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Sammendrag
Denne ingeniørgeologiske rapporten er skrevet som et første grunnlag i forbindelse med
utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Arendal – Grimstad. Det ligger til grunn to
korridorer. Innenfor korridorene er det 3 delstrekninger (21-23), og innenfor hver delstrekning
ligger det ulike vegalternativer.
Innenfor alle valgalternativene ligger det inne høye skjæringer >30 meter, og innenfor noen
av vegstrekningene ligger det tunnelaternativer. Vegen skal bygges som 4-feltsvei med
skiltet hastighet 110 km/t.
Vegtraseene er planlagt hovedsakelig i områder med bart berg, eller tynt løsmassedekke
over berg. Grunnundersøkelser er under gjennomføring våren 2019, og vil bli rapportert etter
at denne rapporten er skrevet. Berggrunnen innenfor korridorene er vekslende med ulike
typer gneis, amfibolitt, granitt og kvartsitt. Bergartene i området er av erfaring lett utsatt for
leiromvandling og det er kjent at det finnes syredannende bergarter i området. Dette er
problemstillinger som det er viktig å ha med seg til neste planfase.
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1

INNLEDNING

E18 mellom Dørdal og Grimstad skal bygges ut til 4-felts motorvei for å bedre
trafikkavviklingen, redusere antall ulykker og redusere miljøproblemene for randbebyggelsen
langs dagens E18. Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet KDP Dørdal –
Grimstad.
Strekningen som skal bygges går fra Dørdal til Tvedestrand og videre mellom Arendal og
Grimstad. Strekningen i tunnel er foreløpig usikker og høyde og lengde av skjæringene er
ikke sikre. Ny E18 mellom Dørdal og Grimstad skal ha samme motorveistandard som de to
tilstøtende deler av E18, med gjennomgående fire kjørefelt og skiltet hastighet 110km/t. I
følge Nye Veiers «Silingsrapport» er E18 mellom Arendal og Grimstad planlagt med en
gjennomsnittlig ÅDT på 15 000 – 18 000. Oversiktskart over traseen kan ses i figur 1 under.
Denne rapporten omhandles den delen av vegstrekningen som går mellom Arendal og
Grimstad, som er den sørligste delen av traseen.

Figur 1: Oversikt over korridor for ny vegtrase fra Arendal til Grimstad.

Denne rapporten skal danne det geologiske grunnlaget for valg av korridor for ny 4 felts E18
mellom Arendal og Grimstad. Tunnelene og skjæringen omtalt kan utgå i sin helhet eller bli
lenger eller kortere. Rapporten er utarbeidet i henhold til håndbok N500 Vegtunneler, 2016
[1] og N200 Vegbygging, 2018 [2].
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1.1 Trasevalg, linjeføring, standardvalg og tunneltverrsnitt
Alle tunneler skal bygges som toløps tunneler.
Tunnelene dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens håndbok N500, november 2016.
Tunnelene ligger i klasse E med en ÅDT på mellom 15 000 og 18 000, med
dimensjonerende hastighet på 110 km/t. Tunnelprofilet blir etter håndboken T 10.5.
Tunnelklasse E gir krav om havarinisje hver 500 m samt tverrforbindelse mellom løpene hver
250 m.
Strekningen vil også bygges med flere skjæringer med høyde over 10 meter. Generell
utforming av skjæringer skal være etter krav i Håndbok N200 Vegbygging. Minimumsdybde
og bredde på fanggrøft skal dimensjoneres i henhold til håndbokkrav og er avhengig av
skjæringens høyde og helning. Helling og utforming på bergskjæringer skal tilpasses forhold
som geologi, grunnvann og landskap, der bergskjæringer bør utformes som nær vertikale
skjæringer.

1.2 Geoteknisk kategori
I henhold til Eurokode 7 skal alle prosjekter som innebærer geoteknisk og ingeniørgeologisk
prosjektering settes i en geoteknisk kategori. Norsk bergmekanikkgruppe har utarbeidet egen
veileder for bruk av eurokode 7 til ingeniørgeologisk prosjektering. Denne, sammen med
Statens vegvesens håndbok N500 sier at alle vegtunnelprosjekter skal ligge i geoteknisk
kategori 3. Ingen deler av vegtunneler skal klassifiseres som geoteknisk kategori 1.
I håndbok N200 står det at alle vegskjæringer over 10 meters høyde skal settes i geoteknisk
kategori 3. I klassifiseringen er det åpnet for å variere prosjekteringsklassen innenfor ulike
faser av prosjektet.
Registreringer og vurderinger i denne rapporten er gjort om ulike mulige tunnelkorridorer og
mulig skjæringslengder og høyder, samt om generell geologi og eventuell skredfare i
området. Det er ikke utført konkrete prosjekteringsarbeider. Rapporten settes derfor i
geoteknisk kategori 2 i denne fasen.
I reguleringsplanfasen og videre prosjektering skal store deler av prosjektet settes i
geoteknisk kategori 3 og underlegges uavhengig kontroll. Se tabell 1 og 2.

Tabell 1: Sammenheng mellom geoteknisk kategori og kontrollklasse
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Tabell 2: Oversikt over kontrollregimet som medfølger ulike kontrollklasser.
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2

UTFØRTE UNDERSØKELSER

2.1
-

Grunnlagsmateriale
Håndbok N200, Vegbygging, Statens vegvesen, 2018 [2]
Håndbok N500, Statens vegvesen, 2016 [1]
Håndbok V520 Tunnelveilederen, Statens vegvesen, 2016 [8]
Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000 [3]
Kvartærgeologisk kart 1:50 000 [4]
Topografiske kart [5]
Høydedata [6]
Granada - grunnvannsdatabasen [7]
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler.
NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler
basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
NVE-atlas (skredhendelser, aktsomhetskart) [10]
B-tegninger under utarbeidelse av Rambøll
E18 Dørdal – Grimstad, Silingsrapport, vedlegg til planprogram, DOK-B002, Nye
Veier

2.2 Utførte grunnundersøkelser
Til denne fasen er det gjennomført grunnundersøkelser for tunnelene på strekningen i form
av:
- Ingeniørgeologisk kartlegging
- Grunnboringer for enkelte punkter over tunneler
Det er ikke utført geofysiske undersøkelser eller kjerneboringer.
1.1.1 Ingeniørgeologisk kartlegging
Det er gjennomført geologisk kartlegging innenfor flere deler av de foreslåtte korridorene.
Ettersom det ikke ligger en konkret veglinje til grunn er ikke alle mulige tunneler og
skjæringer befart. Enkelte av de mulige tunnelstrekningene er befart i sin helhet.
Enkelte tunnelstrekninger er ikke befart i det hele tatt grunnet vanskelig tilkomst. Befaringene
er gjennomført høsten 2018. På strekningen Arendal – Grimstad er befaringen gjennomført
27 – 28 september av ingeniørgeologene Eivind Sømme Berget, Sanna Hansson og Ingrid
M. Olaisen Hagen.
Befaringene har hatt fokus på mulige påhuggsområder og tunnelstrekninger, mulige
svakhetssoner over tunnelstrekk samt generell geologi i området.
Observasjoner og tolkninger fra kartleggingen er beskrevet nærmere senere i rapporten. Alle
observasjoner i felt er registrert i ArcGIS Collector.
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3

METODER OG UNDERSØKELSER

3.1 Kartstudier
Den ingeniørgeologiske rapporten har tatt utgangspunkt i topografiske kart, berggrunnskart,
kvartærgeologiske kart, helningskart/aktsomhetskart, dypforvitringskart samt befaringer og
befaringsnotater.
Som kartgrunnlag i felt og for videre bearbeiding av data er det brukt både 3D vegmodell i
InfraWorks og ArcGIS.
3.2 Kartlegging i felt
Geologiske strukturer som sprekker, svakhetssoner, forkastninger, foliasjon er kartlagt i felt.
Orientering på sprekker og soner er målt i felt i påhuggområder og stedvis over tunnelløp og i
eksisterende skjæringer. Det er ikke skilt på opprinnelsen til sprekker og soner i denne
rapporten. Orienteringen til en geologisk struktur er målt med fallretning og fallvinkel. Se
Figur 3.

Figur 3: Prisnippskisse som viser definisjonen av strøkvinkel, fallvinkel og fallretning. (Norsk
bergmekanikkgruppe)

Sprekkemålinger fra felt er samlet i rosettplott og polplott i vedlegg for hvert tunnelalternativ, i
de tilfellene hvor der er målt inn ett representativt antall sprekker. DIPS fra RocScience er
brukt for sammensetting av sprekkemålinger til rapporten.
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4

OMRÅDEBESKRIVELSE/GRUNNFORHOLD

Planområdet ligger mellom Arendal og Grimstad, i Aust-Agder kommune. Korridorene ligger
hovedsakelig langs eksisterende E18 eller vest for denne.
4.1 Topografi
Forvitring og erosjon følger strukturer i bergmassen og har i stor grad satt preg på
landskapet som generelt kan beskrives som småkupert langs kysten mellom Arendal og
Grimstad. Det er derfor mange dype dalsøkk i området. I de kystnære områdene går mange
av strøkretningen av strukturene parallelt med kystlinjen. Det er også sprekker og strukturer
som går vinkelrett på kystlinjen som danner det småkuperte landskapet med små koller.
Granitten i Grimstad stikker opp av landskapet, som markerte høydeområder og koller.
Landskapet har også i stor grad vært påvirket av isbrebevegelse, som har slipt og polert
fjelloverflaten.

Figur 4: Topografisk kart over området med korridorer og veilinjer.

4.2 Kvartærgeologisk beskrivelse
Kvartærgeologisk kart fra NGU [4] viser på at store deler mellom Grimstad og Arendal består
av bart fjell og/eller er dekket med tynt humusdekke og myr i forsenkinger. I området for de
foreslåtte korridorene er det de felles nordre delene og de vestre korridorene i sør som
inneholder mye bart fjell og/eller tynt jorddekke. Langs elver og vassdrag består
hovedsakelige løsmassene av elve-/bekkeavsettinger, samt hav-/fjordavsettinger. Hav-/ og
fjordavsetningene forekommer også i stor grad i større utbredde dalsøkk. Langs mange
dalsøkk, spesielt i de søndre delene av det berørte området for trassene, er det
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morenemateriale. Det er ett morenebelte i ca. V-Ø retning mellom Roresand og Søm. I de
søndre delene av de aktuelle korridorene, sør og vest for Grimstad er det marin
strandavsetning. Løsmassekartet er vist i Figur 5 og gjenspeiler en regional oversikt.
Under utarbeidelse av denne rapporten var arbeidet med grunnundersøkelser pågående og
resultatene ikke klare. Resultater fra grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger vil
komme i egne rapporter.

Figur 5 Utklipp av NGUs løsmassekart [4] over området med traseer/korridorer avmerket.

4.3 Bergmasse
Figur 6 viser utklipp av berggrunnsgeologisk kart over området korridorene passerer
gjennom. Flertallet av bergartene mellom Arendal-Grimstad tilhører grunnfjellet. Grunnfjellet
består av meget gamle (ca. 1600-1000 millioner år gamle) gneiser, amfibolitter og kvartsitter.
Bergartene bestod opprinnelig av sedimentære- og vulkanske dag- og dypbergarter som har
utsatt for en metamorfose, dvs. utsatt for høyt trykk og temperatur og dermed blitt omvandlet
og fått sin karakteristiske struktur med foliasjon. Deformasjonen som gneisbergartene mange
ganger blitt utsatt for har gitt opphav til at de har blitt foldet, slik at foliasjonen kan ha en
vekslende orientering.
Flertallet gneisbergarter i området er rike på kvarts og feltspat.
Mellom de eldre grunnfjellsbergartene har det trengt opp yngre (ca. 1000-900 millioner år
gamla) granitter, bl.a. Grimstadsgranitten. Disse yngre bergartene har ofte markante grenser
til omkringliggende eldre bergarter. Det forekommer også ganger med Rompeporfyr (ca. 300
år gamle) som skjærer igjennom både de eldre gneisene og Grimstadsgranitten.
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Figur 6: Utklipp av NGUs berggrunnskart (1:250 000) [3], trase/korridorer er avmerket.

4.3.1 Strukturer, foliasjon, skifrighet, oppsprekking.
Strukturer i berggrunnen vil si sprekker, svakhetssoner, folder, lagdeling/foliasjon og
lignende, som opptrer systematisk. Det er observert sprekker og svakhetssoner i felt, men
også lineamenter i større skala ved hjelp av flyfoto og kart. Utholdenhet og omfang av
strukturene varierer, men det er forsøkt å gjengi et representativt bilde på hvordan de
opptrer. Det er utført sprekkekartlegging med innmåling av strøk og fall i felt over traseen.
Sprekkeroser og konturplott av innmålte data kan sees vedlegg. I tillegg er det lagt inn en
sprekkerose med alle innmålte sprekker i figur 7 og 8.
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4.3.2
Figur 7: Alle sprekkemålinger gjort i området mellom Arendal og Grimstad, rosettplott.

Figur 8: Alle sprekkemålinger gjort i området mellom Arendal og Grimstad, konturplott.
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4.3.3 Svakhetssoner i berggrunnen og svelleleire
Det er observert en klar hoved orientering på større søkk/lineamenter i området, NØ-SV og
ØSØ-VNV. I Figur 9 er større lineamenter/søkk fra topografisk kartgrunnlag tegnet inn med
gule stiplede linjer. Alle sprekkemålinger gjort i området kan sees i figur 7 og 8, det er tydelig
at den samme trenden gjelder sprekker i området.

Figur 9: Regionale soner/lineamenter som krysser området der korridorene går merket med gul stiplede
linjer.

Søkkene er oftest eksponert som klart definerte kløfter med brå overgang til godt fjell i
sidene. Det er godt synlig i terrenget som består av høye koller med bratte stup/skrenter ned
mot de antatte svakhetssonene.
Tropisk dypforvitring er utbredt i gneisene og granittene i området. Det er utarbeidet ett
aktsomhetskart for tunnelplanlegging for området som viser soner der en kan anta at det er
sannsynlig å finne svakhetssoner i berget forårsaket av dypforvitring [11]. Kartene er fremstilt
ved å samtolke magnetiske data fra fly og helikopter med digital topografi. I Figur 10 er det
vist ett utklipp fra dette kartet. Slike dypforvitrede soner har vist seg å kunne føre med seg
store problemer ved driving av tunneler som passerer gjennom, ofte på grunn av
leire/svelleleire som dannes langs forvitringssonene.
På grunn av deformasjonen som har skjedd i området er det også vanlig med
knusningssoner i berggrunnen. Amfibol- og biotittførende dypbergarter (for eksempel
granitter og syenitter) som inneholder mye sprekker og sprekkesoner kan være sensitive for
leiromvandling.
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Det er erfaring med bygging i tilsvarende bergarter som korridorene her passerer gjennom.
Det er vanlig å treffe på svelleleire i svakhetssoner som opptrer i slike bergarter, og det må
antas at vil skje også her.

Figur 10: Utklipp fra NGU sitt aktsomhetskart for tunneldriving [11]. Sannsynlige dypforvitrede soner er
markert med lys blå, usikre soner med mørk blå.

4.3.4 Syredannende bergarter
Bergarter som inneholder sulfider og andre svovelførende mineraler kan ha et stort
skadepotensialt som skyldes syredannelse og sur avrenning når bergarten kommer i kontakt
med oksygen og vann. Sulfider produserer svovelsyre når de blir oksidert, og kan løse opp
og mobilisere de fleste tungmetaller [12]. Det har vært problematikk tilknyttet syredannende
bergarter i forbindelse med vegdrift på Sørlandet tidligere og dette er en kjent problemstilling.
Blant annet i Lillesandsområdet under driften av E18 Grimstad-Kristiansand, da var
problemene hovedtrekk relatert til bergarter (sulfidgneiser) innenfor Agderkomplekset [13].
Agderkomplekset strekker seg ikke opp til området mellom Grimstad og Arendal, men under
driften av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand har det også vært utfordringer tilknyttet
sulfider i gneisbergartene i området. Der var svovelinnholdet i bergartene såpass høyt at
naturens egen bufferkapasitet ble oversteget, og avrenning fra sprengstein gjorde vannet
surt og forurenset innsjø/vassdrag.
På NGUs mineralressursdatabase [14] er det registrert flere mineralforekomster og spesielt i
område nærmest Arendal er det registrert en del metallforekomster. Svovelholdige mineraler
er ofte assosiert med slike forekomster. Dominerende bergarter i korridorene er gneis og
granitt og det kan være sulfider i disse bergartene (spesielt i gneis), dette er blant annet
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observert både nord og sør for strekningen Grimstad-Arendal. Det må påregnes å gjøre en
større kartlegging av denne problemstillingen i neste fase, det må være spesielt fokus på å
kartlegge forekomster av sulfider/svovelholdige mineraler. Det må også påregnes at dette
kan bli en utfordring i anleggsfasen.

Figur 11 Forekomster som er registrert på NGUs mineralressursdatabase [14] og aktuelle korridorer.
Metallforekomster (røde firkanter) kan spesielt være assosiert med sulfider.

4.4 Skred
For å vurdere skredfare mot vei, er det tatt utgangspunkt i Statens Vegvesen NA-rundskriv
2014-08 «Retningslinjer for risikoaksepkriterier for skred på veg» [15] (Figur 12).
Risikomatrisen danner akseptkriterier for strekningsrisiko, og er basert på trafikkmengde
(ÅDT) og sannsynlighetsklasser inndelt etter årlig nominell skredsannsynlighet pr.
enhetsstrekning. Med en gjennomsnittlig ÅDT på 15 000 – 18 000 kommer vegen i
konsekvensklasse F (Figur 12). Områder ved veien med personopphold kreves
sikkerhetsbestemmelser iht. TEK17 [16], der sikkerhetsklasse blir bestemt etter grad av
personopphold.
Aktsomhetskart er nasjonale skredkart som viser områder med potensielle skredfareområder
og er først og fremt et hjelpemiddel for en videre vurdering av skredfare. Aktsomhetskartene
er generelt basert på GIS-analyser og enkle modeller av et område og sier ikke noe om
skredsannsynlighet [17]. Generelt er det få områder av veglinjene som kommer innenfor
aktsomhetskartene, og da er det for det meste aktsomhet for snøskred det gjelder (Figur 13).

Side 16 av 64

Temarapport Ingeniørgeologi - KU

Figur 12. Statens Vegvesen akseptkriterier for skred på veg (NA-rundskriv 2014-08).

Fra skredhendelsesdatabasen er det rapportert om noen hendelser av nedfall av
stein/steinsprang på eksisterende veg der også ny planlagt vegtrase omtrentlig skal følge.
Registreringene er gjort av Statens vegvesen og er av nyere dato. I utkanten av de planlagte
vegtraseene er det også registrert noen få løsmasseskred, ofte omtalt som jord- og leirskred
(Figur 13). Dette viser til at området kan ha ustabil grunn med geotekniske utfordringer og da
spesielt under marin grense. I omtalen av de enkelte veglinjene i kapittel 5 vil
skredsituasjonen vurderes kort i tilknytning til de ulike valgalternativene.
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Figur 13. Skredhendelser og aktsomhetskart over planområdet (WMS-server NVE).

4.5 Mineralressurser
Det er flere mindre gruver/skjerp der det har vært tatt ut metaller tidligere i området rundt
eksisterende E18. Dette gjelder spesielt i området mellom Arendal og Birketveit, se Figur 11.
Dette er trolig ikke drivverdige resurser, men områdene er viktige for kulturarven i området og
bør ikke ødelegges.
Det ligger også to nedlagte dagbrudd der det har vært tatt ut naturstein i området mellom
Lunde og Fjære [14].
Det er pukk og grusressurser innenfor planområdet [18]. Flere av massetakene i
grusforekomstene er nedlagt, men det er også pukkverk i drift, se Figur 16 og kap.
Bergmassens egnethet til vegformål.
4.6 Hydrogeologiske forhold
Grunnvann er fritt bevegelig vann som fyller porerom i løsmassene og
sprekker/sprekkesoner i bergmassen.
Tunneltraseene går i hovedsak gjennom terreng som består av bart berg eller tynt
løsmassedekke. Det er våtmarksområder, myrer og vann innenfor korridorene i planområdet.
Se Figur 14 for en oversikt over vann, bekker og våtmarksområder innenfor planområdet.
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Figur 14: Figur hentet fra NVE Atlas [10]. Oversikt over innsjøer og elver/bekker i området.

Bergartene i området, gneiser og granitter har av erfaring lav hydraulisk konduktivitet, og
vannstrømmen beveger seg nærmest utelukkende i sprekker og sprekkesoner i bergmassen.
Tunneler vil kunne ha stor påvirkning på lokal grunnvannsstand i området de blir drevet
gjennom dersom de drives under eller i nærheten til svakhetssoner i tilknytning til
omkringliggende vann, myrer, elver eller bekker. Lekkasje inn i tunneler er veldig vanlig og
skyldes innlekking av grunnvann fra sprekker som strekker seg sideveis fra tunneler og eller
fra sprekker med direkte kontakt med terrengoverflaten.
Grunnvannsbrønner i nærheten av eventuelle tunneltraseer kan få redusert vannføring og i
enkelte tilfeller også endre vannkvalitet. Grunnvarmebrønner kan også bli påvirket av en
eventuell grunnvannssenking. I NGU sin grunnvannsdatabase, Granada [8], er det flere
grunnvannsbrønner innenfor planområdet. Det er flere bebygde områder i tilknytning til
enkelte av de mulige tunneltraseene. Se Figur 15.
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Figur 15: Grunnvannsbrønner registrert i NGU sin grunnvannsbrønndatabase, Granada. Blå prikker er
fjellbrønn, gule prikker er løsmassebrønn og lilla prikker er sonderboring.

Det er ikke videre tatt stilling til innlekkasjekrav i tunnelene og det anbefales at dette gjøres
grundigere når eventuelle tunnelstrekninger er landet. Det bør være fokus på å hindre
grunnvannssenkning i størst mulig grad.
4.7 Bergspenninger
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i forbindelse med prosjektet. Det antas et rent
gravitativt spenningsbilde. Tunnelstrekningene som planlegges er planlagt med liten til
middels overdekning, og det antas derfor ikke store problemer knyttet til høye
bergspenninger. Det kan bli problemer med lite innspenning i områdene der tunneler drives
med liten overdekning og sidedekning.
4.8 Bergmassens egnethet til vegformål
Det er en rekke krav til bergmassen om den kan brukes til vegformål og hvilken type vei og
ÅDT den kan benyttes til. Statens Vegvesen håndbok N200 [2] har krav som skal oppfylles
for forskjellige typer dekker, bærelag og forsterkningslag. Verdier som det blant annet
analyseres for er:
•

Flisighetsindeks, FI: Kornformen uttrykk ved flisighetsindeksen. Flisig kornform gir
dårligere mekaniske egenskaper, kubisk kornform er derfor mest ønskelig.

•

Los Angeles-verdi, LA: Gir uttrykk for prøvematerialets motstandsevne mot slagpåkjenninger (nedknusning).

•

Micro-Deval koeffisient, MDE: Måling av motstandsevne mot slitasje.
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•

Mølleverdi, AN: Gir uttrykk for materialets sliteegenskaper (piggdekkslitasje).

I NGU grus og pukkdatabase [18] er det oversikt over pukkverk i drift og pukkforekomster.
For pukkverk i nærheten til aktuelle korridorer viser tilgjengelig analyser (Tabell 3) at flere av
forekomstene produsere steinmateriale som kan benyttes i dekke, bærelag og
forsterkningslag for veier med høy ÅDT. Pukkverkene som er i drift er i hovedsak i gabbro
bergarter, mens dominerende bergarter i området er gneis/granitt. Figur 16 viser ett utklipp
av grus og pukkdatabasen for området. Navn på pukkverkene henvist til i tabell tre er skrevet
over aktuelle områder i figuren.
Normalt sett er det mulig å benytte masse fra disse bergartene til brukt i veioppbygging. Det
anbefales at det tas prøver av aktuell bergmasse og de forskjellige bergartene i
reguleringsplanfase for å finne ut til hvilken del av veioppbygging det er mulig å benytte
steinmateriale fra linjen til.
Erfaring fra Arendal – Tvedestrand er at bergartene i området er av svært varierende kvalitet.
Det meste av steinmaterialet er brukt som oppbygning i veg opp til under frostsikringslag.
Tabell 3 Verdier fra pukkverk og forekomster i området. Hentet fra NGU grus og pukkdatabase [18].
Landvik steinbrudd Klodeborg pukkverk Stoa pukkverk
Løddesøl
Gabbro
Hyperitt (gabbro)
Granitt
Kvartsitt
Gjennomsnittsverdier Gjennomsnittsverdier Gjennomsnittsverider Gjennomsnittsverider
Flisighetsindeks, FI
Los Angeles-verdi, LA
Mølleverdi, An
Micro-Deval koeffisient, MDE

1,37
17,9
11,7
9,4

1,41
22,9
24,8
17,9

1,36

1,39

Stoa
Klodeborg
Løddesøl

Landvik
Figur 16 NGU grus og pukkdatabasen [18] med aktuelle pukkverk og forekomster, samt vurderte
korridorer.
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5

BESKRIVELSE OG VURDERING AV KORRIDORER

Vegstrekningen er delt opp i tre delstrekninger, 21, 22 og 23, se Figur 1. Innenfor hver av
delstrekningene ligger det flere mulige veglinjer. I kapitlene som kommer er hver av
delstrekningene kort kommentert og vurdert. Bergskjæringer er omtalt i kapittel 6.
Tabell 5: Oversikt over tunneler på de ulike strekningene.

Delstrekning 21

Tunnelnavn

Lengde

Profil fra – til

A
B
Delstrekning 22
A - 16010

Kun dagstrekning
Kun dagstrekning

-

-

Brenteheiatunnelen
Kvikshaugtunnelen
(22A)
Ravnebergtunnelen
(22B)
Kvikshaugtunnelen
(22B)
Ravnebergtunnelen
(22C)
Nedenestunnelen
Grimstadporten

150 m
200 m

87200 - 87350
89800 - 900000

650 m

86400 - 87050

900 m

89800 - 90700

950 m

86300 - 87250

400 m
450 m

87600 - 88000
93600 - 94150

Fjæreheia tunnelen
Trollerheier tunnel
Dømmesmoen
tunnelen
Trollerheier tunnel

4550 m
140 m
340 m

85100 - 89650
96310-96450
96870-97210

120 m

87250-87370

Dømmesmoen
tunnelen
Frivoll tunnel
Frivoll tunnel
Grimstadporten
Bieheia tunnel

1430 m

87770-89200

2125 m
2120 m
590 m
250 m

96370-98495
97200-99320
93610-94200
97550-97800

Trollerheier tunnelen

130 m

96370 - 96500

B - 15200

C - 11130

Delstrekning 23
A – 15 150
B – 15 200

C – 15 140

D – 16 010
E –11 150
F – 11 100

5.1 Delområde 21
Det er ikke foreslått noen tunneler langs delområde 21.
5.1.1

Alternativ A og B

5.1.1.1 21 A og 21 B Dagstrekning Arendal/Harebakken – Nygårdshaven, Profil 80000 - 87227
Denne strekningen følger langs eksisterende E18. 21 A er plassert noe lenger mot vest enn
strekning 21 B, men dette har lite å si for geologiske forhold på strekningen annet enn
mengder berg tatt ut i skjæringer. Det vil bli utvidelse av eksisterende veilinje til begge siden
for dagens trase.
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Fra Arendal til Stoa, (ca. profil 80250 – 81750) er de to alternativene tegnet med ca 50 meter
avstand mellom senterlinjene. Fra Stoa til Nygårdshaven er de to strekningene identiske.
Strekningen følger dagens E18 fra Stoa ned til overgangen til linje 22.
Strekningen går på berg stort sett hele veien og det vil bli bergskjæringer langs veien i ulik
høyde. Det kommer ned en bekk fra nordvestsiden av dagens E18 ved ca profil 81070.
Denne vil renne over ny bergskjæring. Bekken er tatt hånd om i forbindelse med dagens veg,
og det antas at dette er uproblematisk. Det må gjøres en vurdering rundt behov for isnett.
Alternativene passerer områder med antatt dypforvitring. Enkelte av disse sonene passeres i
områder der det skal etableres bergskjæringer. Det er ikke sett spesielt dårlig berg i dagens
bergskjæringer i området, og det antas derfor at det ikke vil føre til betydelig dårlig berg i nye
skjæringer. Dette må kartlegges nøyere i neste fase.
Det er ikke registrert noen skred hendelser langs dagens E18, og det er ikke registrert noen
områder som ligger innfor faresonene for noen skredtyper.
Det vil bli etablert høye skjæringer langs denne traseen. Mellom profil 80350 og 81450 vil det
bli ensidige bergskjæringer på linje 21B mot vest og mulig tosidige skjæringer for linje 21A.
Bergskjæringene vil få høyde på opp mot 30 meter. Mellom profil 86150 – 87250 blir det
tosidige skjæringer for begge linjealternativer. Skjæringshøyden vil her ligge på ca. 30 meter
jevnt over. Dette vil være utvidelse av eksisterende skjæringer langs dagens E18.
Tolkning: Det er antatt at denne strekningen ikke vil by på store utfordringer med tanke på
ingeniørgeologi. Det må gjøres en grundigere vurdering av eksisterende skjæringer langs
dagens vei for å kunne detaljere ut sikringsomfang og anbefalt skjæringshelning. Ettersom
mesteparten av bergskjæringer vil gjelde utvidelse av eksisterende bergkjæringer antas det
at detaljprosjekteringen av disse vil være grei.

5.2 Delområde 22
På delområdet 22 er det foreslått både tunnel og skjæringer.
5.2.1

Alternativ A – 16010

5.2.1.1 22A – Dagstrekning Nygårdshaven – Brenteheiatunnelen: Profil 85650 - 87200
På strekningen profil 87000-87750 vil det komme et parti med bergskjæring med høyde > 10
meter. Denne strekningen må sees i sammenheng med Brenteheiatunnelen. Det er ikke
kartlagt myrområder eller lignede i overkant av dette området, det er på NGUs løsmassekart
kartlagt som bart fjell. Området er dekket av skog/vegetasjon. Men en må forvente at
avrenning fra høyereliggende områder vil kunne føre vann til bergskjæringen. Dette vannet
må tas hånd om, og isproblematikk kan være aktuelt. Det er ikke aktsomhetsområder for
skred i området.
5.2.1.2 22A – Brenteheiatunnelen: Profil 87200 - 87350
Brenteheiatunnelen, ca. 150 meter lang, vil komme gjennom jomfruelig terreng gjennom
Brenteheia vest for Væding, se Figur 17. Tunnelen vil bli bygget i en gneis, pelittisk, med
tynne kvartsitter, samt i en linse med amfibolitt. Tunnelen må sees i sammenheng med et
parti med høyere bergskjæringer mellom Fogdemyra og sør for Brenteheia, profil nr. 87000Side 23 av 64
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87750. Tunnelen vil komme i det partiet med største høydeforskjell. Hele strekningen er i dag
dekket av skog/vegetasjon. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette planstadiet.
Påhugg nord: Påhugget vil komme i slakt stigende terreng og med forholdsvis lang
forskjæring (ca. 200 meter). Det er noen markerte lineamenter som blir krysset av
forskjæringen. Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området.
Tunneltrase: Det er minst et markert lineament som tunnelen vil krysse, omtrent vinkelrett.
På aktsomhetskartet for dypforvitring er det markert en sone med mulig dypforvitring øst for
tunnelen, i søkket med jordbruksareal. Overdekningen er i størrelsesorden 20 meter, og ut
ifra lengdeprofil ser overdekningen ut til å stige forholdsvis raskt til > 10m, inn fra begge
påhugg.
Påhugg sør: Påhugget vil komme i slakt stigende terreng, og med forholdsvis lang
forskjæring (ca. 400 meter). Det er noen markerte lineamenter som blir krysset av
forskjæringen. Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området.

Figur 17 Kart som viser Brenteheiatunnelen og påhuggsområder.

Tolkning: Påhuggene vil trolig kunne etableres greit, det er trolig at det er bergblotninger i
området, men dette må kartlegges i senere planfase samtidig som resten av geologien i
området. Det vil være noen lineamenter som krysser tunnelen og øst for traseen er det en
sone som er markert på aktsomhetskartet for dypforvitring. Om lineamentene som krysser
trasen/tunnelen er dypforvitret er usikkert, men det må forventes at lineamentene
representerer svakhetssoner og at det vil krevere økt sikring. Lineamenter/svakhetssoner bør
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undersøkes nærmere med geofysiske metoder. Tunnelen bør sees i sammenheng med de
lange og til dels høye forskjæringene og lengden av tunnel bør tilpasses disse.
5.2.1.3 22A - Dagstrekning Brenteheiatunnelen – Kvikshaugtunnelen: Profil 87350 - 89800
På strekningen profil 88600-89000 vil det komme et parti med bergskjæring med høyde >10
meter. Det er kartlagt et myrområde ca. 100 meter nordøst for partiet ellers er området
kartlagt som et område med bart fjell på NGUs løsmassekart. Området er dekket av
skog/vegetasjon. Isproblematikk kan være aktuelt i bergskjæringen. Det er ingen
aktsomhetskart for skred langs strekningen.
5.2.1.4 22A – Kvikshaugtunnelen (22A): Profil 89800 - 900000
Kvikshaugtunnelen (22A), ca. 200 meter lang, vil komme gjennom jomfruelig terreng
gjennom Kvikshaug sørøst for Rykene, se Figur 17. Tunnelen vil bli bygget i en båndgneis,
grå, lokalt med skarn og magnetitt. Tunnelen må sees i sammenheng med et parti med
høyere bergskjæringer profil nr. 89600-90250. Tunnelen vil komme i det partiet med største
høydeforskjell. Hele strekningen er i dag dekket av skog/vegetasjon, kartlagt som bart fjell,
sannsynligvis et tynt dekke. Øst for tunnelen er det kartlagt hav- og fjordavsetninger, se
geoteknisk rapport for detaljer om løsmasser. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette
planstadiet.
Påhugg nord: Påhugget vil komme i slakt stigende terreng og med forholdsvis lang
forskjæring (ca. 200 meter). Det er markerte lineamenter som blir krysset av forskjæringen.
Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området. I forskjæring er det kartlagt havog fjordavsetninger, samt noe morene.
Tunneltrase: Det er minst et markert lineament som tunnelen vil krysse på skrått sentralt i
tunnelen. Terrengoverdekningen er i størrelsesorden 15-20 meter, og ut ifra lengdeprofil ser
terrengoverdekningen ut til å være > 10m gjennom hele tunnelen. Det er ikke registrert
aktsomhetsområde for dypforvitring.
Påhugg sør: Påhugget vil komme i slakt stigende terreng, og med forholdsvis lang
forskjæring (ca. 250 meter). Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området. I
forskjæring er det kartlagt hav- og fjordavsetninger.
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Figur 18 Kart som viser Brenteheiatunnelen og påhuggsområder (grønn linje/utslag).

Tolkning: Påhuggene vil trolig kunne etableres greit, det er trolig at det er bergblotninger i
området, men dette må kartlegges i senere planfase samtidig som resten av geologien i
området. Det vil være lineamenter som krysser tunnelen. Om lineament som krysser
trasen/tunnelen er dypforvitret er usikkert, men det må forventes at lineamentene
representerer svakhetssoner og at det vil kreve økt sikring. Lineamenter/svakhetssoner bør
undersøkes nærmere med geofysiske metoder. Tunnelen bør sees i sammenheng med de
lange og til dels høye forskjæringene og lengden av tunnel bør tilpasses disse. Det er
kartlagt hav- og fjordavsetninger i forskjæringene med ukjent mektighet. Disse løsmassene
må undersøkes nærmere.
5.2.1.5 22A – Dagstrekning Kvikshaugtunnelen – profil slutt: Profil 90000 - 93000
På strekningen profil 91000-91200, 92000-92100, 92300-92450 vil det komme parti med
bergskjæring med høyde >10 meter. På strekningen profil 91300-91450 (Lundehia) er det
sidebratt terreng hvor det er markert aktsomhetsområde for snøskred. Rundt profil 9260092650 er det også et parti med sidebratt terreng, men det er ikke markert av
aktsomhetsområder for skred der, se Figur 19.
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Figur 19 Kart som viser deler av dagstrekning Kvikshaugtunnelen – profil slutt.

5.2.2

Alternativ B – 15200

5.2.2.1 22B – Dagstrekning Halvorsplass - Ravnebergtunnelen: Profil 85600 - 86400
På strekningen profil 87250-87650 vil det bli bro over Nidelva. På strekningen profil 8770088000 vil det være partier med bergskjæring med høyde > 10 meter. På denne strekningen
vil Nidelva ligge vest for traseen og en forhøyning (Utsikten) øst for traseen. Største
skjæringshøyde vil sannsynligvis bli på venstre side. Det er ingen aktsomhetskart for skred
på strekningen. Traseen vil krysse løsmasser som er kartlagt som hav- og fjordavsetninger.
5.2.2.2 22B/22C – Ravnebergtunnelen: Profil 86350 – 87050 og 22C 86350 – 87200.
Tunnelen er planlagt med en lengde på ca 700 meter på linje 22 B og med 850 lengde på
linje 22 C, se Figur 20. Tunnelen går i sin helhet i ulike gneiser. Første halvdel av tunnelen
ligger i berg kartlagt som pelittisk gneis, med tynne kvartsittårer, mens andre halvdel av
tunnelen ligger i det som er kartlagt som båndgneis med skarn og magnetitt lokalt.
Innenfor området markert med rød sirkel i Figur 20 ligger det gamle gruveganger der det er
tatt ut magnetitt. Det antas derfor at store deler av tunnelen ligger i båndgneis, med mulighet
for å påtreffe skarn og magnetitt.
Hele strekningen der tunnelen ligger er befart og kartlagt. De største lineamentene registrert
fra kartgrunnlag er også registrert og kartlagt på befaring.
Påhugg nord:
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Påhugget er planlagt inn i ett søkk. Det er observert berg i dagen sør for planlagt påhugg.
Terrenget stiger raskt opp til ca kote 50 som gir i underkant av 20 meters overdekning på
tunnelen.
Det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser i søkket der påhugget etableres. Det vil
bli en relativt høy tosidig forskjæring på dette påhugget.
Tunneltrase:
Det er flere kartlagte søkk og lineamenter som krysser over tunneltraseen. Minimum 4 vil
treffe begge tunneltraseene. Linja for 22 C ligger noe lavere enn linja for 22 B og vil jevnt
over ha noe bedre overdekning enn linje 22 B. Det antas at det vil treffes svelleleire i
svakhetssonene på tunnelnivå.
Det er markert en dypforvitringssone øst for tunneltraseen. Denne kan ha påvirkning på
bergkvaliteten på tunnelnivå.
Det er observert to bekker som passerer over tunnellinja.
Påhugg sør:
Påhugget for de ulike traseene vil komme på ulikt profilnummer grunnet ulik høyde på
tunnelen.
22B: Påhugget er planlagt i skånende terreng der overdekningen bratt synker til ca 16 meter
fra vegbane. Det er ett kartlagt søkk i området, og det er ikke foretatt noen
grunnundersøkelser. Påhugget er planlagt med en ca 200 meters tosidig forskjæring med
høyde opp mot 22 meter. Det er observert berg i hele dette området. Det er kanskje mulig å
flytte bergpåhugget sørover.
22C: Påhugget er plassert i ett bratt skrånende terreng der overdekningen raskt stiger til over
20 meter. Det er observert berg i området. Terrenget er bratt og det er markert ett
aktsomhetsområde for snøskred.
Tolkning:
Tunnelene er begge tegnet med relativt liten overdekning, mellom 10 -25 meter. Det er
observert bekker og små vannkulper over traseen. Det krysser flere søkk og antatte
svakhetssoner over traseen som må undersøkes nærmere til neste fase for å endelig
plassere påhugg. Det anbefales å legge tunnelen så dypt som mulig under svakhetssonene
og i nærheten av bebyggelse. Påhugget i søndre ende for alternativ 22C planlegges i bratt
terreng, det må derfor gjøres en grundigere vurdering av behov for eventuell rassikring over
og rundt påhugget. Påhugget for alternativ 22B er planlagt med en lang bergskjæring med
tidvis stor høyde. Det foreslås at tunnelen senkes for å legge påhugget på samme sted som
ved linje 22C.
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Figur 20 Kart som viser Ravnebergtunnelen. Rød sirkel rundt gruveområde.

5.2.2.3 22B – Dagstrekning Ravnebergtunnelen - Kvikshaugtunnelen (22B): Profil 87050 - 89800
På strekningen profil 87250-87650 vil det bli bro over Nidelva. På strekningen profil 8770088000 vil det være partier med bergskjæring med høyde > 10 meter. På denne strekningen
vil Nidelva ligge vest for traseen og en forhøyning (Utsikten) øst for traseen. Største
skjæringshøyde vil sannsynligvis bli på venstre side. Det er ingen aktsomhetskart for skred
på strekningen. Traseen vil krysse løsmasser som er kartlagt som hav- og fjordavsetninger.
5.2.2.4 22B – Kvikshaugtunnelen (22B): Profil 89800 - 90700
Kvikshaugtunnelen (22B), ca. 900 meter lang, vil komme gjennom jomfruelig terreng
gjennom Kvikshaug sørøst for Rykene, se Figur 17. Tunnelen vil i hovedsak bli bygget i
båndgneis grå, lokalt med skarn og magnetitt, men vil også komme inn i et område/linse med
amfibolitt. Tunnelen vil komme i det partiet med største høydeforskjell. Hele strekningen er i
dag dekket av skog/vegetasjon, løsmassene er kartlagt som bart fjell, sannsynligvis et tynt
dekke. Øst og sørvest for tunnelen/forskjæring er det kartlagt hav- og fjordavsetninger, se
geotekniske rapporter for detaljer om løsmasser. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette
planstadiet.
Påhugg nord: Påhugget vil komme i slakt stigende terreng og med forholdsvis lang
forskjæring (ca. 200 meter). Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området.
Tunneltrase: Det er minst 4 markert lineament som tunnelen vil krysse.
Terrengoverdekningen er i størrelsesorden 20-40 meter, og ut ifra lengdeprofil ser
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terrengoverdekningen ut til å være > 10m gjennom store deler av tunnelen. Det er ikke
registrert aktsomhetsområde for dypforvitring.
Påhugg sør: Påhugget vil komme i stigende terreng og med forskjæring på ca. 50 meters
lengde. Det er ingen aktsomhetskart for skred merket av i området. Rett sørvest for påhugget
er det kartlagt hav- og fjordavsetninger.

Figur 21 Kart som viser Kvikshaugtunnelen og påhuggsområder (oransje linje/utslag). Røde streker
markerer omtrentlig påhugg.

Tolkning: Påhuggene vil trolig kunne etableres greit, det er trolig at det er bergblotninger i
området, men dette må kartlegges i senere planfase samtidig som resten av geologien i
området. Det vil være lineamenter som krysser tunnelen. Om lineament som krysser
trasen/tunnelen er dypforvitret er usikkert, men det må forventes at lineamentene
representerer svakhetssoner og at det vil kreve økt sikring. Lineamenter/svakhetssoner bør
undersøkes nærmere. Det er kartlagt hav- og fjordavsetninger i nærheten, disse løsmassene
må også undersøkes nærmere, f.eks. ved grunnboringer.
5.2.2.5 22B – Dagstrekning Kvikshaugtunnelen – profil slutt: Profil 90700 – 93000
På strekningen profil 91500-91700, 92300-9350 og 92800-92950 er det partier hvor det vil bli
bergskjæringer med høyde >10 meter. På strekningen profil 91750-92000 (Lundehia) er det
sidebratt terreng hvor det er markert av aktsomhetsområde for snøskred. Rundt profil 9275093000 er det også et parti med sidebratt terreng, men det er ikke markert av
aktsomhetsområder for skred der, se Figur 19 for oversikt. Traseen er omtrent felles med
alternativ A på strekningen.
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5.2.3

Alternativ C - 11130

5.2.3.1 22C – Dagstrekning Halvorsplass – Ravnebergtunnelen: Profil 85600 - 86300
Følger delvis eksisterende E18 og går over i forskjæring til Ravnebergtunnelen. Ingen
spesielle ingeniørgeologiske problemstillinger.
5.2.3.2 22C – Ravnebergtunnelen (22C): Profil 86350 – 87200
Se kapittel 5.2.2. under alternativ 22B/22C
5.2.3.3 22C – Dagstrekning Ravnebergtunnelen - Nedenestunnelen: Profil 87250 - 87600
På denne dagstrekningen blir det bygget bru over Nidelven.
5.2.3.4 22C – Nedenestunnelen: Profil 87625 – 87980
Tunnelen er planlagt med en lengde på ca. 350 meter. Tunnelen går i sin helhet ett område
som er kartlagt som båndgneis med skarn og magnetitt lokalt. I tillegg er det kartlagt
amfibolitt tett inntil linja på østsiden. Det må påregnes at denne kan påtreffes i tunnelen.
Hele strekningen der tunnelen ligger er befart og kartlagt. De største lineamentene registrert
fra kartgrunnlag er også registrert og kartlagt på befaring. Det følger generelt mange
lineamenter parallelt med tunneltraseen.
Påhugg nord: Påhugget er planlagt i ett område hvor terrenget raskt stiger slit at tunnelen får
over 10 meters overdekning. Terrenget er skogkledt med gran, men det er observert berg i
dagen i mange områder, det antas derfor tynt løsmassedekke. Det følger søkk/lineamenter
parallelt med tunnelen fra påhugget.
Tunneltrase: Det er sterkt varierende terreng over tunneltraseen. Det følger søkk/lineamenter
parallelt med tunneltraseen hele veien som stedvis er opp mot 10 meter dype i terrenget. Det
er ikke gjennomført geotekniske grunnundersøkelser, så det er usikkert hvor dypt berget
ligger i disse søkkene. Det er observert bergblotninger jevnt over hele traseen. Det ligger
vann i søkk over traseen, så det kan antas at grunnvannstanden står høyt.
Overdekningen ligger jevnt på rundt 20 meter i senterlinje av tunnel. På grunn av de dype
søkkene parallelt med linja er det uviss bergoverdekning langs enkelte deler av tunnelen.
Påhugg sør: Det er observert en vannkulp i området der påhugget er planlagt. Terrenget
stiger slakt mot nord og påhugget må etableres der tilstrekkelig bergoverdekning er etablert.
Berget i dagen er blokkig. Det er observert tynt løsmassedekke og granskog.
Tolkning: Tunnelen er tegnet med rundt 20 meters overdekning i senterlinje. Terrenget er
sterkt varierende, med søkk parallelt med tunnellinjen. Det må gjøres en vurdering på om det
er tilstrekkelig overdekning over begge tunneltraseer. Det anbefales å legge tunnelen så dypt
som mulig for å få tilstrekkelig overdekning i hele strekningen.
Det er kjent at det er leire/omdanningssoner langs foliasjonen i båndgneisen, det kan derfor
forventes leiresoner som følger tunnelen i hele lengden som gjør tunnelen utfordrende og
drive, samt fører med seg ett større behov for tung sikring.
Det er kjent at amfibolitten i området kan være mer syredannende enn gneisene. Det bør
derfor vies ekstra oppmerksomhet til kartlegging av mulig syredannende berg i området.
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Figur 22 Kart som viser Nedenestunnelen.

5.2.3.5 22C – Nedenestunnelen – Grimstadporten: Profil 88000 – 93600
På strekningen profil 92100 – 92700 vil det blir bergskjæring med høyde > 10 meter, se Figur
23. Bergarten er på NGUs berggrunnskart kartlagt som en grovkornet granitt. På strekningen
vil ny trase rettes ut i forhold til dagens E18 og traseen vil kutte gjennom noen koller. Ca.
120m øst for ny trase ligger Huselandstjenn (ca. 55 moh.) ny trase vil komme på ca. 50
moh., altså ca. 5 meter lavere enn Huselandstjenn. Det er flere markerte lineamenter i
området, og på aktsomhetskartet for dypforvitring er det markert mulig dypforvitring med
Huselandstjenn, nord for Tjennheia og i sørligste del av strekningen. På NGUs løsmassekart
er området kartlagt som bart fjell, men i søkkene må det forventes å kunne være større
mektighet på løsmassene, og mulig dypforvitring av bergmassen. Det kan bli en
problemstilling med drenering av vann fra området ved Huselandstjenn ned i
bergskjæringen, men hovedretningen for drenering fra området ved tjernet ser ut til å være
mot SØ. Det er også et myrområde like vest for Tjennheia som traseen delvis vil kutte
gjennom, dette kan også føre til vannproblematikk. På diagonalen fra NØ til SV er det en
høyspentledning som krysser gjennom området, traseen vil komme i konflikt med denne, i
hvert fall i anleggsfasen. Det er markert aktsomhetsområde for snøskred i sørlige del av
kollen. Traseen vil kutte gjennom avmerket område og det antas at det ikke vil være
snøskredfare etter bygging av traseen, da terrenget vil være forandret. Det er en registrert
skredhendelse, sannsynligvis steinsprang/nedfall fra eksisterende skjæring, langs dagens
E18 på strekningen.
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Figur 23 Kartutsnitt over aktuelt området. Grå firkant viser skredhendelse.

5.2.3.6 22C Grimstadporten: Profil 93600 - 94150
Tunnelen Grimstadporten, ca. 550 meter lang, vil følge parallelt med dagens tunnel på E18,
se Figur 17. Tunnelen vil i sin helhet være i en grovkornet granitt. Tunneltraseen har ikke blitt
befart på dette planstadiet.
Påhugg vest: Påhugget vil komme i et raskt stigende terreng i overgangen mellom hav- og
fjordavsetninger og bart fjell. Berggrunnen er delvis dekket av vegetasjon, men det er mulig å
se bergblotninger i forbindelse med og over eksisterende vei/tunnel, det er antatt er liten
mektighet på løsmassene over påhugg/tunnelen. Terrenget over påhugget er bratt
klippeparti. Det er merket av aktsomhetsområde for snøskred ved påhugget, samt at det er
rapport skredhendelse (steinsprang).
Tunneltrase: Det er flere (minst fire) markerte lineamenter som tunnelen vil krysse. Disse
lineamentene er markerte i overflaten og det er rapportert om svelleleire i svakhetssoner i
eksisterende tunnel. Overdekningen er i størrelsesorden 20-30 meter, og ut ifra lengdeprofil
ser overdekningen ut til å stige forholdsvis raskt til > 10m, inn fra begge påhugg.
Påhugg øst: Påhugget vil komme i et slakt stigende høydedrag i overgangen mellom hav- og
fjordavsetninger og bart fjell. Berggrunnen er delvis dekket av vegetasjon, men det er mulig å
se bergblotninger i forbindelse med eksisterende vei og det er antatt er liten mektighet på
løsmassene over påhugg/tunnelen. Det er et lineament parallelt med traseen på nordsiden.
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Figur 24 Kart som viser Grimstadporten og påhuggsområder.

Tolkning: Påhuggene vil trolig kunne etableres greit, da berget er stedvis blottet ved begge
påhugg, og man har informasjon fra eksisterende tunnel. For vestre påhugg er det markert
aktsomhetsområde for snøskred og det er rapporter om nedfall av stein. Sannsynligvis er
nedfall av stein en større problemstilling enn snøskred. Tunnelen vil krysses flere markerte
lineamenter, og det vil sannsynligvis bli behov for tung sikring i forbindelse med kryssing av
disse. Det har vært problematikk med svelleleire i eksisterende tunnel og samme
problemstilling må forventes i ny tunnel. Det kan blant annet nevnes at Grimstadporten måtte
rehabiliteres for noen år tilbake grunnet mye leiremineraler på sprekker og nedfall i tunnelen
og generelt dårlig bergstabilitet. I videre arbeidet anbefales det informasjon fra eksisterende
tunnel gjennomgås og suppleres med kartlegging, med spesielt fokus på svakhetssonene.

5.3 Delområde 23
Det er foreslått både tunnel og skjæringer innenfor delstrekning 23.
5.3.1 Alternativ A - 15 150
Vegtrase A - 15 150 kommer i fra den grønne østkorridoren i fra delstrekning 22 og går helt
vest i den blå midtkorridoren i delstrekning 23. I starten av alternativ A er det overlapping
med alternativ 23C, men der alternativ A går en del lenger vest i Fjæreheia tunnelen enn det
linjene for B og C gjør. Alternativ A overlapper med alternativ C igjen ved påhugg sør til
Fjæreheia tunnelen og går i samme linje ut delområdet.
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5.3.1.1 23A – Dagstrekning Grimstadporten – Fjæreheia tunnelen: Profil 84 160 - 85 100
De første 400 m ut fra Grimstadsporten er delvis overlappende med 23 C, og har det samme
rapporterte steinspranget på eksisterende veg i tillegg til nærmere påhugget for
Grinstadporten og blir videre omtalt i 23 C samt påhugget for Grimstadporten. For resten av
dagstrekningen kommer den ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen flere
registrerte skredhendelser. Vegtraséen går stedvis på marine avsetninger og mellom to
grusavsetninger med antatt betydelig grunnvannspotensial, men ellers i bart fjell og myr samt
noe morene. Det er ikke registrert noen brønner i nærheten.
Tolking: Dagstrekningen har få ingeniørgeologiske problemstillinger sett bort i fra forskjæring
og påhugg til Grimstadporten.
5.3.1.2 23A – Fjæreheia tunnelen: Profil 85 100 – 89 650
Tunnelen Fjæreheia vil være ca. 4550 m lang og går i en bue utenfor og nord for Fjære.
Tunnelen vil i hovedsak gå i grovkornet granitt og trondhjemitt-tonalitt, gneis, med soner med
migmatitt, kvartsitt, metagabbro, og tynne soner med rombeporfyrgang. I tillegg vil tunnelen
krysse flere store og små svakhetssoner med muligheter for dyp forvitring (Figur 25 og Figur
26). På det minste er overdekningen 17 m (ca. profil 89 020) og på det meste 112 m (ca.
profil 86 600). Der er ingen registrerte brønner i nærheten av tunneltraseen og det er også
lite bebyggelse. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette planstadiet.
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Dypforvitring
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Påhugg øst

Påhugg sør

Figur 25. Kart som viser Fjæreheia tunnelen med
påhugg sør og påhugg øst.
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Figur 26. Lengdeprofil av tunnel Fjæreheia, profil 85 100 – 86 650.

Påhugg øst: Påhugget vil komme i et raskt stigende terreng i overgangen mellom morene og
bart fjell. Det er antatt at er liten mektighet på løsmassene over påhugg/tunnelen.
Sideterrenget på høyre side og over påhugget er bratt. Området for påhugget kommer ikke
innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte skredhendelser. Det blir en 100
m med fjellskjæringer over 10 m høyde før påhugget til Fjæreheia tunnelen. Dette gjelder
begge sider med omtrentlig maks høyde på 35 m i senterlinje.
Tunneltrase: I fra ca. profil 85 300 til 85 900 (600 m) krysser tunnelen en sone med flere
mulige svakhetssoner i NØ-SV og VNV-ØSØ retning som krysser hverandre med muligheter
for dyp forvitring (Figur 25). Overdekningen er 22 – 27 m, men det er usikkert hvor mye av
dette som kan være løsmasser og hvor mye er berg. I terrenget over tunnelen er det også
små tjern og myr. Tunnelen krysser en ny svakhetssone med mulighet for dypforvitring i ca.
profil 86 250 – 86 450 (200 m). Overdekning er 37 – 42 m der det også her er usikkert hvor
mye som er løsmasser og hvor mye er berg. I terrenget over tunnelen er svakhetssonen ca.
100 m brei. Ved ca. profil 87 470 – 87 600 (130 m) kommer tunnelen i spiss vinkel inn på en
svakhetssone som er ca. 100 m brei i terrengoverflaten. Her er det 22 m overdekning i
tunnelen med mulig dypforvitring og usikkert dyp av løsmasser og overdekning av berg.
Ellers er det flere små lineamenter i berggrunnen og mulige svakhetssoner og djup forvitring
som tunneltraseen enten krysser eller kommer med en spiss vinkel på. Ved den minste
overdekningen ca. profil 89 020 som er på 17 m er det også kartlagt lineament i berggrunnen
med muligheter for dypforvitring. Omtrent ved profil 87 250 og profil 88 070 er det små tjern i
nærheten av tunneltraseen.
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Påhugg sør: Påhugget til tunnelen overlapper med 23 C der de deler liknende
problemstillinger og vil dermed bli omtalt under «23C – Dømmesmoen tunnelen». For
etablering av påhugg er det planlagt 50 m med tosidigskjæring med omtrentlig makshøyde
på 20 m. Det er ikke noe særlig sidebratt terreng.
Tolking: Påhuggene vil trolig kunne etableres greit, det er trolig at det er bergblotninger i
området, men dette må kartlegges i senere planfase samtidig som resten av tunneltraseen
og geologien i området. Det bratte sideterrenget spesielt ved påhugg øst må også kartlegges
om der er skredfare fra steinsprang selv om aktsomhetskartene ikke tilsier dette. Tolkingen
av det sørlige påhugget kommer under «23C – Dømmesmoen tunnelen».
Tunnelen er lang og kompleks der den krysser flere utfordrende svakhetssoner som det i
dette planstadiet er lite informasjon om. I fra eksisterende tunneler i området er det registrert
problemer med svelleleire og en kan ikke se vekk i fra at det kan bli en problemstilling også i
denne tunnelen. I neste planfase må denne tunneltraseen kartlegges mer omfattende. Der
tunnelen krysser områdene med potensiell dypforvitring og/eller mange kryssende
svakhetssoner bør det bli gjort grunnundersøkelser som for eksempel boringer og/eller
seismikk for å blant annet avdekke løsmassetykkelsen og mulig overdekning av fjell. I flere
av sonene er det eksisterende veger som kan bli brukt som adkomstveg. Det kan
sannsynligvis forventes dårlig bergmasse i disse sonene med mulig behov for tung og
omfattende bergsikring. De forøvrige mindre lineamenter/svakhetssoner bør undersøkes
nærmere i neste planfase og de vil mest sannsynlig kreve økt sikring. I de svakhetssonene
der det er tjern og myr enten rett over tunneltrassen eller i nærheten vil det sannsynligvis
også være behov for injeksjon.
5.3.1.3 23A – Dagstrekning Fjæreheia tunnelen – profil slutt: Profil 89 650 - 91 570
Veglinjen overlapper med 23C og har samme problemstilling og tolkning. Les mer i «23C –
Dagstrekning Dømmesmoen tunnelen – profil slutt»
5.3.2 Alternativ B - 15 200
Vegtrase B - 15 200 kommer i fra den blå midtkorridoren i fra delstrekning 22 og fortsetter i
vestlig del av samme korridor også i 23. Den overlapper delvis med alternativ 23C før de går
over i mer parallelle løp frem til delområdeslutt.
5.3.2.1 23B – Dagstrekning delområdestart – Trollheitunnel: Profil 93 200 – 96 310
Vegtraseen går hovedsakelig i bart fjell, morene, myr og marine avsetninger. Omtrent ved
profil 95 200 overlapper alternativ B med alternativ C og de har samme problemstillinger her i
fra og frem til Trollheitunnel profil 96 310. Alternativ B får noe mer avstand fra det sidebratte
terrenget mot V nærme påhugget til Trollerheitunnelen i forhold til alternativ B. I fra
overlappingen med alternativ C kommer begge vegtraseene innenfor aktsomhetsområder for
snøskred og er i nærheten av andre aktsomhetsområder for skred. Dette blir videre omtalt i
delstrekning 23C «Dagstrekning Grimstadporten – Trollerheitunnelen, Profil 84 000 –
87 250». Frem til overlappingen av alternativ C er det ingen registrerte skredhendelser på
vegtraseen og den kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred. I alternativ B er det to
områder med skjæringer høyere enn 10 m. Et som er 200 m langt og tosidig med
makshøyde på 15 m i senterlinje. Den andre vegstrekningen er 225 m lang med makshøyde
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på 15 m i senterlinje og med sidebratt terreng på høyreside. Skjæringene går også igjennom
noen myrområder.
Tolking: Det vil bli behov for håndtering av overflatevann i skjæringer siden traseen krysser
myrområder og vil føre til drenering av disse våtområdene med konsekvens for fauna og
flora. Tiltakene kan bli omfattende og problemstillingen må følges opp i videre arbeid i
reguleringsplan. Skredfare fra sidebratt terreng bør få en videre utredning i en eventuell
reguleringsplan.
5.3.2.2 23B – Trollerheitunnel: Profil 96310-96450
Trollerheitunnelen er ca. 140 meter lang, se Figur 27. Tunnelen går i en bergartsgrense
mellom, Migmatitt og en Rombeporfyrgang. Påhugg i vest ligger akkurat på grensen mellom
disse to bergartene og omtrent midt på tunnelen er det også en bergartsgrense mellom disse
bergartene. Påhugg i vest er i migmatitt.
Påhugg vest: Påhugget vil begynne med ca. 18 m bergoverdekking. For påhugg vil det være
en kort skjæring. Etter påhugget vil terrenget stige raskt frem til omtrent tunnelens midt.
Akkurat ved sørvest for påhuggsområdet indikerer løsmassekart at det er et mektigere
løsmassedekke bestående av organisk materiale (torv og myr). Ved selve påhuggsområdet
vil det være bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser. Det er merket av
aktsomhetsområde for snøskred ved påhugget, men det er ikke rapportert noen
skredhendelser ved påhugget eller nærområdet. Basert på erfaring av feltarbeid i
nærområdet dekkes disse skråningene av mye vegetasjon hvilket minker risikoen for at
snøskred vil skje. Ved mye fjerning av vegetasjon i forbindelse med anlegg av påhugg vil
risikoen øke, og denne risikoen må vurderes videre i senere i senere planfase.
Tunneltrase: Det er markert 1-3 lineamenter som tunnelen vil krysse. To av disse er ved det
østre påhugget og ikke sikkert at det vil påvirke tunnelen noe særlig grad. Alle lineamentene
er kun basert på topografisk kart og relieffkart og således vet vi at de kun er i overflaten.
Hvordan disse lineamenter eventuelt utgjøre svakhetssoner og hvordan de eventuelt er
etablert ned til tunnelnivå må undersøkes videre i senere planfase. Omkring 50-150 m
nordvest for tunnelen er det også registret 2 stk. svakhetssoner fra feltobservasjoner samt
markert for lineamenter. Det er mulig at disse svakhetsoner går videre mot sør og krysser
tunnelen. Fjelloverdekningen er i størrelsesorden ca. 15-35 meter, og ut ifra lengdeprofil ser
fjelloverdekningen ut til å stige forholdsvis raskt til > 15 m for påhugg øst resp. 25 m for
påhugg vest, inn fra begge påhugg. Omtrent midt på tunnelen er det maksimal
fjelloverdekking på ca. 35 m. Det er registret bart fjell alt. ubetydelig dekke av løsmasser
langs hele tunneltrasen.
Påhugg øst: Påhugget vil begynne med ca. 11 m overdekking. Etter påhugget vil terrenget
stige raskt frem til omtrent tunnelens midt. Ved påhuggsområdet vil det være bart fjell eller
ubetydelig dekke av løsmasser. Ved dette påhugget er det ikke merket på aktsomhetskart at
det forekommet noen typer av skred.
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Figur 27 Kart som viser Trollerheitunnelen i linje B og påhuggsområder.

Tolkning: Det vil sannsynligvis ikke være noen problemer med å etablere påhuggene, da
bergoverdekningen øker raskt fra begge sider. Det er imidlertid en rombeporfyrgang som går
gjennom større delen av tunnelen. I bergartsgrensen mellom denne gang og migmatitten kan
det være behov for ekstra sikring. Bergartsgrensen i kombinasjon med at det er registret
lineamenter ved det vestre påhugget som tyder på at det kan være svakhetssoner i fjellet
her, er det trolig at det vil bli behov for ekstra sikring. Påhugget i øst er innom
utløsningsområde for snøskred i aktsomhetskart. Ved etablering av dette påhugg, med
fjerning av vegetasjon og økt helling på skråningen, må denne økte risikoen for snøskred
vurderes videre i senere i senere planfase. Om lineamentene og svakhetsonene som er
markert i Figur 27, vil utgjøre problem på tunnelnivå må også utredes videre i senere i
senere planfase.
5.3.2.3 23B – Dagstrekning Trollheitunnel - Dømmesmoen tunnelen: Profil 96 450 – 96 870
Løsmassedekket der vegtraseen er planlagt er morene, bart fjell og myr. Vegtraseen
kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte skredhendelser.
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Det blir noen skjæringer/forskjæringer høyere enn 10 m i samband med tunnelpåhugg til
begge tunnelene og blir videre omtalt der.
Tolkning: Det vil bli et behov for håndtering av overflatevann i skjæringer siden veien skjærer
igjennom en myr. Problemstillingen må følges opp i videre arbeid.
5.3.2.4 23B – Dømmesmoen tunnelen: Profil 96870-97210
Tunnelen ved Dømmesmoen er ca. 340 meter lang, se Figur 28. Denne tunnelen går i
Trondhjemitt-tonalitt, gneis. Omkring 100 m øst for denne planlagte tunnelen grenser den
tonalittiske gneisen mot Migmatitt.
Påhugg vest: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 200 m lang skjæring med høyder < 10
m. Ved påhugget er bergoverdekking omtrent 22 m. Det er ikke merket på aktsomhetskart at
det forekommet noen typer av skred.
Tunneltrase: Bergoverdekningen er i størrelsesorden 25-45 meter, med direkte god
overdekning ved begge påhuggene. En svakhetsson har blitt observert ved befaring på
tunnelens vestre side. Nært profilnummer 97000 er det også markert for en bekk. Det er
registret bart fjell alt. ubetydelig dekke av løsmasser langs tunneltrasen, bortsett fra
påhuggsområdene der det er registret tynt morenedekke.
Påhugg øst: Påhugget er plassert i en nær vertikal skjæring med omtrent 25 m overdekking.
Det er ikke merket på aktsomhetskart at det forekommet noen typer av skred.
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Figur 28 Kart som viser Dønnesmoentunnelen i linje B og påhuggsområder.

Tolkning: Det vil troligvis ikke være noe større problem ved etablering av denne tunnelen.
Det er god fjelloverdekking ved begge påhuggsområdene. Muligens kan svakhetssonen som
blitt registret ved befaring i tunnelens vestre ende kunne gå ned til tunnelnivå, og bør bli
evaluert videre i senere i senere planfase.
5.3.2.5 23B – Dagstrekning Dømmesmoen tunnelen – profil slutt: Profil 97 210 - 100 280
Løsmassedekket er morene, randmorene, breelvavsetning, marine avsetninger og noe bart
fjell. Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser på vegtraseen. Derimot er det registrert et jordskred 200 m unna senterlinje
til vegen. Dette er et gammelt skred fra 1300-talet og med omtrentlig kartplassering. Der er
skjæringer høyere enn 10 m i et 100 m langt parti som også er tosidig. Makshøyde på 20 m i
senterlinje med sidebratt terreng på høyre side. Veglinjen krysser et nedlagt massetak og
område med lite viktig grus- og pukk forekomst.
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Tolkning: De høye tosidige skjæringene må fylles opp i reguleringsplan spesielt der det er
makshøyde på 20 m i senterlinje med sidebratt terreng på høyre side som gjør at
skjæringene vil være enda høyere enn oppgitt i senterlinje.
5.3.3 Alternativ C - 15 140
Vegtrase C – 15 140 kommer i fra den grønne østkorridoren i fra delstrekning 22 og fortsetter
i den blå midtkorridoren i delstrekning 23. Alternativ A og C overlapper helt i starten av
delstrekningen og på slutten ved Dømmesmoen der de går i samme linje ut delområdet.
5.3.3.1 23C - Dagstrekning Grimstadporten – Trollerheitunnelen: Profil 84 000 – 87 250
Traséen går stedvis på marine avsetninger, men ellers i bart fjell og myr samt noe morene.
Det er et myrområde med små tjern rundt profil 85 700 og vegen er her planlagt i tosidig
skjæring. På strekningen er det rapportert om en skredhendelse av steinsprang ned på
eksisterende veg ved profil 84 400, men også nærmere påhugget for Grinstadporten. I
området rundt profil 86 000 og videre 600 m kommer vegen innenfor aktsomhetskart for
snøskred, der det også noe utenfor veglinjen er aktsomhetsområde for jord- og flomskred
samt steinsprang. Er to områder med skjæringer høyere enn 10 m. Et som er 500 m langt og
tosidig med makshøyde på 40 m i senterlinje, med også sidebratt terrenget mot NV spesielt
ved profil 86 500. Den andre vegstrekningen med høye skjæringer er 300 m langt med
makshøyde på 25 m i senterlinje, med også sidebratt terreng. Nærmere mot påhugg til
Trollerheitunnelen kommer det sidebratt terreng mot V ved profil 78 000 og en eventuell
skredfare blir omtalt ved påhugget til Trollerheitunnelen.
Tolking: Det vil bli et stort behov for håndtering av overflatevann i skjæringer siden veien
krysser tjern og myr og vil føre til drenering av disse våtområdene. Tiltakene vil sannsynligvis
bli omfattende og problemstillingen må følges opp i videre arbeid. Skredfare fra sidebratt
terreng bør få en videre utredning i en eventuell reguleringsplan.
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Myr og tjern

Figur 29. Kart som viser dagstrekning Grimstadporten – Trollerheitunnelen, profil 84 000 – 87250.

5.3.3.2 23C – Trollerheitunnel: Profil 87250-87370
Trollerheitunnelen ca. 120 m lang, se Figur 30Figur 28. Tunnelen går i en grense mellom to
bergarter, Migmatitt og en Rombeporfyrgang. Påhugg vest har sin senterlinje midt på
rompeprofyrgangen. Rombeporfyrgangen går langsmed hele tunnelstrekingen i sør-nordlig
retting. Tunnelstrekkingen utgjøre omtrent Rombeporfyrgang halvparten av bergmassen.
Påhugg i Øst består mestedels av Migmatitt.
Påhugg vest: Påhugget vil begynne med ca. 26 m bergoverdekking. Før påhugget vil det
være en skjæring på vestre siden, ca. 175 m lang, med høyder mellom ca. 20-30 m. Nordnordøst om påhugget er det markert mektigere løsmassedekke bestående av organisk
materiale (torv og myr). Ved dette påhugget er det ikke merket på aktsomhetskart at det
forekommet noen typer av skred.
Tunneltrase: Det er markert 2 stk. lineamenter som tunnelen vil krysse. Disse lineamentene
er kun basert på topografisk kart og relieffkart og således vet vi at de kun er i overflaten.
Hvordan disse lineamenter eventuelt utgjøre svakhetssoner og hvordan de eventuelt er
etablert ned til tunnelnivå må undersøkes videre på i senere planfase. Omkring 100-200 m
nordvest for tunnelen er det også registret 2 stk. svakhetssoner. Det er mulig at disse
svakhesoner går videre mot søt og krysser tunnelen. Bergoverdekningen er i
størrelsesorden ca. 15-35 meter. Omtrent midt på tunnelen er det maksimal fjelloverdekking
på ca. 32 m.
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Påhugg øst: Påhugget vil begynne med ca. 18 m bergoverdekking. Ved påhuggsområdet vil
det være bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser, men rett før påhugg er det markert
mektigere løsmassedekke bestående av organisk materiale (torv og myr). Det er merket av
aktsomhetsområde for snøskred ved påhugget, men det er ikke rapportert noen
skredhendelser ved påhugget eller nærområdet. Basert på erfaring av feltarbeid i
nærområdet dekkes disse skråningene av mye vegetasjon hvilket minker risikoen for at
snøskred vil skje. Ved mye fjerning av vegetasjon i forbindelse med anlegg av påhugg vil
risikoen øke, og denne risikoen må vurderes videre i senere i senere planfase.

Figur 30 Kart som viser Trollerheitunnelen i linje C og påhuggsområder.

Tolkning: Det vil sannsynligvis ikke være noen problemer med å etablere påhuggene, da
bergoverdekningen øker raskt fra begge sider. Det er imidlertid en rombeporfyrgang som går
gjennom større delen av tunnelen. I bergartsgrensen mellom denne gang og migmatitten kan
det være behov for ekstra sikring. Påhugget i øst er innom utløsningsområde for snøskred i
aktsomhetskart. Ved etablering av dette påhugg, med fjerning av vegetasjon og økt helling
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på skråningen, må denne økte risikoen for snøskred vurderes videre i senere i senere
planfase.
5.3.3.3 23C – Dagstrekning Trollheiertunnel - Dømmesmoen tunnelen: Profil 87 370 – 87 770
Skjæringen krysser to små tjern (Figur 30). Der er skjæringer høyere enn 10 m i et 180 m
langt parti som også er tosidig. Makshøyde på 25 m i senterlinje uten sidebratt terreng.
Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser. Løsmassedekket er morene og bart fjell.
Tolkning: Det vil bli et stort behov for håndtering av overflatevann i skjæringer siden veien
krysser to tjern og disse tjernene vil dermed bli drenert med konsekvens for flora og fauna.
Tiltakene vil sannsynligvis bli omfattende og problemstillingen må følges opp i videre arbeid.
5.3.3.4 23C – Dømmesmoen tunnelen: Profil 87770-89200
Dømmesmoentunnelen er ca. 1430 m lang, se Figur 31. Denne tunnelen går hovedsakelige i
Trondhjemitt-tonalitt, gneis. Mot tunnelens søndre deler er det noe innslag av fin til
middelskornet granitt.
Påhugg vest: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 250 m lang skjæring med
hovedsakelige lave høyder mellom ca. 5-10 m. De siste 25 m før skjæringen har høyder på
omkring 15-25 m. Ved påhugg er det markert for tynn morene og avsmeltingsmorene. Ikke
langt fra påhuggsområdet er markert bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser. Det er
ikke merket på aktsomhetskart at det forekommet noen typer av skred.
Tunneltrase: Det er relativ god overdekking over hele tunnelstrekingen. Ved begge
påhuggene er det omtrent 20 m overdekking som stiger raskt fra begge sider til overdekking
på ca. 55-65 m. I midten av tunneltrasen, mellom ca. profilnummer 88250-88600 er det
overdekking på omtrent 15-20 m. I dette området er det også markert 5-6 lineamenter som
tyder på mulige svakhetssoner, hvilke bør utredes videre i senere planfase. Omtrent ved
profilnummer 88790 er det et dalsøkk med 35 overdekking. Dette dalsøkk kan muligens
utgjøre en svakhetssone som bør utredes videre i senere planfase. Over tunneltrasen er det
ulike typer av morene bla. tynn morene, randmorene og avsmeltingsmorene men også litt
marin strandavsetning, breelvavsetning. Siste 150 m i sør er det en del bart fjell eller
ubetydelig dekke av løsmasser.
Påhugg øst: Før påhugget er det en kort skjæring. Ved selve påhugget vil det være omtrent
20 m overdekking. Ved dette påhugget er det en bergartsgrense mellom migmatitt og
tonalittisk gneis. Ved påhuggsområdet vil det være bart fjell eller ubetydelig dekke av
løsmasser. Det er ikke merket på aktsomhetskart at det forekommet noen typer av skred.
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Figur 31 Kart som viser Dømmesmoentunnelen i linje C og påhuggsområder.

Tolkning: Det vil sannsynligvis ikke være noen problemer med å etablere påhuggene, da
bergoverdekningen øker raskt fra begge sider. Berggrunnen er hovedsakelige den samme
over hele tunnelstrekkingen, hvilket er gunstig for tunneldriving. De lineamentene som er
markert i tunnelens sentrale deler, samt dalsøkket ved ca. profilnummer 88790 må utredes
videre i senere planfase.
5.3.3.5 23C – Dagstrekning Dømmesmoen tunnelen – profil slutt: Profil 89 200 – 91 130
Løsmassedekket er marin avsetning og noe bart fjell. Vegtraseen kommer ikke innenfor
aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte skredhendelser. Ingen fjellskjæringer
over 10 m.
Tolking: Dagstrekningen har få ingeniørgeologiske problemstillinger.
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5.3.4 Alternativ D - 16 010
Vegtrase D – 16 010 kommer i fra den blå midtkorridoren i fra delstrekning 22 og fortsetter i
østlig del av samme korridor også i 23. Alternativ D skiller seg gradvis i fra Alternativ B og G i
starten av delområde, før linja etter hvert går sammen med alternativ E ved Spedalen og går
parallelt med dagens E18.
5.3.4.1 23D – Dagstrekning delområdestart – Bieheia tunnel: Profil 92 670 – 96 370
Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser. Løsmassedekket er bart fjell, marine avsetninger, morene, randmorene og
noe myr. Det er ikke registrert noen grunnvannsbrønner eller grus- og pukkområder i
vegtraseen. Der er flere korte tosidige skjæringer høyere enn 10 m. De korte skjæringene
har en lengde mellom 50 – 200 m der makshøyden i senterlinjen er mellom 14 – 25 m med
noen få sidebratte terreng.
Tolking: Det vil bli behov for håndtering og tiltak av overflatevann i siden traseen krysser
noen myrområder og områdene kan bli drenert. Problemstillingen må følges opp i videre
arbeid i reguleringsplan.
5.3.4.2 23D- Frivoll tunnel: Profil 96370-98495
Frivolltunnelen er ca. 2125 meter lang, se Figur 32. Det er planlagt at denne tunnel består av
to stk. bergtunneler ved vadere ende og lenkes sammen med en tunnel som går i løsmasser
i midten av tunnelstrekkingen. Berggrunnen langs denne tunnelstrekkingen vil hovedsakelige
gå imellom fin- til middelskornet granitt. I sør forekommer også migmatitt. Det er registret bart
fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser på deler av tunneltrasen, dette spesielt ved kollarne
i nord og sør med påhuggsområder. I de sentrale delene av tunneltrasen er det registret
både tykt dekke av hav- og fjordavsetning samt Marin strandavsetting.
Påhugg vest: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 300 m lange skjæringer med høyder
på < 10 m bortsett fra noen meter rett før påhugg der terrenget øker litt. Ved påhugg vil det
være ca. 10-15 m overdekking. Det er ikke merket på aktsomhetskart at det forekommet
noen typer av skred ved dette påhugg.
Tunneltrase: Terrengverdekking til tunnelnivå varierer mye over trassen. I den østre delen
ved Bieheia er det det god terrengoverdekking mellom profilnummer 97200-98000. Mellom
profilnummer ca. 98000-98500 er terrengoverdekkingen liten, ca. 5-10 m. Mellom ca.
profilnummer 98500- 99320 er det mye varierende terrengoverdekking mellom ca. 10-30 m.
Langs denne del av strekkingen er det bergkoller som går opp i dagen, men mellom er det
boligområde med troligvis antropogene løsmasser. Det er ukjent dybde av løsmasser langs
hele strekningen bortsett fra hvor det er registret fjell i dagen. Tunneltrasen krysses av 4 stk.
lineamenter. Det er noen tegn til at lineamentene som krysser trasen/tunnelen er dypforvitret,
så det må forventes at lineamentene kan representere svakhetssoner og at det vil krevere
økt sikring.
Påhugg øst: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 200 m lange skjæringer med høyder på
< 10 m bortsett fra ca. 20-30 m før påhugg der terrenget øker opp til 20 m. Ved påhugg er
det ca. 15 m overdekking. Det er ikke merket på aktsomhetskart at det forekommet noen
typer av skred ved dette påhugg.
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Figur 32 Kart som viser Frivolltunnelen i linje D og påhuggsområder.

Tolkning: Terrengoverdekking varierer mye over denne strekkingen og det er mye usikkerhet
omkring eventuelle svakhetssoner og forvitringssoner. Det må vurderes i senere planfaser
avgrensning mellom bergtunnelene og de sentrale delene der det er tenkt tunnel i løsmasser.
Cut and Cover vil troligvis være den metoden som velges for tunnelen under jordene.
Endelig vurderingen ang. drivingsmetode og videre undersøkelser av løsmasserne i området
må vurderes av fagområdet geoteknikk i neste planfase. Det må også vurderes om
lineamentene over tunneltrasen er dypforvitret. Det må imidlertid forventes at lineamentene
representerer svakhetssoner og at det vil krevere økt sikring. Lineamenter/svakhetssoner bør
undersøkes nærmere med geofysiske metoder og eventuelt kjernboring i senere planfase.

Side 49 av 64

Temarapport Ingeniørgeologi - KU

5.3.4.3 23D – Dagstrekning Frivoll tunnel – profil slutt: Profil 98 500 – 98 950
Vegstrekningen går sammen med alternativ E. Løsmassedekket er marin avsetning og noe
bart fjell. Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen
registrerte skredhendelser. Ingen fjellskjæringer over 10 m.
Tolking: Dagstrekningen har få ingeniørgeologiske problemstillinger.
5.3.5 Alternativ E – 11 150
Vegtrase E – 11 050 kommer i fra den grønne østkorridoren i fra delstrekning 22 og fortsetter
i den blå midtkorridoren i delstrekning 23. Alternativ E overlapper eller går parallelt med
alternativ F. Ved Spedalen går alternativ E og D sammen og går parallelt med dagens E18.
5.3.5.1 23E – Dagstrekning Grimstadporten tunnel – Frivoll tunnel: Profil 94 150 – 97 200
Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser, bortsett fra aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang ved
Grimstadport tunnelen omtalt i «22C Grimstadporten» og «23C - Dagstrekning
Grimstadporten – Trollerheitunnelen». Løsmassedekket er marine avsetninger, bart fjell,
morene, randmorene, breelvavsetning og noe myr. Traseen krysser grusressurser med
sikker og usikker avgrensning. Det er ikke registrert noen grunnvannsbrønner i vegtraseen.
Der er flere korte skjæringer høyere enn 10 m. De korte skjæringene har en lengde mellom
75 – 350 m der makshøyden i senterlinjen er mellom 15 – 17 m uten sidebratt terreng. Disse
skjæringene er både tosidig og enkeltside. En noe lengre og høyre skjæring på 300 m har en
senterlinje makshøyde på 27 m og sidebratt terreng.
Tolking: De høye skjæringene må fylles opp i reguleringsplan spesielt der det er makshøyde
på 27 m i senterlinje med sidebratt terreng som gjør at skjæringene vil være enda høyere
enn oppgitt i senterlinje. Verdien av grusressursene bør også følges opp i reguleringsplan.
5.3.5.2 23E -Frivoll tunnel -Profil 97200-99320
Frivoll tunnelen på linje E er lik Frivoll tunnel på linje D, se kap. 5.3.4 23D- Frivoll tunnel.
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Figur 33 Kart som viser Frivolltunnelen i linje E og påhuggsområder.

5.3.5.3 23E – Dagstrekning Frivoll tunnel – profil slutt: Profil 99 320 – 99 780
Veglinjen overlapper med 23D og har samme problemstilling og tolkning. Les mer i «23D –
Dagstrekning Frivoll tunnel – profil slutt.»

5.3.6 Alternativ F - 11 100
Vegtrase F – 11 100 kommer i fra den grønne østkorridoren i fra delstrekning 22 og fortsetter
i den blå midtkorridoren i delstrekning 23. Alternativ F overlapper eller går parallelt med
alternativ E.
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5.3.6.1 23F -Grimstadporten tunnel -Profil 93610-94200
Tunnelen Grimstadporten, ca. 590 meter lang, se Figur 34. Denne tunnelen har lik plassering
med Grimstadporten, 22C: Profil 93600-94150, jf. Kap. 5.2.3.

Figur 34 Kart som viser tunnel ved Grimstadporten i linje F og påhuggsområder.

5.3.6.2 23F – Dagstrekning Grimstadporten tunnel – Bieheia tunnel: Profil 94 200 – 97 550
Vegtraseen går i tilnærmet samme linje som alternativ E eller parallelt tett på. Stort sett har
de de samme forholdene som i «23E – Dagstrekning Grimstadporten tunnel – Frivoll tunnel».
Den største forskjellen er at alternativ F er noe hevet i forhold til E og går inn som tunnel ved
Bieheia fremfor Frivoll og dagstrekningen blir derfor noe lengre. Skjæringene varerier derfor
noe. Der er flere skjæringer høyere enn 10 m. De skjæringene har en lengde mellom 75 –
200 m der makshøyden i senterlinjen er mellom 15 – 22 m med noe sidebratt terreng. Disse
skjæringene er både tosidig og enkeltside.
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Tolking: De høye skjæringene må følges opp i reguleringsplan spesielt der det er makshøyde
på 22 m i senterlinje med sidebratt terreng som gjør at skjæringene vil være enda høyere
enn oppgitt i senterlinje. Verdien av grusressursene bør også følges opp i reguleringsplan.
5.3.6.3 23F -Bieheia tunnel -Profil 97550-97800
Biaheiatunnelen er omtrent 250 m lang, se Figur 35. Berggrunnen langs denne
tunnelstrekkingen varierer mellom fin- til middelskornet granitt og båndgneis. Fra befaring er
det notert at gneisen er stedvis er mer migmatittisk, rosa mer og opptrer i grovkornede
ganger i den grå noe mere finkorna gneisen. Foliasjonsretning går omtrent parallelt med
tunnelen. Langs de sentrale delene av tunneltrassen er sprekker målt inn med fallretting ca.
70°-80°, 75° graders fall. Det er registret bart fjell alt. ubetydelig dekke av løsmasser langs
hele tunneltrasen.
Påhugg vest: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 150 m lang skjæring med høyder på
ca. 10-25 m. Ved dette påhugg er berggrunnen båndgneis lokalt med skarn og magnetitt.
Ved dette påhugg er det mange bergblottinger. Det er ikke merket på aktsomhetskart at det
forekommer noen typer av skred ved dette påhugg.
Tunneltrase: Overdekningen er i størrelsesorden ca. 10-20 meter. Det har ikke blitt notert
noen svakhetssoner ved befaring. Tunnelen krysser heller ikke noen lineamenter.
Påhugg øst: Før påhuggsområdet vil det være en ca. 350 m lang skjæring med høyder < 11
m. Bergart ved dette påhugg er granitt, fin- til middelskornet. Det er ikke merket på
aktsomhetskart at det forekommet noen typer av skred ved dette påhugg.
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Figur 35 Kart som viser Bieheiatunnelen i linje F og påhuggsområder.

Tolkning: Bergmassen vurderes som god kvalitet for tunneldriving. Bergmassen er relativt
homogen med variasjon mellom granitt og båndgneis. Påhuggene vil trolig kunne etableres
greit, basert på vurdering fra felt. Området er bebygd, og flere hus vil måtte eksproprieres
dersom dette alternativet blir valgt.
5.3.6.4 23F – Dagstrekning Bieheia tunnel – profil slutt: Profil 97 800 – 99 810
På slutten går vegstrekningen sammen med alternativ E og D. Løsmassedekket er marin
avsetning og bart fjell. Det er ikke registrert noen grunnvannsbrønner eller grus- og
pukkområder i vegtraseen. Vegstrekningen kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred,
men der er registrert et steinsprang (2011, SVV) på dagens E18 parallelt med vegtraseen.
Ingen fjellskjæringer over 10 m.
Tolking: Steinspranget blir tolket til å være nedfall av stein ifra nærliggende vegskjæring da
det er lite med naturlig bratte skrenter i området. Ved tilstrekkelig sikring av skjæringer for ny
veglinje vil ikke dette utgjøre noe stort problem. Dagstrekningen har få ingeniørgeologiske
problemstillinger.
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6

BERGSKJÆRINGER

Terrenget i delstrekningene er typisk for Sørlandet med koller og mange dype søkk og
bergknauser. Veglinjen kutter igjennom dette terrenget og det vil derfor etableres mange
bergskjæringer langs veilinjen. Noen av bergskjæringene har høyde opp mot nærmere 40
meter.
Ettersom strekningen er lang og veglinjer ikke er landet, har det ikke blitt gjort en detaljert
vurdering av hver enkelt skjæring på dette plannivået. Under de ulike delstrekningene i
kapittel Beskrivelse og vurdering av Korridorer er det blitt gjort en kort beskrivelse av
skjæringer over 10 meter med en vurdering av enkelte skjæringsstrekninger som er sett på
som mulig problematiske. Skjæringshøyden blir ofte omtalt med makshøyde i senterlinje. I
hellende terreng vil dette tallet ofte være et underestimat av skjæringene sin makshøyde i
sidene, siden det kommer an på hvordan de skjærer inn i det omliggende terrenget.
I følge håndbok N200 SVV, 2018 [2] skal utformingen av bergskjæringer tilpasses geologiske
forhold samt grunnvann og landskap. Det er et krav at bergskjæringer skal etableres slik at
det ikke er fare for nedfall av is og stein på veg. I tillegg skal skjæringene etableres slik at
man unngår rensk og annen sikring av bergskjæringene de første 20 årene. Dette gjelder
også for sikring av løsmasser på skjæringstopp.
Etter håndbok N200 SVV, 2018 [2] skal skjæringer utformes med fanggrøft som illustrert i
Figur 36 og dimensjonert etter Figur 37.

Figur 36: Illustrasjon av skjæring med fanggrøft. [2]
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Figur 37: Dimensjonering av fanggrøft med bakgrunn i høyde og helning på bergskjæring. [2]

Foliasjonen i bergartene er gjennomgående steil, med en generell fallvinkel på 65 – 90
grader. Det anbefales at skjæringer der dette er tilfelle så godt som mulig legges langs
foliasjonen i den siden av vegen der dette er mulig for å minke sikringsomfanget i disse. Stort
sett gjelder dette i vestre side av vegen. Dette fører igjen til ett noe øket sikringsbehov i østre
side av vegen.
Når bergskjæringer er planlagt til å være høyere enn 20 m bør det vurderes å etablere paller
eller avsatser i skjæringen. Bredden på avsatsene bør være i størrelsesorden 4-6 meter
dype. Dette vil bedre stabiliteten av skjæringsveggen og redusere sikringsomfanget.
Alternativ må man ta høyde for omfattende sikringsbehov, i form av steinsprangnett, isnett,
sprøytebetong, bolter, bergbånd og annen bergsikring. Der bergskjæringene går igjennom
tjern, myr, bekk og andre vårområder kan en forvente tiltak for håndtering av overflatevann
med mulig problematikk for isdannelse. Dette er problemstillinger som må følges opp i
reguleringsplan og det samme gjelder prosjektering av sikring når endelig trasevalg er gjort.
Langs noen av disse høye skjæringene vil det være skredfare fra overliggende terreng.
Sidebratt terreng blir i dette tilfellet definert som terrenghellinger over 30° og er noe som kan
bi betydelige mer kostnader til sikring. Noen videre vurdering av skredfare blir ikke vurdert i
dette kapittelet, og problemstillingen detaljeres i reguleringsplan. Ved skredfare fra
overliggende terreng kan det være nødvendig med sikringstiltak i overliggende/side-terreng
og ved skjæringstopp som f.eks. etablering av steinspranggjerder og sognemur.
Se for øvrig krav i håndbok N200 SVV, 2018 [2] for krav vedrørende utforming, uttak av
skjæringer, rensk og sikring samt kontroll og dokumentasjon i forbindelse med skjæringer i
berg.
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ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER

Rapporten er skrevet med bakgrunn i skrivebords-/kartstudier og enkelte feltbefaringer. Det
er gjort en vurdering rundt gjennomførbarheten til de ulike strekningene med tanke på
ingeniørgeologiske problemstillinger.
Det vil trolig påtreffes syredannende berg i forbindelse med berguttak innenfor området. Det
anbefales at det gjøres en grundig vurdering rundt omfanget av dette ved neste planfase.
Flere av tunnellinjene ligger i dag grunt, med liten overdekning. Det er varierende terreng i
området som gjør at terrengoverdekningen/bergoverdekningen på foreslåtte tunneler er
sterkt varierende. Det anbefales generelt at alle tunneler legges så dypt som mulig (for disse
linjene) for å komme under søkk og svakhetssoner. Det anbefales en supplerende
gjennomgang av tunnellinjene etter at pågående grunnundersøkelser er gjennomført.
Foliasjonen i området har jevn retning NØ – SV. Det er kjent at det finnes leiromvandling og
leiromvandlede soner langs med foliasjonen i disse bergartene. Dette bør en være
oppmerksom på ved videre planlegging.
Fjæreheia tunnel (linje 23A) er utfordrende og passerer gjennom flere store svakhetssoner
som også er markert som sannsynlig dypforvitrede soner. For denne tunnelen er det ikke
gjennomført nok grunnundersøkelser i denne fasen til å si om denne er gjennomførbar,
eventuelt hvor fordyrende det vil være å drive gjennom disse svakhetssonene. Det anbefales
derfor at det gjennomføres flere grunnundersøkelser i dette området før denne linjen
eventuelt tas med videre. Det skal gjennomføres fjellkontrollboringer i enkelte av disse
sonene vinteren 2019. Det anbefales at disse vurderes nøye.
Eventuelle forskjæringer på Fjæreheia tunnel vil skjære gjennom ett større våtmarksområde.
Dette er samme skjæringer som er planlagt for linje 23C - Dagstrekning Grimstadporten –
Trollerheitunnelen. Dette vil være problematisk med tanke på drenering av området, samt
vannhåndtering ned over skjæringer og inn i tunnel. Ytre miljø må også vurdere denne linjen
med tanke på sårbarhet i dette våtmarksområdet. Sett fra ing.geologi anbefales det ikke å gå
videre med denne linjen slik den ligger nå.
Frivoll tunnelen, delområde 23D og E, er per dagens dato planlagt som en kombinert tunnel
drevet i berg og i overgravd kulvert. Det er stor usikkerhet rundt avgrensing mellom
bergtunnelene og den sentrale delen med tunnel i kulvert i løsmasser. Det er heller ikke kjent
mektighet eller hvilken løsmassetype som er i de sentrale delene av området. Endelige
bergpåhugg og lengde på kulvert i løsmasse må tas etter at grunnundersøkelsene er
gjennomført og vurderes videre i senere planfase. Kulverten i løsmasser vi trolig måtte
etableres i en åpen byggegrop. Her kreves det tett samråd med fagområde geoteknikk for å
vurdere om dette er en gjennomførbar løsning. Uten svar på pågående grunnundersøkelser
er det ikke mulig å si om dette er en gjennomførbar løsning.
Enkelte av tunnelene er planlagt inn i og under større boligfelt. Det blir erfaringsmessig
betydelig økte kostnader med slike tunneler enn for tunneler utenfor bebygde områder. Dette
gjelder både økte krav til tetting/injeksjon, økte portallengder grunnet støy og ofte krav om å
forlenge tunnelen/endre påhuggsplasseringer etc for mest mulig for å forhindre konflikt med
beboere og bygg. Det anbefales derfor at det bestrebes å flytte linjer utenfor de mest
konfliktfylte og urbane områdene
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Se for øvrig krav til geologisk rapport til reguleringsplan i håndbok N500 og N200, som skal
svares ut ved neste fase.
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VEDLEGG

Vedlegg 1: Rosettplott og konturplott fra gjennomførte sprekkemålinger innenfor korridorene

Side 60 av 64

Temarapport Ingeniørgeologi - KU

VEDLEGG 1
Rosettplott og konturplott fra gjennomførte sprekkemålinger innenfor
korridorene
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Nedenestunnelen, Delområde 22 veilinje 111 30, B: Profil 87625 – 87980

Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved Nidelven er representativ for Nedenestunnelen på veilinje
111 30 B i område 22.

Innmålte sprekker, vist i konturplott, fra felt ved Nidelven er representativ for Nedenestunnelen på veilinje
111 30 B i område 22.
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Trollerheitunnel: 23 B Profil 96310-96450 og 23C Profil 87250-87370 23B samt
Dømmesmoen tunnelen: 23 B Profil 96870-97210– Dømmesmoen tunnelen: 23C
Profil 87770-89200

Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved Dømmensmoenområdet er relativt representativ for begge
Trollerheitunnelene og begge Dømmesmopentunnelene på alternativ B og C i område 23.

Innmålte sprekker, vist i konturtplott, fra felt ved Dømmensmoenområdet er relativt representativ for
begge Trollerheitunnelene og begge Dømmesmopentunnelene på alternativ B og C i område 23.
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23F -Bieheia tunnel -Profil 97550-97800 samt nordre delene av begge Frivoll
tunnelene, 23D Profil 96370-98495 og 23E - Profil 97200-99320

Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved Bieheia er representativ for Bieheia tunnelen på alternativ
23F i område 23. Disse sprekkemålingene er også representativ for begge Frivoll tunnelene alternativ D
og E i område 23.

Innmålte sprekker, vist i konturplott, fra felt ved Bieheia er representativ for Bieheia tunneln på alternativ
23F i område 23. Disse sprekkemålingene er også representativ for begge Frivoll tunnelene alternativ D
og E i område 23.
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Sammendrag
Denne ingeniørgeologiske rapporten er skrevet som et første grunnlag i forbindelse med
utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Dørdal - Tvedestrand. Det ligger til grunn to
korridorer. Innenfor korridorene er det 5 delstrekninger (1-5), og innenfor hver delstrekning
ligger det ulike vegalternativer.
Innenfor alle valgalternativene ligger det inne høye skjæringer >30 meter, og innenfor noen
av vegstrekningene ligger det tunnelalternativer. Vegen skal bygges som 4-feltsvei med
skiltet hastighet 110 km/t.
Vegtraseene grå hovedsakelig i områder med bart berg, eller tynt løsmassedekke over berg.
Grunnundersøkelser er under gjennomføring våren 2019, og vil bli rapportert etter at denne
rapporten er skrevet. Berggrunnen innenfor korridorene er vekslende med ulike typer gneis,
amfibolitt, granitt og kvartsitt. Bergartene i området er av erfaring lett utsatt for leiromvandling
og det er kjent at det finnes syredannende bergarter i området. Dette er problemstillinger
som det er viktig å ha med seg til neste planfase.
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1. INNLEDNING
E18 mellom Dørdal og Grimstad skal bygges ut til 4-felts motorvei for å bedre
trafikkavviklingen, redusere antall ulykker og redusere miljøproblemene for randbebyggelsen
langs dagens E18. Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet KDP Dørdal –
Grimstad.
Strekningen som skal bygges går fra Dørdal til Tvedestrand og videre mellom Arendal og
Grimstad. Strekningen i tunnel er foreløpig usikker og høyde og lengde av skjæringene er
ikke sikre. Ny E18 mellom Dørdal og Grimstad skal ha samme motorveistandard som de to
tilstøtende deler av E18, med gjennomgående fire kjørefelt og skiltet hastighet 110km/t. I
følge Nye Veiers «Silingsrapport» er E18 mellom Dørdal og Tvedestrand planlagt med en
gjennomsnittlig ÅDT på 7000 – 10000. Oversiktskart over traseen kan ses i figur 1 under.
Denne rapporten omhandles den delen av vegstrekningen som går mellom Dørdal og
Tvedestrand, som er den nordligste delen av traseen.

Figur 1 Oversikt over korridor for ny vegtrase fra Dørdal til Tvedestrand.

Denne rapporten skal danne det geologiske grunnlaget for valg av korridor for ny 4 felts E18
mellom Dørdal og Tvedestrand. Tunnelene og skjæringen omtalt kan utgå i sin helhet eller bli
lenger eller kortere. Rapporten er forsøkt utarbeidet i henhold til håndbok N500 Vegtunneler,
2016 [1] og N200 Vegbygging, 2018 [2], Grunnet stort omfang av linjer er det gjort
tilpasninger til håndbokkrav, og det er lagt vekt på generell beskrivelse av korridorer, samt en
kortere gjennomgang av skjæringer og tunneler på de ulike linjene i kapittel 5.
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Rapporten er av ren orienterende karakter basert på forundersøkelser og tolkninger.
1.1
Trasevalg, linjeføring, standardvalg og tunneltverrsnitt.
Alle tunneler skal bygges som toløps tunneler.
Tunnelene dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens håndbok N500, november 2016.
Tunnelene ligger i klasse E med en ÅDT på mellom 12 000 og 50 000, med
dimensjonerende hastighet på 110 km/t. Tunnelprofilet blir etter håndboken T 10.5.
Tunnelklasse E gir krav om havarinisje hver 500 m samt tverrforbindelse mellom løpene hver
250 m.
Strekningen vil også bygges med flere skjæringer med høyde over 10 meter. Generell
utforming av skjæringer skal være etter krav i Håndbok N200 Vegbygging [2].
Minimumsdybde og bredde på fanggrøft skal dimensjoneres i henhold til håndbokkrav og er
avhengig av skjæringens høyde og helning. Helling og utforming på bergskjæringer skal
tilpasses forhold som geologi, grunnvann og landskap, der bergskjæringer bør utformes som
nær vertikale skjæringer.
1.2
Geoteknisk kategori
I henhold til Eurokode 7 skal alle prosjekter som innebærer geoteknisk og ingeniørgeologisk
prosjektering settes i en geoteknisk kategori.
Norsk bergmekanikkgruppe har utarbeidet egen veileder for bruk av eurokode 7 til
ingeniørgeologisk prosjektering. Denne sammen med Statens vegvesens håndbok N500 sier
at alle vegtunnelprosjekter skal ligge i geoteknisk kategori 3. Ingen deler av vegtunneler skal
klassifiseres som geoteknisk kategori 1.
I håndbok N200 står det at alle vegskjæringer over 10 meters høyde skal settes i geoteknisk
kategori 3.
I klassifiseringen er det åpnet for å variere prosjekteringsklassen innenfor ulike faser av
prosjektet.
Registreringer og vurderinger i denne rapporten er gjort om ulike mulige tunnelkorridorer og
mulig skjæringslengder og høyder, samt om generell geologi og eventuell skredfare i
området. Det er ikke utført konkrete prosjekteringsarbeider. Rapporten settes derfor i
geoteknisk kategori 2 i denne fasen.
I reguleringsplanfasen og videre prosjektering skal store deler av prosjektet settes i
geoteknisk kategori 3 og underlegges uavhengig kontroll. Se tabell 1 og 2.

Tabell 1 Sammenheng mellom geoteknisk kategori og kontrollklasse
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Tabell 2 Oversikt over kontrollregimet som medfølger ulike kontrollklasser.

Side 7 av 58

Temarapport Ingeniørgeologi - KU

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER
2.1
-

Grunnlagsmateriale
Håndbok N200, Vegbygging, Statens vegvesen, 2018 [2]
Håndbok N500, Statens vegvesen, 2016 [1]
Håndbok V520 Tunnelveilederen, Statens vegvesen, 2016 [3]
Berggrunnsgeologisk kart 1:250 000 [4]
Kvartærgeologisk kart 1:50 000 [5]
Topografiske kart [6]
Høydedata [7]
Granada - grunnvannsdatabasen [8]
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler.
NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler
basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
NVE-atlas (skredhendelser, aktsomhetskart) [9]
B-tegninger under utarbeidelse av Rambøll
E18 Dørdal – Grimstad, Silingsrapport, vedlegg til planprogram, DOK-B002, Nye
Veier

2.2
Utførte grunnundersøkelser
Til denne fasen er det gjennomført grunnundersøkelser for tunnelene på strekningen i form
av:
- Ingeniørgeologisk kartlegging
Det er ikke utført geofysiske undersøkelser eller kjerneboringer.
2.2.1 Ingeniørgeologisk kartlegging
Det er gjennomført geologisk kartlegging innenfor flere deler av de foreslåtte korridorene.
Ettersom det ikke ligger en konkret veglinje til grunn er ikke alle mulige tunneler og
skjæringer befart. Enkelte av de mulige tunnelstrekningene er befart i sin helhet.
Enkelte tunnelstrekninger er ikke befart. Befaringene er gjennomført høsten 2018. På
strekningen Arendal – Grimstad er befaringen gjennomført 27 – 28 september av
ingeniørgeologene Eivind Sømme Berget, Sanna Hansson og Ingrid M. Olaisen Hagen.
Befaringene har hatt fokus på mulige påhuggsområder og tunnelstrekninger, mulige
svakhetssoner over tunnelstrekk samt generell geologi i området.
Observasjoner og tolkninger fra kartleggingen er beskrevet nærmere senere i rapporten. Alle
observasjoner i felt er registrert i ArcGIS Collector.
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3. METODER OG UNDERSØKELSER
3.1
Kartstudier
Den ingeniørgeologiske rapporten har tatt utgangspunkt i topografiske kart, berggrunnskart,
kvartærgeologiske kart, helningskart/aktsomhetskart, dypforvitringskart samt befaringer og
befaringsnotater.
Som kartgrunnlag i felt og for videre bearbeiding av data på kontoret er det brukt både 3D
vegmodell i InfraWorks og ArcGIS.
3.2
Kartlegging i felt
Geologiske strukturer som sprekker, svakhetssoner, forkastninger, foliasjon er kartlagt i felt.
Orientering på sprekker og soner er målt i felt i påhuggområder og stedvis over tunnelløp og i
eksisterende skjæringer. Det er ikke skilt på opprinnelsen til sprekker og soner i denne
rapporten. Orienteringen til en geologisk struktur er målt med fallretning og fallvinkel. Se Figur
3.

Figur 3 Prinsippskisse som viser definisjonen av strøkvinkel, fallvinkel og fallretning. (Norsk
bergmekanikkgruppe)

Sprekkemålinger fra felt er samlet i rosettplott og polplott og ligger med som vedlegg til
rapporten i de tilfellene hvor det er målt inn et representativt antall sprekker. DIPS fra
RocScience er brukt for sammensetting av sprekkemålinger til rapporten.
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4. OMRÅDEBESKRIVELSE/GRUNNFORHOLD
Planområdet ligger mellom Dørdal og Tvedestrand, i Aust-Agder kommune. Korridorene
ligger hovedsakelig øst og vest for eksisterende E18.
4.1
Topografi
Forvitring og erosjon følger strukturer i bergmassen og har i stor grad satt preg på
landskapet som generelt kan beskrives som småkupert langs kysten mellom Dørdal og
Tvedestrand. Det er derfor mange dype dalsøkk i området. I de kystnære områdene går
mange av strøkretningen av strukturene parallelt med kystlinjen. Det er også sprekker og
strukturer som går vinkelrett på kystlinjen som danner det småkuperte landskapet med små
koller. Landskapet har også i stor grad vært påvirket av isbrebevegelse, som har slipt og
polert fjelloverflaten. Topografisk kart over området kan sees i Figur 4.

Figur 4 Topografisk kart over området med korridorer og veilinjer.

4.2
Kvartærgeologisk beskrivelse
Løsmassene over de planlagte korridorene er ikke kartlagt i detalj. Kvartærgeologisk kart fra
NGU [5] viser på at store deler mellom Dørdal og Tvedestrand består av bart fjell og/eller er
dekket med tynt humusdekke og myr i forsenkinger. Dette gjelder spesielt den nordre
halvparten av strekningen mellom Dørdal og Tvedestrand. I de sentrale delene av området
er det hovedsakelige registret tynn morene, med mindre områder med bart fjell, men også
marin strandavsetning, breelvavsetning og torv- og myrområder forekommer her. I de
sørligste delene av strekningen, er det registret omtrent halvparten med bart fjell og/eller er
dekket med tynt humusdekke samt tynt løsmassedekke av morene. I sør, omtrent fra Akland
og sørover med konsentrasjon i de vestligste delene av området for de foreslåtte
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korridorene, er det hav- og fjordavsetning og strandavsetning i tynt dekke. I de sør-vestligste
delene er det også et relativt stort område med marin strandavsetning i dalsøkk med elv fra
Lundevannet. Løsmassekartet er vist i Figur 5 og gjenspeiler en regional oversikt.
Under utarbeidelse av denne rapporten var arbeidet med grunnundersøkelser pågående og
resultatene ikke klare. Resultater fra grunnundersøkelser samt tolkning av disse vil komme i
egne rapporter.

Figur 5 Utklipp av NGUs løsmassekart [5] over området med traseer/korridorer avmerket.

4.3
Berggrunnsgeologi
Korridorene går gjennom det som ved en samlebetegnelse kalles Bamblefeltet. Bamblefeltet
strekker seg fra Langesundsfjorden til Kristiansand i sør, og det er avgrenset en større
forkastning mot Telemarksfeltet i vest. Bamblefeltet består av sterkt omdannede bergarter
som silimanittgneiser, cordieritt-antofylitt-bergarter og kvartsitter sammen med gneis,
amfibolitter gabbroer og granitter (snl.no). Bergartene ble omdannet og foldet under den
svekonorvegiske fjellkjedefoldingen (1100 – 1150 millioner år siden). Omdanningen og
foldingen av bergartene har gjort at bergartene innenfor planområdet har en fremtredende
foliasjon, med noe varierende retning. Granittene i området, som Grimstad- og
Herefossgranitten har trengt gjennom gneisene i senere tid. Omdannelsen av bergartene er
størst i østre del av feltet.
Det er en rekke mineralske forekomster innenfor Bamblefeltet, som jernmalm, magnetkis,
kobolt, rutil, apatitt, feltspat og kvarts. Tidligere har det vært drevet uttak av flere av disse
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mineralene i mindre skala innenfor planområdet. Flertallet gneisbergarter i området er rike på
kvarts og feltspat.
Figur 6 viser utklipp av NGUs berggrunnsgeologiske kart [4] over området korridorene
passerer gjennom.

Figur 6 Utklipp av NGUs berggrunnskart (1:250 000) [4], trase/korridorer er avmerket.

4.3.1 Strukturer, foliasjon, skifrighet, oppsprekking.
Strukturer i berggrunnen vil si sprekker, svakhetssoner, folder, lagdeling/foliasjon og
lignende, som opptrer systematisk. Det er observert sprekker og svakhetssoner i felt, men
også i større skala ved hjelp av flyfoto og kart. Utholdenhet og omfang av strukturene
varierer, men det er forsøkt å gjengi et representativt bilde på hvordan de opptrer. Det er
utført sprekkekartlegging med innmåling av strøk og fall i felt over traseen. Sprekkeroser og
konturplott av innmålte data kan sees i vedlegg. I tillegg er det lagt inn en sprekkerose med
alle innmålte sprekker i Figur 7 og Figur 8Feil! Fant ikke referansekilden..
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Figur 7 Alle innmålte sprekker innenfor området Dørdal – Tvedestrand, rosettplott.

Figur 8 Alle innmålte sprekker innenfor området Dørdal – Tvedestrand, konturplott.
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4.3.2 Svakhetssoner i berggrunnen og svelleleire
Det er observert to hovedorienteringer på større lineamenter i området i sektoren NØ – SV
og SØ - NV. I Figur 9 er større lineamenter fra topografisk kartgrunnlag tegnet inn med gule
stiplede streker. I Figur 7 kan man se alle sprekker som er målt inn i planområdet. Det er en
klar sammenheng mellom innmålte sprekkeretninger og større lineamenter/søkk i området.

Figur 9 Større lineamenter i området der korridorene er.

Søkkene er oftest eksponert som klart definerte kløfter med brå overgang til godt fjell i
sidene. Det er godt synlig i terrenget som består av høye koller med bratte stup/skrenter ned
mot de antatte svakhetssonene.
Tropisk dypforvitring er utbredt i gneisene og granittene i området. Tunnelplanlegging
aktsomhetskart for området viser soner der en kan anta at det er sannsynlig å finne
svakhetssoner i berget forårsaket av dypforvitring [10]. Kartene er fremstilt ved å samtolke
magnetiske data fra fly og helikopter med digital topografi. I Figur 10 er det vist ett utklipp fra
dette kartet. Slike dypforvitrede soner har vist seg å kunne føre med seg store problemer ved
driving av tunneler som passerer gjennom, ofte på grunn av leire/svelleleire som dannes
langs forvitringssonene.
På grunn av deformasjonen som har skjedd i området er det også vanlig med
knusningssoner i berggrunnen. Amfibol- og biotittførende dypbergarter (for eksempel
granitter og syenitter) som inneholder mye sprekker og sprekkesoner kan være sensitive for
leiromvandling.
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Det er erfaring med bygging i tilsvarende bergarter som korridorene her passerer gjennom.
Det er vanlig å treffe på svelleleire i svakhetssoner som opptrer i slike bergarter, og det må
antas at vil skje også her.

Figur 10 Utklipp fra NGU sitt aktsomhetskart for tunneldriving [10]. Sannsynlige dypforvitrede soner er
markert med lys blå, usikre soner med mørk blå.

4.3.3 Syredannende bergarter
Bergarter som inneholder sulfider og andre svovelførende mineraler kan ha et stort
skadepotensialt som skyldes syredannelse og sur avrenning når bergarten kommer i kontakt
med oksygen og vann. Sulfider produserer svovelsyre når de blir oksidert, og kan løse opp
og mobilisere de fleste tungmetaller [11]. Det har vært problematikk tilknyttet syredannende
bergarter i forbindelse med vegdrift på Sørlandet tidligere og dette er en kjent problemstilling.
Blant annet i Lillesandsområdet under driften av E18 Grimstad-Kristiansand, da var
problemene i hovedtrekk relatert til bergarter (sulfidgneiser) innenfor Agderkomplekset [12].
Agderkomplekset strekker seg ikke opp til området mellom Tvedestrand og Dørdal, men
under driften av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand har det også vært utfordringer
tilknyttet sulfider i gneisbergartene i området. Der var svovelinnholdet i bergartene såpass
høyt at naturens egen bufferkapasitet ble oversteget, og avrenning fra sprengstein gjorde
vannet surt og forurenset innsjø/vassdrag.
På NGUs mineralressursdatabase [13] er det registrert flere forekomster og det viser at det
jevnt over er registrerte metallforekomster i området. Svovelholdige mineraler er ofte
assosiert med slike forekomster. Dominerende bergarter i korridorene er gneis og granitt og
det kan være sulfider i disse bergartene (spesielt i gneis), det er blant annet observert både
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sør for strekningen Tvedestrand-Dørdal. Det må påregnes å gjøre en større kartlegging av
denne problemstillingen i neste fase, det må være spesielt fokus på å kartlegge forekomster
av sulfider/svovelholdige mineraler. Det må også påregnes at dette kan bli en utfordring i
anleggsfasen.
4.4
Skred
For å vurdere skredfare mot vei, er det tatt utgangspunkt i Statens Vegvesen NA-rundskriv
2014-08 «Retningslinjer for risikoaksepkriterier for skred på veg» [14] (Figur 11).
Risikomatrisen danner akseptkriterier for strekningsrisiko, og er basert på trafikkmengde
(ÅDT) og sannsynlighetsklasser inndelt etter årlig nominell skredsannsynlighet pr.
enhetsstrekning. Med en gjennomsnittlig ÅDT på 7000 – 10000 og kommer vegen i
konsekvensklasse E og F (Figur 1). Områder ved veien med personopphold kreves
sikkerhetsbestemmelser iht. TEK17 [15], der sikkerhetsklasse blir bestemt etter grad av
personopphold.

Figur 11 Statens Vegvesen akseptkriterier for skred på veg (NA-rundskriv 2014-08).

Aktsomhetskart er nasjonale skredkart som viser områder med potensielle skredfareområder
og er først og fremt et hjelpemiddel for en videre vurdering av skredfare. Aktsomhetskartene
er generelt basert på GIS-analyser og enkle modeller av et område og sier ikke noe om
skredsannsynlighet [16]. Noen mindre deler av veglinjene kommer innenfor
aktsomhetskartene og da for det meste aktsomhet for steinsprang og snøskred, men også
noe for jordskred (Figur 1).
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I fra tidligere skredhendelser i fra skredhendelsesdatabasen er det rapportert om flest
hendelser av steinsprang, men også isnedfall, jordskred, løsmasseskred og leirskred (Figur
12). De fleste hendingene følger eksisterende E18, men også andre veger der ny planlagt vegtrase
omtrentlig skal følge. Registreringene er i stor grad utført av Statens vegvesen spesielt langs dagens E18.
Flere registreringer er av nyere dato og blir tolket til å være nedfall av stein fra bergskjæringer, men der er
også eldre historiske beretninger om skredhendelser. I omtalen av de enkelte veglinjene i kapittel

Beskrivelse og vurdering av Korridorer vil skredsituasjonen vurderes kort.

Figur 12 Skredhendelser som frekvens og aktsomhetskart over planområdet (WMS-server NVE) [9].

4.5
Mineralressurser
Det er flere mindre gruver/skjerp der det har vært tatt ut metaller/industrimineraler tidligere i
området rundt eksisterende E18 [13]. Dette gjelder spesielt i området ved Kragerø, men
også ved Risør, se Figur 13.
Dette er trolig ikke drivverdige resurser, men områdene kan være viktige for kulturarven i
området og bør ikke ødelegges.
Det er også pukk og grusressurser innenfor planområdet. Flere av massetakene i
grusforekomstene er nedlagt, men det er også pukkverk i drift, se Figur 16 og kap.
Bergmassens egnethet til vegformål [17].
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Figur 13 Oversikt over forekomster av metaller, industrimineraler og naturstein fra NGU
mineralforekomstdatabase [13].

4.6
Hydrogeologiske forhold
Grunnvann er fritt bevegelig vann som fyller porerom i løsmassene og
sprekker/sprekkesoner i bergmassen. Tunneltraseene går i hovedsak gjennom terreng som
består av bart berg eller tynt løsmassedekke. Det er våtmarksområder, myrer og vann
innenfor korridorene i planområdet, se Figur 14.
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Figur 14 Figur hentet fra NVEAtlas. Oversikt over innsjøer og elver/bekker i området.

Bergartene i området, gneiser og granitter har av erfaring lav hydraulisk konduktivitet, og
vannstrømmen beveger seg nærmest utelukkende i sprekker og sprekkesoner i bergmassen.
Tunneler vil kunne ha stor påvirkning på lokal grunnvannsstand i området de blir drevet
gjennom dersom de drives under eller i nærheten til svakhetssoner i tilknytning til
omkringliggende vann, myrer, elver eller bekker. Lekkasje inn i tunneler er veldig vanlig og
skyldes innlekking av grunnvann fra sprekker som strekker seg sideveis fra tunneler og eller
fra sprekker med direkte kontakt med terrengoverflaten.
Grunnvannsbrønner i nærheten av eventuelle tunneltraseer kan få redusert vannføring og i
enkelte tilfeller også endre vannkvalitet. Grunnvarmebrønner kan også bli påvirket av en
eventuell grunnvannssenking. NGU sin grunnvannsdatabase, Granada, er det flere
grunnvannsbrønner innenfor planområdet. Det er flere bebygde områder i tilknytning til
enkelte av de mulige tunneltraseene. Trolig er det flere brønner enn det som ligger i
databasen til Granada ettersom flere kommuner ikke har krav til registrering av brønner.
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Figur 15 Grunnvannsbrønner registrert i NGU sin grunnvannsbrønndatabase, Granada [8]. Blå prikker er
fjellbrønn og gule prikker er løsmassebrønn.

Det er ikke videre tatt stilling til innlekkasjekrav i tunnelene og det anbefales at dette gjøres
grundigere når eventuelle tunnelstrekninger er landet. Det bør være fokus på å hindre
grunnvannssenkning i størst mulig grad.
4.7
Bergspenninger
Det er ikke utført bergspenningsmålinger i forbindelse med prosjektet. Det antas et rent
gravitativt spenningsbilde. Tunnelstrekningene som planlegges er planlagt med liten til
middels overdekning, og det antas derfor ikke store problemer knyttet til høye
bergspenninger. Det kan bli problemer med lite innspenning i områdene der tunneler drives
med liten overdekning og sidedekning.
4.8
Bergmassens egnethet til vegformål
Det er en rekke krav til bergmassen om den kan brukes til vegformål og hvilken type vei og
ÅDT den kan benyttes til. Statens Vegvesen håndbok N200 (juli 2018) [2] har krav som skal
oppfylles for forskjellige typer dekker, bærelag og forsterkningslag. Verdier som det blant
annet analyseres for er:
• Flisighetsindeks, FI: Kornformen uttrykk ved flisighetsindeksen. Flisig kornform gir
dårligere mekaniske egenskaper, kubisk kornform er derfor mest ønskelig.
•

Los Angeles-verdi, LA: Gir uttrykk for prøvematerialets motstandsevne mot slagpåkjenninger (nedknusning).

•

Micro-Deval koeffisient, MDE: Måling av motstandsevne mot slitasje.

•

Mølleverdi, AN: Gir uttrykk for materialets sliteegenskaper (piggdekkslitasje).
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I NGU grus og pukkdatabase [17] er det oversikt over pukkverk i drift og pukkforekomster.
For pukkverk i nærheten til aktuelle korridorer viser tilgjengelig analyser (Tabell 3) at flere av
forekomstene produsere steinmateriale som kan benyttes i dekke, bærelag og
forsterkningslag for veier med høy ÅDT. Pukkverkene som er i drift er i hovedsak i gabbro
bergarter, mens dominerende bergarter i området er gneis/granitt. Feil! Fant ikke
referansekilden. viser ett utklipp av grus og pukkdatabasen for området. Navn på
pukkverkene henvist til i tabell tre er skrevet over aktuelle områder i figuren.
Normalt sett er det mulig å benytte masse fra disse bergartene til brukt i veioppbygging. Det
er krav til at det tas prøver av aktuell bergmasse og de forskjellige bergartene i
reguleringsplanfase for å finne ut til hvilken del av veioppbygging det er mulig å benytte
steinmateriale fra linjen til.
Erfaring fra Arendal – Tvedestrand er at bergartene i området er av svært varierende kvalitet.
Det meste av steinmaterialet er brukt som oppbygning i veg opp til under frostsikringslag.
Tabell 3 Verdier fra pukkverk og forekomster i området. Hentet fra NGU grus og pukkdatabase [17].

Valberg
Litangen kvarts
Gabbro
Kvartsitt
Gjennomsnittsverdier Industriell bruk
Flisighetsindeks, FI
Los Angeles-verdi, LA
Mølleverdi, An
Micro-Deval koeffisient, MDE

1,33
15
17,7
-

Ravneberget
Arnheim
Gabbro
Granodioritt
Gjennomsnittsverdier Gjennomsnittsverdier
1,33
13,3
-

1,29
16,2
13,4
4

1,38
-

Valberg
Litangen kvarts

Ravneberget
Arnheim

Figur 16 NGU grus og pukkdatabasen med aktuelle pukkverk og forekomster, samt vurderte korridorer.
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5. BESKRIVELSE OG VURDERING AV KORRIDORER
Vegstrekningen er delt opp i fem delstrekninger, 1, 2, 3, 4 og 5, se Figur 1. Innenfor hver av
delstrekningene ligger det flere mulige veglinjer. I de neste kapitlene er hver av
delstrekningene kort kommentert og vurdert. Bergskjæringer er generelt omtalt i kapittel 6.
Tabell 4: Oversikt over planlagte tunneler innenfor de ulike korridorene.

Tunnelnavn

Lengde

Profil fra – til

Delstrekning 1

Bare daglinjer

Delstrekning 2

Bare daglinjer

Delstrekning 3

Eikenes tunnelen

330

30 350 – 30 680

Bare daglinjer
Bare daglinjer
Bare daglinjer
Bare daglinjer
Bare daglinjer
Stusstjennheiene tunnel
Brurknatten tunnelen
Husfjell tunnelen
Stusstjennheiene tunnel
Bronen tunnelen

1 400 m
290 m
840 m
1 230 m
200 m

31 720 – 33 120
39 300 – 39 590
39 340 – 40 180
31 790 – 33 020
35 020 – 35 220

Kun dagstrekning
Kun dagstrekning
Bjørnekjerrtunnelen
Føykåsen tunnel
Føykåsen tunnel
Mortenabbtunnelen
Føykåsen tunnel

1020
250
250
610
250

43 310 – 44 330
50 700 – 50 950
50 300 – 50 550
48 430 – 49 040
51 300 – 51 550

Delstrekning 4
4A - 13 150
4B - 13 120
4C - 13 130
4D - 13 170
4E - 13 500
4F - 13 250
4G - 13 240
4H - 13 330
4I - 13 230

Delstrekning 5
5A
5B
5C
5C
5D
5E
5E
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5.1
5.1.1

Delområde 1
Alternativ A – 13130

5.1.1.1 1A – Dagstrekning Dørdal – Store Grøtvann: Profil 0 - 11250
De første ca. 500 meter av strekningen vil traseen følge foten av en skråning på nordsiden,
som er ca. 75 meter høy. Lengdeprofilene viser at det vil komme bergskjæring i
størrelsesorden 10 meter på deler av strekningen, men bergskjæringen på nordlig side vil
sannsynligvis bli vesentlig høyere, og det vil med stor sannsynlighet bli bratt terreng på
oversiden av skjæringen. Det er også merket av aktsomhetskart for snøskred på strekningen.
Mellom profil 900-1200 vil det også bli høy skjæring, delvis som tosidig skjæring. Det er også
merket av aktsomhetskart for snøskred på strekningen.
Profil 1300-1700 vil det bli tosidig skjæring med høyde rundt 10 meter.
Profil 2200-2550 vil det bli tosidig skjæring med høyde rundt 10 meter.
Felles linje med alternativ B fra omtrent profil 2800.
Profil 2800-3300 vil det bli tosidig skjæring med høyde rundt 10 meter.
Profil 3850-4050 vil det bli en- til tosidig skjæring med høyde rundt 10 meter.
Profil 5000-5600 vil det bli en strekning med tosidig skjæring med høyde opp til ca. 15 meter,
samt med stigende terreng på nordlig side. Det er aktsomhetsområde for snøskred i østlige
del av skjæringen.
Profil 6800-7050 vil det bli et parti med tosidig skjæring med høyde opp til ca. 15-20 meter.
Traseen vil være i et søkk med stigende terreng på begge sider. Stedvis er det merket av
aktsomhetsområde for snøskred.
Profil 7800-7900 vil det bli et parti med tosidig skjæring med høyde opp til ca. 15 meter.
Profil 9150-9500 vil det bli et parti med tosidig skjæring med høyde opp til ca. 10 meter.
I eksisterende kryssområde rundt profil 9500 vil traseen krysse gjennom et område merket
av som pukkforekomst.
Oppsummert vil traseen i alternativ A kutte gjennom koller og mindre rygger som gir lengre
strekningen med høyere bergskjæringer, ofte tosidig. Stedvis er det markert av
aktsomhetskart for snøskred, men sannsynligvis viser de færreste av disse reelle skredfare.
Men det er registrert en del skredhendelser i området, stort sett steinspranghendelser og noe
nedfall av is. Registreringene er langs eksisterende E18 og det antas at mange av
hendelsene er fra sprengte skjæringer. Men stedvis er sideterrenget bratt og kan utgjøre en
fare, f.eks. for de første 500 meterne av strekningen.
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5.1.2 Alternativ B – 13350
Alternativ B er tegnet lengre sør enn alternativ A, og får dermed litt andre skjæringer.
5.1.2.1 1B – Dagstrekning Dørdal – Bakkevannet vest: Profil -670 til 2800
På strekningen profil -670 til 0 vil traseen ligge langs foten av skråning som ca. er 75 meter
høy. Stedvis vil det bli bratt terreng på oversiden av nordlige skjæring, mens det på sørlige
side delvis vil bli fylling. Traseen krysser en liten dal før den fortsetter i skjæring fra profil 3501200, delvis som tosidig skjæring. Høyden på skjæringen vil variere fra i størrelsesorden 5 til
30m+. Det vil ikke være spesielt bratt terreng på oversiden av skjæringen, men det er
markert av aktsomhetsområde for snøskred i østre del av skjæringen.
Profil 1300-1500 vil det bli tosidig skjæring med høyde opp til ca. 20 meter.
Profil 2000-2550 vil det bli tosidig skjæring med høyde opp til størrelsesorden 30 meter.
Fra profil ca. 2800 følger traseen samme linje som alternativ A.
5.2
5.2.1

Delområde 2
Alternativ A – 13370

5.2.1.1 2A – Delstrekning Bakkevannet vest - Folemyra: Profil 11250 - 15900
Profil 11700-12250 vil det bli skjæring med høyde opp mot størrelsesorden 10 meter. På
oversiden (vestsiden) av skjæringen er det noe myrområder som potensielt kan bli drenert
med konsekvenser for ytre miljø og behov for håndtering av overflatevann i skjæring.
Profil 12500-13000 krysser traseen over et område som er mulig sand/grus forekomst.
Profil 13000-13250 vil det bli bergskjæring med høyde opp mot størrelsesorden 15-20 meter.
Profil 14000-14350 vil det bli skjæring med høyde opp mot størrelsesorden 10 meter.
5.2.2

Alternativ B – 13130

5.2.2.1 2B – Delstrekning Bakkevannet vest - Folemyra: Profil 11250 - 16000
Alternativet ligger litt sør for alternativ A, litt lavere i dalsiden.
Profil 11850 – 12100 vil det bli tosidig skjæring med høyde opp til 10 meter.
Profil 12600-12850 vil det bli tosidig skjæring med høyde opp til 15-20 meter.
Profil 1365-14700 vil det bli lang tosidig skjæring med høyde opp i størrelsesorden 15 meter.
Det vil være litt stigende terreng på nordsiden.
5.2.3

Alternativ C – 13350

5.2.3.1 2C – Delstrekning Bakkevannet vest - Folemyra: Profil 11250 - 16100
Alternativet ligger sør for alternativ B, enda lavere i dalsiden.
Profil 11850-12150 vil det bli skjæring med høyde i størrelsesorden 10 meter.
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Det vil bli lite skjæringer på strekningen (i hvert fall ifølge lengdeprofil), men traseen ligger
helt inntil nordlig dalside, og det vil trolig bli mer skjæring enn hva lengdeprofilene viser. På
strekningen f.eks. profil 13500 – 14500 er det forholdsvis bratt sideterreng på nordsiden,
hvor det også er tegnet inn aktsomhetsområde for snøskred.
5.2.4

Alternativ D – 13230

5.2.4.1 2D – Delstrekning Bakkevannet vest - Nygård: Profil 11250 - 15750
Frem til omtrent profil 14000 er det felles trase med alternativ B. Videre derfra svinger
traseen mot sør og ned mot dalbunnen. I området profil 13750-14600 vil det bli et parti med
bergskjæring opp til 10 meters høyde.
Alle alternativene i strekningen 2 passerer nord for Sannindal kirke med varierende avstand.
Alternativ C og D er de som ligger lengst sør og nærmest. I dette området har det tidligere
vært to skredhendelser med løsmasseskred. Området er også merket av som en
grus/sandressurs (breelvavsetning).
5.3
5.3.1

Delområde 3
Alternativ A – 13 380

5.3.1.1 3A – Dagstrekning Folemyra-Djuptjerna: Profil 16 000 -33 000
Alternativ A og B har lik trasse mellom Dagstrekning Folemyra -Øygarden Øvre: profil
16 000- 23 600 i nord og 28 250 (28 500 linje B)- 33 000 (33 300 linje B) i sør.
Den nordre felles delstrekningen for linje A og B, går hovedsakelige gjennom bart fjell være
bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser. Dette gjelder spesielt de nordligste 4,5 km.
Deretter følger en strekking på ca. 2,4 km med tynn morene. I den første nordligste delen
forekommer mindre strekkinger med tynn morene og noen mindre områder med registret torv
og myr. Torv og myr er også registret i sør av denne nordre felles delstrekningen i en ca. 250
m strekking.
Den søndre felles delstrekningen for linje A og B, går kun i tynn morene. Det er imidlertid et
område med torv og myr øst for felles-linjen nesten helt sør i område 3.
I den separate delen for linje A mellom Øygarden Øvre – Kals Profil 23 600- 28 250, er det
hovedsakelige bart fjell være bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser men også tynn
morene. I de sentrale delene langs denne delstrekningen på linje A, utgjøre totalt ca. 550 m
marin strandavsetning.
Fra omtrent Høgstli ca. profil 20 200 og sør over frem til omtrent Øygarden Øvre ca. profil
23 600, hvor alternativ A og B splittes, følger disse linjene eksiterende E18. Fra
Broklandsheia og sørover går planlagt veilinje A og B også langs eksisterende E 18.
Det er tenkt flere høye skjæringer langs strekningen:
Profil 17 400 – 17 550: Skjæringer med omtrent 10 meters høyde.
Profil 17 800 –17 150: Skjæringer med omtrent 10–15 meters høyde. Max. 23 meters høyde.
Dalsøk ved ca. 18 000 med ca. 5–7 m høyde. Sydøst for denne strekkingen, omtrent profil
18 000 –18 150, er det merket i aktsomhetsområde for snøskred. Omring profil 18 000 –
18 100, på begge sider av veilinjen er det tjern med merket for bekk som går ut mot veilinjen
fra begge sider. Bekkenedløp og håndtering av denne langs veglinja samt vurdering av fare
for drening av tjernene og de konsekvensene dette får, må tas inn i neste planfase
Side 25 av 58

Temarapport Ingeniørgeologi - KU

Profil 18 350 –19 250: Skjæringer med omtrent 25 m - 30 m høyde.
Profil 23 700 –23 800: ca. 100 meter med skjæringer med omtrent 10 meters høyde, Max 13
m.
Profil 25 950 – 26 325: Ca. 375 m strekning med skjæringer på ca. 20-25 m høyde. Max.
høyde på ca. 29 m. Det er ett dalsøkk ved ca. profilnummer 26100 med skjæringer på ca.
16-17 meters høyde.
Profil: 26 450 – 26 800: Skjæringer med omtrent 15 meters høyde, Max 30m høyde, mellom
ca. profilnummer 26 700-26750. Det er et dalsøkk ved ca. profilnummer 26 600 med ca. 3-5
m høye skjæringer. Etter skjæring i sør går veien over i bru over Holtefjorden. På sørsiden
om denne strekking går terrenget bratt ned mot Hotlefjorden. Det er tegnet inn et område for
aktsomhetsområde for snøskred i terrenget ned mot Holefjorden.
Profil: 27 750 – 27 850: Skjæringer med omtrent 10 meters høyde.
Profil 28 150 – 28 475: Skjæringer med omtrent 15-17 meters høyde, Max 27 m. Profil:
31 600–31 700: Ca. 100 lang strekking med skjæringer med omtrent 10-20 meter høyde.
5.3.2 Alternativ B – 13 130
Alternativ B har lik trasse med linje A mellom Dagstrekning Folemyra -Øygarden Øvre: profil
16 000- 23 600 i nord og 28 500 (28 250 linje C)- 33 300 (33 000 linje C) i sør. Se kap. 5.3.1
for skjæringer på disse sammenfallende delstrekningene.
Jf. også Kap. 5.3.1 for generell beskrivelse av de to felles strekkingene for linje A og linje B.
Forskjellen mellom Linje A og B er strekkingen Øygarden Øvre - Kals: Profil 23 600-28 500,
der B-linjen går ca. 500-600 meter øst om A-linjen, under en ca. 3,5 km strekning: Alternativ
B er omtrent 250 lengre langs denne delstrekking.
Langs linje B, strekkingen Øygarden Øvre - Kals: Profil 23 600-28 500, er det registret bart
fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser og tynn morene, men også noen korte strekkinger,
totalt ca. 200 m med hav- og fjordavsetning i tynt dekke.
5.3.2.1 3B – Dagstrekning Øygarden Øvre - Kals: Profil 23 600-28 500:
Det er tenkt flere høye skjæringer langs denne strekningen:
Profil: 23 700-23 850 Skjæringer med omtrent 11-13 meters høyde.
Profil: 25 675-26050: Ca. 375 m lang skjæring omtrentlig skjæringshøyde på ca. 10-15 m.
forholdsvis jevn skjæringshøyde.
Profil: 26 925-27 175 Skjæringer med omtrent 25 meters gjennomsnittlig høyde, Max høyde
på skjæring er ca. 33 m. Skjærings høyden øker mot strekkingens midt. Etter skjæring i sør
går veien over i bru over Holtefjorden. På sørsiden om denne strekking går terrenget bratt
ned mot Hotlefjorden, der det også er tegnet inn aktsomhetsområde for snøskred.
Profil: 27 650-27 700: Kort skjæring på ca. 50 meter lengde som kutter gjennom to koller på
ca. 10, 5 m resp. ca. 16 meters høyde fra veilinje.
Profil: 28 400-28 750: Skjæringer med omtrent 10-15 meters gjennomsnittlig høyde, max. 24
m. De høyere skjæringene med ca. høyder på 20-24 meters høyder er mellom ca.
profilnummer 28 500-600. Forholdsvis lik profil 28 150-28 475 på linje A, men i B alternativet
ligger veilinjen noe høyere i terrenget.
5.3.3

Alternativ C – 13 230
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5.3.3.1 3C – Dagstrekning Nygård- Eikenes tunnelen: Profil 15 710 -30 350
Dagstrekkingen går hovedsakelig der det er registret bart fjell eller ubetydelig dekke av
løsmasser, med noen mindre strekkinger med registret tynn morene. I de sentrale delene
forekommer en lengre strekking med tynn morene på ca. 2,2 km. Det forekommer også
mindre strekkinger med registret torv og myr, dette gjelder spesielt den nordre halvparten av
linje C i delområde 3.
Det er tenkt flere høye skjæringer langs strekningen:
Profil: 17 400-17 600: Skjæringer med omtrent 15 meters høyde, max. 22 m.
Profil: 20 200-20 600: Skjæringer med gjennomsnittlig høyde på omtrent 10-15 meters
høyde. Ca. 100 meter av strekkingen har høyder på ca. 25-27 m, dette mellom ca.
profilnummer 20 425-20 525. Ca. 100-200 vest for denne strekning med skjæringer ligger
Fjellmyrane noe høyere opp i terrenget. Dette kan skape vannproblematikk ved skjæring og
drenering ut av myrområdet. Dette må vurderes nærmere i neste planfase.
Profil: 21 800-22 550: Ca. 750 m strekking med skjæringer med omtrent 20 meters høyde.
Max høyde på skjæringer er ca. 31 meter og er ved ca. profilnummer 22 150. Ved den
sørligste delen av skjæringen er det registret i aktsomhetsområde for snøskred.
Profil: 26 175-26 375: Omtrent halvparten av denne strekningen i nord har skjæringer med
gjennomsnittlig høyde på omtrent 17 meters høyde. I den sørligste delen går skjæringene
opp til ca. 25 m høyde.
Profil: 27525-27 675: Skjæringer med omtrent 15-20 meters høyde.
Profil: 27 875-27 975: På disse 100 meterne øker skjæringshøyden raskt fra både sør og
nord med en max. høyde på ca. 30 m. I skjæringens nordre del er det registret et mindre
område for aktsomhetsområde for snøskred.
Profil: 28 825-28 925: Skjæringer med omtrent 15-20 meters høyde.
Profil: 29 100-29 175: Skjæringer med omtrent 15-20 meters høyde med økende høyde på
skjæringene mot midten av strekningen. Straks øst for denne strekning er det merket av
aktsomhetsområde for snøskred.
Profil: 29 325- 29 550: Skjæringer med gjennomsnittlig høyde på omtrent 20-25 meter. Max.
høyde på ca. 28 m. Dalsøkk med skjæringshøyde på ca. 12 m ved profilnummer 29 500. En
stor del av denne strekking er merket av innen aktsomhetsområde for snøskred.
5.3.3.2 3C– Eikenes tunnelen: Profil 30 350 – 30 680
Tunnelen er ca. 330 m lang. Bergart lang denne tunneler er gneis som i den østre delen er
registret som båndgneis som er grafittførende og den vestre delen er registret som kvartssillimanittgneis, iblant med nodulær struktur.
Påhugg øst: Påhugget vil begynne med ca. 20 m terrengoverdekking for å deretter øke raskt
til overdekking på ca. 40 m. Ved påhuggsområdet vil det være bart fjell eller ubetydelig dekke
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av løsmasser. Bergart ved påhugg er registret som båndgneis som er grafittførende. Det er
merket av aktsomhetsområde for snøskred ved påhugget, men det er ikke rapportert noen
skredhendelser ved påhugget eller nærområdet.
Tunneltrase: Løsmasser over hele tunneltrasen er registret som bart fjell, stedvis tynt
løsmassedekke.
Påhugg vest: Påhugget vil begynne med ca. 15 m overdekning for å deretter øke moderat til
størst overdekking på ca. 40 m. Ved påhuggsområdet vil det være bart fjell eller ubetydelig
dekke av løsmasser. Bergart ved påhugg er registret som kvarts-sillimanittgneis, iblant med
nodulær struktur. Det er merket av aktsomhetsområde for snøskred straks øst for påhugget,
men det er ikke rapportert noen skredhendelser ved påhugget eller nærområdet.
Tolking: Det vil sannsynligvis ikke være noen problemer med å etablere påhuggene, da det
er tilstrekkelig bergoverdekningen ved begge påhuggene og det er god bergoverdekking
over hele tunnelstrekkingen. Økte risiko for snøskred ved etablering av påhugg må vurderes
videre i senere planfase
5.3.3.3 3C – Dagstrekning Eikenes tunnelen-Hommefossmoen: Profil 30 680 -31 350
Profil: 30 950-31 075: Skjæringer med gjennomsnittlig høyde på omtrent 15-25 meters
høyde. Bratt øking fra begge sider mot strekningens midt.

5.4
Delområde 4
Det er foreslått både tunnel og skjæringer innenfor delstrekning 4.
5.4.1 Alternativ A –13 150
Vegtrase 4A - 13 150 kommer i fra den grønne vestkorridoren i fra delstrekning 3 og
fortsetter i grønn korridor i delstrekning 4. Alternativ A går som dagstrekning i fra delområde
start til delområde slutt, profil 33 320 – 41 060. Flere deler av strekningen overlapper eller
går parallelt med alternativ C, B og E.
I de nordre delene, fra ca. profil 33 300 - 38 250 er det registret løsmasser. Disse
løsmassene er kartlagt som morenemateriale, og hovedsakelig i tynt dekke, men det
forekommer også tykkere lag av morenemateriale i denne del av strekkingen. Fra profil
38 250 – 39 500 er det registret bart fjell eller ubetydelig dekke av løsmasser.
Omtrent siste 1 700 m går strekningen i et dalsøkk mellom to bergkoller, med kartlagt tynn
morene. Første ca. 250 m av alternativ A er det registrert grafittførende båndgneis.
Alternativ A går ellers hovedsakelig i migmatitt, men i sør forekommer noe amfibolitt. På
noen få steder kommer vegtraseen så vidt innenfor aktsomhetskartet for snøskred. Det er
ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 36 750 – 37 200: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 33 m, gjennomsnitt på ca. 20
m. Sidebratt terreng. Er ca. 25 m unna et vann.
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Rundt profil 38 100 – 39 400 er det lengre strekning med tosidige høye skjæringer med
makshøyde på rundt 32 m og gjennomsnittlig høyde på 20 m. Mulig noe sidebratt terreng.
Skjæringen krysser flere myrer og våtmarksområder.
Tolking: Det er lite trolig at dette er en veldig skredutsatt vegtrase, men med noen brattkanter
i nærheten av veglinjen bør skredfare fra sidebratt terreng få en videre utredning i en
eventuell reguleringsplan. På strekningen er det lange partier med tosidige høye skjæringer.
Det vil være behov for håndtering av overflatevann ved noen partier av disse skjæringer
siden vegtraseen krysser flere myrer og går nærme tjern. Problemstillingen med drenering av
våtmarksområder må vurderes mer tverrfagelig å følges opp i neste planfase hvis linjen tas
med videre.
5.4.2 Alternativ B – 13 120
Vegtrase 4B - 13 120 kommer i fra den grønne vestkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter
i grønn korridor i delstrekning 4. Alternativ B går som dagstrekning i fra delområde start til
delområde slutt, profil 33 310 – 41 040. Alternativ B går enten sammen eller parallelt med
alternativ A, C og E, men skilles av ved profil 37 500. I fra profil 40 000 går alternativ B
parallelt med A igjen til delområde slutt.
På strekningen er løsmassedekket kartlagt som morene, torv og myr og bart fjell. På noen
steder kommer vegtraseen innenfor aktsomhetskartet for snøskred og steinsprang. Det er
ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt noen høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 37 750 – 38 050: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 25 m, gjennomsnitt på ca. 15
m.
Profil 38 250 – 40 250: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 22 m, gjennomsnitt på ca. 15
m. Sidebratt terreng. Mulig noen mindre skjæringer igjennom myr og våtmark.
Tolking: Der er noen få skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda
høyere i skjæringskant. Ved høy skjæring ved profil 38 250 – 40 250 er det bratt sideterreng
og eventuell skredfare bør få en videre utredning i neste planfase. Det er mulig at noen
mindre skjæringer krysser myr og våtmark og at det kan bli behov for håndtering av
overflatevann i skjæring. Problemstillingen med drenering av våtmarksområder må vurderes
mer tverrfagelig å følges opp i neste planfase hvis linjen tas med videre.
5.4.3 Alternativ C – 13 130
Vegtrase 4C - 13 130 kommer i fra den grønne vestkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter
i grønn korridor i delstrekning 4. Alternativ C går som dagstrekning i fra delområde start til
delområde slutt, profil 33 310 – 41 000. I fra delområde start til ca. profil 34 750 overlapper
alternativ C med alternativ A og E, les «Alternativ A - 13 150». For siste del av strekningen er
det overlapp mellom alternativ C og D.
I strekningen fra ca. profil 34 750 – delområde slutt er løsmassedekket kartlagt som morene,
torv og myr og bart fjell. På noen få steder kommer vegtraseen innenfor aktsomhetskartet for
snøskred. Det er ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
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Profil 37 100 – 37 200: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 13
m.
Profil 37 750 – 38 100: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 55 m, gjennomsnitt på ca. 32
m. Sidebratt terreng.
Profil 39 950 – 40 400: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 22 m, gjennomsnitt på ca. 15
m. Sidebratt terreng.
Profil 40 650 – 40 750: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 20 m, gjennomsnitt på ca. 15
m. Sidebratt terreng.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant. Mellom profil 37 750 – 38 100 er det tosidige skjæringer med makshøyde på
ca. 55 m og gjennomsnitt på ca. 30 m. Det bør undersøkes en alternativ plassering av linja i
dette området. Det bør vurderes om linjen kan legges i tunnel eller om linja kan heves for å
få skjæringshøyden ned. Slike høye skjæringer fører med seg store terrenginngrep.
Strekningen ligger langs en mulig svakhetssone over nesten hele lengden som vil kunne føre
med seg store sikringsbehov både ved skjæring og ved tunnel.
Skredfare fra sidebratt terreng bør også få en videre utredning i neste planfase.
5.4.4 Alternativ D - 13 170
Vegtrase 4D - 13 170 kommer ifra den grønne vestkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter
i grønn korridor i delstrekning 4. Alternativet E går som dagstrekning i fra delområde start til
delområde slutt, profil 33 290 – 41 060. I fra delområde start til ca. profil 36 250 overlapper
alternativ D med alternativ H, les «4H – Dagstrekning delområde start – Husfjell tunnelen».
Og i fra ca. profil 37 800 overlapper alternativ D med alternativ C, les «Alternativ C - 13 130».
I strekningen fra ca. profil 36 250 - 37 800 er løsmassedekket kartlagt som morene. På et
sted kommer vegtraseen innenfor aktsomhetskartet for snøskred. Det er ikke registrert noen
skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt en høy skjæring målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 37 100 – 37 250: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 13
m.
Tolking: Strekningen har en høy skjæring. Ellers har dagstrekningen få ingeniørgeologiske
problemstillinger.
5.4.5 Alternativ E – 13 500
Vegtrase 4E - 13 500 kommer ifra den grønne vestkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter
i grønn korridor i delstrekning 4. Alternativet E går som dagstrekning i fra delområde start til
delområde slutt, profil 33 310 – 41 310. I fra delområde start til ca. profil 39 000 overlapper
alternativ E med alternativ A, les «Alternativ A - 13 150».
I fra profil 39 000 og til delområde slutt er kartlagt med løsmassedekke bart fjell og morene.
Noen få steder kommer vegtraseen innenfor aktsomhetskartet for snøskred og steinsprang.
Det er ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
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Profil 39 000 – 39 250: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 30 m, gjennomsnitt på ca. 22
m. Sidebratt terreng.
Profil 39 550 – 39 700: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 20 m, gjennomsnitt på ca. 15
m.
Profil 40 100 – 40 300: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 45 m, gjennomsnitt på ca. 30
m. Sidebratt terreng.
Profil 40 835 – 40 885: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12
m.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant. Profil 40 100 – 40 300 som har makshøyde på ca. 45 m og gjennomsnitt på
ca. 30 med sidebratt terreng, kan anbefales å legges i en kort tunnel fremfor høye
skjæringer. Så høge skjæringer må ofte terrasseres som vil medføre betydelig
terrenginngrep og masseuttak. For løsningen med tunnel krysser traseen mindre lineamenter
som kan representere små svakhetssoner. Dette kan øke sikringsomfanget noe i en
eventuell tunnel. Problemstillingen bør følges opp i videre planfase. Skredfare fra sidebratt
terreng bør få en videre utredning i en eventuell reguleringsplan.
5.4.6 Alternativ F – 13 250
Vegtrase 4F - 13 250 kommer ifra den blå østkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter i blå
korridor i delstrekning 4 frem til Moland der går traseen helt over til vestlig grønn korridor.
Alternativ F overlapper mye med alternativ I. Bortsett fra siste del av vegtraseen der disse
skiller lag ved Torbjørnsdalen. I starten av vegtraseen er den noe parallell med alternativ G
før de skilles gradvis.
5.4.6.1 4F – Dagstrekning delområde start – Stusstjennheiene tunnel: Profil 31 350 - 31 720
Vegstrekningen starter som bru, og går direkte over tunnel til Stusstjennheiene.
Tolking: Dagstrekningen har få ingeniørgeologiske problemstillinger sett bort i fra og påhugg
til Stusstjennheiene tunnel og eventuelle brufundament. Dette blir videre omtalt i «4F –
Stusstjennheiene tunnel».
5.4.6.2 4F – Stusstjennheiene tunnel: Profil 31 720 - 33 120
Tunnelen Stusstjennheiene vil være ca. 1 400 m lang. Tunnelen vil i hovedsak gå i
kvarts-sillimanittgneis (iblant med nodulær struktur), kvartsitt, kvartsrik gneis og mulig noe
amfibolitt. Tunnelen går langs mulige bergartsgrenser og lineamenter i berggrunnen, der det
også er muligheter for dypforvitring (Figur 17). På det minste er terrengoverdekningen 13 m
(ca. profil 32 950) og på det meste 62 m (ca. profil 32 000). Der er ingen registrerte brønner i
nærheten av tunneltraseen og det er også lite bebyggelse. Tunneltraseen har delvis blitt
befart.
Påhugg nord: Ved tunnelpåhugget blir det gradvis brattere terreng i antatt morenedekke.
Løsmassetykkelsen er uviss. Etter 50 m inn er terrengoverdekningen 12 m. Påhugget
kommer i en spiss vinkel en mulig overgang mellom amfibolitt og kvarts-sillimanittgneis. Det
kan tenkes at det i samme området også skal etableres brufundament. Området for
påhugget kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser. Derimot er det bratt terreng like sør for tunnelpåhugget.
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Figur 17 Kart som viser Stusstjennheiene tunnel (grønn linje).

Tunneltrase: Tunneltraseen går stedvis parallelt eller med spiss vinkel på lineamenter i
berggrunnen med orientering NNØ-SSV og N-S. Ved flere av disse lineamentene er det også
mulig dypforvitring slik som f.eks. ved profil 32 250 – 32 500. Traseen krysser også en myr
og omtrent 100 m unna et tjern.
Påhugg sør: Ved tunnelpåhugget blir det gradvis brattere terreng i antatt morenedekke.
Løsmassetykkelsen ved påhugget er uviss og det kan være dypforvitring i området. 250 m
lenger nord for påhugget er det registrert bergblotninger i felt. Påhugget kommer parallelt
med flere tydelige lineamenter og mulig bergartsgrense mellom kvarts-sillimanittgneis og
kvartsitt/kvartsrik gneis. Området for påhugget kommer ikke innenfor aktsomhetskart for
skred og der er ingen registrerte skredhendelser. Derimot er det bratt terreng på venstre side
for tunnelpåhugget. Påhugget er planlagt med forskjæringer med høyde på ca. 10 m i
senterlinjen og får da en 2 - 7 m overdekning i starten.
Ved tunnelpåhugget blir det gradvis brattere terreng i antatt morenedekke.
Løsmassetykkelsen er uviss. Etter 50 m inn er terrengoverdekningen 12 m. Påhugget
kommer i en spiss vinkel en mulig overgang mellom amfibolitt og kvarts-sillimanittgneis. Det
kan tenkes at det i samme området også skal etableres brufundament. Området for
påhugget kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser. Derimot er det bratt terreng like sør for tunnelpåhugget.
Tolkning: Det må forventes etablering av forskjæring for nordlig tunnelpåhugg. I neste
planfase må det også undersøkes hvor tykt løsmassedekket er ved påhuggene og hvordan
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det bratte sideterrenget kan påvirke påhuggene. Det er noen liten bergoverdekning i starten
ved påhugg sør og påhugget kan trekkes noe lenger inn i tunnelen for å få mer
bergoverdekning. Dette er noe som må vurderes nærmere i neste planfase. På grunn av
tydelige lineamenter og mulig bergartsgrenser som kommer men spiss vinkel eller parallelt
med tunnelpåhuggene vil det mest sannsynlig være dårlig bergmasse og det må påberegnes
tung sikring for å etablere påhuggene. Det samme gjelder også tunneltraseen der den
stedvis går parallelt med lineamenter som gjør tunnelen kompleks. Disse kan antas å være
svakhetssoner med muligheter for dypforvitring og terrengoverdekning på 14 – 22 m (ca.
profil 32 250 – 32 500). Hvor mye som er løsmasser og berg av overdekningen er uvisst. Der
tunnelen krysser områder med potensiell dypforvitring og/eller svakhetssoner bør det bli gjort
grunnundersøkelser som for eksempel boringer og/eller seismikk for å blant annet avdekke
løsmassetykkelsen og mulig overdekning av fjell. I fra eksisterende tunneler i området er det
registrert problemer med svelleleire og en kan ikke se vekk i fra at det kan bli en
problemstilling også i denne tunnelen. Det kan også være innlekkasjeproblemer langs
tunnelen pga. nærliggende myr og vann med sannsynlig behov for injeksjon i deler av
tunnelen.
5.4.6.3 4F – Dagstrekning Stusstjennheiene tunnel – delområde slutt: Profil 33 120 - 40 050
Løsmassedekket er morene, marine avsetninger og bart fjell. Flere deler av strekningen
kommer innenfor aktsomhetsområder for skred. Da i meste grad steinsprang og snøskred.
Det er derimot ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen, bare noen få
steinsprang, isnedfall og jordskred langs en delvis parallellgående veg. Der er to
grunnvannsfjellbrønner for vannforsyning 150 m og 250 m unna vegtraseen. Det er registrert
forekomst av lite viktig industrimineral (grafitt) ca. 250 fra vegtraseen.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 33 500 – 33 600: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12.
Profil 34 900 – 35 250: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 52 m, gjennomsnitt på ca. 35.
Sidebratt terreng.
Profil 35 400 – 35 500: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 30 m, gjennomsnitt på ca. 17.
Sidebratt terreng.
Profil 36 650 – 36 850: Ensidig skjæring med makshøyde ca. 30 m, gjennomsnitt på ca. 22.
Sidebratt terreng.
Profil 37 750 – 37 850: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 20 m, gjennomsnitt på ca. 17.
Profil 38 625 – 38 825: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 25 m, gjennomsnitt på ca. 17.
Profil 38 925 – 38 975: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 12 m, gjennomsnitt på ca. 11.
Tolking: Skredfare fra sidebratt terreng bør få en videre utredning i en eventuell
reguleringsplan. Grunnvannsbrønnene vil trolig ikke bli påvirket av vegtraseen ettersom
vegen er lagt på motsatt dalside fra brønnene. Det er ingen registrerte grusavsetninger langs
vegstrekningen og industrimineralet er registrert som lite viktig. Der er flere skjæringer som
er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere i skjæringskant. Profil 34 900 – 35
250 som har makshøyde på ca. 52 m og gjennomsnitt på ca. 35, anbefales å legges i tunnel
slik som foreslått for «4I – Bronen tunnelen: Profil 35 020 – 35 220». Så høge skjæringer må
ofte terrasseres som vil medføre betydelig terrenginngrep og masseuttak.
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5.4.7 Alternativ G – 13 240
Vegtrase 4G - 13 240 kommer i fra den blå østkorridoren ifra delstrekning 3 og går tidlig over
i grønn korridor i delstrekning 4 og holder seg i vestlig del av grønn korridor der den følger
eksisterende E18. Deler noe av traseen med alternativ 4H.
5.4.7.1 4G – Dagstrekning delområde start – Brurknatten tunnelen: Profil 31 360 – 39 300
Løsmassedekket er morene, marine avsetninger, bart fjell og breelvavsetninger. Flere deler
av strekningen kommer innenfor aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred. Det er
registrert et antatt steinsprang (SVV, 2006) på vegstrekningen der det i dag planlegges høy
fjellskjæring profil 38 750 – 38 850. Om dette er nedfall inne i eksisterende tunnel eller det er
i fra brattskrenter ved tunnelportal er usikkert da det er lite informasjon å få om hendelsen.
Vegtraseen går i kanten av en grus- og pukkavsetning som er registrert som lite viktig og der
massetaket er utplanert. Ca. ved profil 34 350 krysser vegtraseen med skjæringer et lite
myrområde.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 31 750 – 32 000: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 22 m, gjennomsnitt på ca. 18
m. Er et vann ca. 20 m fra skjæringskant der skjæringskanten kommer rundt 10 m høyere
enn vannflaten. Løsmasseoverdekningen er uviss og drenering av dette tjernet kan bli et
problem.
Profil 32 350 – 32 650: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 45 m, gjennomsnitt på ca. 35
m. Sidebratt terreng.
Profil 32 750 – 33 225: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 22 m, gjennomsnitt på ca. 17
m.
Profil 33 600 – 33 750: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 20 m, gjennomsnitt på ca. 15
m. Sidebratt terreng.
Profil 37 800 – 37 900: Ensidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12
m.
Profil 38 750 – 38 850: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 35 m, gjennomsnitt på ca. 20
m. Sidebratt terreng.
Profil 38 750 – 38 850: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 35 m, gjennomsnitt på ca. 20
m. Sidebratt terreng.
Profil 39 150 – 39 200: Ensidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12
m. Sidebratt terreng.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant. Profil 32 350 – 32 500 med makshøyde på ca. 45 m og gjennomsnitt på 35
m anbefales å legges i tunnel. Så høge skjæringer må ofte terrasseres som vil medføre
betydelig terrenginngrep og masseuttak. Det kan være noe behov for håndtering av
overflatevann ved skjæringer siden veien går nærme eller krysser tjern og myr.
Konsekvensen kan være betydelig skade på ytre miljø og slike forhold må også utredes
tverrfaglig. Eventuell skredfare bør utredes i neste planfase. Problemstillingene må følges
opp i videre planarbeid.
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5.4.7.2 4G – Brurknatten tunnelen: Profil 39 300 – 39 590
Tunnelen Brurknatten vil være ca. 290 m lang (Figur 18 ). Tunnelen vil i hovedsak gå i
kvarts-sillimanittgneis, kvartsitt og amfibolitt. Der er ingen registrerte brønner i nærheten av
tunneltraseen eller forekomster av viktige mineraler. Det er også lite/ingen bebyggelse.
Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette planstadiet.
Påhugg nord: Ved tunnelpåhugget blir det raskt brattere terreng i overgangen mellom marine
avsetninger og bart fjell. Løsmassetykkelsen er antatt til å være tynn. For tunnelpåhugget må
det etableres forskjæringer spesielt på venstre side med en ca. 20 m høyde i senterlinje.
Sideterrenget er bratt og påhuggsområdet kommer innenfor aktsomhetsområder for
snøskred der område for steinsprang er like ved.
Tunneltrase: Tunnelen krysser noen lineamenter i berggrunnen og muligens en noe større
svakhetssone ved ca. profil 39 500 – 39 550. Det er ikke umulig at det kan være dypforvitring
i den sonen. I samme sone er det minst terrengoverdekning med ca. 19 m, der det uvisst
hvor mye som er løsmasse og fjell. Den største bergoverdekningen er på ca. 49 m.
Påhugg sør: Ved tunnelpåhugget blir det gradvis brattere terreng i overgangen mellom
marine avsetninger og bart fjell. Løsmassetykkelsen er antatt til å være tynn. For
tunnelpåhugget må det etableres forskjæringer spesielt på venstre side og er i overkant av
20 m høyde i senterlinje. Sideterrenget er bratt og påhuggsområdet kommer innenfor
aktsomhetsområder for snøskred der det ved portalen Bruråsen E18 er det registrert et
steinsprang (SVV, 2014).
Tolkning: Tunneltraseen går parallelt med eksisterende tunnel på E18 og i videre arbeidet
anbefales det at informasjon fra eksisterende tunnel gjennomgås og suppleres med
kartlegging av tunneltraseen, med spesielt fokus på den potensielle større svakhetssonen.
Grunnundersøkelser som seismikk og/eller kjerneboring i denne sonen kan være nødvendig.
Det er tett vegetasjon eller bart fjell i området og det vurderes at fare for snøskred ikke
nødvendigvis er så relevant, men at det heller kan være fare for steinsprang ved
tunnelpåhuggene. Eventuell skredfare bør utredes i neste planfase. Problemstillingen må
følges opp i videre arbeid.
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Figur 18 Kart som viser Brurknatten tunnelen (rosa linje).

5.4.7.3 4G – Dagstrekning Brurknatten tunnelen – delområde slutt: Profil 39 590 – 41 650
Løsmassedekket er marine avsetninger men kan være noe bart fjell. Noen få steder kommer
vegtraseen innenfor aktsomhetskartet for snøskred og steinsprang. Det er ikke registrert
noen skredhendelser langs strekningen.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 40 175 – 40 225: Ensidig skjæring med makshøyde ca. 17 m, gjennomsnitt på ca. 14
m. Sidebratt terreng.
Profil 41 275 – 41 425: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 40 m, gjennomsnitt på ca. 22
m. Sidebratt terreng.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant, som f.eks profil 41 275 – 41 425 på ca. 40 m i sidebratt terreng og
aktsomhet for skred. Dette kan være krevende å etablere så høye skjæringer i sidebratt
terreng. Det må kartlegges nøye og påregnes tiltak langt utenfor teoretisk sprengningsprofil.
Eventuell skredfare bør utredes i neste planfase. Problemstillingene må følges opp i videre
arbeid.
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5.4.8 Alternativ H – 13 330
Vegtrase 4H - 13 330 kommer ifra den grønne vestkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter
i grønn korridor i delstrekning 4. Mye av vegstrekningen går enten ved eller parallelt med
dagens E18, med skilles av ved Aspelund. Deler av strekningen overlapper med alternativ G.
5.4.8.1 4H – Dagstrekning delområde start – Husfjell tunnelen: Profil 33 310 – 39 340
I fra ca. profil 36 250 og frem til Husfjell tunnelen går alternativ 4H sammen med 4G og deler
samme problemstillinger. Les «4G – Dagstrekning delområde start – Brurknatten tunnelen».
For den delen av strekningen som ikke dekkes av alternativ G er løsmassedekket tov og myr,
morene og bart fjell. Vegtraseen kommer ikke innenfor aktsomhetsområder for skred, og det
er ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen. Ca. ved profil 34 690 og 34 500
krysser vegtraseen med skjæringer et myrområde og lite tjern.
Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 34 100 – 34 650: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 20 m, gjennomsnitt på ca. 17
m.
Profil 34 900 – 35 250: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 23 m, gjennomsnitt på ca. 15
m.
Tolking: Der er noen skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda
høyere i skjæringskant. Det kan være behov for håndtering av overflatevann i skjæringer
siden vegtraseen krysser tjern og myr. Problemstillingen må følges opp i videre arbeid.
5.4.8.2 4H – Husfjelltunnelen: Profil 39 340 – 40 180
Tunnelen Husfjell vil være ca. 840 m lang (Figur 19). På det meste har tunnelen en
overdekning på 77 m. Bergartene tunnelen mest sannsynlig vil gå i er amfibolitt og migmatitt.
Der er ingen registrerte brønner i nærheten av tunneltraseen eller forekomster av viktige
mineraler. Det er også lite/ingen bebyggelse. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette
planstadiet.
Påhugg nord: Ved tunnelpåhugget blir det gradvis brattere terreng i overgangen mellom
marine avsetninger og bart fjell. Løsmassetykkelsen er uviss. Forskjæringene til påhugget
blir høye med ca. 40 m i senterlinje og 275 m lange før tunnelpåhugget. Området for
påhugget kommer ikke innenfor aktsomhetskart for skred og der er ingen registrerte
skredhendelser. Derimot er det noe bratt terreng på venstre side av forskjæring til påhugget.
Tunneltrase: Tunneltraseen går et stykke langs med en mulig bergartsgrense mellom
amfibolitt og migmatitt. I tillegg går traseen enten langs med eller i veldig spiss vinkel med
flere veldig tydelige lineamenter i berggrunnen som kan være svakhetssoner. Den
dominerende retningen til lineamentene er NØ-SV til NNØ-SSV, med noen mindre i retning
NNV-SSØ. Ved profil 39 750 – 39 950 er det en mulig større svakhetssone der
terrengoverdekningen er 52 m. Tunneltraseen har en spiss vinkel på denne sonen og et er
ikke umulig at det kan være dypforvitring.
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Figur 19 Kart som viser Husfjelltunnelen (oransje og lilla linje).

Påhugg sør: Ved tunnelpåhugget blir det raskt brattere terreng i overgangen mellom marine
avsetninger og bart fjell. Løsmassetykkelsen er uviss. Forskjæringene til påhugget blir høye
med ca. 30 m i senterlinje og 150 m lange før tunnelpåhugget. I påhuggsområde og
forskjæring er sideterrenget bratt påhugget kommer innenfor aktsomhetsområder for
snøskred og der aktsomhetsområde for steinsprang er like ved.
Tolking: I neste planfase bør tunneltraseen og påhuggene bli befart, der blant annet
eventuelle svakhetssoner, sprekkeorienteringer, løsmasseoverdekning samt eventuell
skredfare blir undersøkt. Det bør være et spesielt fokus på den potensielle større
svakhetssonen der grunnundersøkelser som seismikk og/eller kjerneboring kan være
nødvendig. På grunn av tydelige lineamenter og mulig bergartsgrenser som kommer med
spiss vinkel eller parallelt med tunnelpåhuggene og tunnel traseen vil det mest sannsynlig
være dårlig bergmasse og det må påberegnes noe tung sikring. Tunnelpåhuggene kan
etableres tidligere slik at forskjæringene ikke blir så høye og lange, men der tunnelen blir noe
forlenget. Ved profil 39 250 er terrengoverdekningen ca. 22 m. Problemstillingen må følges
opp i videre arbeid.
5.4.8.3 4H – Dagstrekning Husfjell tunnelen – delområde slutt: Profil 40 180 – 42 640
Løsmassedekket er marine avsetninger og bart fjell. Bare noen få deler av strekningen
kommer innenfor aktsomhetsområder for steinsprang og snøskred, og noe utenfor traseen
jord- og flomskred. Det er derimot ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen.
Like ved vegtraseen er det registrert et ikke vurdert forekomstområde av feltspat (anortositt).
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Det er tenkt flere høye skjæringer målt i senterlinje langs strekningen:
Profil 40 600 – 40 700: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 13
m. Sidebratt terreng.
Profil 41 000 – 41 550: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 60 m, gjennomsnitt på ca. 35
m. Noe sidebratt terreng.
Profil 41 600 – 41 700: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12
m.
Profil 42 550 – 42 650: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 18 m, gjennomsnitt på ca. 14
m. Sidebratt terreng.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant, som f.eks. profil 41 000 – 41 550 på ca. 60 m med gjennomsnitt på ca. 35 m.
Dette er veldig høye skjæringer som bør planlegges å gå som tunnel, en problemstilling som
må følges opp i videre arbeid. Så høge skjæringer må ofte terrasseres som vil medføre
betydelig terrenginngrep og masseuttak. For å minske skjæringshøyden kan linjen heves noe
siden den er planlagt med lavbrekk igjennom dette partiet. For løsningen med tunnel krysser
traseen flere tydelige lineamenter som kan representere svakhetssoner. Dette kan øke
sikringsomfanget noe i en eventuell tunnel. Eventuell skredfare bør utredes i neste planfase.
5.4.9 Alternativ I – 13 230
Vegtrase 4I - 13 230 kommer i fra den blå østkorridoren ifra delstrekning 3 og fortsetter i blå
korridor i delstrekning 4 frem til Moland der traseen følger midten av grønn korridor.
Alternativ I overlapper mye med alternativ F. Bortsett fra siste del av vegtraseen der disse
skiller lag ved Torbjørnsdalen. I starten av vegtraseen er den noe parallell med alternativ G
før de skilles gradvis.
5.4.9.1 4I – Dagstrekning delområde start – Stusstjennheiene tunnel: Profil 33 350 – 39 300
Samme veglinje som alternativ F. Les vurdering og tolking i «4F – Dagstrekning delområde
start – Stusstjennheiene tunnel»
5.4.9.2 4I – Stusstjennheiene tunnel: Profil 31 790 – 33 020
Overlappende veglinje og tunnel som alternativ F. Les vurdering og tolking i «4F –
Stusstjennheiene tunnel»
5.4.9.3 4I – Dagstrekning Stusstjennheiene tunnel – Bronen tunnelen: Profil 33 020 – 35 020
Dagstrekningen er lik «4F – Dagstrekning Stusstjennheiene tunnel – delområde slutt» og
deler samme problemstillinger frem til profil 35 020.
5.4.9.4 4I – Bronen tunnelen: Profil 35 020 – 35 220
Istedenfor høy skjæring slik som veglinjen er planlagt i 4F er det her planlagt tunnel (Figur
20). Tunnel Bronen vil være ca. 200 m lang der bergartene kan bestå av kvartssillimanittgneis, kvartsitt og kvartsrik gneis. Terrengoverdekningen er minst ved
tunnelportalene og er på det meste ca. 44 m (ca. profil 35 150). Tunnelen går parallelt med
en mulig grense mellom morene og bartfjell. Der er ikke registrerte vann, myr, bebyggelse og
brønner i nærheten av tunneltraseen. Tunneltraseen har ikke blitt befart på dette planstadiet.
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Påhugg nord: Påhugget vil komme i et gradvis stigende terreng i overgangen mellom morene
og bart fjell. Mektigheten på løsmassene over påhugg/tunnelen er uvisst. Sideterrenget er
bratt på venstre side av påhugget. Påhugget kommer innenfor aktsomhetskart for snøskred
og jord- og flomskred der steinsprang er like ved, men uten noen registrerte skredhendelser i
nærheten. Det blir en 120 m med forskjæring over 10 m høyde maks ca. 30 m i senterlinje
før påhugget og det er sidebratt terreng.
Tunneltrase: Tunnelen krysser noen lineamenter i berggrunnen som går i retning NØ-SV, NS og NV-SØ, som kan være svakhetssoner. Selv om der er mulige områder med
dypforvitring rundt om tunnelen er det ingen fremtredende tydelige svakhetssoner som
tunneltraseen krysser.
Påhugg sør: Påhugget vil komme i et raskt stigende terreng i overgangen mellom morene og
bart fjell. Ved påhugget er det også en mulig bergartsgrense mellom to bergarter.
Mektigheten på løsmassene over påhugg/tunnelen er uvisst. Sideterrenget er bratt på
venstre side av påhugget. Påhugget kommer innenfor aktsomhetskart for snøskred der
steinsprang er like ved, men uten noen registrerte skredhendelser i nærheten. Det blir en 30
m med forskjæring over 10 m høyde maks ca. 30 m i senterlinje før påhugget og det er
sidebratt terreng.

Figur 20 Kart som viser Bronen tunnelen (grønn linje).

Tolkning: Kan ikke se bort ifra at observerte lineamenter i berggrunnen er mindre
svakhetssoner som tunnelen kan krysse med spiss vinkel. Dersom tunnelpåhugget kommer
ved bergartsgrenser kan dette medføre dårligere bergmasse i overgangen og behov for mer
sikring. I neste planfase bør tunneltraseen og påhuggene bli befart, der blant annet
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eventuelle svakhetssoner, sprekkeorienteringer og løsmasseoverdekning blir undersøkt.
Eventuell skredfare bør utredes i neste planfase. Pga. vegetasjon er det lite sannsynlig at det
er snøskred som er den største faren.
5.4.9.5 4I – Dagstrekning Bronen tunnelen – delområde slutt: Profil 35 220 – 39 480
Dagstrekningen er lik «4F – Dagstrekning Stusstjennheiene tunnel – delområde slutt» og
deler samme problemstillinger frem til ca. profil 37 500. Herifra går vegtraseen på et
løsmassedekke av morene og bart fjell. Vegtraseen kommer ikke innenfor
aktsomhetsområder for skred, men der utløpet av aktsomhet for snøskred er i ytterkant av
traseen i et punkt. Det er ikke registrert noen skredhendelser langs strekningen. Ca. ved
profil 39 000 krysser vegtraseen et myrområde.
I tillegg til de høye skjæringene som veglinja deler med «4F – Dagstrekning
Stusstjennheiene tunnel – delområde slutt» kommer disse skjæringer målt i senterlinje langs
strekningen:
Profil 37 800 – 37 900: Ensidig skjæring med makshøyde ca. 15 m, gjennomsnitt på ca. 12
m. Sidebratt terreng.
Profil 38 400 – 38 600: Tosidig skjæring med makshøyde ca. 23 m, gjennomsnitt på ca. 18
m.
Tolking: Der er flere skjæringer som er høyere enn 10 m i senterlinja, med trolig enda høyere
i skjæringskant. Ellers er det få ingeniørgeologiske problemstillinger på strekningen.

5.5

Delområde 5

Delområde 5 strekker seg fra Knuten til Tvedestrand. Delstrekning 5A og 5B er uten
tunnelalternativer, mens Alternativ 5C – 5E inneholder tunnelalternativer. Alle strekningene
inneholder høye skjæringer.
5.5.1

Alternativ 5A – 13150

5.5.1.1 Dagstrekning Knuten – Tvedestrand
Traseen går i ett område der det er kartlagt tynt morenemateriale over berg eller bart berg.
Berggrunnen strekningen går gjennom er vekslende med gneis, migmatitt, amfibolitt og
gabbro.
Det er tenkt flere høye skjæringer langs strekningen med høyde opp mot 45 meter.
Områdene med høyest skjæringer er beskrevet i dette kapittelet. Det er ingen
skredfaresoner for snøskred eller steinsprang med på vegen. Det er flere bratte områder ned
mot veg, disse områdene må vurderes nærmere når vegen er endelig plassert.
Profil 41100 – 41200 skjæringer på begge sider av vegen. På nordsiden av vegen er
skjæringene opp mot 25 meters høyde med bratt sideterreng over. Her må det påregnes
skredsikring over skjæringstopp.
Profil 41450 – 41700 skjæringer opp mot 25 meters høyde. Tosidig skjæring hele veien.
Høyeste skjæring i nordre side.
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I området mellom 46750 – 47300 ligger vegen noe lavere enn dagens terreng i ett
våtmarksområde. Skjæringene/skråningene er lave, men det må påregnes tiltak i forbindelse
med bekk og myr som følger parallelt med vegen i dette området. Må utredes i neste
planfase
Profil 48300 – 48570 Skjæringer med opptil 25 meters høyde. Tosidige skjæringer hele
veien. Ikke skredfarlig sideterreng. Jevnt over 20 meters høyde hele veien.
Profil 49350 – 50200 Skjæringer med opptil 25 meters høyde. Tosidige skjæringer hele
veien. Ikke skredfarlig sideterreng. Jevnt over 2 meter hele veien.
Profil 52650 - 53100 Skjæringer opp mot 45 meters høyde – det bør vurderes tunnel fremfor
åpen skjæring i dette området. Trolig ikke skredfarlig sideterreng ettersom man skjærer
gjennom kollen på det høyeste.
5.5.2

Alternativ 5B – 13390

5.5.2.1 Dagstrekning Knuten – Tvedestrand
Denne vegstrekningen ligger parallelt med strekning 5A men noe lenger øst. Strekningen går
i ett område som er kartlagt med tynt morene materiale over berg eller bart berg.
Berggrunnen lang strekningen er vekslende med migmatitt, gneis og amfibolitt i hovedsak.
41500 – 41850 Skjæringer opp mot 20 meter, jevnt rundt 20 meter hele strekningen.
Tosidige skjæringer hele veien. Mulig skredfare fra skjæringstopp i nordenden fra østre side.
43810 – 44250 Skjæringer opp mot 20 meter, litt opp og ned, høyeste på B-tegning 18
meter. Tosidige skjæringer. Høyest i østre side. Ingen skredfareproblematikk, vegen går
gjennom høyeste del av kollen slik den ligger nå.
46000 – 46450 skjæringer hele veien, fra lave skjæringer opp til 21 meter.
Høyest i vest i søndre ende. Skredfare fra skjæringstopp også i vestre ende der terrenget
skrår videre oppover over skjæringstopp. Skjæringen kan bli betydelig høyere ved utvidelse
av profilet, opp mot 35 meter.
49800 – 50550 Skjæringer hele veien, mye opp og ned, første 500 meterne ca 10 meters
høyde, så høyde opp mot 36 meter. Høyest på østsiden av vegen. Vegen skjærer gjennom
det høyeste av kollen i søndre ende der skjæringene er høyest.
Mulig skredproblematikk fra terreng vest for vegen ved oppstart av skjæringene i nord. Ikke
veldig bratte fra skredkart, men kan være mindre brattkanter. Mulig behov for gjerne langs
toppen av skjæring.
52553 – 52950 Skjæringer opp mot 45 meters høyde – det bør vurderes tunnel fremfor åpen
skjæring i dette området
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5.5.3 Alternativ 5C – 13130
Delstrekningen ligger på områder kartlagt som bart berg, tynt morenelag over berg eller tynn
hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen. Berggrunnen i området er vekslende og kartlagt som granodiorittisk gneis,
migmatitt, amfibolitt og i søndre del silimanittførende kvartsglimmergneis.
5.5.3.1 Dagsone 41100 – 43310 (Bjørnekjerrtunnelen)
41400 – 41950 bergskjæringer opp mot 35 meters høyde. Bergskjæringene er tosidige hele
veien og høyest i vest. Skjæringene kan bli ytterligere høyere ved flytting vestover. Ettersom
skjæringene er såpass høye vil skjæringene måtte palles, dette fører til høyere skjæring, opp
mot 40 meter, i vestre side. Mulig skredfare fra topp av skjæring i vestre side på grunn av
skrånende sideterreng.
Lagt opp til store fyllinger over våtmarksterreng/myrområde frem til tunnelen.
Det er en snøskredfaresone vest for vegen rett før nordre påhugg. Utløpssonen er kartlagt
frem til kant av planlagt veg. Denne må ses nærmere på dersom vegen legges her.
5.5.3.2 Bjørnekjerrtunnelen 43310 – 44330
Hele tunnelen er befart i felt, bortsett fra nordre påhugg. Tunnelen er i hovedsak planlagt i
granittisk – granodiorittisk gneis, med mulig amfibolitt og migmatitt i søndre halvdel.
Tunnelen er 1020 meter lang. Linja er markert med orange linje i figur 21.

Figur 21: Kart som viser Bjørnekjerrtunnelen (orange linje).
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Påhugg nord: Påhugget er planlagt på en skrånende bergflate, og det skrånende terreng
oppover i vestre side av forskjæringen. Terrenget stiger raskt, så det blir fort tilstrekkelig
overdekning. Det må påregnes noe ekstra sikring i forbindelse med mulig skredfare fra
vestre side av påhugg.
Tunnel: Kartlagt berg i dagen i hele strekningen over tunnel og skrint løsmassedekke ca midt
på tunnelen. Gneis av god kvalitet observert i felt. Tunnelen har nærmere 80 meters
overdekning over hoveddelen av tunnelen. Fire lineamenter er observert å krysse tunnelen.
To av disse krysser i ett område med stor overdekning og antas å ha lite/ingen innvirkning på
tunnelen.
I søndre del av tunnelen passerer to lineamenter tunnelen, navngitt som «Den dype dal» i
kart. Det er 15 meter terrengoverdekning i senterlinje i området og det er ikke uvisst om dette
er berg. Søkket strekker seg fra profil 44100 – 44220, 120 meter lang strekning. Det er godt
sideberg i begge sider av dalen. I bunnen av dalen er det myr og en bekk.
Påhugg sør: Påhugget er planlagt ved profil 44350. Terrenget stiger raskt til tilstrekkelig
overdekning. Terrenget faller av mot øst, så det vil trolig være mindre overdekning i øst enn i
vest ved påhuggsetableringen.
Tolkning: Tunnelstrekningen er godt egnet for tunnel i store deler av tunnelen. Begge
påhuggsområdene vil trolig være greie å etablere. Det er markert aktsomhetsområde for
snøskred i området rundt nordre tunnelpåhugg som må undersøkes nærmere ved valg av
denne traseen. Det må gjøres grundige undersøkelser av søkket i «Den dype dal». Her er
det uviss bergoverdekning over tunnelen over ett strekk på 120 meter, og kartlagt mulig
dypforvitring. Dette området krever trolig tung sikring og mulig full utstøpning samt injeksjon
for å hindre grunnvannssenkning i sonen. Det må gjennomføres fjellkontrollboringer i sonen,
og det anbefales kjerneboring med vanntapsmålinger.
Påhugg sør kan etableres innenfor søkket, dersom påhugget blir etabler innenfor «Den dype
dal» ved profil 44100, anbefales det at linja heves. Det vil ved dagens plassering bli
forskjæringer på opp mot 50 meters høyde i vest med skredfarlig sideterreng som må
rassikres. Dette frarådes og det må vurderes alternative påhuggsplasseringer i neste
planfase.
5.5.3.3 Dagsone mellom Bjørnekjerrtunnelen – Føykåsen tunnel
Mellom profil 46800 – 47250 er det skjæringer mellom 2 – 25 meters høyde. Det blir lave
skjæringer i vest, og høye skjæringer i øst. Østre siden kan få større høyde ved palling av
skjæringen. Terrenget skrår oppover i østre side, så det vil kunne være fare for skred fra
sideterreng her. Dette må tas videre.
Ved profil 47400 – 47550 skjæringer opp mot 20 meters høyde, jevnt 20 meter hele veien.
Vegen skjærer gjennom det høyeste av kollen, så det er ingen skredfare problematikk.
42150 – 48400 skjæringer rundt 10 -20 meters høyde. Tosidige skjæringer over ett kortere
strekk. Skjæringer opp mot 20 meters høyde i øst over hele strekningen. Skrånede
sideterreng over østre side. Terrenget er ikke spesielt bratt, men det må undersøkes
eventuell skredfare.
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5.5.3.4 Føykåsen tunnel 50700 – 50950
Tunnelen er planlagt gjennom en mindre kolle som består av migmatitt i nord og amfibolitt i
sør. Tunnelen er planlagt til å være 250 meter lang. Figur 22 viser tunnelen med orange linje.

Figur 22: Kart som viser Føykåsen tunnel (orange linje).

Påhugg nord: Terrenget skrår av mot øst. Terrenget er bratt, så det blir raskt tilstrekkelig
overdekning. Det må påregnes en forskjæring i vest, eventuelt forskjøvet tunnelpåhugg. Det
er ett aktsomhetsområde for snøskred i området for påhugg.
Tunnel: Tunnelen går gjennom en kolle. Det passerer ett lineament på skrå over kollen som
vil kunne følge tunnelen over ca. 60 meter, dette er ett søkk som er kalt Føykåsrenna i kart.
Renna følger langs med bergartsgrensen mellom amfibolitt og migmatitt. Det er ca. 30-45
meters overdekning på tunnelen over hele strekningen.
Påhugg sør: Terrenget skrår her mot øst. Påhugget vil etableres der sidedekningen mot øst
forsvinner ca. ved profil 50950. Skjæringen i vestre side vil ha en høyde på opp mot 30
meter.
Tolkning: Tunnelen er kort og går gjennom en avgrenset kolle. Det antas at begge
påhuggene vil være ok å etablere. Forskjæringen på sørlige side av tunnelen vil måtte
etableres før tunnelen drives gjennom. Det anbefales at det gjøres nærmere undersøkelser
av bergartsgrensen som krysser tunnelen.
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5.5.3.5 Dagsone fra Føykåsen tunnel – Tvedestrand
Forskjæringene på Føykåsen tunnel strekker seg langt og er tosidige fra profil 50950 –
51500. Skjæringer opp mot 30 meters høyde i vest, men lavere i øst.
Resten av strekningen er lik som resten av alternativene, se kap. 5.5.1 Alternativ 5A fra profil
49350 – 50200.
5.5.4 Alternativ 5D – 13240
Delstrekningen ligger i nord lenger øst enn 5A – 5C, men treffer linje 5C ca midt på
strekningen. Linjen går gjennom områder kartlagt som bart berg, tynt morenelag over berg
eller tynn hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen. Berggrunnen i området er vekslende og kartlagt som silimanittførende
kvartsglimmergneis i hovedsak i nordre del og som granodiorittisk gneis, migmatitt, amfibolitt
i søndre del.
5.5.4.1 Dagsone profil 40175 – Føykåsen tunnel.
Fra oppstart ved profil 40175 – 42110 går vegen i bergskjæring på begge sider av vegen.
Skjæringene er høyest i vest med høyde opp mot 35 meter, og noe lavere i øst med høyde
opp mot 25 meter. Noe bratt sideterreng i vest hvor det kan bli behov for rassikring på
skråningstopp.
Mellom profil 42680 – 43060 er det bergskjæringer med høyde opp til 38 meter, jevnt 25 – 30
meter over hele lengden. Høyest skjæringer i vest. Vegen går gjennom kollen på det
høyeste punktet, så ingen fare for skredfare fra sideterreng.
Vegen går med bratt sideterreng på vestsiden av vegen mellom profil 43200 – 44500. Vegen
er lagt tett inntil dette skredfarlige terrenget og det må påregnes omfattende sikringstiltak.
Det anbefales at vegen trekkes lenge unna det bratte terrenget. Terrenget har bratthet på
opp mot 45 grader. Det er markert aktsomhetsområde for snøskred i hele området.
Ensidige skjæringer i øst mellom profil 44300 – 45100. Skjæringene får en høyde på opptil
20 meters høyde, jevnt noe lavere.
Resten av dagstrekningen er lik som 5C. Se kap Dagsone mellom Bjørnekjerrtunnelen –
Føykåsen tunnel.
5.5.4.2 Føykåsen tunnel profil 50300 - 50550
Samme tunnel som er planlagt for linje 5C, se kap. Føykåsen tunnel 50700 – 50950
5.5.4.3 Dagsone Tunnel – Tvedestrand
Samme strekning som alternativ 5C, se kap. Dagsone fra Føykåsen tunnel – Tvedestrand
5.5.5 Alternativ 5E – 13330
Delstrekningen ligger stort sett parallell med strekning 5D i nord og treffer 5C samtidig som
5D. Strekningen ligger lenger vest enn 5C og 5D i søndre del av området før den har felles
strekk med resterende linjer helt i sør ved Tvedestrand. Linjen går gjennom områder kartlagt
som bart berg, tynt morenelag over berg eller tynn hav- og fjordavsetning og
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strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Berggrunnen i
området er vekslende og kartlagt som silimanittførende kvartsglimmergneis i hovedsak i
nordre del og som granodiorittisk gneis, migmatitt, amfibolitt i søndre del.
5.5.5.1 Dagsone 42750 – Mortenabbtunnelen
Ved oppstart av delstrekningen går vegen i bergskjæringer på opp mot 15 meters høyde,
tosidig. Ingen skredfareproblematikk.
Vegen går høyt i terrenget frem til profil 44000 – 44200 der den får tosidige skjæringer på
opp mot 36 meters høyde. Kollen er bratt på begge sider, så skjæringene er jevnt over 30
meter hele strekningen. Skjæringene er noe høyere i vest enn i øst. Det er bratt terreng ned
mot vegen i vestre side av nordenden av kollen, her er det et aktsomhetsområde for
snøskred ned mot vegen. Det må antas tiltak for å hindre skred/ras ned mot veg i dette
området.
Vegen ligger så parallelt med strekning 5D i området med bratt sideterreng mellom profil
44350 – 44750. Men vegen her er lagt høyere i terrenget, på fylling og noe lenger ut fra den
skredfarlige sideveggen. Terrenget har bratthet på opp mot 45 grader. Det er markert
aktsomhetsområde for snøskred i hele området. Det må gjøres en grundigere vurdering
rundt skredfare fra sideterreng her.
Fra 45250 – 45500 skjæringer på 25 meters høyde. Høyere i øst enn i vest.
Mellom profil 47500 – 47850 blir det bergskjæringer på 15-20 meter. Vegen ligger parallelt
med 5D men skrår av mot vest. Mulig skredproblematikk fra naturlige skråninger i øst.
5.5.5.2 Mortenabbtunnelen profil 48430 – 49040
Det er ikke foretatt noen befaring i området rundt denne planlagte tunnelen. Tunnelen er
planlagt med lengde på 610 meter. Hele tunnelen ligger innenfor ett område kartlagt som
amfibolitt. Tunnelen er markert med lys gul linje i figur 23.
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Figur 23 Kart som viser Mortennabbtunnelen (lys gul linje).

Påhugg nord: Påhugget ligger i bratt skrånende terreng mot øst. Påhugget vil derfor
etableres forskjøvet eller med en lenger forskjæring i vest. Påhugget ligger innenfor område
som ligger i aktsomhetssonen for snøskred og det må påregnes terrengsikring mot skred.
Tunnel: Tunnelen krysses av to lineamenter på tvers samt at det følger ett lineament parallelt
med tunnelen hele veien. Det er uvisst hvilken helning denne sonen har, og dermed hvilken
innvirkning den vil ha på bergkvaliteten i tunnelen. Tunnelen har overdekning på mellom 4080 meter. Det ene lineamentet som krysser på tvers lengst i nord er ca 50 meter bredt i
terrenget, og det er ca. 35 meter terrengoverdekning over senterlinje tunnel.
Påhugg sør: Terrenget her faller også mot øst, og påhugget blir trolig skrått. Det er bratt
sideterreng på vestre side av tunnelen og det må trolig terrengsikring til også på denne
siden. Nordgående løp vil ha liten/mindre sidedekning enn sørgående løp.
Tolkning: Det kan være noe lite sidedekning/overdekning på nordgående løp. Tunnelen bør
legges mer inn mot vest. Det finnes myr og bekk i overkant av tunnelen mot vest. Det må
derfor være fokus på hydrogeologi i forbindelse med denne tunnelen ved neste fase. Kan bli
behov for injeksjon av tunnelen for å hindre grunnvannssenkning. Det bør gjøres videre
undersøkelser av lineamentene som passerer tunnelen.
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5.5.5.3 Dagsone Mortenabbtunnelen – Føykåsen tunnel
Ved profil 49880 – 49920 går veien gjennom en kolle med 17 meters høyde. Vegen passerer
gjennom kollen på det høyeste.
Tosidige skjæringer med høyde på rundt 15 meter hele veien mellom profil 50300 – 50400.
5.5.5.4 Føykåsen tunnel profil 51300 - 51550
Samme tunnel som er planlagt for linje 5C, se kap. Føykåsen tunnel 50700 – 50950
5.5.5.5 Dagsone Føykåsen tunnel – Tvedestrand
Samme strekning som alternativ 5C, se kap. Dagsone fra Føykåsen tunnel – Tvedestrand.
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6. BERGSKJÆRINGER
Terrenget i delstrekningene er typisk for Sørlandet med koller og mange dype søkk og
bergknauser. Veglinjen legges rett igjennom dette terrenget og det vil derfor etableres mange
bergskjæringer langs veilinjen. Noen av bergskjæringene har høyde opp mot nærmere 40 50 meter.
Ettersom strekningen er lang og veglinjer ikke er landet, har det ikke blitt gjort en vurdering
av hver enkelt skjæring på dette plannivået. Under de ulike delstrekningene i kapittel Feil!
Fant ikke referansekilden. er det blitt gjort en kort beskrivelse av skjæringer over 10 meter
med en vurdering av enkelte skjæringsstrekninger som er sett på som mulig problematiske.
Skjæringshøyden blir ofte omtalt med makshøyde i senterlinje. I hellende terreng vil dette
tallet ofte være et underestimat av skjæringene sin makshøyde i sidene, siden det kommer
an på hvordan de skjærer inn i det omliggende terrenget.
I følge håndbok N200 SVV, 2018 [2] skal utformingen av bergskjæringer skal tilpasses
geologiske forhold samt grunnvann og landskap. Det er et krav at bergskjæringer skal
etableres slik at det ikke er fare for nedfall av is og stein på veg. I tillegg skal skjæringene
etableres slik at man unngår rensk og annen sikring av bergskjæringene de første 20 årene.
Dette gjelder også rensk og sikring av løsmasser på skjæringstopp.
Etter håndbok N200 SVV, 2018 [2] skal skjæringer utformes med fanggrøft som illustrert i
Figur 24 og dimensjonert etter Figur 25.

Figur 24: Illustrasjon av skjæring med fanggrøft. [2]
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Figur 25: Dimensjonering av fanggrøft med bakgrunn i høyde og helning på bergskjæring. [2]

Foliasjonen i bergartene er steil, med en generell fallvinkel på 65 – 90 grader og strøk NNØ SSV. Vegen har generell retning NNØ – SSV, men det vil være lokale forskjeller. Det
anbefales at skjæringer så godt som mulig legges langs foliasjonen i den siden av vegen der
dette er mulig for å minke sikringsomfanget i disse. Dette vil også kunne føre til at det må tas
ut ekstra berg for å legge skjæringen inn mot foliasjonen. Alternativet vil kunne være stort
sikringsomfang for å holde på større bergpartier som ligger på foliasjonsplan. Stort sett
gjelder dette i vestre side av vegen. Dette fører igjen til ett noe øket sikringsbehov i østre
side av vegen.
Når bergskjæringer er planlagt til å være høyere enn 20 m kan det vurderes å etablere paller
i skjæringen. I bergskjæringer som er høyere enn rundt 20 m kan det forventes et økt
omfang av sikringstiltak som f.eks. steinsprangnett, isnett, sprøytebetong, bolter, bergbånd
og annen bergsikring. Der bergskjæringene går igjennom tjern, myr, bekk og andre
vårområder kan en forvente tiltak for håndtering av overflatevann med mulig problematikk for
isdannelse. Dette er problemstillinger som må følges opp i reguleringsplan og det samme
gjelder prosjektering av sikring når endelig trasevalg er gjort.
Langs noen av disse høye skjæringene vil det være skredfare fra overliggende terreng.
Sidebratt terreng blir i dette tilfellet definert som terrenghellinger over 30° og er noe som kan
bi betydelige mer kostnader til sikring. Noen videre vurdering av skredfare blir ikke vurdert i
dette kapittelet, og problemstillingen må fylles opp i reguleringsplan. Ved skredfare fra
overliggende terreng kan det være nødvendig med sikringstiltak i overliggende/side-terreng
og ved skjæringstopp som f.eks. etablering av steinspranggjerder og sognemur.
Se for øvrig krav i håndbok N200 SVV, 2018 [2] for krav vedrørende utforming, uttak av
skjæringer, rensk og sikring samt kontroll og dokumentasjon i forbindelse med skjæringer i
berg.
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7. ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER
Rapporten er skrevet med bakgrunn i skrivebords-/kartstudier og enkelte feltbefaringer. Det
er gjort en vurdering rundt gjennomførbarheten til de ulike strekningene med tanke på
ingeniørgeologiske problemstillinger.
Det vil trolig påtreffes syredannende berg i forbindelse med berguttak innenfor området. Det
anbefales at det gjøres en grundig vurdering rundt omfanget av dette ved neste planfase.
Flere av tunnellinjene ligger i dag grunt, med liten overdekning. Det er varierende terreng i
området som gjør at terrengoverdekningen/bergoverdekningen på foreslåtte tunneler er
sterkt varierende. Det anbefales generelt at alle tunneler legges så dypt som mulig (for disse
linjene) for å komme under søkk og svakhetssoner. Det anbefales en supplerende
gjennomgang av tunnellinjene etter at pågående grunnundersøkelser er gjennomført.
Foliasjonen i området har jevn retning NNØ – SSV. Det er kjent at det finnes leiromvandling
og leiromvandlede soner langs med foliasjonen i disse bergartene. Dette bør en være
observant på ved vurdering av sikringsomfang i tunneler. Veglinjen har generell retning NNØ
– SSV, så slike soner vil kunne følge tunnelen over lenger strekninger, og igjen føre med seg
større sikringsomfang.
Den sørligste delen av strekningen er planlagt med høyde (> 40 m) tosidige skjæringer over
ca. 500 meters lengde. Denne delen av strekningen anbefales det å legge i tunnel. Åpne
skjæringer vil føre til et stort terrenginngrep over en lang strekning. Det vil kunne føre med
seg store sikringskostnader og mye kostnader knyttet til selve berguttaket. Dette gjelder også
tosidige høye skjæringer (>35 m) langs resterende veglinjer. Der disse følger vegstrekningen
over lenger strekk (>200 m) anbefales det å se på mulighet for å legge disse i tunnel, eller
heve linja for å senke skjæringshøyden. Som nevnt er det kjent at det finnes leiromvandling
og leiromvandlede soner langs med foliasjonen i disse bergartene. Det vil kunne føre med
seg ett betydelig sikringsomfang i skjæringer dersom disse sonene følger langs traseen der
det etableres høye skjæringer. Det bør være fokus på skjæringer som er planlagt i områder
med kartlagt mulig dypforvitring.
Det må være stort fokus på å utrede områder der veglinjen ligger lavere i terrenget enn
våtmarksområder. Skjæringer i slike områder vil kunne drenere ut myrer og vann.
Det vil bli behov for supplerende grunnundersøkelser til neste planfase for å sikre
gjennomførbarheten av de anbefalte tunnellinjene som tas med videre. Det antas behov for
geofysiske undersøkelser og mulig kjerneboring gjennom større svakhetssoner. For
skjæringene anbefales det kartlegging langs strekningene der det vil bli høye skjæringer, for
å detaljere ut geologiske strukturer som vil kunne påvirke skjæringsutforming og
sikringsomfang.
Se for øvrig krav til geologisk rapport til reguleringsplan i håndbok N500 og N200, som skal
svares ut ved neste fase.
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9. VEDLEGG
Vedlegg 1: Rosettplott og konturplott fra gjennomførte sprekkemålinger innenfor korridorene
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VEDLEGG 1
ROSETTPLOTT OG KONTURPLOTT FRA GJENNOMFØRTE
SPREKKEMÅLINGER INNENFOR KORRIDORENE
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Feltregisteringer vest for Tjovelitjerna, representative for veilinje 13230, daglinje ca.
Profil 21 500-23 00.

Figur 1 Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved tidligere planlagt tunnel vest for Tjovelitjerna ca.
100 m fra nå planlagt veilinje, veilinjealternativ C og I i område 3.

Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved tidligere planlagt tunnel vest for Tjovelitjerna, ca. 100 m
fra nå planlagt veilinje veilinjealternativ C og I i område 3.
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Eikenes tunnel Delområde 3 alternativ C: Profil 30 350-30 680

Figur 2 Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved Eikeland, ca. 2,3 k m nord fra nå planlagt Eikenes
tunnel, veilinjealternativ C i område 3.

Figur 3 Innmålte sprekker, vist i konturplott, fra felt ved Eikeland, ca. 2,3 k m nord fra nå planlagt Eikenes
tunnel, veilinjealternativ C i område 3.
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Bjørnekjerrtunnelen Delområde 5, Alternativ C, Profil: 43310 – 44330

Figur 4 Innmålte sprekker, vist i rosettplott, fra felt ved Bjørnekjerrtunnelen, veilinjealternativ C i område
5.

Figur 5 Innmålte sprekker, vist i konturplott, fra felt ved Bjørnekjerrtunnelen, veilinjealternativ C i område
5.

Side 58 av 58

