynligvis er fundamentert på 

berg. I energibrønn i området som ligger 65 m fra tunnel trase, er det registrert veldig lavt vannspeil på 

bare 12.34 m. Noe lavere end tunnel. Men om dette ikke er korrekt, er det risiko for at det kan bli 

senkning i vannspeil i brønnen, med litt redusering av effektivitet som konsekvens. Sannsynligheten for 

negative påvirkninger av poretrykkfallet og konsekvenser av det vurderes samlet sett å være lav. 

 

Figur 8-3: Hydrogeologiske vurderingsstrekninger J-P. Overdekning angir avstand fra topp av tunnel til terreng.  For 

bergoverdekning, se lengdesnittene. 
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Strekning J 

Skjæring ligger i bart fjell med marin strandavsetning og fyllmasse over berg tett på. Det er et sterkt 

hellende terreng på denne strekningen, og det er kun antatt et enkelt lineament/svakhetssone som 

krysser nær kysten. I området er det bebyggelse av næringsbygg, høyspentmast og kommende 

brufundament, som sannsynligvis er eller vil bli fundamentert på løsmasser og berg. Vei/bru er over 

terreng og bergskjæring, og det vurderes å være lav sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser og berg. 

Om det mot forventning skulle skje et poretrykkfall i løsmassene, vurderes det å ha store konsekvenser. 

Strekning K 

Strekningen går gjennom et område med marin strandavsetning til stort dyp, hvor veien hovedsakelig 

ligger over terreng. Det er ikke antatt lineamenter/svakhetssoner som krysser tunnelen innenfor denne 

strekningen. Det er en veldig dyp energiboring 140 m NØ for traseen. Denne vurderes ikke å bli påvirket 

da traseen her er over terreng.  I området er det næringsbygg og småhus, som sannsynligvis er 

fundamentert på løsmasser. Om det blir en skjæring i løsmasser, mot tunnelpåhugget, vurderes det som 

noe sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasser. Om det skulle skje et poretrykkfall i løsmassene vurderes 

det å ha store konsekvenser. 

Strekning L 

Tunnelen går under bart fjell, men i det nærliggende området er det også tynn hav-/strandavsetning og 

marin strandavsetning. Der er antatt et enkelt lineament/svakhetssone som krysser tunnelen. I utkanten 

av området er det noen få småhus, som sannsynligvis er fundamentert på løsmasser. Der vurderes å 

være mindre sannsynlighet for poretrykkfall i omgivende marine løsmasser. Sannsynligheten for negative 

påvirkninger av poretrykksnivå vurderes til å at være lav og konsekvenser av en senkning av poretrykket 

til å være middels.  

Strekning M 

Tunnelen har 10-20 meter overdekning, men tunnelen går direkte under løsmasser bestående av marin 

strandavsetning med ca 10 meters mektighet. I området er der småhus, som sannsynligvis er 

fundamentert på løsmasser. Der er antatt flere lineamenter/svakhetssoner som krysser tunnelen. Det 

vurderes som noe sannsynlighet for poretrykkfall i løsmasse, ikke minst om svakhetssonene er 

vannførende. Konsekvensen av et poretrykksfall vurderes diså være stor. 

Strekning N 

Tunnelstrekning går gjennom et område med stor overdekning, hvor det meste er under bart fjell, men 

med fyllmasse over berg. Det er antatt enkelte lineamenter/svakhetssoner som dog muligvis ikke krysser 

tunnelen. Det vurderes til å være mindre sannsynlighet for poretrykkfall i marine løsmasser mot øst, hvor 

løsmasser antas å være godt komprimert. I nærliggende området er det småhus, som sannsynligvis er 

fundamentert på løsmasser. Sannsynligheten for setninger som følge av et senket grunnvannsnivå 

vurderes til å være lav, konsekvensene vurderes også til å være lave om dette skulle skje. 
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Strekning O 

Tunnelstrekningen går gjennom et område med overdekning på opp i mot 50 meter, hvor det meste er 

under bart fjell. Det er antatt en del lineamenter/svakhetssoner som krysser tunnelen. Om vannspeilet i 

fjell er over tunnelen, er der mindre risiko for poretrykkfall i marine løsmasser mot øst og vest. I området 

er det småhus, som sannsynligvis er fundamentert på løsmasser, men løsmassene antas å være godt 

komprimert. Sannsynligheten for en negativ påvirkning av et senket grunnvannsnivå vurderes til å være 

lav, konsekvensene vurderes til å være lave om dette skulle skje. Det er en enkelt energibrønn omtrent 

190 meter fra tunellen, men denne har topp omtrent i nivå med tunnel og forventes ikke å bli påvirket. 

Strekning P 

Tunnel og skjæring ligger i marin strandavsetning som kan være setnings ømfintelig med liten 

overdekning. Kun en mindre strekning av tunnelen ligger i område med bart fjell. Det er antatt ett 

lineament/svakhetssone krysser tunnelen. Det vurderes til å være stor sannsynlighet for poretrykkfall i 

løsmasser ved drenerende tunnel/skjæring, da overdekning er liten. Om svakhetssonene er vannførende, 

vil dette øke sannsynligheten for poretrykkfall. Bebyggelsen er småhus, sannsynligvis fundamentert på 

løsmasser. Samlet sannsynlighet for negative konsekvenser ved senkning av grunnvannsnivå vurderes til 

å være middels og konsekvenser likevel middels om dette skulle skje. 
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8.2 Innlekkasjekrav og injeksjon  

Krav til innlekkasje i tunnelene er vurdert med hensyn til ytre miljø og fare for setninger på bygg og 

annen infrastruktur. Like over den planlagte tunneltraseen ved Teie skole, er det et små-dam område 

som er vurdert til å ha stor negativ konsekvens om grunnvannet senkes, se figur 8-4. Fare for setninger 

på hus og andre konstruksjoner gjelder særlig innenfor grunnvannspåvirkningsområdet til tunnelen, der 

disse er fundamentert på setningsømfintlige masser som leire. Figur 8-4 viser en oversikt over 

tunnelstrekkene og hvilke lekkasjekrav som er valgt. Innlekkasjekravene er valgt utfra den 

hydrogeologiske vurderingen. Nøyaktig profil med begrunnelse for inndelingen er vist i Tabell 8-1.   

 

Figur 8-4: Oversiktskart over valgte lekkasjekrav og naturområder ømfintlige for grunnvannssenking. 
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Tabell 8-1: Tabellinndeling av innlekkasjekrav. 

Pelnummer Tunnel  Total 

innlekkasje. 

Gjelder samlet 

for alle 

tunnelløp. 

Begrunnelse 

673 – 1600 Teietunnelen  

Ettløps + 

rømningstunnel 

10 l/min/100m. Tunnelen går under bebygd område hvor 

husene kan være fundamentert på 

setningsømfintlige masser. Vannstanden i 

Teiedammen ønskes bevart.  

1600 – 2190 Teietunnelen  

Ettløps + 

rømningstunnel 

20 l/min/100m. Tunnelstrekket går under skog. Konsekvens 

av noe grunnvannssenkning vurdert som 

liten. 

2190 - 2493 Teietunnelen  

Ettløps + 

rømningstunnel 

10 l/min/100m. Mulig poretrykksreduksjon for nærliggende 

bygninger. 

2715 - 2952 Rambergtunnelen 

Toløps + GS-

tunnel 

20 l/min/100m. Grunnvannstanden vurdert som sannsynlig 

lavtliggende. Konsekvenser av nedsenkning 

av grunnvannsstanden vurdert som små. 

3995 – 4170 Hogsnestunnelen 

Toløpstunnel  

20 l/min/100m. Konsekvens av grunnvannssenkning vurdert 

som liten. 

4170 – 4440 Hogsnestunnelen 

Toløpstunnel  

10 l/min/100m. Fare for setninger i løsmassene over 

tunnelen. 

4440 – 4975 Hogsnestunnelen 

Toløpstunnel  

20 l/min/100m. Vurdert til liten fare og konsekvens for 

grunnvannssenkning. 

 

Bergartene i tunneltraseen er Monzonitt og Rombeporfyr. Henholdsvis en magmabergart og lavabergart i 

Oslofeltet. Bergartene er beskrevet til å generelt utvise 3 sprekkesett. 2 steilt fallende sprekkesett med 

omtrent 90˚graders forskjell i fallretning. Det siste sprekkesettet er tilnærmet horisontalt. Sprekkene er 

registrert i dagen med generelt lite sprekkefyll og sprekkebelegg. I SVVs publikasjon 104 [5] faller denne 

bergmassen innenfor bergartstype A. Om bergartstype A, nevner [5] at denne type bergmasse lar seg 

vanligvis lett injisere. Konduktiviteten til bergartstype A er gjennomgående høy med liten motstand mot 

inntrenging av injeksjonsmasse.  
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Svakhetssoner, overganger mellom bergarter og intrusivganger er forventet i tunnelene. Disse sonene 

kan være vannførende eller til dels tette om de inneholder mye leir. Det kan være utfordrende å oppnå et 

godt injeksjonsresultat i disse sonene.  

Et injeksjonsopplegg må utarbeides med hensyn til at konduktiviteten til sprekkene kan være høy. Det er 

en fare for at det kan injiseres unødvendig mye masse med bruk av høye trykk som 

stoppkriteriumeterDet vil være behov for forinjeksjon. Dersom fastsatte innlekkasjekrav ikke oppfylles 

med forinjeksjon, bør det utføres etterinjeksjon. Det kan være utfordrende å oppnå tilfredsstillende 

resultat med etterinjeksjon. Ved injisering i områder med lav bergoverdekning er det fare for utgang av 

injeksjonsmasser i dagen. Driving under bebyggelse i tillegg til lav bergoverdekning krever spesiell 

oppmerksomhet.   

På grunn av et strengt valgt innlekkasjekrav, ned til 5 l/min/100m for et enkelt tunnelløp, forventes det 

betydelige systematisk injeksjonsarbeider, se Tabell 8-2. Spesielt der hvor det er valgt innlekkasje på 

totalt 10 l/min/100meterI disse områdene går tunnelen under løsmasser og åpent vann i dagen. Det er 

disse områdene som vil ha størst konsekvens av en grunnvannssenkning. De samme områdene vurderes 

også til å ha størst magasinerende kapasitet. En behovsprøvd injeksjonsstrategi kan benyttes for alle 

tunnelstrekningene. Systematisk sonderboring i drivefasen vil være nødvendig for å fastsette behovet for 

injeksjon. 

Tabell 8-2: Oversikt over estimert omfang av systematisk injisering 

Tunnel Antall meter tunnel det er forventet systematisk 

injeksjon (kun 1 løp) 

Teietunnelen 1530  

Rambergtunnelen 237 

Hogsnestunnelen  270 
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9 Boring og sprengning   

9.1 Berguttak (forskjæringer og påhuggsflate) 

Berget skal fortrinnsvis tas ut med boring og sprenging. Sprengning skal i utgangspunktet utføres med 

konturhullavstand på 0,7 meter som beskrevet i prosess 22.21 i SVVs håndbok R761 [37]. Dersom 

bergmasseforholdene er dårlige eller det er behov for strengere krav til kontursprengning, kan det være 

behov for at hullavstanden reduseres for å minimere bakbryting og på denne måten oppnå en mest mulig 

jevn kontur på endelig bergoverflate. Sømboring, forbolting, presplitt og andre tiltak kan være nødvendig 

i enkelte tilfeller, for å få et tilfredsstillende resultat. Eventuelle tiltak knyttet til spesielle krav til kontur 

må vurderes fortløpende i anleggsfasen.  

Krav knyttet til maksimal pallhøyde må fastsettes i anleggsfasen basert på ingeniørgeologisk kartlegging 

og vurdering etter at berget er avdekket. Dette omfatter også at berget må avdekkes i en sone som 

strekker seg minimum 2 meter bakenfor prosjektert skjæringstopp.  

Sprengningsopplegget må tilpasses fortløpende ved etablering av bergskjæringene. Utsprengte masser 

fra bergskjæringene skal lastes ut etter hver salve, og arbeidssikring skal vurderes fortløpende av 

entreprenøren.  

Sprengningsoppsett skal også planlegges nøye med hensyn til utforming av hyller som skal fungere som 

fanggrøft. Hyller som skal fungere som fanggrøft skal ha svak helning inn mot skjæringen.  

I forbindelse med etablering av bergskjæringer med høyde over 10 meter og i tilfeller der hvor 

utglidninger kan få betydelige konsekvenser for tilstøtende areal, trafikkavvikling eller lignende, må det 

gjøres vurderinger av behov for tiltak før hver salve. Aktuelle tiltak kan eksempelvis være forbolting, 

reduksjon i pallhøyde og/eller redusert salvelengde/eksplosive mengder og høyde for å begrense areal av 

midlertidig usikrede bergskjæringer. Alle sprengningsarbeider som utføres nær eksisterende vei og 

bebyggelse må vurderes på forhånd og godkjennes. Her må salvestørrelse og salvetidspunkt tilpasses for 

å redusere ulempene for trafikk og naboer. 

Det er ikke utført laboratorietesting av sprengbarhet i forbindelse med dette prosjektet.  

Bergarter med fremtredende foliasjon eller lagdeling kan medføre utfordringer med tanke på 

sprengbarhet [38]. I tillegg kan fremtredende foliasjon medføre utfordringer knyttet til retningsavvik ved 

boring. Svakhetssoner og sprekkesett vil også kunne påvirke boring og sprengningsresultat.  

9.2 Nøyaktig boring og borbarhet (forskjæringer og 
påhuggsflate) 

Nøyaktig boring er avgjørende for å oppnå god kvalitet på sprengning og spesielt på konturen i 

bergskjæringene. Borehullsavvik kan medføre større utfall i tillegg til økt behov for bergsikring.  

Borehullsavvik kan skyldes flere ting, slik som feil i ansett, dybde og helning samt geologisk betinget 

avvik. Geologisk betinget avvik skyldes i hovedsak ugunstig orientering av sprekkeplan, foliasjon og 

andre strukturer sammenlignet med skjæringens utforming. Borehull kan bøyes av til å gå parallelt med 

eller mer normalt på geologiske strukturer avhengig av vinkelen mellom borehull og struktur og andre 

mekaniske faktorer (avhenger av rigg/operatør).  
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Dersom det oppstår uakseptable avvik ved boring, må det utføres tiltak. Avhengig av de stedlige forhold, 

er det flere mulige tiltak, for eksempel redusert matetrykk, endring i dimensjon, endring i vinkel på hull, 

eller oppdeling i flere paller for å minske hull-lengde. Hvis tiltaket som velges er å dele i flere pallhøyder 

må ansetthakk begrenses til et minimum. Selv liten hyllebredde på kun 1 meter eller mindre kan fungere 

som spretthylle for eventuelle nedfall. Optimalisering av skjæringsutforming vil derfor være en viktig del 

av den videre detaljprosjekteringen for forskjæringer. Detaljprosjektering bør også inkludere effekt av 

mulige ansetthakk.  

I Norge er det vanlig å benytte borbarhetsindeksene DRITM (Drilling Rate Index) og BWITM (Bit Wear 

Indeks) for å tallfeste borbarhet, hvor DRI er borsynkindeks og BWI er borslitasjeindeks. Enkelt forklart 

er begrepet borbarhet et uttrykk for hvor stor borsynk og hvor stor borslitasje som oppnås i en gitt 

bergart. Høy borsynk (DRI) og lav borslitasje (BWI) indikerer god borbarhet. Og i motsatt tilfelle 

indikerer lav borsynk og høy borslitasje dårlig borbarhet. 

Det er ikke utført laboratorietesting av borbarhet i forbindelse med dette prosjektet. «Prosjektrapport 

anleggsdrift 13B-98: Borbarhet, katalog over borbarhetsindekser» [39] har samlet blant annet DRI- og 

BWI-verdier for flere typer norske bergarter fra rundt omkring i Norge, samt andre utvalgte steder i 

verden. For å få et inntrykk av borbarheten til bergmassen i planområdet er denne katalogen 

gjennomgått. Tabell 9-1 viser en oversikt over hvordan ulike verdier av DRI og BWI klassifiseres. Tabell 

9-2 viser en oppsummering av funn i katalogen [39] for ulike bergarter som skal påtreffes langs traseen. 

Høyt kvartsinnhold i bergmassen er et eksempel på en faktor som kan gi dårlig borbarhet.  

 

Tabell 9-1: Klassifisering av DRI og BWI (oversatt for engelsk) [39]. 

Betegnelse DRI BWI 

Ekstremt lav 26 <11 

Meget lav 26-32 11-20 

Lav 33-42 21-30 

Middels 43-57 31-44 

Høy 58-69 45-55 

Meget høy 70-82 56-69 

Ekstremt høy >82 >69 

 

 

 

Tabell 9-2: Erfaringsresultater fra måling av DRI og BWI [39]. Klassifisering er baser på gjennomsnitt av alle aktuelle 

testresultater for de ulike bergartene. 

  DRI BWI 

Monzonitt Middels Lav 

Rombeporfyr Lav Middels 
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9.3 Vibrasjoner  

Veiledende grenseverdier for vibrasjoner fra bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk, NS 8141, 

har vært igjennom revisjoner og på tidspunktet for rapporten, er følgende versjoner gyldige:  

• NS 8141:2001 

• NS 8141-2:2013  

• NS 8141-3:2014 

• NS 8141-4:2021  

Det anbefales at det i utførelsesfasen sjekkes hvilke standarder som er gjeldende, da det pågår 

revisjonsarbeid for NS8141-1.  

I henhold til NS 8141:2001 [40] skal omkringliggende bygninger og andre konstruksjoner som kan 

tenkes å bli påvirket av grunnarbeidet besiktiges før og etter at arbeidet er utført. Den anbefalte 

avstanden er, i henhold til NS 8141:2001, 50 m for byggverk fundamentert på berg og 100 m for 

byggverk fundamentert på løsmasser. Ved omfattende sprengningsarbeider, skal et større område for 

besiktigelse vurderes. Det må det utføres vibrasjonsovervåkning og oppfølging av aktuelle områder i 

anleggsfasen. 

Vibrasjonsgrenser må fastsettes før arbeid med uttak av berg starter opp. Dette skal gjøres hovedsakelig 

i en senere fase og i forbindelse med detaljprosjektering.  

Det er i geoteknisk fagrapport [52] beskrevet områder hvor det er påvist kvikke løsmasser. NS 8141-

3:2014 [41] omhandler vibrasjoner i tilknytning til fare for utløsning av kvikkleireskred. Det er viktig å 

påse at vibrasjoner fra grunnarbeider i forbindelse med bygging av ny Fastlandsforbindelse til Færder 

ikke påvirker stabiliteten til eksiterende løsmasser og spesielt sensitive løsmasser.   
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10 Hensyn til omgivelsene     

10.1 Miljø og SHA -forhold  

For vurdering av miljømessige konsekvenser ved bygging av ny veistrekning og tunneler, se [31] for 

naturmangfold og  [42] YM-plan. Det er ikke kjent at det er grunnvannsbrønner innenfor 200 meter fra 

tunnellinjen.  

Det er ikke påvist spesielle forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) som vil kunne hindre 

anleggsgjennomføring. Det er allikevel identifisert noen forhold som bør hensyntas under utførelse; 

etablering av påhugg i bratt terreng (nordre/vestre påhugg Rambergtunnelen) og etablering av påhugg 

og forskjæringer i områder med løsmasser eller blokker i overkant, vil kreve tiltak. I tillegg vil etablering 

av fundamenter for bru nær sjø kreve spesielle tiltak. Sjakting regnes som særlig farlig arbeid og det vil 

kreves tiltak ifm. driving av sjakt til luftetårn over Teietunnelen. 

Tunnelene skal stedvis drives under bebyggelse med relativt lav overdekning (<50 meter), dette vil 

kunne føre til rystelser. Grunnet driving nær bebyggelse vil sprengingsavgasser (ladden) kunne oppfattes 

som sjenerende for omgivelsen.  

Ved driving nær kvikkleiren må det utføres forsiktig sprenging (delte, reduserte og/eller halve salver).  

Håndtering av tunnelvann dekkes av [43]. 

10.2 Radon 

NGU sitt radon aktsomhetskart, [11] vises i Figur 10-1 indikerer områder med moderat til lav og usikker 

aktsomhet i planområdet. 

Aktsomhetskartet viser moderat til lav radonfare der sjakten til luftetårnet over Teietunnelen vil 

plasseres, og bør hensyntas under driving. 
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Figur 10-1: Radon aktsomhetskart over planområdet. 

 

 

10.3 Andre lokale forhold  

Under anleggsfasen av prosjektet vil det bli utført støyende arbeider og arbeider som vil påvirke 

luftkvaliteten, dette må hensyntas i neste planfase. For tiltak mot permanente endringer i støynivået og 

luftkvaliteten nær planområdet henvises det til [44] og [45]. 
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11 Usikkerheter  

 

Ny fastlands forbindelser på Færder er en relativt lang og stedvis kompleks strekning. Det noen 

usikkerheter knyttet til den ingeniørgeologiske prosjekteringen på reguleringsplannivå. Disse må 

undersøkes og håndteres i de kommende planfasene. 

Tunneler og geoteknisk kategori 

Det kan etterfølgende ha blitt endringer som gjør at geoteknisk kategori endres.  

Forskjæring – og påhuggsutforming 

Endelig forskjæring – og påhuggssutforming fastsettes i detaljprosjektering og under utførelse, etter 

hvert som ytterligere geologisk informasjon blir tilgjengelig. 

Sprengning 

Det vil være områder hvor det skal sprenges for forskjæringer og påhugg i bebygd området. Det er også 

noen områder hvor det må sprenges nær dagens vei, noe som vil kunne medføre stenging av 

eksisterende vei. Det er identifisert kvikkleire i flere løsmasselommer i traseen. Ved sprenging nær disse 

må det utføres forsiktig sprenging, samt tett overvåkning.   

Geologiske forhold og utført feltkartlegging 

Geologien er i hovedsak kartlagt i dagen, med noen supplerende undersøkelser i form av geotekniske 

boringer, geofysikk og stedvis kjerneboringer. Det er fullt mulig at de utvalgte undersøkte punktene 

representerer ikke nødvendigvis berget i dypet og det kan være at blotningene ikke var de mest 

representative området. 

Svakhetssoner og overdekning  

Tolkning av svakhetssoner er utført basert kun på topografiske kart, relieffkart og geofysikk der det har 

vært tilgjengelig. Det er knyttet usikkerhet til tolkning av svakhetssonene, både i eksistens, kvalitet 

plassering, retning, sprekkefylling, forløp mot dypet og mektighet. Med bakgrunn i dette er det også 

usikkerhet knyttet til hvilke deler av tunnelen som vil kunne bli påvirket av svakhetssoner og hvordan 

den påvirkningen kan forløpe både i tid og rometer 

Det er knyttet noe usikkerhet til bergoverdekningen 50 meter inn fra søndre påhugg for 

rømningstunnelen på Teie, Rambergtunnelen og midte del av Hogsnestunnelen.  Etter justering av 

vertikalen for Teietunnelen, er det nå 10 meter bergoverdekning iht bergmodellen. Ved justeringer av 

rømningstunnelen bør det vurderes supplerende grunnboringer.  

I områder med dårlig bergmassekvalitet og lav bergoverdekning anbefales sonderboring med 

kjerneboring.  

Det er noe usikkerhet knyttet til nøyaktig plassering av adkomsttunnelen til forankringskammeret og 

selve forankringskammeret på Ramberg.  
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Grunnvann og vann   

Grunnvannsnivået i berg er ikke kjent. Det anbefales å etablere hydrogeologiske brønner for overvåking 

før og under drivingen av tunnelene.  

Dybden til tjernet over Teie er ikke kjent, det anbefales å kontrollere denne for å ha kontroll på 

potensialet for mulig innlekkasje.  

 

Sikringsmengder og injeksjon 

Sikringsestimatet for tunnelene er gitt ut ifra antatt Q-verdi, og tunnelprofilet. Sikringsestimatet er basert 

på hvordan tunnelen er -beskrevet i foreliggende rapport. I detaljprosjekteringen kan det avdekkes 

behov for tyngre sikring enn det som er forutsatt i denne rapporten. 

Jordskjelv 

På nåværende tidspunkt er det ikke gjort noen analyser for jordskjelvproblematikk for tunneler, bergrom, 

fundamenter og skjæringer. Dette må vurderes i detaljprosjekteringen med de forutsetninger som er gitt 

i geoteknisk fagrapport [16]. 
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12 Oppfølging under byggefase  

 

Anleggets dagsoner må følges opp av en ingeniørgeolog som vurderer endelig utforming av skjæringene, 

samt behov for permanente sikringstiltak.   

Prosjektet skal ha tilknyttet en geolog, som kan følge anlegget. I henhold til Statens vegvesen håndbok 

N500 skal hver tunnelsalve kartlegges før påføring av sprøytebetong. Det må også tilsettes 

kontrollingeniører med ingeniørgeologisk kompetanse.  

Prosjektet må ha tilstrekkelig bemanning med den nødvendige kompetanse ut fra forventede geologiske 

utfordringer. Minst én person må ha tilstrekkelig ingeniørgeologisk kompetanse. Vedkommende skal ha 

overordnet faglig ansvar for permanent sikring og sørge for:    

• At det utarbeides kvalitetssikringssystem for geologisk kartlegging, sikring og dokumentasjon. 

Dokumentasjonen bør inneholde følgende:   

- Tegning eller skissering av geologiske forhold og geologiske data under driving av tunnel.  

- Fotografering av hver salve (bør gjøres etter vask og før betongsprøyting, eventuelt i samarbeid 

med byggherre/entreprenør).  

- registrering av ingeniørgeologiske data i programvaren Novapoint Tunnel (eller tilsvarende), 

med sammenstilling og kontroll mot utført sikring.  

• Prøvetaking av leirmaterialer fra svakhetssoner, sprekker og slepper for videre analyser i 

laboratorium. 

• Utføre deformasjonsmålinger i større svakhetssoner, spesielt ved påvisning av svelleleire.  

• At berget blir kartlagt for å bestemme omfang og metode for permanent sikring, registrere og 

dokumentere geologi og utført sikring iht. gjeldende krav.   

• Å ha ansvar for måling av innlekkasje og vurdering av injeksjonsbehov.   

• Å følge opp vibrasjonskrav i forhold til sprengning nær konstruksjoner og kvikkleire. 

• Å utarbeide ingeniørgeologisk sluttrapport med angivelse av fremtidig inspeksjonsbehov.    

Vedkommende skal også rapportere og begrunne eventuelle avvik i sikringsomfang og sikringsmetoder, i 

forhold til det som er forutsatt i konkurransegrunnlaget. Det presiseres at den ingeniørgeologiske 

oppfølgingen inkluderer forskjæringene. Da det er vanskelig å fastsette optimal plassering av påhugg 

uten at løsmassene er avdekket, anbefales det å legge opp til tett dialog mellom entreprenørens og 

byggherrens ingeniørgeologer når endelig påhuggsflate skal plasseres.  
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13 Videre arbeider  

I forbindelse med endelig plassering av påhugg kan det være aktuelt med befaringer og mulige 

ytterligere grunnundersøkelser.  

Det er noe usikkerheter med hensyn på bergoverdekningen 50 meter inn i Rømningstunnelen til Teie Sør. 

Det kan være behov for supplerende grunnboringer. 

Det kan være behov til å vurdere behovet for spenningsmålinger spesielt ved større tverrprofiler i 

kombinasjon med andre utvidelser som f.eks. nisjer. Dette kan avgjøres/revurderes når den endelige 

tverrlagtunnelen er bestemt og satt på plankartet.  Det kan være behov for å teste svelle egenskaper 

hvis en påtreffer leirfylte soner.  

Det vil måtte utføres analyse for jordskjelvpåvirkning. 

Det kan også være behov for ytterligere numeriske analyser i 2D eller 3D med tilhørende 

parameterstudier.   

Før og under utførelse kan det være aktuelt med hydrogeologisk overvåkning. Hvis man i en senere fase 

av prosjektet ønsker for eksempel å utføre 3D grunnvannsmodellering vil det være relevant å utføre 

spesifikk gjennomgang av vannføringsdata, da en 3D grunnvannsmodell også inneholder fjellet under 

tunnelen. Det bemerkes at vannføringsdata vurderes å representere et gjennomsnitt av en boring og ikke 

nødvendigvis kun en enkelt vannførende sprekk. Det bør gjøres en undersøkelse av om det finnes 

grunnvannsbrønner som ikke er registrert i granada. 

Før driving av Teietunnelen anbefales det å gjøre innmålinger av tjernet i Teieskogen for bedre estimert 

mulig innlekkasje.  

Under driving må det utføres innlekkasjemålinger og systematiske sonderboringer. 

Plassering og utforming av forankringskammeret på Ramberg må detaljprosjekteres for å oppnå 

tilfredsstillende bergstabilitet. Det kan være nødvendig med ytterligere grunnudersøkelser. 

Før anleggsarbeidet starter opp, må det sjekkes hvilke standard for vibrasjoner om er gjeldende, jf. 

kapittel 9.3. Deretter kan det i henhold til gjeldende standard, beregnes vibrasjonsgrenseverdier for ulike 

konstruksjoner og kvikkleire, og eventuelt måleprogram kan etableres der det er nødvendig. Det bør 

utføres besiktigelse av fundamentering og tilstand til bebyggelsen som blir berører av tunneldrivingen.  

Når detaljene angående luftetårnet over Teietunnelen foreligger, vil det være nødvendig med ytterligere 

prosjektering av sjakten. Diameteren på sjakten vil være avgjørende for drivemetode og dermed slitasje 

på boreutstyret. Det vil også være behov for befaring av området hvor sjakten når overflaten. Avhengig 

av valg av metode kan ytterligere undersøkelser av DRI, BWI og evt. CLI bli aktuelt.  
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