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Sammendrag 

I forbindelse med reguleringsplan for Fv. 6312 mellom Hellfjord og Roan i Åfjord 
kommune har NGI utarbeidet ingeniørgeologisk rapport. Utbedring av den rasutsatte, til 
dels svingete, bratte og smale strekningen forutsetter bygging av to tunneler. Begge 
tunnelene ligger øst for Roan sentrum og vest for den ferdigbygde Hellfjordtunnelen. 
Beskelandstunnelen og Roantunnelen har lengde ca. 1075 m og 1335 m (inkludert 
portaler). Tunnelene skal bygges i tunnelklasse B med et tilpasset T9,5-tunneltverrsnitt. 
Siden tunnelen forventes å krysse flere svakhetssoner med ugunstige grunn- og 
stabilitetsforhold er tunnelen plassert i geoteknisk kategori 3.  
Berggrunnen består av prekambriske gneiser med granittisk og kvartsmonzonittisk 
sammensetning. Bergmassen har tre hovedsprekkesett som er registrert for begge 
tunnelene. Sprekkesett 1 har strøk omkring NØ-SV med steilt fall, sprekkesett 2 har 
strøk omkring VNV-ØSØ med steilt fall, mens sprekkesett 3 har slakt fall. Sprekkene er 
gjennomsettende og sprekkeavstand er observert i størrelsesorden 0,3-1,0 meter eller 
mer, med ru sprekkeflater (plane til bølgete).  
Tunnelene forventes å krysse minst 10 svakhetssoner, henholdsvis 3 i 
Beskelandstunnelen og 7 i Roantunnelen. To av svakhetssonene i Beskelandstunnelen 
er sammenfallende med forkastningssoner registrert som sprø forkastninger på NGUs' 
berggrunnskart (1:50 000). Bergmassekvaliteten i tunnelnivå antas å være middels eller 
bedre (bergmasseklasse A/B eller C) langs ca. 80 % av tunnelen. Langs resten av 
tunnelene antas bergmassekvaliteten å være dårlig til ekstremt dårlig (klasse D, E eller 
F). Den dårligste kvaliteten (klasse E/F) forventes der tunnelen krysser antatte 
svakhetssoner. Størstedelen av tunnelene forventes å kunne stabilitetssikres med bolter 
og fiberarmert sprøytebetong, men i de dårligste partiene forventes behov for armerte 
sprøytebetongbuer. Tetthetskravet i tunnelen er satt til 30-40 l/min pr. 100 m.  
I byggeplanfasen anbefales videre undersøkelser bl.a. grunnboringer omkring påhuggs-
områdene til Roantunnelen. I tillegg anbefales refraksjonsseismiske undersøkelser for å 
avdekke bergmassekvalitet og forløp av mulige svakhetssoner, samt informasjon om 
løsmassemektighet nærmest påhuggene.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Trøndelag fylkeskommune planlegger å oppgradere fylkesvei 6312 i Roan kommune. 
Utbedring av den rasutsatte, til dels svingete, bratte og smale strekningen forutsetter 
bygging av to tunneler. Begge tunnelene ligger øst for Roan sentrum og vest for den 
ferdigbygde Hellfjordtunnelen. Det er besluttet å utarbeide reguleringsplan for 
strekningen mellom Hellfjorden og Roan høsten 2020. Denne ingeniørgeologiske 
rapporten er utarbeidet av NGI som underleverandør til ViaNova Trondheim. Reguler-
ingsplanen omfatter to tunneler, mellom Hellfjorden – Beskelandsfjorden (Beskelands-
tunnelen) og mellom Beskelandsfjorden – Roan (Roantunnelen). Oversiktskart med 
plassering av de to tunnelen er vist i Figur 1 og tegning V00.  
 

 
Figur 1 Oversiktskart med planlagt vei og tunneler mellom Hellfjorden og Roan.  
 Plassering av veitunnelene er markert med to ellipser.  
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1.2 Rapportens innhold 
Denne rapporten omfatter tunnelene mellom Hellfjorden og Roan (Beskelandstunnelen) 
på 1 055 m (Profil nr. 265 – 1 320) og mellom Beskelandsfjorden – Roan (Roantunnelen) 
på 1 320 m (Profil nr. 1 555-2 875). Forskjæringene er også omtalt. 
En generell beskrivelse av tunnelprosjektet og de utførte undersøkelsene gis i Kapittel 1 
og Kapittel 2. En beskrivelse av grunnforholdene gis i en faktadel i Kapittel 3, hvor 
relevante topografiske og geologiske forhold fra tilgjengelig bakgrunnsmateriale, 
observasjoner i felt og gjennomførte grunnundersøkelser presenteres. Kapittel 4 presen-
terer tolkninger av faktadelen og ingeniørgeologiske vurderinger av grunnforholdene og 
mulige konsekvenser for tunneldrivingen. Vurderinger av mulige konsekvenser og 
påvirkning på omgivelsene omkring tunnelen som følge tunneletableringen gis i Kapittel 
5. Til slutt i rapporten er en rådgivende del som tar for seg anbefalinger og forslag til 
oppfølging (Kapittel 6), samt sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold som må hensyn 
tas (Kapittel 7). Ingeniørgeologisk kart og lengdeprofil for tunnelen er vist på vedlagte 
tegninger V01 – V04, og for påhuggsområdene på tegning V05 - V08. Utvalgte 
tverrprofiler for påhuggsområdene vises i tegning V09 – V12. 

1.3 Trasevalg, linjeføring og tunneltverrsnitt 
Linjeføringen for tunnelene regnes som bestemt og går fra Hellfjorden til Roan gjennom 
Nordfjellet og Hestmarkheia. Linjeføringen har økende profilnummerering fra øst mot 
vest. Beskelandstunnelens lengde i berg blir ca. 1055 m. I tillegg kommer portaler ved 
hvert påhugg, slik at total lengde på tunnelen blir ca. 1075 m. Fra påhugg i Hellfjorden 
i øst går tunnelen hovedsakelig i oppoverbakke med helning 2,90 % til påhugg i 
Beskelandsfjorden i vest. Tunnelen begynner med slak venstresving de første ca. 440 m 
fra påhugget i Hellfjorden og går over i rettstrekning de siste ca. 624 m mot påhugget i 
Beskelandsfjorden. Profilnummereringen er økende mot vest.  
Roantunnelens lengde i berg blir ca. 1320 m. I tillegg kommer portaler ved hvert påhugg 
slik at total lengde på tunnelen blir ca. 1335 m. Fra påhugg ved Beskelandsfjorden i øst 
går tunnelen hovedsakelig i nedoverbakke med helning -1,50 % til påhugg i Roan i vest. 
Tunnelen begynner med slak høyresving de første ca. 250 m og går over i rettstrekning 
de siste ca. 1070 m mot påhugget i Roan. 
Tunnelene skal bygges i tunnelklasse B med et tilpasset T9,5-tunneltverrsnitt, slik som 
for Hellfjordtunnelen. Forskjellen fra standard tverrsnitt T9,5 i SVV håndbok N500 [1] 
og tunnelenes tilpassete T9,5 tverrsnitt er at teoretisk sprengningsprofil er gitt rette 
vegger. Det er da satt av 0,6 m til sikring slik at avstanden mellom veggene i teoretisk 
sprengningsprofil er 11,227 m, mot 10,3 m for et vanlig T9,5-tverrsnitt. Det teoretiske 
sprengningsarealet er også noe større, 74,49 m2 for det valgte tunneltverrsnittet mot 
66,62 m2 for et vanlig T9,5-tverrsnitt. Da er grøftene ikke regnet med. Tunneltversnittet 
er vist i Figur 2. Trafikkmengden er liten: i foreliggende rapport er fremskrevet 
trafikkmengden estimert til ÅDT20 lik 594 i år 2040. Strekningen er ikke definert som 
skolevei. Det er derfor ikke vurdert å være behov for egen gang- og sykkelvei på 
strekningen. Eksisterende Fv. 6312 vil kunne brukes som gang- og sykkelvei.  
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Figur 2 Tilpasset T9,5-tunneltverrsnitt, tilsvarende som for Hellfjordtunnelen.  
 Forskjellen fra T9,5-tversnittet i N500 er at teoretisk sprengningsprofil er gitt rette 

vegger og det er satt av 0,6 m til sikring. Lengdemål er gitt i meter. 

 

1.4 Geoteknisk kategori 
I Eurokode 7 [2] er det definert geotekniske kategorier som stiller krav til omfang av 
prosjektering. Videre angir Eurokode 0 [3] hvilken kontrollklasse som skal anvendes og 
hvem som kan utføre kontrollen. Dette avhenger av hvilken konsekvensklasse / pålite-
lighetsklasse konstruksjonen (tunnelen) plasseres i. I håndbok N500 Vegtunneler er det 
angitt at alle veitunnelprosjekter i utgangspunktet skal ligge i geoteknisk kategori 3. Det 
kan imidlertid være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2 der forundersøkelsene viser 
godt og forutsigbart berg [1]. 
Grunnlaget for valg av geoteknisk kategori for tunnelene mellom Hellfjorden og Roan 
er at de utførte forundersøkelsene viser oversiktlige bergforhold, der omkring 80 % av 
tunnelene drives i bergmasse med antatt middels kvalitet eller bedre.  Det er imidlertid 
avdekket at det potensielt kan være et område i Beskelandstunnelen der tre svakhets-
soner vil skjære tunnelen i nærheten av hverandre (avhengig av fallretningen). Dette kan 
gi høy vanskelighetsgrad ved driving av tunnelen i en estimert 100 m lang strekning 
rundt profil nr. 1000. Totalt antas tunnelene å krysse eller komme i kontakt med ti 
svakhetssoner med varierende mektighet, der 7 av 10 svakhetssoner har gunstig (stor) 
vinkel i forhold til tunneltraseen.  
I henhold til håndbok N500 [1] presiseres det at tunnelpåhugg skal klassifiseres i 
geoteknisk kategori 3. I tillegg forventes det stedvis ugunstige grunn- og stabilitets-
forhold, dermed blir tunnelen plassert geoteknisk kategori 3 og det skal utføres uav-
hengig kontroll.  
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2 Utførte undersøkelser 

2.1 Tidligere undersøkelser i området 
Fra tidligere, før reguleringsplan, er det ikke utført ingeniørgeologiske undersøkelser for 
de to tunnelene som omtales i dette dokumentet. Det har imidlertid blitt gjennomført 
undersøkelser for Hellfjordtunnelen, og noen av disse undersøkelsene tas med som 
supplement i denne rapporten. 

2.1.1 Laboratorieanalyser av steinmateriale 

I forbindelse med utarbeidelsen av Hellfjordtunnelen ble det foretatt laboratorieanalyser 
av steinmaterialer. Steinmateriale fra Hellfjordtunnelen og eksisterende bergskjæring i 
Hellfjorden ble analysert i SVV-laboratoriet med metodene Los Angeles og Micro-
Deval for å få indikasjon på motstand mot hhv. nedknusing og slitasje [4]. Bergartene i 
Hellfjordtunnelen er hovedsakelig rød-grå gneis, med monzodiorittisk til kvarts-
monzonittisk sammensetning, samt granittisk gneis. Disse bergartene er også påtruffet 
for tunnelene i dette prosjektet og de antas derfor å være representative for berg-
artstypene som tunnelene skal drives i. Disse analysene gjengis derfor i denne rapporten.  

2.2 Undersøkelser i denne planfasen 
Undersøkelsene som er gjennomført i denne planfasen er:  

 Studier av foreliggende grunnlagsmateriale: flyfoto, topografiske og geologiske 
kart, aktsomhetskart for naturfarer, samt allment tilgjengelige databaser fra 
Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

 Ingeniørgeologisk feltkartlegging sommeren 2020 
 Grunnboringer sommeren 2020 

2.2.1 Ingeniørgeologisk kart 

Det er utført studier av kart og flyfoto. Grunnlagsmateriale er: 
 Berggrunnskart i målestokk 1:50 000 fra (NGU) [5] 
 Kvartærgeologisk kart i målestokk 1:50 000 fra NGU [5]  
 Flyfoto/ortofoto [6]  
 Aktsomhetskart for skred [7] 

2.2.2 Befaring 

Etter studier av grunnlagsmaterialet ble det utført befaring med ingeniørgeologisk 
kartlegging 3. og 4. juni 2020. Befaringene er utført av ingeniørgeologene Kristin H. 
Holmøy og Sondre Gjengedal. Kartleggingen har foregått til fots omkring alle på-
huggsområdene, samt i bergskjæringer langs fv. 6312 nordvest for påhugg i Hellfjorden 
og påhuggene i Beskelandsfjorden. Under befaringen var det lettskyet oppholdsvær, 15-
20⁰C og litt vind, m.a.o. godt befaringsvær. Under kartleggingen ble det prioritert å få 
oversikt over bergarter, oppsprekking, svakhetssoner og bergforhold ved påhuggs-
områdene. Det ble ikke foretatt en befaring langs hele tunneltraseene.  
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2.2.3 Grunnboringer 

Sommeren 2020 ble det utført grunnboringer for den nye veilinja. Undersøkelsene 
omfatter 59 totalsonderinger, 2 CPTU, 2 piezometere, 6 prøveserier bestående av i alt 
27 poseprøver og 4 sylinderprøver (Ø54 mm). Borpunkter i nærheten av påhuggsområd-
ene er vist på ingeniørgeologisk kart, tegning V01-V04. Resultatene er oppsummert i 
Kapittel 3.8. For detaljer vises til den geotekniske datarapport [8]. 
 

3 Grunnforhold – Faktadel 

Her fremkommer resultater av alle relevante tidligere grunnundersøkelser og nye 
grunnundersøkelser utført for dette planstadiet. 

3.1 Topografi, bergoverdekning og vegetasjon 
Den planlagte veitraseen går gjennom to åsrygger som strekker seg i nordvestlig retning 
på hver sin side av Beskelandsfjorden, Nordfjellet (ca. 250 moh.) og Hestmarkheia (ca. 
250 moh.).  

3.1.1 Beskelandstunnelen 

Planlagt veinivå i Beskelandstunnelen er mellom ca. 17 og 46 moh. Påhuggsområdet i 
Hellfjorden (østre påhugg) ligger ca. 25 m til siden for dagens fylkesvei. Opp fra 
fylkesveien er det en ca. 150 m høy bergskrent. Ved foten av skrenten, der påhugget er 
planlagt, ligger mosegrodd stein og blokk (ur), og det vokser busker og blandingsskog. 
Stedvis kan terrenget være noe fuktig. Veilinja kommer ikke helt vinkelrett på skrenten, 
så den venstre veggen i forskjæringen blir høyere enn den høyre.  
Med unntak av strekninger på ca. 10 m fra hvert av påhuggsområdene er bergover-
dekning større enn 10 m langs hele tunnelen (se tegning V03 for lengdesnitt). Fra på-
huggsområdet i Hellfjorden øker bergoverdekningen raskt til ca. 230 m frem til den er 
på det største (ca. 240 m) der tunnelen passerer under toppen av høydedraget omkring 
profil nr. 800. Deretter begynner overdekningen å avta, og avtar raskt etter ca. profil nr. 
1125 der tunnelen passerer mot Beskelandsiden av åsryggen. Ved påhuggsområdet i 
Beskelandsfjorden (vestre påhugg) ligger mosegrodd stein og blokk (ur), og det vokser 
busker og blandingsskog.  

3.1.2 Roantunnelen 

Påhuggsområdet i Beskelandsfjorden (østre påhugg) ligger ca. 350 m til siden for dagens 
fylkesvei. Der påhugget er planlagt, ligger mosegrodd stein og blokk (ur), og det vokser 
busker og glissen blandingsskog. Stedvis kan terrenget være noe fuktig. Veilinja 
kommer ikke helt vinkelrett på skrenten, så den venstre («sørlige») veggen i forskjær-
ingen blir høyere enn den høyre («nordlige»). 
Planlagt veinivå i tunnelen er mellom ca. 27 og 46 moh., og med unntak av strekninger 
på ca. 10 m fra hvert av påhuggsområdene er bergoverdekning større enn 10 m langs 
hele tunnelen (se tegning V04 for lengdesnitt). Fra påhuggsområdet i øst øker bergover-
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dekningen jevnt til den er på det største (ca. 230 m) der tunnelen passerer under toppen 
av høydedraget omkring profil nr. 2245. Deretter begynner overdekningen å avta mot 
Roansiden av åsryggen. Overdekningen avtar raskt etter ca. profil nr. 2600-2750 der 
tunnelen passerer flere fordypninger i terrenget. Ved påhuggsområdet i Roan ligger 
mosegrodd stein og blokk, og det vokser busker og blandingsskog. Stedvis kan terrenget 
være noe fuktig.  

3.2 Løsmasser – kvartærgeologi 
Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene over tunneltraseene hovedsakelig består av 
tynt humus-/torvdekke over berg på toppen av åsryggene [9], se Figur 3. På åssidene av 
Nordfjell-ryggen, begge påhuggsområdene til Beskelandstunnelen, er det angitt tynt 
løsmassedekke over berggrunn, med avgrensede områder av skredmateriale ovenfor og 
til siden for påhuggsområdene. Skredmateriale fremstår som blokkete stein-ur, til dels 
grov ur. Ved påhugget i Hellfjorden angir kartet marine strandavsetninger, men disse 
ligger utenfor tunneltraseen. Det er ingen observasjoner av marin grense i området, men 
modelleringer angir at den ligger omkring 120-125 moh. [9]. Begge tunnelpåhuggene 
ligger dermed under marin grense.  
Fra påhugget i Beskelandsfjorden er veilinjen over i breelvavsetninger (sandige, grusige 
masser) og tykk morenejord. Ved påhuggsområdet ved Nordfjellet er det tynt vegeta-
sjonsdekke med berg i dagen innimellom. Under vegetasjonsdekket består løsmassene 
stort sett av faste friksjonsmasser med et betydelig innhold av stein/blokk. Blokker på 
opptil 10 m3 ligger spredt på overflaten. Fra påhuggsområdet stiger terrenget. Løsmasse-
mektigheten er tynn over tunnelen, typisk 0,2-0,5 meter eller mindre, med hyppig 
forekomst av bergblotninger. Lokale søkk i terrenget er typisk dekket av torv og myrjord 
med mer enn 0,5 meters mektighet.  

 
Figur 3  Løsmassekart for området mellom Hellfjorden og Roan. [9].  
  Tunneltraseene er illustrert omtrentlig med røde linjer.  
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Det østre tunnelpåhugget i Roantunnelen er planlagt i en bergskrent med stein/blokk i 
foten. Det er mose-/tynt vegetasjonsdekke og glissen blandingsskog på steinmassene. 
Oppover fra påhugget er det vegetasjonsdekke og stein/blokk (ur) opp over bergskrent-
en. Avgrensede områder for skredmateriale ovenfor og til siden for påhuggsområdet er 
markert på kartet. Skredmateriale fremstår som blokkete stein ur, til dels grov ur. Ved 
vestre påhugget ved Roan angir kartet marine strandavsetninger, men disse ligger uten-
for tunneltraseen. Det er ingen observasjoner av marin grense i området, men modell-
eringer angir at den ligger omkring 120-125 moh. [9]. Begge tunnelpåhuggene ligger 
dermed under marin grense.  
Resultat av grunnboringer er nærmere beskrevet i Kapittel 3.8. 

3.3 Berggrunnsgeologi 
Roanområdet ligger nordvest i Vestranden, den nordligste delen av det vestlige gneis-
området. I denne delen av Vestranden dominerer prekambriske dypbergarter, som har 
blitt omdannet til ulike typer gneiser i flere deformasjonsfaser, bl.a. under den kale-
donske fjellkjededannelsen i kambrosilur [5] [10] . Området der tunnelen er planlagt 
tilhører «Roanvinduet» der de opprinnelige magmatiske bergartene fra prekambrium ble 
overskjøvet av gneiser, amfibolitter og overflatebergarter. Senere er disse blitt foldet, 
hevet og eksponert. Bergartene i Roanvinduet er mindre omdannet og har mindre 
utpregete nordøst-sørvest-orienterte lineamenter enn gneisene, amfibolittene og over-
flatebergartene ellers i Vestranden området [10]. 

3.3.1 Bergarter 

Berggrunnsgeologisk kart viser at tunneltraseene går gjennom gneiser med ulik 
mineralsk sammensetning: 1) rødlig til rødgrå granittisk gneis, 2) grå til rødgrå kvarts-
monzonittisk gneis, og 3) mørkgrå monzodiorittisk/kvartsmonzonittisk gneis [5], se 
Figur 4. Bergartene består hovedsakelig av ulike typer feltspat, kvarts og glimmer 
(biotitt), og det kan være innslag av bl.a. hornblende og pyroksen. Generelt vil den 
granittiske gneisen inneholde forholdsvis mer kvarts enn de kvartsmonzonittiske gneis-
ene. I felt er det observert foliasjon i alle bergartene, og den er til dels både bølget og 
småfoldet. 
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Figur 4 Berggrunnskart for området mellom Hellfjorden og Roan [5].  
 Tunneltraseene er illustrert omtrentlig med røde linjer. 

 
I tunnelsammenheng anses bergartene å ha forholdsvis like egenskaper med tanke på 
styrke og stabilitet, til tross for noe ulik mineralsk sammensetning. Bergartsgrensene 
mellom de ulike gneistypene er derfor ikke kartlagt i detalj i felt i denne planfasen.  

3.3.2 Strukturgeologi 

Landskapet omkring tunneltraseen, slik som åsrygger, dalsøkk og fjordarmer, er hoved-
sakelig orientert omkring nordvest-sørøst. Landskapsformer med orientering omkring 
nordøst-sørvest finnes også, f.eks. går ytre del av Hellfjorden omkring nordøst-sørvest, 
og det er markerte kløfter med denne orienteringen f.eks. mellom Hellfjorden og 
Beskelandsfjorden. Denne retningen er imidlertid mindre dominerende. Sporadisk fore-
kommer strukturer med orientering omkring nord-sør, f.eks. fjellpartiene øst for 
Austmoen ved vestre påhugg til Roantunnelen (nordvest for tunneltraseen). 
Orienteringen av strukturene i landskapet antas å ha sammenheng med de tektoniske 
bevegelsene i området, hvor bergmassen i området har vært foldet og forskjøvet i flere 
retninger i ulike faser. Det kan dermed opptre partier i bergmassen med tettere opp-
sprekking og mer forvitring enn bergmassen generelt. Slike partier framstår som soner 
med tett oppsprukne partier med relativt dårlig berg, og betegnes som svakhetssoner i 
tunnelsammenheng. Det er observert flere slike svakhetssoner i terrenget der tunnelene 
skal gå, og det antatt å kunne påtreffe disse i tunnelnivå. Svakhetssoner som er tolket på 
grunnlag av topografiske kart, flyfoto og befaring i terrenget er omtalt i Kapittel 3.3.3 
og 4.3. 
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Under den ingeniørgeologiske feltkartleggingen ble det gjort sprekkeregistreringer i 
bergblotninger og -skråninger på overflaten over og omkring påhuggsområdene til 
tunneltraseene, samt i eksisterende bergskjæring i nærheten av påhuggsområdene. 
Resultatet av sprekkeregistreringene er presentert som strøk og fall data i sprekkeroser 
og polplott; én for hvert av påhuggsområdene (se Figur 5 - Figur 8), samt alle målinger 
samlet (Figur 9). Polplottene viser projeksjon på nedre halvkule av polene til alle 
sprekkeobservasjonene. Sprekkerosene viser kun sprekker med fall større enn 15⁰ (strøk-
målinger på sprekker med slakere fall kan være noe usikre). Antall målinger varierer for 
hvert påhugg på grunn av varierende tilkomstmuligheter, stedvis grov ur og tett 
vegetasjonsdekke.  
 

 
Figur 5 Sprekkerose og polplott for østre påhuggsområde Beskelandstunnelen. 
 Sprekkeregistreringer er gjort på bergblotninger omkring ca. profil nr. 260.  
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Figur 6 Sprekkerose og polplott for vestre påhuggsområde Beskelandstunnelen. 
 Sprekkeregistreringer er gjort på bergblotninger omkring ca. profil nr. 1310.  

 
Figur 7 Sprekkerose og polplott for østre påhuggsområde Roantunnelen. 
 Sprekkeregistreringer er gjort på bergblotninger omkring ca. profil nr. 1550-1600.  
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Figur 8 Sprekkerose og polplott for vestre påhuggsområde Roantunnelen. 
 Sprekkeregistreringer er gjort på bergblotninger omkring ca. profil nr. 2800-2900.  

 
Generelt har sprekkene tre hoved orienteringer (sprekkesett); sprekkesett 1 og 2, samt 
sprekkesett 3 som har slakt fall, se Figur 9. I tillegg til sprekkeorienteringer angitt som 
sprekkesett opptrer sporadiske sprekker som ikke er tolket å tilhøre noe bestemt sett, 
men som stedvis følger bergartsfoliasjonen.  
 

 
Figur 9 Sprekkerose og polplott for alle målingene. 
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Sprekkesett 1 er orientert med strøkretning NØ-SV og har steilt fall, dels mot NV og 
dels mot SØ. Sprekkene er gjennomsettende, og enkelte sprekker kan følges over 20 m. 
Sprekkeavstand er observert i størrelsesorden 0,3-1,0 meter eller mer, med ru 
sprekkeflater i mm- cm skala og plane til bølgete i dm- m-skala. Spesielt ved 
Beskelandstunnelen er det observert svakhetssoner på topografisk kart parallelt dette 
sprekkesettet. 
Sprekkesett 2 er orientert med strøkretning NV-SØ og har steilt fall, dels mot NØ og 
dels mot SV. Sprekkene er gjennomsettende, og enkelte sprekker kan følges 20 til 40 m. 
Sprekkeavstand varierer, men er generelt observert i størrelsesorden 0,5-1,0 meter eller 
mer, med stort sett ru sprekkeflater i mm- cm skala og plane til bølgete i dm- m-skala. 
Spesielt ved vestre påhugg til Roantunnelen observeres det svakhetssoner parallelt dette 
sprekkesettet på topografisk kart.  
Sprekkesett 3 har slakt fall, hovedsakelig mindre enn 30°. Disse er observert for begge 
tunnelene og er orientert hovedsakelig NØ-SV. Sprekkeavstand varierer, men er generelt 
observert i størrelsesorden 0,5-1,0 meter. Sprekkeflatene er ru i mm- cm-skala. 
Bergartene har foliasjon, men den har ikke en utpreget retning, men varierer pga. bølger 
og småfolder. Det er ikke observert markert oppsprekking langs foliasjonen, men noe 
oppsprekking langs foliasjonen er observert.  

3.3.3 Svakhetssoner 

Svakhetssoner i berggrunnen sees vanligvis som lineamenter på kart og fremkommer 
som markerte fordypninger eller daler i terrenget. Kartlegging av svakhetssoner er gjort 
på grunnlag av topografiske kart, flyfoto og befaring i felt. I tunnelsammenheng brukes 
betegnelsen svakhetssone når bergmassen enten er tett oppsprukket, typisk med 
sprekkeavstand mindre enn 10 cm (sprekkesone), eller at den er forvitret med liten 
blokkstørrelsen, samt kan inneha leirfylte og/ eller glatte slepper (knusningssone). 
Generelt vil bergmassen i en svakhetssone også ha dårligere innspenning enn 
omkringliggende bergmasse da svakere og mykere berg i mindre grad opptar/overfører 
bergspenninger enn sterkt og stivt berg. 
Det er identifisert minst ti mulige svakhetssoner i terrengoverflaten som antas å kunne 
krysse tunneltraseene og som potensielt kan komme i kontakt med ulike deler av 
tunnelene i dypet. Svakhetssonene er nummerert 1-10, hvorav sonene 1-3 krysser 
Beskelandstunnelen og sonene 4-10 krysser Roantunnelen (Figur 10, se også tegning 
V01 og V02). Soner som er antatt å ha over 10 meters tykkelse eller mer betegnes som 
store svakhetssoner. Mindre soner (moderat sone) er antatt å ha 3 til 10 meters tykkelse.  
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Figur 10 Berggrunnskart over området med tolkede forløp av svakhetssoner. 
 Tunneltraseene er illustrert omtrentlig med røde linjer. 

 
Sone 1 – ca. profil nr. 960-990 (Beskelandstunnelen) 
Antatt stor svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig lineament, 
med orientering omkring NØ-SV, som kan følges på tvers av hele Nordfjellet. Sonen er 
beskrevet som en sprø forkastning på berggrunnsgeologisk kart [5]. Strøkretningen på 
sonen på overflaten er ca. N33⁰Ø der den krysser Beskelandstunnelen mellom profil nr. 
950-1050, dvs. ca. 20⁰ i forhold til tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke 
kartlagt i felt og er derfor usikker, men bilde i Figur 11 viser utgående nært vestre påhugg 
Beskelandstunnelen. I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil, men med mulig 
fall mot SØ. I terrengnivå krysser sonen tunnelen ved ca. profil 960-990. Der sonen 
krysser tunnelen er bergoverdekningen ca. 190 m. 
Sone 2 – ca. profil nr. 960-990 (Beskelandstunnelen) 
Antatt stor svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig lineament, 
med orientering omkring NØ-SV, som kan følges på tvers av nesten hele Nordfjellet. 
Sonen er tilnærmet parallell med Sone 1 og er beskrevet som en sprø forkastning på 
berggrunns-geologisk kart [5]. Strøkretningen på sonen på overflaten der den kan krysse 
Beskelandstunnelen ca. mellom profil nr. 950-1050 er ca. N33⁰Ø, dvs. ca. 20⁰ i forhold 
til tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor 
usikker. Basert på topografisk kart ser sonen ut til å ha steilt fall mot sørøst. I terrengnivå 
krysser sonen tunnelen ved ca. profil 960-990. Der sonen kan krysse tunnelen er 
bergoverdekningen ca. 190 m. 
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Figur 11 Bilde av utgående parti der Svakhetssone 1 og 2 (sannsynligvis har de gått sammen) 

nært vestre påhugg i Beskelandstunnelen. Bredden på skåret i fjellsiden er minst 10 
meter. Bildet er tatt mot NØ. 

 
Sone 3 – ca. profil nr. 1020-1030 (Beskelandstunnelen) 
Antatt stor svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig lineament 
med orientering omkring VNV-ØSØ, som krysser Beskelandstunnelen mellom ca. profil 
nr. 1000-1050. Retningen på sonen på overflaten der den krysser tunneltraseen omkring 
profil nr. 1000 er ca. N110⁰Ø, det vil si ca. 55⁰ i forhold til tunneltraseen. Sonens 
bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. I topografisk kart 
fremstår sonen som relativt steil. I terrengnivå krysser sonen tunnelen ved ca. profil 
1020-1030. Der sonen tilsynelatende krysser tunnelen er bergoverdekningen ca. 190 m. 
Sone 4 – ca. profil nr. 2010-2020 (Roantunnelen) 
Antatt stor svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig lineament 
med orientering omkring NØ-SV. Retningen på sonen på overflaten der den krysser 
Roantunnel omkring profil nr. 2010 er ca. N10⁰Ø, dvs. ca. 65⁰ i forhold til tunneltraseen. 
Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. Sonen ser ut 
til å ha steilt fall mot SØ. Der sonen krysser tunnelen er bergoverdekningen ca. 210 m. 
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Sone 5 – ca. profil nr. 2355 (Roantunnelen) 
Antatt moderat svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et antydet 
lineament med orientering omkring N-S. Retningen på sonen på overflaten der den 
krysser Roantunnel omkring profil 2355 er ca. N164⁰Ø, dvs. ca. 88⁰ i forhold til 
tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. 
I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Der sonen krysser tunnelen er 
bergoverdekningen ca. 210 m. 
Sone 6 – ca. profil nr. 2545-2550 (Roantunnelen) 
Antatt moderat svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig 
lineament med orientering omkring N-S. Retningen på sonen på overflaten der den 
krysser Roantunnel omkring profil 2550 er ca. N178⁰Ø, dvs. ca. 78⁰ i forhold til 
tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. 
I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Der sonen krysser tunnelen er 
bergoverdekningen ca. 150 m. 
Sone 7 – ca. profil nr. 2650-2660 (Roantunnelen) 
Antatt liten svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig lineament 
med orientering omkring N-S. Retningen på sonen på overflaten der den krysser 
Roantunnel omkring profil 2650 er ca. N170⁰Ø, dvs. ca. 85⁰ i forhold til tunneltraseen. 
Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. I topografisk 
kart fremstår sonen som relativt steil. Der sonen krysser tunnelen er bergoverdekningen 
ca. 90 m. 
Sone 8 – ca. profil nr. 2715-2720 (Roantunnelen) 
Antatt moderat svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et tydelig 
lineament med orientering omkring N-S. Retningen på sonen på overflaten der den 
krysser Roantunnel omkring profil 2715 er ca. N160⁰Ø, dvs. ca. 85⁰ i forhold til 
tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. 
I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Der sonen krysser tunnelen er 
bergoverdekningen ca. 60 m. 
Sone 9 – ca. profil nr. 2795-2800 (Roantunnelen) 
Antatt moderat svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et antydet 
lineament med orientering omkring N-S. Retningen på sonen på overflaten der den 
krysser Roantunnel omkring profil 2800 er ca. N170⁰Ø, dvs. ca. 85⁰ i forhold til 
tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. 
I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Der sonen krysser tunnelen er 
bergoverdekningen ca. 30 m. 
Sone 10 – ca. profil nr. 2650-2660 (Roantunnelen) 
Antatt moderat svakhetssone observert på topografisk kart/flyfoto som et antydet 
lineament med orientering omkring ØNØ-VSV. Retningen på sonen på overflaten der 
den krysser Roantunnel omkring profil 2655 er ca. N35⁰Ø, dvs. ca. 40⁰ i forhold til 
tunneltraseen. Sonens bergkvalitet og tykkelse er ikke kartlagt i felt og er derfor usikker. 
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I topografisk kart fremstår sonen som relativt steil, men sonens utstrekning er usikker. 
Der sonen krysser tunnelen er bergoverdekningen ca. 120-150 m. 

3.4 Bergspenninger 
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i området. Vurderinger knyttet til bergspenn-
inger i Kapittel 4.5 er basert på beskrivelser av den regionale geologien, og informasjon 
fra topografisk kart og lengdeprofil. Erfaringer fra Hellfjordtunnelen [4] er også 
hensyntatt i denne vurderingen.  

3.5 Bergartens mekaniske egenskaper 
Det ble utført laboratorieanalyser av innsamlet steinmateriale fra Hellfjordtunnelen, Los 
Angeles-verdier og Micro Deval koeffisienter er vist i Tabell 1 [4]. Disse prøvene ansees 
som representative for dette prosjektet også. Det henvises til Kapittel 4.10 for 
vurderinger av kvaliteten. 
 
Tabell 1  Laboratorieanalyser av steinprøver fra Hellfjordtunnelen [4] 

Innsamlet 
(Dato) 

Profil nr. 

(fra-til) 

Lengde 
sprengt 
tunnel 

Bergart 
Los-

Angeles-
verdi 

Micro-
Deval-

koeffisient 

10.01.201
8 13 177-13 172 Ca. 63 m 

Grålig gneis, forholdsvis 
grovkornet (antatt 
kvartsmonzonittisk til 
granodiorittisk) 

36 12 

15.02.201
8 12 881,8 – 12 876,7 Ca. 358 

m 

Lys rødlig gneis, mer 
finkornet (antatt 
granittisk) 

28 6 

25.05.201
6 

Fra veiskjæring i 
Hellfjorden (i 
dagen) 

- Grå - rødgrå gneis (ant. 
kvartsmonzonittisk) 42 18 

 
3.6 Hydrologi og hydrogeologi 
Det er ikke gjort målinger av grunnvannsnivået i berget i forbindelse med regulerings-
planen. Generelt vil grunnvannsnivå og -strømning avhenge av lokale klimatiske, 
topografiske og geologiske forhold. I åsrygger og høydedrag vil grunnvannet kunne 
ligge langt under terrengoverflaten. I nedre del av bratte skrenter og i lavereliggende 
områder med løsmasser, vil grunnvannet stå nærmere overflaten, og potensielt kunne 
fremkomme som oppkom av vann (kildeutspring) i skråninger eller flate partier. Her vil 
vegetasjonen i kortere eller lengre tid kunne være avhengig av grunnvannet eller vann 
fra oppkomme som vannkilde. Grunnvannsstrømmene vil generelt følge de store topo-
grafiske trekkene. Sjøen utgjør dermed en avgrensning som styrer hvor den regionale 
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grunnvannsstrømmen vil gå mot. Samtidig er åsryggene omgitt av dalfører i øst og vest, 
der det er bekker. Dette vil også være naturlige strømningsretninger for grunnvann fra 
høyereliggende områder. I forbindelse med grunnboringene er det registrert poreover-
trykk som tyder på at det er stort tilsig av grunnvann fra fjellområdene. 
Gneisbergarter er generelt tette bergarter i grunnvannssammenheng. I bergmassen vil 
dermed grunnvannets bevegelse styres av andre strukturer og åpninger i berget. Vann-
strømning forventes derfor å primært forekomme i svakhetssoner, oppsprukket sideberg 
til svakhetssoner og større enkeltsprekker.  
Tunneltraseene går gjennom åsrygger med markerte dalsøkk/fjordarmer på hver side. 
Kart indikerer bekker eller tjern i åsryggen over tunneltraseene, både for Nordfjellet og 
Hestmarkheia. Ellers er det myrdrag i flere forsenkninger i høydedraget, både over og 
til siden for begge tunneltraseene. Spesielt Svakhetssone 1 gjennom Nordfjellet bør 
bemerkes siden denne er antatt å krysse et tjern som ligger over tunnelen.  

3.7 Naturfare 
Naturfarer innbefatter naturgitte farer som bl.a. jordskjelv, flom, flodbølger og ulike 
former for skred. 

3.7.1 Steinskred, jordskred, snøskred og isras 

På NGUs temakart og på Norges vassdrags- og energidirektorats web-sider [11] [7] er 
det registrert flere skredhendelser langs eksisterende fylkesvei mellom Hellfjorden og 
Beskelandsfjorden. Spesielt bør bemerkes hendelsene som omfatter flere steinskred/-
sprang i 2018 og 2019 i nærheten av området for planlagt påhugg i Hellfjorden. Stein-
massene er antatt å komme fra løsneområder i fjellsiden ca. 50-200 meter over eksi-
sterende vei. Like nord/nord-vest for planlagt påhugg i Hellfjorden er det også registrert 
jordskredhendelser i 2018. Disse skredhendelsene er vist på kartutsnittet i Figur 12. Det 
er ikke bemerket skredhendelser i langs eksisterende vei rundt Hestmarkheia.  
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Figur 12 Registrerte skredhendelser langs eksisterende vei forbi Nordfjellet [11]. Grå punkter 

viser steinskred/-sprang, mens brune punkter viser jordskred. Rød linje indikerer 
omtrentlig tunneltraseen.  

  

 
Under ingeniørgeologisk befaring ved påhuggsområdene i Hellfjorden i 2020 ble det 
observert "ferske" skredblokker i skråningen. Disse blokkene (mindre blokker, ca. 0,1-
0,5 m3) hadde ikke rast helt ned til eksisterende vei, men stoppet i skogen like i nærheten 
av planlagt påhugg. Små skader på skogen ble observert, noe som tyder på at steinsprang 
har skjedd relativt nylig ("ferske" skredblokker). Steinsprangfare er nærmere vurdert i 
Kapittel 4.6.  
Det er ikke registrert snøskred eller isras i de registrert skredhendelsene, selv om 
påhuggsområdene for Beskelandstunnelen ligger i utløpsområde for snøskred, se 
aktsomhetssoner i Figur 13. At en aktsomhetssone eksisterer betyr ikke nødvendigvis at 
det skjer skred innenfor sonen, da de kun tar hensyn til topografi, og ikke andre faktorer 
som har stor betydning for at skred kan skje. 
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Figur 13   Aktsomhetsområder for snøskred [7]. Røde linjer illustrerer omtrentlig tunneltrase-

ene.  

 

3.7.2 Flom 

I aktsomhetskart for Flom på Norges vassdrags- og energidirektorats kartblader [7] er 
det modellert aktsomhetssoner for flom langs eksisterende bekkeløp i Hellfjorden og i 
Beskelandsfjorden. Disse sonene er antatt å kunne oppnå en maksimal vannstands-
stigning på 2,5-3 meter (se Figur 14). 
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Figur 14  Aktsomhetskart med flom-sone for aktuelle områder. Gult elveleie kan få 2,5-3 m 

vannivå stigning. Lilla område viser antatt utbredelse [7]. Røde linjer illustrerer 
omtrentlig tunneltraseene 

 

3.7.3 Andre naturfarer; stormflo, flodbølger, jordskjelv m.m. 

Andre naturfarer er ikke vurdert som aktuelt for dette prosjektet.  

3.8 Utførte grunnboringer (resultater) 
Det er utført grunnboringer for planlagt veitrase, og boringene nærmest påhuggsområd-
ene er vist på det ingeniørgeologiske kart, tegning V01 og V02. Det var ved flere lokali-
teter ikke mulig å få utført boringene som planlagt på grunn av ulendt terreng, trær og 
ur. Resultat fra grunnboringene er presentert i NGIs' datarapport [8], og det henvises til 
denne rapporten for detaljer. 
I Hellfjorden (østre påhugg Beskelandstunnelen) ble det registrert 0 til 1,9 m løsmasse-
mektighet mellom profil nr. 200 og 265 (påhuggsplassering). I boringene på nedsiden 
av dagens hovedvei økte løsmassemektigheten og det er også registrert bløte masser, 
mulig kvikkleire, mer enn 200 meter øst for påhuggsområdet.  
Ved vestre påhugg til Beskelandstunnelen ved profil 1340, som er 20 m fra vestre på-
hugg Beskelandstunnelen, er det registrert ca. 7 m løsmassemektighet, (0-3 m løse mass-
er, deretter faste masser ned til antatt berg). Det er registrert bløt leier, mulig kvikkleire, 
på sjøsiden av hovedveien, mer enn 400 meter nord for veilinjen. 
Østre påhugg i Roantunnelen er det registrert løsmassemektighet på ca. 10 m ved siden 
av veitraseen ca. profil nr. 1530 (påhuggsplassering er profil nr. 1555). Det er faste 
masser hele boredybden bortsett fra et kortere parti mellom 6,2 m til 7,5 m med løsere 
masser.  
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Ved vestre påhugg Roantunnelen er det liten løsmassemektighet, mellom 0 til 4 m fra 
påhuggsområdet (profil nr. 2875) ned til traktorvei. Fra traktorveien øker løsmasse-
mektigheten mot vest, hvor de øverste 1,9 m er registrert som løse masser, deretter faste 
masser ned til antatt berg på 6 meters dybde.  
 

4 Ingeniørgeologiske vurderinger – tolkningsdel 

4.1 Bergoverdekning 
Med unntak av strekninger på ca. 10 m inn fra hvert av de planlagte påhuggene er det 
god bergoverdekning langs tunneltraseene. Største bergoverdekning for Beskelands-
tunnelen er rundt 230 m ca. ved profil nr. 800. Største bergoverdekning for Roantunnelen 
er også rundt 230 m ca. ved profil nr. 2 250. 

4.2 Sprekkesystem 
Det er registrert tre ulike hovedsprekkesett under feltkartleggingen, samt flere sporad-
iske sprekker som ikke er tolket å tilhøre noen bestemt gruppering. De sprekke-
orienteringene som synes å være mest utbredt er:  

 S1 (sprekkesett 1): Sprekker med strøkretning NØ-SV og steilt fall (>80°) mot 
NV og SØ. Sprekker orientert i denne retningen vil krysse tunnelene med liten 
vinkel, spesielt Beskelandstunnelen (<20°). Gjennomsettende sprekker i denne 
kategorien vil potensielle kunne forårsake kiler/spir-dannelse i heng, samt utfall 
i veiger og vederlag.  

 S2 (sprekkesett 2): Sprekker med strøkretning NV-SØ og steilt fall (>80°) mot 
NØ og SV. Gjennomsettende sprekker orientert i denne retningen vil krysse 
begge tunnelene med stor vinkel.  

 S3 (sprekkesett 3): Sprekker med slakt fall, hovedsakelig mindre enn 30°. 
Strøkretningen varierer, men er hovedsakelig NØ-SV. Disse sprekkene forventes 
å opptre langs begge tunneltraseene. 

 
Disse sprekkesettene forekommer i begge tunnelene, men kan variere med litt forskjellig 
orientering (± 10°) avhengig av opptreden langs traseen (ref. Kap. 3.3.2). Opptreden av 
sprekker med slakt fall (S3) i kombinasjon med S1 og S2 vil kunne medføre en del 
nedfall fra heng og vederlag, noe som kan føre til at sikringsomfanget kan bli høyere 
enn bergmasseklassifiseringen tilsier basert på bergmasseklassifisering og retningslinjer 
for bergsikring gitt i N500 [1]. Dette ble erfart og er kommentert i sluttrapport for 
Hellfjordtunnelen [4] som har lignende sprekkeforhold. 
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4.3 Svakhetssoner 
Beskelandstunnelen er forventet å komme i kontakt med minst tre av svakhetssonene 
som er beskrevet i Kapittel 3.3.3. Roantunnelen er forventet å komme i kontakt med 
minst syv av svakhetssonene som er beskrevet i Kapittel 3.3.3.  Svakhetssone 1-10 er 
vist på ingeniørgeologisk kart (tegning V01), og tolket forløp mot dypet, ned mot 
tunnelnivå er vist på lengdeprofil (tegning V02). Sonene har ikke vært kartlagt i detalj i 
felt, slik at vurderinger for hver sone under gis med bakgrunn i de observasjoner som 
ble gjort i felt av de mest markerte svakhetssonen samt lineamentstolkninger utført ved 
hjelp av dronebilder, flyfoto (ortofoto) og topografisk kart. Sonenes bredde og 
orientering i dypet kan avvike fra deres tolkede opptreden. Svakhetssonene kan bli 
smalere og få bedre bergmassekvalitet mot dypet, og de kan også opphøre før de treffer 
tunnelnivå.  
Beskelandstunnelen: Sone 1, 2 og 3 krysser tunnelen i samme område og dette kan bety 
dårlig bergmassekvalitet over en lengre strekning langs tunnelen. 

 Sone 1 (ca. profil nr. 960 – 990 Beskelandstunnelen): Sonen fremstår som et 
tydelig lineament på topografisk kart med strøkretning N33⁰Ø med antatt steilt 
fall mot sørøst og gjennomgående for hele åsryggen. Sone 1 er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på 10 til 15 meter. Sonen krysser 
Beskelandstunnelen med liten vinkel (ca. 20°) og vil trolig berøre tunnelen over 
en strekning på minst 50 meter meter (ca. profil nr. 910 -950).  

 Sone 2 (ca. profil nr. 960 – 990 Beskelandstunnelen): Sonen fremgår som et 
tydelig lineament på topografisk kart med strøkretning N33⁰Ø og er antatt steil 
og gjennomgående for neste hele åsryggen. Sonene er antatt å være en svakhets- 
/sprekkesone med bredde på drøyt 10 meter. Sonen vokser trolig sammen med 
Sone 1 og vil krysser Beskelandstunnelen med liten vinkel (ca. 20°) i samme 
profilområde som sone 1. Sonen vil trolig berøre tunnelen over en strekning på 
minst 50 meter (ca. profil nr. 910 -950).. Fallvinkel er ikke målt i felt, men er 
tolket å ha steilt fall mot SØ.  

 Sone 3 (ca. profil nr. 1 020 – 1 030 Beskelandstunnelen): Sonen fremgår som et 
tydelig lineament på topografisk kart med strøkretning N110⁰Ø og er antatt steil 
og gjennomgående i fjellpartiet forbi tunneltraseen. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 10 meter. Sonen krysser 
Beskelandstunnelen med relativt liten vinkel (ca. 55°) og vil trolig berøre 
tunnelen over en strekning på minst 20 meter. Fallvinkel er ikke målt i felt, men 
er tolket å være loddrett fra topografisk kart. 
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Roantunnelen: Sone 7, 8 og 10 krysser tunnelen i samme profil-område og dette kan 
spille inn på den overordnede bergmassekvaliteten mellom profil nr. 2 600 – 2 750. 

 Sone 4 (ca. profil nr. 2 010 – 2 020 Roantunnelen): Sonen fremgår som et tydelig 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N10⁰Ø. Sonene 
er antatt å være en svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 10 meter. Sonen 
antas å krysse Roantunnelen over en strekning på minst 20 meter i et område 
hvor bergoverdekningen er ca. 210 m. I topografisk kart fremstår sonen som 
relativt steil, men med et antydet fall mot SØ. 

 Sone 5 (ca. profil nr. 2 350 – 2 360 Roantunnelen): Sonen fremgår som et antydet 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N164⁰Ø. I 
topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roan-
tunnelen over en strekning på minst 5 meter i et område hvor bergoverdekningen 
er ca.  210 m. 

 Sone 6 (ca. profil nr. 2 550 Roantunnelen): Sonen fremgår som et tydelig 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N178⁰Ø. I 
topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roan-
tunnelen over en strekning på minst 5 meter i et område hvor bergoverdekningen 
er ca.  150 m. 

 Sone 7 (ca. profil nr. 2 655 Roantunnelen): Sonen fremgår som et tydelig 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N168⁰Ø. I topo-
grafisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en svakhets- 
/sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roantunnelen over 
en strekning på minst 5 meter i et område hvor bergoverdekningen er ca.  90 m. 

 Sone 8 (ca. profil nr. 2 720 Roantunnelen): Sonen fremgår som et tydelig 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N160⁰Ø. I 
topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roan-
tunnelen over en strekning på minst 5 meter i et område hvor bergoverdekningen 
er ca.  60 m. 

 Sone 9 (ca. profil nr. 2 800 Roantunnelen): Sonen fremgår som et svakt 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N167⁰Ø. I 
topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roan-
tunnelen over en strekning på ca. 5 meter i et område hvor bergoverdekningen er 
ca.  30 m. 

 Sone 10 (ca. profil nr. 2 650 Roantunnelen): Sonen fremgår som et tydelig 
lineament på topografisk kart/flyfoto med strøkretning omkring N35⁰Ø. I 
topografisk kart fremstår sonen som relativt steil. Sonene er antatt å være en 
svakhets- /sprekkesone med bredde på ca. 5 meter. Sonen antas å krysse Roan-
tunnelen over en strekning på minst 25 meter i et område hvor bergover-
dekningen er ca.  120-150 m. 
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4.4 Bergmassekvalitet 
Bergmassens kvalitet er vurdert ut ifra klassifiseringssystemet beskrevet i Håndbok 
N500 og Q-metoden [12]. I henhold til Håndbok N500 deles bergmassen inn i seks 
bergmasseklasser fra A/B til G avhengig av Q-verdien til bergmassen [1]. Antatt for-
deling av bergmasseklasser langs tunnelene blir presentert her.   

4.4.1 Bergartens innvirkning på bergmassekvaliteten 

Berggrunnen i området består av ulike typer gneiser, hovedsakelig kvartsmonzonittiske 
til granittiske typer. Erfaringsmessig har disse bergartene en middels til god bergmasse-
kvalitet [4]. Det vurderes at oppsprekkingsmønster og svakhetssoner vil ha større 
betydning for tunneldriving og bergsikring enn bergartene i seg selv, men at lagdelte 
partier i gneisen kan forekomme, f.eks. i deler med innslag av glimmerlag.  
Der gneisen er markert lagdelt, på grunn av f.eks. hyppig forekommende glimmerlag, 
kan det forekomme åpne og til dels plane sprekker/slepper, og det kan dannes flak med 
glatte sprekkeplan. I kombinasjon med flatt-liggende foliasjon eller andre sub-horison-
tale sprekke kan dette føre til utfall av flak i heng. Det må da vurderes behov for syste-
matisk bolting etter hver salve for å holde lagene sammen og for å beholde planlagt 
tunnelprofil.  

4.4.2 Bergmasseklassifisering 

Ved bergmasseklassifisering etter Q-metoden karakteriseres bergmassen ved hjelp av 
seks ulike parametere, hvor selve Q-verdien er en tallfesting av bergmassens kvalitet 
som beregnes etter formelen under [12] 
 

𝑄𝑄 =
𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅
𝐽𝐽𝑛𝑛

∙
𝐽𝐽𝑟𝑟
𝐽𝐽𝑎𝑎
∙
𝐽𝐽𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

 

 
der  RQD er oppsprekkingsfaktor (Rock Quality Designation)  

Jn er tall for antall sprekkesett 
Jr er sprekkeruhetstall 
Ja er tall for sprekkefylling 
Jw er sprekkevannstall 
SRF er spenningsfaktor ("Stress Reduction Factor") 

 
Inndelingen av Q-verdier i bergmasseklasser A/B til G gjøres i henhold til Håndbok 
N500 (Tabell 6.1 på s. 38 som gjelder for målinger som gjøres på sprengt berg i tunnel-
ene under driving). Oversikt over antatte Q-verdier og bergmasseklasser i tunnelnivå 
langs de planlagte tunnelene er vist i Tabell 2 og Tabell 3. Tallene er en ingeniørgeo-
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logisk tolkning, dvs. antatte Q-verdier, basert på en overordnet vurdering av 
observasjoner i felt og av bergmassen. 
Utenfor svakhetssonene er det sannsynlig at størstedelen av tunnelene kan klassifiseres 
innenfor klasse A/B og C. Dette samstemmer med erfaringen fra Hellfjordtunnelen [4]. 
I svakhetssonene er det imidlertid tatt høyde for at graden av oppsprekking vil kunne 
medføre at blokkstørrelsen (RQD/Jn) er liten, og der dette sammenfaller med leirfylte 
og/eller glatte slepper vil dette også gjøre at skjærfastheten langs sprekkeplanene (Jr/Ja) 
blir liten. Selv med en relativt gunstig aktiv bergspenning (Jw/SRF), kan Q-verdier 
antakelig bli så lave som 0,01-0,1 i de dårligste sonene, som klassifiseres som «ekstremt 
dårlig» bergmasse, dvs. bergmasseklasse F i Q-systemet. På grunnlag av forundersøk-
elsene er det ikke mulig å fastslå om bergmassekvaliteten kan ventes å bli så dårlig, men 
det er heller ikke usannsynlig at enkelte svakhetssoner kan bli klassifisert slik. Dette må 
kartlegges mer i detalj i neste planfase. En konservativ tilnærming til svakhetssonenes 
bergkvalitet er derfor valgt i tabellene.  
Det presiseres at klassifiseringen i Tabell 2 og Tabell 3 er en tolkning av de mest sann-
synlige forholdene basert på eksisterende grunnlag. Som nevnt i Kapittel 4.3 kan svak-
hetssoner bli smalere og få bedre bergmassekvalitet mot dypet, og de kan også opphøre 
før de treffer tunnelnivå. Bergmassekvaliteten i tunnelnivå vil dermed kunne bli bedre 
enn antatt. Kartlegging under tunneldrivingen er nødvendig for å dokumentere hvordan 
forholdene i tunnelen faktisk er. Endelig sikringsomfang bør fastsettes på grunnlag av 
kartlegging utført på stuff og faktiske forhold i tunnelen. 
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Tabell 2  Antatte Q-verdier og %-vis fordeling i tunnelnivå for Beskelandstunnelen. Tunnelen 
går mellom Hellfjorden og Beskelandsfjorden (profil nr. 265-1320, totalt 1055 meter 
lengde i berg).  

Q-verdi <0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1-4 4-10 >10  

Bergmasse-
klasse 

G 
Eksepsjonelt 

dårlig 

F 

Ekstremt 
dårlig 

E 

Svært 
dårlig 

D 

Dårlig 

C 

Middels 

A/B 

God til 
ekstremt 

god 

 

Profil 
nummer 

Lengder i bergmasseklasser A – G Merknader 

265 - 280    10 m 5 m  Påhugg 

280- 890    20 m 300 m 290 m  

890 - 940    25 m 25 m  Overgang 
mot Sone 1 

940 - 1000  15 m 45 m    Sone 1 og 2 

1000 - 1060  15 m 45 m    Sone 2 og 3 

1060 - 1100    20 m 20 m  Overgang 
mot Sone 2 

1100 - 1305     65 m 140 m  

1305 - 1320    10 m 5 m  Påhugg 

Sum lengder  
30 m 

(2,8 %) 

90 m 

(8,5 %) 

85 m  

(8,1 %) 

420 m 

(39,8 %) 

430 m 

(40,8 %) 

Totalt 

1055 m 
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Tabell 3 Antatte Q-verdier og %-vis fordeling i tunnelnivå for Roantunnelen. Tunnelen går 
mellom Beskelandsfjorden og Roan (profil nr. 1555-2875, totalt 1320 meter lengde 
i berg). 

Q-verdi <0,01 0,01-0,1 0,1-1,0 1-4 4-10 >10  

Bergmasse-
klasse 

G 
Eksepsjon
elt dårlig 

F 

Ekstremt 
dårlig 

E 

Svært 
dårlig 

D 

Dårlig 

C 

Middels 

A/B 

God til 
ekstremt 

god 

 

Profil 
nummer 

Lengder i bergmasseklasser A – G Merknader 

1555 - 1565    5 m 5 m  Påhugg 

1565 - 1950     135 m 250 m  

1950 - 2000    25 m 25 m  Overgang 
mot Sone 4 

2000 – 2050  10 m 15 m 25 m   Sone 4 

2050 - 2100    25 m 25 m  Overgang 
fra Sone 4 

2100 - 2240     40 m 100 m  

2240 - 2260  5 m 15 m    Sone 5 

2260 – 2520     100 m 160 m   

2520 - 2570  5 m 15 m 30 m   Sone 6 

2570 - 2600      30 m  

2600 - 2740  30 m 30 m 30 m 20 m 30 m Sone 7, 8 og 
10 

2740 - 2830     40 m 50 m  

2830 - 2840   5 m 5 m   Sone 9 

2840 - 2865     25 m   

2865 - 2875    5 m 5 m  Påhugg 

Sum lengder  
50 m 

(3,8 %) 

80 m 

(6,1 %) 

150 m  

(11,3 %) 

420 m 

(31,8 %) 

620 m 

(47,0 %) 

Totalt 

1320 m 
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4.5 Bergspenninger i tunnelene 
Tunnelen er planlagt i et område med stive bergarter, og tektoniske spenninger kan 
forekomme på grunn av den kaledonske fjellkjededannelsen i kambrosilur. Åsryggen 
kan også være avløst i større eller mindre grad. Åsryggen har til dels bratte sider, men 
det er imidlertid ikke observert tegn som tyder på høye spenninger. 
Maksimal bergoverdekning er nesten 230 m, og det kan gi en vertikal gravitativ hoved-
spenning i størrelsesorden 6 MPa. Dersom det er tektonisk spenninger kan det være 
forholdsvis store horisontale spenninger, og i gneis kan dette føre til bergspennings-
problemer. Omfanget av bergspenningsproblemer i tunnelen forventes likevel å bli lite 
omfattende, og opptre hovedsakelig i form av lyder på grunn av spenningsomlagring 
(knitring) og i verste fall noe sprakefjell (avskalling/oppsprekking langs største hoved-
spenning). Det forventes ikke deformasjoner i berget («squeezing») pga. store spenn-
inger. 
Omkring påhuggene kan det ventes dårlig innspenning/lave bergspenninger pga. liten 
overdekning/sideoverdekning.  

4.6 Naturfare – vurderinger 
For Beskelandstunnelen og Roantunnelen er naturfarevurderingene knyttet til ulike typer 
skred i påhuggsområdene. Utførte grunnundersøkelser har påvist mulig kvikkleire, både 
i Hellfjorden (nedenfor veien nær sjøen) og i Beskelandsfjorden, eventuell problematikk 
knyttet til sprengning blir nærmere vurdert i Geoteknisk rapport [13]. 
Påhuggsområdene er sammenholdt med faresonekartet for snøskred, steinsprang, samt 
jord-/flomskred, og vurdert i forhold til dagens og framtidig situasjon. Angivelse av 
aktsomhetshetsområder for skred [7] gjelder skredfare pga. naturlige forhold. Denne 
skredfaren kan påvirkes av terrenginngrepene den planlagte tunnelen medfører, om det 
bygges skjæringer i løsneområdet eller det bygges i utløpsområdet for skred.  

4.6.1 Påhuggsområder Beskelandstunnelen 

Østlig påhugg for Beskelandstunnelen (i Hellfjorden) ligger utsatt til like under et stort 
løsneområde, og det har vært flere steinskred/-sprang i 2018 og 2019 i nærheten av 
påhuggsområdet. Det ble i 2018 registrert jordskredhendelser like nord/nord-vest for 
planlagt påhugg. Begge påhuggene er plassert i utløsningsområder for snøskred. Men 
siden det ikke er registrert snøskredhendelser vurderes sannsynligheten for snøskred å 
være liten.  
Oppsummert har påhugget i Hellfjorden en skredsannsynlighet som er større enn 
påhugget i Beskelandsfjorden. Det må derfor planlegges med en portal som er 5 m lenger 
enn de andre portalene for å skjerme mot steinskred/sprang. I tillegg er det aktuelt å 
renske fjellsiden for løse blokker og sikre med bolter og et fanggjerde. Dette bør vurder-
es nærmere i forbindelse med byggeplan.  
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4.6.2 Påhuggsområder Roantunnelen 

Begge påhuggsområdene for Roantunnelen ligger i utløpsområde for snøskred. De ligger 
derimot ikke i aktsomhetsområdet for steinskred. Det er heller ikke registrert noen skred-
hendelser på noen av påhuggsområdene. Det var heller ikke observert tegn til skred-
aktivitet under befaring. Sannsynligheten for snøskred og steinsprang vurderes som 
liten. 

4.6.3 Skredsannsynlighet 

I Håndbok N200 [14] er det angitt hva som er akseptabel skredsannsynlighet pr. km og 
år (bør-krav) og hva som er tolererbar skredsannsynlighet pr. km og år (skal-krav) ut fra 
dimensjonerende trafikkmengde, se Figur 15.  
For Beskelandstunnelen og Roantunnelen brukes fremskrevet ÅDT20 lik 594. Ut fra det 
som er gjort av observasjoner og tolkninger beskrevet i Kapittel 4.6.1 og 4.6.2 estimeres 
skredsannsynligheten for alle påhuggsområdene utenom påhuggsområdet i Hellfjorden 
(østlig påhugg Beskelandstunnelen) å ha skredsannsynlighet mindre enn 1/50. Påhuggs-
området i Hellfjorden har noe høyere skredsannsynlighet, foreløpig estimert til 1/5.  
 

 
Figur 15  Tabell 208.1 hentet fra Håndbok N200 [14]. Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på 

vei. 

 

4.7 Påhugg 
Påhuggenes plassering er i hovedsak valgt for å sikre tilstrekkelig bergoverdekning i 
starten av tunnelene, dvs. der hvor det er antatt at bergoverdekningen ikke er mindre enn 
5 meter. Påhuggene er også styrt av den planlagte vegens linjeføring, men linjeføringen 
har blitt korrigert sent i planleggingen for å unngå uheldig kryssing av de mest frem-
tredende svakhetssonene i Nordfjellet og Hestmarkheia. På grunn av dette er det ikke 
utført grunnboringer ved selve påhuggene [8].  
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4.7.1 Påhugg Beskelandstunnelen øst - profil nr. 265 

Bergforholdene ved det østre tunnelpåhugget ved Hellfjorden (Figur 16) er gunstige ved 
at veitraseen danner forholdsvis stor vinkel med åssiden der selve påhugget skal 
etableres. Det er registrert berg i dagen vest for påhugget, mens det må graves bort en 
del løsmasser og stein/blokk omkring deler av påhugget og i forskjæringen. Ved på-
hugget i profil nr. 265 er nivået på ferdig vei ca. 18 m.o.h. Det antas dermed at påhuggs-
flaten blir ca. 13 meter høy, der det er ca. 6 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. Fjellet 
stiger så raskt.  
Det blir en ca. 165 meter lang forskjæring, med hovedsakelig ensidig lømasseskjæring 
på venstre side frem til profil 200. Etter dette forventes en tosidig skjæring frem til 
påhugget ved profil 265. Et kortere parti med bergskjæring forventes også på venstre 
side mellom profil 120-145.  
Grunnboringene i området viser faste friksjonsmasser med et betydelig innslag av 
stein/blokk [8]. For å etablere påhugget er det nødvendig å fjerne vegetasjonsdekke, noe 
stein/blokk (ur), og stabilisere gjenstående ur. Eventuelt omfang av inngrep i urmasser 
må avklares nærmere i byggeplanfasen.  
 

 
Figur 16 Oversiktsbilde over påhuggsområdet for Beskelandstunnelen Øst. Påhuggsområdet 

er markert med en rød ellipse. Bildet er tatt mot NV  

 
Under feltbefaringen er dette det eneste påhugget hvor det ser ut til å ha gått ras nylig 
(Figur 17). Området har tydelige tegn på mindre ras i form av spor/furer i terrenget, 
mindre blokker med ferske bruddflater og trær som har blitt veltet. Det er også noen trær 
og løsmasser som har seget ned og veltet fra en bergskrent som er helt uten vegetasjon. 
På dronebilder ses flere bergsva i fjellsiden uten vegetasjon i høyereliggende partier 



 

p:\2019\09\20190951\deliverables\reports\20190951-03-r ingeniørgeologisk rapport\20190951-03-r ingeniørgeologisk rapport rgp fv 6312 roan tunneler.docx 

Dokumentnr.: 20190951-03-R 

Dato: 2020-10-19 

Rev.nr.: 0 

Side: 37  

(Figur 16). Det er også observert enkeltblokker/bergflak som ligger på noen av disse 
bergsvaene.  
Fra bergsvaene kan det muligens komme isras vinterstid. Det er derfor aktuelt å renske 
fjellsiden for løse blokker og sikre med bolter og et fanggjerde. En tilpasning av 
påhuggets plassering kan bli aktuelt ut fra stedlige forhold. Dette bør vurderes nærmere 
i forbindelse med byggeplan.  
På grunn av påvist rasfare og behov for grundigere vurdering av rassikring anbefales det 
at området som reguleres for tunnelformål utvides mot sørøst, slik at en tilpasning av 
påhuggets plassering mot sørøst i tillegg til langs linjeretningen er mulig uten reguler-
ingsendring. 
 

  
Figur 17  Venstre: Glissen blandingsskog og steinur forekommer opp til påhuggsområdet. 

Høyre: Bilde fra påhuggsområdet og ned mot eksisterende vei (vei sees i bakkant av 
bildet). Ferske blokker er observert i området og sees i bildet.    

 

4.7.2 Påhugg Beskelandstunnelen vest - profil nr. 1320 

Bergforholdene ved det vestre tunnelpåhugget i Beskelandsfjorden (Figur 18) er 
gunstige ved at veitraseen danner forholdsvis stor vinkel med åssiden der selve påhugget 
skal etableres. Det er registrert berg i dagen øst for påhugget. Ved befaring ble det nord 
for planlagt påhugg registrert flere baksprekker i blokker som går parallelt bergveggen. 
Dette kan antyde at det kan ligge en sone med svak bergkvalitet i påhuggsområdet og 
dette bør undersøkes nærmere i videre planarbeid. Sonens opptreden er usikker og er 
ikke avmerket på Figur 10 eller i kartskisser.  
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Ved påhugget i profil nr. 1 320 er nivået på ferdig vei ca. 46 m.o.h. Det antas dermed at 
påhuggsflaten blir ca. 16 meter høy, der det er ca. 9 meter fra tunnelhengen til terreng-
nivå. Det blir en ca. 40 meter lang forskjæring. med hovedsakelig tosidig løsmasse-
skjæring frem til profil 1360. Grunnboringene i nærheten av påhuggsområdet viser løse 
masser de øverste 3 meterne, men med faste friksjonsmasser over berg ved 6 meters dyp.  
Det er et betydelig innslag av stein/blokk i påhuggsområdet og det var utfordrende å 
komme til med borerigg, blant annet på grunn av skog og ur (Figur 19) [8]. For å etablere 
påhugget er det nødvendig å fjerne vegetasjonsdekke, noe stein/blokk (ur), og stabilisere 
gjenstående ur. Eventuelt omfang av inngrep i urmasser må avklares nærmere i bygge-
planfasen og en tilpasning av påhuggets plassering langs linjeretningen kan bli aktuelt 
ut fra stedlige forhold. I tillegg bør det bemerkes at det går en kryssende høyspentledning 
forbi veilinjen her som er fundamentert på berg i overkant av påhuggsområdet.  
 
 

 
Figur 18 Oversiktsbilde over påhuggsområdet for Beskelandstunnelen Vest. Påhuggsområd-

et er markert med en rød ellipse. Bildet er tatt mot SØ.  
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Figur 19  Venstre: Glissen blandingsskog og steinur forekommer opp til påhuggsområdet. 

Høyre: Sør for påhuggsområdet sees utgående sone for svakhetssone 1 og 2 som en 
bred og markert kløft i terrenget.    

 

4.7.3 Påhugg Roan øst - profil nr. 1555 

Bergforholdene ved det østre tunnelpåhugget i Beskelandsfjorden er gunstige ved at 
veitraseen danner forholdsvis stor vinkel med åssiden der selve påhugget skal etableres 
(Figur 20). Det er registrert berg i dagen vest for påhugget. Ved påhugget i profil nr. 
1555 er nivået på ferdig vei ca. 46 m.o.h. Det antas dermed at påhuggsflaten blir ca. 15 
meter høy, der det er ca. 8 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. Fjellet stiger så relativt 
raskt.  
Det blir en ca. 60 meter lang forskjæring, med hovedsakelig tosidig lømasseskjæring fra 
profil 1 500. Grunnboringene i området viser stort sett faste friksjonsmasser over berg 
ned til 10 meters dyp [8]. Befaring i området viser et betydelig innslag av stein/blokk i 
massene, noe som også sees på dronebildene (Figur 20). For å etablere påhugget er det 
nødvendig å fjerne vegetasjonsdekke, noe stein/blokk (ur), og stabilisere gjenstående ur. 
Eventuelt omfang av inngrep i urmasser må avklares nærmere i byggeplanfasen og en 
tilpasning av påhuggets plassering langs linjeretningen kan bli aktuelt ut fra stedlige 
forhold. 
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Figur 20  Oversiktsbilde over påhuggsområdet for Roantunnelen Øst. Påhuggsområdet er 

markert med en rød ellipse. Bildet er tatt mot V.  

 

4.7.4 Påhugg Roan vest – profil nr. 2875 

Bergforholdene ved det vestre tunnelpåhugget i Roantunnelen er gunstige ved at 
veitraseen danner forholdsvis stor vinkel med åssiden der selve påhugget skal etableres 
(Figur 21). Det er registrert berg i dagen vest for påhugget, mens det må graves bort en 
del løsmasser og stein/blokk omkring deler av påhugget og i forskjæringen. Ved på-
hugget i profil nr. 2875 er nivået på ferdig vei ca. 26 m.o.h. Det antas dermed at på-
huggsflaten blir ca. 15 meter høy, der det er ca. 8 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. 
Fjellet stiger så raskt.  
Det blir en ca. 45 meter lang forskjæring. med hovedsakelig tosidig lømasseskjæring 
fram til profil 2 920. Grunnboringene i området viser faste friksjonsmasser med begrens-
et mektighet (0 – 4 meter) fra påhuggsområdet og ned til traktorveien vest for påhugget 
(Figur 21) [8]. For å etablere påhugget er det nødvendig å fjerne vegetasjonsdekke, samt 
noe stein/blokk (ur). Eventuelt omfang av inngrep i urmasser må avklares nærmere i 
byggeplanfasen, men det antas at dette vil være av et mindre omfang for dette påhugget 
enn de andre påhuggene. En tilpasning av påhuggets plassering langs linjeretningen ut 
fra stedlige forhold kan bli aktuelt. 
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Figur 21  Oversiktsbilde over påhuggsområdet for Roantunnelen Vest. Påhuggsområdet er 

markert med en rød ellipse. Bildet er tatt mot Ø.  

 

4.8 Bergsikring 
Prognoser for forventede sikringsmengder er her stipulert etter sikringsklasser og deres 
inndeling etter bergmasseklassene i henhold til Håndbok N500 [1] (Tabell 6.1 på s. 38). 
Dette er vist i Tabell 4 og Tabell 5 for henholdsvis Beskelandstunnelen og Roantunnelen, 
hvor antatt fordeling av sikringsklasser og -mengder er fordelt i tunnelene, uttrykket i 
tunnellengder (lm) og prosentvis fordeling (%) av tunnelenes totale lengder. 
Langs Beskelandstunnelen forventes det at ca. 81 % av bergmassen er av middels 
kvalitet eller bedre, og tilsvarende andel av Roantunnelen er forventet å være ca. 79 % 
av tunnelens lengde. Det er for klasse A – C forventet at sikringen i hovedsak vil kunne 
utføres med bolter og sprøytebetong. I svakhetssonene er det tatt høyde for at berg-
massekvaliteten kan være dårlig (D) – ekstremt dårlig (F). I henhold til Håndbok N500 
beskriver sikringsklassene sikringstiltak som forbolting, armerte sprøytebetongbuer og 
sålestøp i slik bergmassekvalitet. Det er ikke gjort kartlegging i denne planfasen som 
kan fastslå med sikkerhet at disse tiltakene vil brukes i tunnelen, men dette kan ikke 
utelukkes på nåværende tidspunkt. Supplerende grunnundersøkelser i neste planfase vil 
kunne redusere usikkerheten og gi et mer presist estimat for disse kategoriene. 
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Tabell 4 Prognoser for anslåtte sikringsmengder for Beskelandstunnelen 
 *) Fordeling av Q<0,2 er anslått å være ca. 1/3 av bergmassen i bergmasseklasse E.  

Bergmasse-
klasse 

Sikrings-
klasse Sikringsmetode Mengder 

per lm 

Antatt fordeling 
Totalt 

lm % 

A/B 

(Meget god 
/God) 

I Spredt bolting 2,5 Stk. 

430 m 40,8% 

1076 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm  

(ned til kjørebanenivå) 

2,0 m3 880 m3 

C 

(Middels) 

II Systematisk bolting c/c 2 m 3,8 Stk. 

420 m 39,8% 

1600 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til sålenivå) 3,1 m3 1287 m3 

D 

(Dårlig) 

III Systematisk bolting c/c 1,75 m 5,6 Stk. 

85 m 8,1% 

475 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 100 mm (ned til sålenivå) 4,1 m3 349 m3 

E*) 

(Svært dårlig) 

IV Systematisk bolting c/c 1,5 m 9,1 Stk. 

90 m 8,5% 

815 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm (ned til sålenivå) 5,8 m3 525 m3 

Forbolter (arbeidssikring) 

Ø25mm c/c 0,3 m*) 
15 Stk. 428 Stk. 

Armerte sprøytebetongbuer*) 

0,3 Stk. 
12 Stk. 

 

F 

(Ekstremt 
dårlig) 

V Systematisk bolting c/c 1,0 m 12,8 Stk. 

30 m 2,8% 

378 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm (ned til sålenivå) 8,5 m3 251 m3 

Forbolter (arbeidssikring) 

Ø32 mm, c/c 0,25 m 
36 Stk. 1063 Stk. 

Armerte sprøytebetongbuer 0,4 Stk. 8 Stk. 

Armert Sålestøp 4,8 m3 142 m3 
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Summering av mengdene i Tabell 4 gir følgende estimerte sikringsbehov for 
Beskelandstunnelen (påhuggene er ikke medregnet):  

 Bolter:     4 344 stk. radielle bergbolter (4,1 stk./lm). 
 Forbolter:     1 490 stk. 
 Sprøytebetong:    3 294 m3 (3,1 m3/lm) 
 Armerte sprøytebetongbuer:   20 stk. 
 Armert sålestøp:    30 m (142 m3) 

 
Det er ikke gjort vurderinger om bruk av spesifikke boltetyper i denne planfasen. I 
forhold til den stipulerte prognosen for kvalitet av sprøytebetong er gjennomsnittet av 
Tabell 4 differensiert på følgende: 

 Sprøytebetong B35 M45 E700:  Ca. 66 % 
 Sprøytebetong B35 M45 E1000:  Ca. 34 %  

 
I forskjæringene forventes behov for arbeidssikring og permanent sikring med bolter, 
nett (sikring mot is/steinsprang) og eventuelt sprøytebetong. Det er ikke anslått 
sikringsmengder for forskjæringene i denne planfasen. For påhuggene er det forespeilet 
å ha 7,5 m og 12,5 meter utvendig portallengde på henholdsvis Beskeland-siden og 
Hellfjordsiden, samt 3 meter lang kontaktstøp innover i tunnelen. Lengden er økt på 
Hellfjordsiden for å i større grad skjerme veien mot isras og steinsprang. Endelig 
utforming av portalene gjøres i byggeplanfasen.  
For Roantunnelen gir summering av mengdene i Tabell 5 (under) følgende estimerte 
sikringsbehov (påhuggene er ikke medregnet):  

 Bolter:     5 413 stk. radielle bergbolter (4,1 stk./lm). 
 Forbolter:     2 340 stk. 
 Sprøytebetong:    4 108 m3 (3,1 m3/lm) 
 Armerte sprøytebetongbuer:   30 stk. 
 Armert sålestøp:    50 m (241 m3) 

 
Det er ikke gjort vurderinger om bruk av spesifikke boltetyper i denne planfasen. I 
forhold til den stipulerte prognosen for kvalitet av sprøytebetong er gjennomsnittet av 
Tabell 5 differensiert på følgende måte: 

 Sprøytebetong B35 M45 E700:  Ca. 62 % 
 Sprøytebetong B35 M45 E1000:  Ca. 38 %  

 
I forskjæringene forventes behov for arbeidssikring og permanent sikring med bolter, 
nett (sikring mot is/steinsprang) og eventuelt sprøytebetong. Det er ikke anslått 
sikringsmengder for forskjæringene i denne planfasen. For påhuggene er det forespeilet 
å ha 7,5 meters utvendig portallengde på både Beskeland-siden og Roan-siden, samt 3 
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meter lang kontaktstøp innover i tunnelen. Portalens lengde er anslått ut fra at det er liten 
risiko for isras og steinsprang. Endelig utforming av portalene gjøres i byggeplanfasen. 
Tabell 5 Prognoser for anslåtte sikringsmengder for Roantunnelen.  
 *) Fordeling av Q<0,2 er anslått å være ca. 1/3 av bergmassen i bergmasseklasse E. 

Bergmasse-
klasse 

Sikrings-
klasse Sikringsmetode 

Mengder 
per 

løpemeter 

Antatt fordeling 
Totalt 

lm % 

A/B 

(Meget god 
/God) 

I Spredt bolting 2,5 Stk. 

620 m 47% 

1548 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm  

(ned til kjørebanenivå) 

2,0 m3 1265 m3 

C 

(Middels) 

II Systematisk bolting c/c 2 m 3,9 Stk. 

420 m 31,8% 

1569 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E700, 80 mm (ned til sålenivå) 3,1 m3 1262 m3 

D 

(Dårlig) 

III Systematisk bolting c/c 1,75 m 5,6 Stk. 

150 m 11,3% 

829 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 100 mm (ned til sålenivå) 4,1 m3 609 m3 

E*) 

(Svært dårlig) 

IV Systematisk bolting c/c 1,5 m 10,3 Stk. 

80 m 6,1% 

825 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm (ned til sålenivå)*) 6,8 m3 544 m3 

Forbolter (arbeidssikring) 

Ø25 mm c/c 0,3 m*) 
15 Stk. 535 Stk. 

Armerte sprøytebetongbuer*) 0,3 Stk. 10 Stk. 

F 

(Ekstremt 
dårlig) 

V Systematisk bolting c/c 1,0 m 12,8 Stk. 

50 m 3,8% 

642 Stk. 

Fiberarmert sprøytebetong B35 
E1000, 150 mm (ned til sålenivå) 8,5 m3 427 m3 

Forbolter (arbeidssikring) 

Ø32 mm, c/c 0,25 m 
36 Stk. 1805 Stk. 

Armerte sprøytebetongbuer 0,4 Stk. 20 Stk. 

Armert Sålestøp 4,82 m3 241 m3 

*) Fordeling av Q < 0,2 er anslått å være ca. 1/3 av bergmassen i bergmasseklasse E. 



 

p:\2019\09\20190951\deliverables\reports\20190951-03-r ingeniørgeologisk rapport\20190951-03-r ingeniørgeologisk rapport rgp fv 6312 roan tunneler.docx 

Dokumentnr.: 20190951-03-R 

Dato: 2020-10-19 

Rev.nr.: 0 

Side: 45  

4.9 Borbarhet og sprengbarhet 
Det er ikke gjort tester av bergartenes mekaniske egenskaper med hensyn på borbarhet 
og sprengbarhet i denne planfasen. Generelt innehar granittiske og kvartsmonzonittiske 
gneistyper varierende mengder kvarts (10 – 30 %), noe som påvirker borbarheten nega-
tivt ved økende andel kvartsinnhold [15]. Erfaringer med lignende granittiske og 
kvartsmonzonittiske gneistyper kan legges til grunn og det antas at middels borslitasje-
indeks (BWI) og at lav – middels borsynkindeks (DRI) er sannsynlig for dette prosjektet.  
Granittiske og kvartsmonzonittiske gneiser er erfaringsmessig forholdsvis sprø berg-
arter. Sprengbarheten vil kunne være middels [15], men dette vil typisk kunne variere i 
foliert gneis avhengig av mengden og opptreden av glimmermineraler i gneisen. Spreng-
barheten vil dermed kunne avhenge bl.a. av hvordan driveretningen er i forhold til 
strukturer i bergmassen. Erfaringer fra drivingen av Hellfjordtunnelen sier ikke noe om 
problemer med sprengbarheten [4].  

4.10 Anvendelse av sprengsteinmassene 
Det er ikke gjort laboratorieanalyser på steinmaterialer i denne planfasen. I forbindelse 
med utarbeidelsen av Hellfjordtunnelen ble det foretatt laboratorieanalyser av stein-
materialer. Steinmateriale fra Hellfjordtunnelen og eksisterende bergskjæring i Hell-
fjorden ble analysert i SVV-laboratoriet med metodene Los Angeles og Micro-Deval for 
å få indikasjon på motstand mot hhv. nedknusing og slitasje [4]. Bergartene i Hellfjord-
tunnelen er hovedsakelig rød-grå gneis, med monzodiorittisk til kvartsmonzonittisk 
sammensetning, samt granittisk gneis. Disse bergartene er også påtruffet for dette 
prosjektet og de antas derfor å være representative for bergartstypene som tunnelene skal 
drives i. 
Det ble utført laboratorieanalyse av sprengstein fra to strekninger i Hellfjordtunnelen 
Figur 22 [4]. Slitasjeverdien (micro-Deval-koeffisient) for begge prøvene tilfredsstiller 
kravet til bære- og forsterkningslag, dvs. 12 mD og 6 mD for henholdsvis den grå og 
den rødlige gneisen. Motstanden mot nedknusning (Los Angeles-verdi, LA) for den 
rødlige gneisen var innenfor kravet for bære- og forsterkningslag (28 LA), mens den var 
litt utenfor kravet for den grålige gneisen (36 LA) i den gjeldende versjonen av N200 
den gangen (<35 LA). Verdien er innenfor kravet til bære- og forsterkningslag på 
lavtrafikkerte veier (trafikkgruppe A) i den gjeldende utgaven av N200 [14].  
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Figur 22  Resultat av laboratorieanalyser på sprengstein fra Hellfjordtunnelen [4] 

sammenliknet med krav til overbygning i håndbok N200 (utgave 2014- gjelder ikke 
lengre). 

 
Sprengstein fra Hellfjordtunnelen ble knust på anlegget, og benyttet til veioverbygning-
en i prosjektet [4]. Det antas at de samme bergartene i samme bergmasseklasser A/B og 
C i dette prosjektet vil inneha tilsvarende kvalitet som for Hellfjordtunnelen, men at 
partier i nærheten av svakhetssoner kan inneha bergmassekvaliteter som er for dårlige 
til bruk som forsterkningslag og bærelag i veioverbygningen. Når tunneldriving er startet 
og sprengsteinsmasser er tilgjengelige for eventuell videre testing og/eller kvalitets-
kontroll vil sprengsteinsmassenes egnethet til bruk i overbygning kunne avklares. Det 
forventes uansett at sprengsteinsmassene vil kunne benyttes i fyllinger og trolig som 
frostsikring. 
 
 

5 Hydrogeologi og vannkontroll 

5.1 Vannforhold i berggrunnen og tunnelene 
Landskapet i området for Beskelandstunnelen og Roantunnelen er preget av noen svært 
tydelige søkk og juv tolket som mektige svakhetssoner som skjærer gjennom Nordfjellet 
og Hestmarkheia. På toppen av fjellene er det store områder som er myrlendte og fuktige, 
og på Nordfjellet er det også noen mindre tjern. Et snitt gjennom begge fjellene er vist i 
Figur 23. 
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Figur 23  Snitt gjennom Nordfjellet og Hestmarkheia. Nordfjellet til venstre.  
 Hentet fra NGUs nettsider [11] 

 
Grunnvannsstrømningen i bergmasse går fra høyere til lavere trykknivå med innstrømn-
ings- og utstrømningsområder. Innstrømning (infiltrasjon) vil typisk skje på fjellområder 
og åsrygger, mens eksempler på utstrømningsområder er myrer og kilder/oppkommer i 
lavere områder [11]. De relativt store høydevariasjonene fører til at det er sannsynlig at 
bergmassen mater vann ned mot løsmassene ved Beskelandsfjorden. Dette er også 
bekreftet ved at det i løsmassene er registrert poreovertrykk.  
For Nordfjellet og Hestmarkheia er det store områder med myr midt oppe på fjellene 
som kan infiltreres ned i bergmassen dersom kommunikasjonen mellom løsmasser / 
myrområdet og bergmassen under er god. De mest markerte svakhetssonene som skjærer 
over Nordfjellet er forkastninger [5], og kombinasjonen myr/tjern over mektige svak-
hetssoner kan gi god kommunikasjon mellom løsmasser og berg og føre til høyt 
grunnvannspotensial.  
Berggrunnen består av kvartsmonzonittisk og granittisk gneis, som erfaringsmessig er 
stive bergarter der det kan forekomme åpne, gjennomgående sprekker og slepper. Men 
det forventes at det vil påtreffes vannlekkasjer hovedsakelig i tilknytning til svakhets-
sonene, og spesielt i de mest markerte svakhetssonene som møtes i Nordfjellet (sone 1, 
2 og 3 vist i Figur 10 og tegning V01). Lekkasjene vil kunne medføre ulemper for tunnel-
drivingen, og medføre behov for vann- og frostsikring. 
I grunnvannsdatabasen Granada er det ikke registrert grunnvannsborehull i nærheten av 
tunneltraseene.  
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5.2 Vurdering av setninger 
Det ligger en hytte i Beskelandsfjorden ca. 200 m fra vestlig påhuggsområde for 
Beskelandstunnelen. Hytta ligger i bratt terreng på skredmateriale, og det er derfor ikke 
setningsfare.  
På Roan-siden ligger det en låve og to hus 100 – 200 m fra påhuggsområdet ved 
Austmoen. Bebyggelsen ligger på marine løsmasser ca. 50 høydemeter lavere enn på-
huggsområdet til Roantunnelen. Derfor vurderes det at det ikke er fare for at grunn-
vannssenking på grunn av tunneldriving skal medføre setninger som kan skade bebygg-
elsen. 

5.3 Tetthetskrav til tunnelene 
Tetthetskravet i tunnelen er vurdert på bakgrunn av det ikke bør tillates for stor vann-
mengde inn i tunnelen slik at det medfører skade på naturmiljøet over tunnelen eller 
problemer under tunneldrivingen. Det er ikke registrert naturmiljø som er sårbart for 
grunnvannssenking over tunnelen. Man skal imidlertid unngå skade på naturmiljø som 
for eksempel myr og tjern på toppen av Nordfjell og Hestmarkheia. Et estimert 
tetthetskrav på 30-40 l/min pr. 100 m er antatt å være strengt nok for å unngå skade på 
naturmiljøet. Dette kravet vurderes også å være strengt nok til å unngå større problemer 
under tunneldrivingen. Tetthetskravet må vurderes nærmere i byggeplan, der en analyse 
av naturmiljøets sårbarhet for drenering og en nedbørfeltanalyse bør utføres.  

5.4 Sonderboring og injeksjon 
Med nåværende grunnlagsdata tas det utgangspunkt i at det vil bli behov for injeksjon i 
forbindelse med kryssing av svakhetssonene. For de største svakhetssonene er det ofte 
lite vann i selve forkastningskjernen, men at det heller opptrer vannlekkasjer i overgang 
mellom normal bakgrunnsoppsprekking (sideberget) og forkastningskjernen. Det fore-
slås derfor behovsprøvd forinjeksjon, det vil si at injeksjon avgjøres på bakgrunn av 
mengde innlekkasje fra sonderhull. 
Det anbefales å utføre systematisk sonderboring gjennom hele tunnelene. Det foreslås 
at det bores 3 stk. sonderhull utenom forventede svakhetssoner. Når man nærmer seg en 
forventet svakhetssone økes antall sonderhull til 6 stk. sonderhull. Økt antall sonderhull 
brukes i overgangssoner på 50 m før og etter forventede svakhetssoner. Hvor store 
lekkasjer som skal til i sonderhull for å utløse injeksjon kan vurderes nærmere ved 
utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag. Lengde på sonderhullene foreslås å 
være 24-28 m.  

5.5 Vann- og frostsikring  
I Hellfjordtunnelen er det benyttet PE-skum, med rekkverk av glidestøpt betong. Platene 
med PE-skum er dekket med armeringsnett og påført 8 cm sprøytebetong med syntetisk 
fiber. Hvelvet er seksjonert hver 250. meter av hensyn til brannsikkerhet [4]. 
Tunnelpåhuggene ligger i hver sin fjordarm, og er planlagt 20-45 m.o.h. Frostisolasjon 
for vannsikring dimensjoneres på grunnlag av frostmengder i Vedlegg 2 i håndbok N200 
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[14]. Dimensjonerende frostmengde F10 som tillates overskredet en gang pr. 10 år er 
5000 h⁰C med middeltemperatur på 6ºC. Frostisolasjonen for vann- og frostsikrings-
hvelv skal dimensjoneres etter F10 (h°C) med korreksjonsfaktor mellom 1,0 og 1,5 [1]. 
Med korreksjonsfaktor 1,5 for frostmengde, som er den største korreksjonen som kan 
velges uten spesiell vurdering, blir dimensjonerende frostmengde ved tunnelpåhugg 
F10d=7500 h⁰C. Da skal hvelv av sprøytebetong med føringskant av betong benyttes 
som hovedløsning (tabell 7.1 i håndbok N500 [1]). Membran benyttes som vannsikring. 
Eventuell bruk av PE-skum er angitt som alternativ prosjektspesifikk løsning (tabell 7.1 
i håndbok N500, [1]). Endelig valg av vann-/frostsikringsløsning gjøres i byggeplan-
fasen. 
På grunn av bergmasse med varierende oppsprekkingsgrad og sannsynligvis en del åpne 
sprekker, må det forventes at det vil bli vannlekkasjer i form av drypp i store deler av 
tunnelen og rennende vann på enkelte partier. Det antas derfor som mest sannsynlig at 
det vil bli montert vann- og frostsikring gjennom hele tunnelen (utenom kontaktstøp i 
forbindelse med portaler).  
 
Her oppsummeres anbefalinger for videre undersøkelser; hva som bør utføres i 
byggeplanfasen og hva som kan utsettes til byggefasen. Krav til oppfølging i byggefasen 
er også oppsummert. 
 
 

6 Anbefalinger og forslag til videre undersøkelser 

6.1 Krav til begrensning av vibrasjoner og støt ihht. NS8141 
Det er ingen bebyggelse, konstruksjoner eller infrastruktur på åsryggene over tunnel-
traseene. Det er imidlertid nærliggende bebyggelse i relativt kort avstand (<100 meter 
fra forskjæringen til Roantunnelen vest. I henhold til NS8141 anbefales besiktigelse av 
bygninger/konstruksjoner innenfor 50-100 m fra sprengningssted [16].  
Det vurderes derfor at det er behov for besiktigelse av byggverk i forbindelse med 
sprengning for forskjæringer og tunnelene. Grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning 
bør fastsettes for byggverk som ligger nærmere enn 50-100 m fra sprengningssted. Det 
er også påvist mulig kvikkleire i grunnundersøkelsene. Grenseverdier for vibrasjoner 
eller andre forholdsregler ved sprengning i nærheten av kvikkleire bør utredes i neste 
planfase. 

6.2 Tetthetskrav til tunnelene, seksjonering 
Det anbefales å foreløpig stille krav til maksimal innlekkasje på 30-40 l/min. pr. 100 m 
av tunnelen. Dette kravet bør vurderes nærmere i byggeplan-fasen. Det anbefales å 
vurdere strengere tetthetskrav under tjern og myrområdet i Beskelandstunnelen (ca. 
profil nr. 950 – 1 050).  Dette for å ivareta vegetasjon og myrområdet på Nordfjellet.  
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6.3 Krav til håndtering av sprengsteinmasser 
Det er ikke avdekket forhold på nåværende tidspunkt som tilsier at det er nødvendig å 
stille krav til særskilt håndtering av sprengsteinsmassene for å unngå f.eks. sur avrenn-
ing, metallutlekking eller spredning av radongass. Sprengsteinsmassene vil imidlertid 
inneholde relativt små mengder plastrester i form av tennlunter og ledninger fra 
sprengningsarbeidet. Gjenbruk eller fylling/deponering anbefales derfor utført på land, 
der det ikke er fare for at plasten kan skylles ut i bekker eller sjø. 

6.4 Ingeniørgeologisk kompetanse under byggefasen 
Det anbefales at Fylkeskommunen anskaffer en senior ingeniørgeolog som har det 
overordna ansvaret for oppfølgingen av begge tunnelene. Ingeniørgeologen må ha 
utdannelse som ingeniørgeolog (f.eks. fagretning teknisk geologi fra NTNU) med 
minimum 5 års erfaring med tunneloppfølging.   
I tillegg må det anskaffes kontrollingeniører som kan følge entreprenørens skiftordning 
(antar her enhetspriskontrakt). Kontrollingeniørene skal kunne utføre ingeniørgeologisk 
kartlegging på stuff og vurdere permanent sikring. Minimum må kontrollingeniørene ha 
kompetanse tilsvarende etter- og videreutdanningskurs i ingeniørgeologi ved NTNU, 
samt ha relevant erfaring. Følgende anses å være relevant.  

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

byggeplan, samt utførte grunnundersøkelser 
 Erfaring med sonderboring og injeksjon 

 
Det presiseres at den ingeniørgeologiske oppfølgingen også gjelder forskjæringene. Da 
det er vanskelig å fastsette optimal plassering av påhugg uten at løsmassene er avdekket, 
anbefales tett dialog mellom entreprenør og byggherrens ingeniørgeolog når endelig 
påhuggsflate skal fastsettes. 
Ansvarlig ingeniørgeolog skal blant annet påse at det blir utarbeidet ingeniørgeologisk 
sluttrapport for tunnelprosjektet i henhold til kravene i Håndbok N500 [1]. 

6.5 Supplerende undersøkelser 
Med bakgrunn i resultatene fra de undersøkelsene som hittil er gjennomført vurderes 
behov for følgende supplerende undersøkelser i byggeplan- og byggefasen: 
I byggeplanfasen: 

 Utfyllende ingeniørgeologisk feltkartlegging med tilhørende rapport for bygge-
plan/konkurransegrunnlag. Detaljert kartlegging av påhuggsområdene og svak-
hetssonenes opptreden i terrengnivå over tunnelene er nødvendig. For svakhets-
sonene 1, 2 og 3 på Nordfjellet må det vurderes om sonene sannsynligvis vil 
krysse hverandre og hvor de vil krysse tunnelen.  
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 Grunnboringer omkring påhuggsområdene til Roantunnelen for å få informasjon 
om forløpet av bergoverflaten slik at påhugget kan plasseres mer nøyaktig.  

 Refraksjonsseismiske undersøkelser for å avdekke bergmassekvalitet og forløp 
av mulige svakhetssoner, samt informasjon om løsmassemektighet nærmest 
påhuggene bør vurderes (etter grunnboringer er utført).  Estimert omfang er totalt 
3 profiler, fordelt på et langsgående profil langs med veilinjen ved vestlig påhugg 
til Beskelandstunnelen og et profil ved begge påhuggene til Roantunnelen. 

 Kjerneboringer kan bli aktuelt. Avgjøres etter refraksjonsseismiske undersøk-
elser har blitt utført. 

 Nærmere vurderinger av skredfare omkring det østre påhugg for Beskelands-
tunnelen (i Hellfjorden) for å fastsette lengde/dimensjon for tunnelportalen 

 
I byggefasen: 

 Endelig plassering av påhuggsflaten tilpasses etter avdekking av de aktuelle 
bergoverflatene.  

 Sonderboringer under tunneldriving inn mot mulige svakhetssoner for å avdekke 
forløp av og bergkvalitet. 

 
 

7 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – spesielle forhold 

Det er avdekket noen stedspesifikke forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 
som vi mener må tas hensyn til i byggefasen. Listen er ikke uttømmende. 

 Ved påhugget i Beskelandsfjorden er det observert ferske steinblokker og det er 
registrert hendelser i 2018 og 2019 med både løsmasse- og steinras. I byggeplan-
fasen må rassikring vurderes nærmere. For å redusere fare for steinras / blokk-
nedfall anbefales det at rassikringen blir utført før sprengning av forskjæringer 
starter slik at slik at nye blokker eller skred ikke blir utløst.  

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