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Sammendrag
NGI har på oppdrag fra Nordplan AS utarbeidet ingeniørgeologisk rapport for
Konsekvensutredning for Hamnsundsambandet. Rapporten beskriver tre
traséalternativer (E1, E3 og V2) hvor to av alternativene går fra Ellingsøya til
Hamnsund (alternativ E1 og E3) og et alternativ går fra Valderøya til Hamnsund
(alternativ V2).
De undersjøiske delene av tunnelene plasseres i henhold til Eurokode 7 i
Geoteknisk kategori (GK) ”3”, det vil si at det er et krav om grunnundersøkelser for
å kartlegge grunnforhold og et krav om uavhengig kontroll av prosjektering. HB021
fra Statens vegvesen definerer et minimumskrav til grunnundersøkelser for
undersjøiske tunneler. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med
denne Konsekvensutredningen, men det er foretatt noen grunnundersøkelser
tidligere i forbindelse med Konsekvensutredninger på 80-tallet for andre
alternativer i samme område.
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Traséalternativ E1 går fra Kverve på Ellingsøya, med påhugg for tunnel i foten av
fjellpartiet kalt ”Kverveaksla” før den går under fjellpartiet og gjør en bue mot nord
før den krysser under Grytafjorden til Kalvøya, hvor den har påhugg. Videre
østover mot fastlandet på Hamnsund går vegen i bru/fylling mellom holmene. Dette
alternativet har den lengste fjordkrysningen med 2,9 km under Grytafjorden. I
området ved fjordkrysningen indikerer kvartærgeologisk kart at Grytafjorden er
opptil ca. 120 m dyp.
Traséalternativ E3 går fra Eidsvågen på Ellingsøya med påhugg i foten av
fjellpartiet som kalles ”Rørene” før den går under fjellpartiet og gjør en bue mot
nord og krysser under Grytafjorden. Etter kryssing av Grytafjorden gjør tunnelen en
bue mot øst før den krysser under Torholmen, Didrikholmen, så vidt under
Langholmens nordvestre hjørne før den går videre under Høgholmen og fortsetter
inn mot fastlandet på Hamnsund. I motsetning til alternativ E1 har denne en 1,8 km
lang fjordkrysning under Grytafjorden. I området ved fjordkrysningen indikerer
kvartærgeologisk kart at Grytafjorden er opptil ca. 160 m dyp.
Traséalternativ V2 går fra Ytterland på Valderøyas vestside med påhugg i foten av
fjellpartiet som går N-S sentralt på Valderøya, over mot Valderøyas østside før den
går under fjorden. Rett etter overgangen mellom Valderøya og fjordkrysning gjør
tunnelen en liten bue ned mot eksisterende Valderøytunnel (ca. 20-25 m fra
eksisterende tunnel på det nærmeste) før den fortsetter nordøstover og krysser
under Hamnøya og Brattholmen og opp mot Kalvøya hvor den har påhugg på
samme sted som tunnelalternativ E1. Videre østover mot fastlandet på Hamnsund
går vegen i bru/fylling mellom holmene. Fjordkrysning utgjør totalt ca. 2,4 km for
denne tunnelen, men i motsetning til alternativ E1 og E3 er sjødybden relativt liten
(maks. ca. 50 m i følge kvartærgeologisk kart).
Ut fra tilgjengelig informasjon anses alle traséalternativene som gjennomførbare.
Det må utføres grunnundersøkelser (seismikk) for den traseen som blir valgt og
justering av traselinje må påregnes for å få tilstrekkelig bergoverdekning. Justering
av påhugg må også påregnes for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning der
påhuggene er lagt til skråninger som er dekket av løsmasser. I tillegg er det anbefalt
å utføre geotekniske undersøkelser i forbindelse med fyllinger og bru mellom
Kalvøya og Hamnsund.
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1

Innledning

På oppdrag fra Nordplan AS har NGI foretatt vurdering av traséalternativene E1,
E3 og V2 for konsekvensutredning av undersjøiske tunneltraseer for
Hamnsundsambandet. Tunnelene ligger i området ved Valderøya / Ellingsøya /
Hamnsund i Giske / Ålesund / Haram kommune (Figur 1). Tunnelene ligger i
tunnelklasse C, dvs. 4000 < ÅDT < 8000 og profil T10,5, dvs. et teoretisk
sprengningsprofil på ca. 79 m2. Informasjon om de ulike tunnelalternativene er gitt i
Tabell 1.

Kalvøya

Hamnsund

Valderøya
E3
Hamnøya

Grytafjorden

V2
E1

Ellingsøya

Valderøytunnelen
Ellingsøytunnelen

Figur 1 Oversikt over området for de tre trasélaltenativene E1, E3 og V2. Traséene
er omtrentlig tegnet inn, stiplet linje angir tunnel, prikket linje angir veg (fylling og
bru). To eksisterende undersjøiske tunneler i området er vist; Valderøytunnelen (fra
Valderøya til Ellingsøya) og Ellingsøytunnelen (fra Ellingsøya til Ålesund).
Alt.
E1
E3
V2

Total trasélengde
10 147 m
7 657 m
10 032 m

Tunnellengde
6 400 m
7 350 m
6 440 m

Undersjøisk lengde1)
ca. 2 880 m
ca. 3 510 m
ca. 3 465 m

Tabell 1 Oversikt over tunnellengder for alternativene i Hamnsundsambandet.
1)
Undersjøisk lengde=lengde under sjø, inkludert lengde under øyer og holmer,
unntatt lengde under Ellingsøya for E1 og E3 og lengde under Valderøya for V2.
I denne rapporten er det foretatt ingeniørgeologiske vurderinger for
konsekvensutredningen. Geotekniske vurderinger i forbindelse med fyllinger og
bruer mellom Kalvøya og Hamnsund er også kort vurdert. De ulike
traséalternativene er vurdert i forhold til overdekning og tigjengelig informasjon om
geologiske forhold. I forkant av arbeidet med denne konsekvensutredningen er det
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utarbeidet et planprogram (Hamnsundsambandet AS 2011). Traseene for alternativ
E3 og V2 er noe justert i forhold til det som er vist i Hovedplan på grunn av
optimalisering under arbeidet med konsekvensutredning. Denne rapporten tar
utgangspunkt i disse justerte traséalternativene.
2

Geoteknisk kategori og krav til geologiske undersøkelser

Geoteknisk kategori (GK) skal i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 19971:2004+NA:2008) defineres for hver fase i et byggeprosjekt ut fra en
pålitelighetsklasse (CC/RC) og grunnforholdenes vanskelighetsgrad. Det er naturlig
at undersjøiske tunneler blir satt i geoteknisk kategori ”3”. Dette på grunn av at
pålitelighetsklassen er definert som CC/RC3; Svikt eller brudd medfører stor risiko
for skade på mennesker eller meget store økonomiske eller andre konsekvenser og
vanskelighetsgarden anses som Høy: uoversiktlige og vanskelige grunnforhold og
et prosjekt som er påvirket av grunnforholdene. Et prosjekt i geoteknisk kategori
medfører blant annet at det er krav om å undersøke grunnforhold, og at det skal
utføres uavhengig kontroll av prosjektering.
Det er i HB021 fra Statens vegvesen satt krav til geologiske undersøkelser for
tunnel i ulike planfaser, basert på Eurokode 7. Det er også satt egne krav til
undersjøiske tunneler. Det er i HB021 beskrevet at forundersøkelsene i denne fasen
som prosjektet nå er inne i (Konsekvensutredning) skal omfatte:







Innsamling og vurdering av eksisterende informasjon.
Geologiske og topografiske kart, publikasjoner (NGU, NGI osv.) og
eventuelle rapporter fra tidligere utførte undersøkelser.
Økonomisk kart (1:5 000) og ev. studie av flyfoto (1:15 000-1:30 000).
Befaring i marken. Geologisk kartlegging i målestokk 1:5 000.
Vurdering av områder som kan være spesielt utsatt for påvirkninger fra
tunnelen. Dette gjelder forhold som drenering, setninger, rystelser, utslipp
mv.
Kart som gir antatt løsmassemektighet.
Vurdering av usikkerhet vedrørende bergoverdekning.

Videre er det er krav om at forundersøkelsene skal sammenstilles i en rapport som i
tillegg skal inneholde:





En oversikt over områdets geologi, og en beskrivelse av strukturgeologiske
og hydrogeologiske forhold som kan være av betydning for
gjennomførbarhet og valg mellom alternativer.
Oversikt over områder som krever spesielle tiltak i forbindelse med
gjennomføringen.
Vurdering av gjennomførbarhet.
Forslag til plan for videre undersøkelser.

Generelt for undersjøiske tunneler er det i HB021 er det satt krav om at det skal
utføres seismiske undersøkelser for hele den undersjøiske delen av traseen og for
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overgangssonen mellom land og sjø. I denne fasen av prosjektet
(Konsekvensutredning) skal det planlegges ut fra et krav til minste bergoverdekning
på 50 m.
3

Grunnlag

Det er foretatt utredninger for traséalternativer for Hamnsundsambandet tidligere.
På 80-tallet ble fire undersjøiske traséalternativer utredet på konsekvensutredningsnivå; to alternativer med tunnel fra den eksisterende undersjøiske
Valderøytunnelen til hhv. Hamnøya og Kalvøya, og to alternativer med tunnel fra
Ellingsøya til hhv. Kalvøya og Hamnsund (O.T. Blindheim 1988). De undersjøiske
delene av traseene fra Ellingsøya til hhv. Kalvøya og Hamnsund ligger i samme
område som dagens E1- og E3-alternativ. I 2007 ble alternativet med tunnel fra
eksisterende Valderøytunnel til Kalvøya utredet noe videre med hensyn til
trafikkprognose og kostnader (Norconsult 2007). Deler av denne traseen ligger
omtrent i samme trasé som dagens traséalternativ V2.
Hovedplan for tre traséalternativer ble utarbeidet av Nordplan i 2011
(Hamnsundsambandet AS 2011) og ingeniørgeologiske vurderinger i forbindelse
med Konsekvensutredning i denne rapporten er basert på disse alternativene.
Grunnlagsmateriale for vurderingene som er foretatt er gitt i det følgende.
Rapporter
Hamnsundsambandet AS (2011): Planprogram. Revisjon C. Dato: 31.10.2011.
Norconsult
(2007):
Hamnsund-forbindelsen.
Valderøytunnelen. Dato: Juni 2007.

Undersjøisk

tunnel

fra

O.T. Blindheim (1988): Hamnsund-Valderøytunnelen. Ingeniørgeologisk rapport til
Hovedplan. Dato: 18. juli 1988.
Statens vegvesen/Haram kommune (1988): Hovedplan for Hamnsundforbindelsen.
Ellingsøy/Valderøy – Hamnsund. Dato: September 1988.
Kart
NGU (1998): Ålesund. Berggrunnsgeologisk kart. M 1:250 000.
NGU (1991): Ålesund. Berggrunnsgeologisk kart 1119 I. M 1:50 000. Foreløpig
utgave.
NGU (1991): Sykkylven. Bergrunnsgeologisk kart 1219 IV. M 1:50 000. Foreløpig
utgave.
NGU (1989): Brattvåg. Berggrunnsgeologisk kart 1220 III. M 1:50 000. Foreløpig
utgave.
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NGU/IKU/NSKV (1984): Valderøya. Kvartærgeologisk kart. M 1:20 000.
Forsøkskart.
4

Geologisk/ingeniørgeologisk beskrivelse

Området dekkes av berggrunnsgeologisk kart over Ålesund fra Norges Geologiske
Undersøkelse (NGU) i målestokk 1:250 000 (NGU 1998). I tillegg foreligger det
foreløpige utgaver av berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50 000 som dekker
Ellingsøya og Hamnsund (se Figur 2). Tunnelalternativ V2 og store deler av
alternativ E1 dekkes ikke av berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50 000, mens
alternativ E3 dekkes av kartbladene 1219 IV ”Sykkylven” og 1220 III ”Brattvåg”.
Hele området er imidlertid dekket av berggrunnsgeologisk kart i målestokk M
1:250 000.
Berggrunnsgeologisk kart
M 1:50 000 foreligger ikke

Berggrunnsgeologisk
1220 III ”Brattvåg”
M 1:50 000

kart

E3
V2
E1

Berggrunnsgeologisk
1119 I ”Ålesund”
M 1:50 000

kart

Berggrunnsgeologisk
1219 IV ”Sykkylven”
M 1:50 000

kart

Figur 2 Oversikt over tilgjengelige berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50 000
for de tre traséalternativene. Traseene omtrentlig plassert. Tunnelalternativ V2 og
store deler av traseen til tunnelalternativ E1 dekkes ikke av kartblad i målestokk
1:50 000. Hele området er imidlertid dekket av berggrunnsgeologisk kart i
målestokk 1:250 000 (se Figur 3).
Norge kan deles inn i geologiske regioner ut fra bergartenes alder og tektoniske
utvikling. De tre tunnelalternativene for Hamnsundsambandet ligger innenfor ”Det
nordvestre gneisområdet” (Oftedahl 1981). Området domineres av prekambriske
gneisbergarter, 600-2 900 millioner år gamle (grunnfjell). De mest markerte foldene
og forkastningene har en strøkretning ØNØ-VSV. Det er også en tverretning
omtrent vinkelrett på foldeaksene, og mange fjorder og innsjøer følger denne
retningen i området, se Figur 5 (Løset 2006).

P:\2012\04\20120412\Leveransedokumenter\Rapport\20120412-01-R

Dokumentnr.: 20120412-01-R
Dato: 2012-12-14
Rev. nr.: 0
Side: 10

Som vist i Figur 3, vil tunnelene stort sett gå i forskjellige typer gneis (bergart nr.
52, 54 og 58), og noe i gabbro (bergart nr. 57). Generelt i denne regionen er det
massive, sterke bergarter som særlig i ytre strøk (som ved Ålesund) kan være
gjennomsatt av markerte svakhetssoner. I svakhetssonene kan det være en del leire,
dels svelleleire, men leirmaterialet gjør at sonene ofte er forholdsvis tette slik at det
ikke har vært større problemer med vannlekkasjer i tunnelene (Løset 2006).

V2

E1

E3

Figur 3 Utsnitt fra berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:250 000 fra NGU (NGU
1998) med inntegnede tunneltraseer (omtrentlig plassert; lilla, stiplet linje er trasé
E1, blå stiplet linje er trasé E3 og grønn stiplet linje er trasé V2).
Omdannede overflatebergarter fra proterozoisk og/eller kambrisk tid

Dypbergarter, omdannede dypbergarter fra mellom- og senproterozoisk tid

Figur 4 Tegnforklaring til utsnittet i Figur 3.
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Figur 5 Sprekkerose basert på NGUs kart (NGU 1998) som viser retningen for de
største forkastningene i det ”Nordvestre gneisområdet” (fra Løset 2006). De mest
markerte foldene og forkastningene har en strøkretning ØNØ-VSV, i tillegg til en
tverretning omtrent vinkelrett på foldeaksene.
5

Løsmasser

Løsmassene i området er dekket av kvartærgeologisk kart ”Valderøya” i målestokk
1:20 000 (NGU/IKU/NSKV 1984). Kartet viser hvilke løsmasseavsetninger som
finnes på land i tillegg til at det er kartlagt løsmassetykkelser på fjordbunn ved hjelp
av refleksjonsseismikk og prøvetaking.
Generelt er det liten løsmasseoverdekning på de mindre øyene og holmene i
området. I fjorden indikerer det kvartærgeologiske kartet at det er
løsmassetykkelser opp mot 40 m i Grytafjorden.
På Valderøya er det kartlagt en del strandavsetninger og morenemateriale i området
hvor traséalternativ V2 er planlagt, se Figur 6. Østsiden av øya er bebygd, og det
antas at en del av bebyggelsen i området over traséalternativ V2 er fundamentert på
løsmasser.
I områdene hvor traséalternativene E1 og E3 går på Ellingsøya er det i følge det
kvartærgeologiske kartet stort sett bart fjell, i likhet med området for traséalternativ
E1 på fastlandet ved Hamnsund.
Kartlegging av løsmasseavsetninger på sjøbunnen viser generelt at innenfor
planområdet finnes de største løsmassemektighetene i Grytafjorden, hvor det
kvartærgeologiske kartet indikerer opptil 60 m løsmasser mellom Ellingsøya og
fastlandet ved Hamnsund. Det antas at det er mektige moreneavsetninger med et
tynt lag av hav- og fjordavsetninger over.
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V2

Figur 6 Utsnitt fra kvartærgeologisk kart i målestokk 1:20 000 fra NGU/IKU/NSKV
(NGU/IKU/NSKV 1984) med inntegnet tunneltrasé for V2 (omtrentlig plassert).
6

Hydrogeologi

En tunnels påvirkning av poretrykk og grunnvannsstand vil avhenge av flere
faktorer hvor de viktigste er permeabilitetsforhold i berg- og løsmasser samt
tunnelens dybde under øvre grunnvannsspeil og beliggenhet i forhold til drenerende
soner. For undersjøiske tunneler er det i HB021 et krav om systematisk
sonderboring foran stuff i hele den undersjøiske delen, noe som vil gi informasjon
om vannførende soner i forkant.
For tunneler generelt gjelder det at omfanget av innlekkasjer må vurderes i forhold
til:
1) Konsekvenser for omgivelsene
2) Konsekvenser for tunneldrivingen
3) Konsekvenser for den permanente tilstand i tunnelen
Resultat av sårbarhetsanalyser, vurdering av setningsømfintlighet samt vurdering av
hvor mye vann som kan tolereres under tunneldriving og i driftsperioden vil være
styrende for bestemmelse av innlekkasjekrav til tunnelene.
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7

Nærliggende undersjøiske tunneler

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen er undersjøiske vegtunneler som ble åpnet i
1987 i samme geologiske formasjon som Hamnsundsambandet (se Figur 1).
Valderøytunnelen er 4,2 km lang (hvorav undersjøisk del utgjør 2,2 km) og går 137
muh. Ellingsøytunnelen er 3,5 km lang (hvorav undersjøisk del utgjør 1,3 km) og
går 144 muh. Begge tunnelene hadde et tverrsnitt på 68 m2. Største sjødyp langs
tunneltraseene var ca. 70 m i Valderhaugfjorden.
Sjødybden ved kryssing fra Valderøya til Ellingsøya og fra Ellingsøya over til
Ålesund var ca. 65-70 m. Resultatene fra refraksjonsseismikken viste
løsmassedybder opp mot 40 m på fjordbunnen (Aagaard 1986).
Disse tunnelene går i gneis og gabbro med markerte svakhetssoner langs fjorden
(Løset 2006). Det er rapportert at det var to typer svakhetssoner ved driving av
tunnelene; rødaktige knusningssoner og gråhvite leirsoner. Informasjon om sonene
er gitt i Tabell 2. Utenom svakhetssonene var bergkvaliteten hyppig varierende fra
nær massiv grovblokkig til foliert og småfallen (SINTEF 1987).
I Ellingsøytunnelen inntraff en rasutvikling som førte til at tunnelen måtte
gjenstøpes med en ca. 7 m lang betongpropp. Utstøpning og meget forsiktig driving
gjennom proppen og ca. 15 m videre gjennom knusningssonen tok i alt 5 uker
(SINTEF 1987).
Et uventet forhold i deler Valderøytunnelen var at det inntraff bergslagsytringer ved
avskallinger i hengen ved bergoverdekning 35 m, NV for Ellingsøy. Dette tyder på
at det lokalt kan forekomme relativt store horisonatlspenninger (Olsen & Blindheim
1987).
Type
Mektighet Orientering
Rødaktige
10-20 cm Strøkretning langs
knusningssoner
foliasjonen (NØ-SV
med rød leire
til Ø-V) med fall
på sprekkene
som kan være
steilere enn
foliasjonen
Gråhvite
1-3 m
Steilt fall mot NV
leirsoner
(5-25 m1))

Svelleleire
40-55%
svelleleire.
Fri svelling:
150-185%

Beskrivelse
Antatt gamle
skyvesoner

60%
svellende
mineraler.
Fri svelling:
340-385%

Forkastninger
hvor det trolig
har vært
bevegelser i
flere perioder

Tabell 2 Oversikt over de to typene svakhetssoner som ble registrert ifm. driving av
Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen. Opplysninger fra Løset, 2006.
1)
Breksjert sideberg førte til total bredde på sonene ble 5-25 m.
I tillegg til sonene i Tabell 2 ble det også registrert sprekker med retning NNV-SSØ
som også kunne være leirførende.
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Vurdering av tunnelalternativer

Nøkkeldata for de tre ulike tunnelalternativene er vist i Tabell 3. Alle tunnelene
planlegges med helning 6,5-7% ned til hhv. 183, 214 og 128 m.u.h.
1)

Total lengde
Undersjøisk lengde2)
Laveste nivå
Største sjødyp
Største løsmasseoverdekning3)
Minste bergoverdekning4)
Største bergoverdekning5)

Alternativ E1
ca. 6 400 m
ca. 2 880 m
ca. -183 m
ca. 130 m
ca. 30 m
ca. 50 m
ca. 210 m

Alternativ E3
ca. 7 350 m
ca. 3 510 m
ca. -214 m
ca. 150 m
ca. 40 m
ca. 55 m
ca. 420 m

Alternativ V2
ca. 6 440 m
ca. 3 465 m
ca. -128 m
ca. 50 m
ca. 10 m
ca. 60 m
ca. 135 m

Tabell 3 Nøkkeldata for de ulike tunnelalternativene.
1)
Total lengde = total tunnellengde
2)
Undersjøisk lengde=lengde under sjø, inkludert lengde under øyer og holmer,
unntatt lengde under Ellingsøya for E1 og E3 og lengde under Valderøya for V2.
3)
Største løsmasseoverdekning = største løsmasseoverdekning under sjø basert på
kvartærgeologisk kart (NGU/IKU/NSKV 1984).
4)
Minste bergoverdekning = minste bergoverdekning under sjø basert på
kvartærgeologisk kart (NGU/IKU/NSKV 1984)
5)
Største bergoverdekning = største bergoverdekning for hele tunnelen, land og sjø
9

Vurdering av tunnelalternativ E1

Tunnelalternativ E1 går fra Kverve på Ellingsøya i sør, under fjellpartiet
Kverveaklsa på Ellingsøya (ca. 140 m.o.h.) før tunnelen fortsetter under
Grytafjorden ned til lavbrekket omtrent midt i fjorden, -183 m.u.h. (se Figur 7). Fra
lavbrekket stiger tunnelen med 6,5% opp til sørvest-siden av Kalvøya før den
fortsetter under Kalvøya til påhugget på nordøstsiden av øya. Total tunnellengde er
6 400 m, hvorav ca. 2 880 m er undersjøisk tunnel. Dette alternativet har den
lengste fjordkrysningen, de andre to alternativene har lengre undersjøisk del, men
for disse alternativene går den undersjøiske delen under flere øyer/holmer.
Lengdeprofil for tunnelalternativet er vist i Vedlegg 1.
9.1

Geologi (E1)

Området for tunnelalternativ E1 er dekket av berggrunnsgeologisk kart i målestokk
M 1:50 000 på Ellingsøya i sør (se Figur 8), mens Kalvøya i nord er dekket av
berggrunnsgeologisk kart i målestokk M 1:250 000 (se Figur 3). Kartene viser at
tunnelen ved landområdet på Kverve vil gå i øyegenis (Figur 8 og Figur 9) mens
det på Kalvøya er registrert grovkornet granittisk gneis, øyegneis, gneisgranitt og
gneis som ikke er inndelt (bergart nr. 52 og 58 i Figur 3 og Figur 4).
Det ble utført tre seismikk-profiler i nærheten av traséalternativ E1 på 80 tallet; et
230 m langt profil i Grytafjorden (F1 5/88), et 225 m langt profil sør for
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Pampusholmane (B2 2/88) og et 115 m langt profil i sundet mellom Kalvøya og
Pampusholmane (B3 4/88), se Figur 7. Resultatene indikerer at for profil F1 (5/88)
ble det målt hastigheter mellom 4000 og 5000 m/s i de første 140 m av profilet,
deretter ble det målt 3500-4000 m/s og to soner med bredde på ca. 10 m ca. 20 m
langs profilet med hastigheter <3500 m/s.
For seismikk profil B2 ble det målt hastigheter på >5000 m/s langs hele profilet
med unntak av to soner med bredde ca. 20 m og 30 m langs profilet som var målt til
3500-4500 m/s. For profil B3 ble det målt en ca. 15 m bred sone med hastighet
<3500 m/s, mens resterende profil ble målt med hastigheter >4000 m/s (O.T.
Blindheim 1988).
Målingene med seismikk indikerer at det generelt er god bergmassekvalitet
(hastigheter >5000 m/s), men at det finnes svakhetssoner med bredde 15-20 m med
dårlig bergmassekvalitet (hastigheter <3500 m/s).
Nordre påhugg E1

B3 (4/88)
B2 (2/88)

F1 (5/88)

Grytafjorden

Søndre påhugg E1

Figur 7 Oversikt over alternativ E1 fra Kverve i sør til Kalvøya i nord (vist med
lilla linje). Røde linjer angir seismikkprofiler som ble utført av Geoteam på 80tallet (O.T. Blindheim 1988). Lokalitetene for profilene er omtrentlig plassert. Svart
stjerne indikerer tunnelens laveste punkt.
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Figur 8 Tilgjengelig berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50 000 fra NGU
(NGU 1991a). Omtrentlig plassering av tunneltrasé E1 med påhugget på Kverve i
sør.

Figur 9 Tegnforklaring til utsnittet i Figur 8 (NGU 1991a).
9.2

Bergoverdekning langs tunneltraseen (E1)

Kvartærgeologisk kart (NGU/IKS/NSKV 1980) indikerer at det er opptil 30 m
løsmasser i området hvor tunneltrasé E1 krysser Grytafjorden. Lengdeprofil for
trasé E1 er vist i Vedlegg 1. Ut fra tilgjengelig kartgrunnlag på sjøbunn er den
minste bergoverdekning ca. 50 m i området ved tunnelens laveste punkt (profil ca.
3240-3300). I dette området indikerer det kvartærgeologiske kartet
løsmassetykkelse på ca. 30 m. Bergoverdekning og løsmassetykkelsene i dette
området må undersøkes nærmere og dokumenteres ved hjelp av
grunnundersøkelser.
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I området ved profil ca. 4660, rett før tunnelen er ved Kalvøya, er total overdekning
ca. 65 m. Det er kartlagt ca. 10 m løsmasser i dette området, noe som må
verifiseres.
I området ved profil 2260-2360 er det registrert en renne, total overdekning er 7580 m, men det er ukjent om det ligger løsmasser over berg i dette området.
Bergoverdekningen må vurderes ved hjelp av grunnundersøkelser (seismikk) i dette
området.
Seismikkprofil B2 (2/88) indikerer maks 15 m løsmasser langs profilet og profil B3
(4/88), indikerer maks 10 m løsmasser langs profilet.
9.3

Påhugg (E1)

Nordre påhugg for traséalternativ E1 er planlagt lagt til Kalvøya, nordøst for
hovedbebyggelsen på øya (se Figur 10). Det må foretas grunnundersøkelser for å
avdekke løsmassemektigheten ved påhuggsområdet og påhugget må justeres slik at
det er 5 m bergoverdekning ved påhugg. Det antas at påhugget må justeres til å
ligge noe lenger inn på øya for å oppnå tilstrekkelig bergoverdekning.
S

N

Figur 10 Plassering av nordre påhugg for traséalternativ E1 på Kalvøya.
Søndre påhugg for E1 ligger ved Kverve på Ellingsøya. Påhugget er tenkt etablert
rett inn i en bergvegg bestående av øyegneis, noe som antas å være gunstig mht.
bergteknikk.
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N

S

Figur 11 Område hvor søndre påhugg for traséalternativ E1 ved Kverve på
Ellingsøya er planlagt.
10

Vurdering av tunnelalternativ E3

Tunnelalternativ E3 er lagt med 7% fall fra Eidsvågen på Ellingsøya under
fjellpartiet Rørene (295 m.o.h.) og videre ned under Grytafjorden. Tunnelen
fortsetter med 7% fall ned til lavbrekket i Grytafjorden, ca. 214 m.u.h. (Figur 12).
Fra lavbrekket forsetter tunnelen med 6,4% stigning mot vestsiden av Torholmen,
hvor den går under Torholmen, Didrikholmen, Langholmen (så vidt under holmens
nordvestre hjørne) og Høgholmen før den kommer inn på fastlandet ved Hamnsund.
Total tunnellengde er 7 350 m, hvorav ca. 3 510 m er undersjøisk tunnel.
Lengdeprofil for tunnelalternativet er vist i Vedlegg 2.
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Nordre påhugg E3

Høgholmen
Torholmen
Langholmen
Didrikholmen

Grytafjorden

Søndre påhugg E3

Figur 12 Oversikt over alternativ E3 fra Ellingsøya i sør til Hamnsund i nord (vist
med blå linje). Svart stjerne indikerer tunnelens laveste punkt.
10.1

Geologi (E3)

Området for tunnelen i alternativ E3 er dekket av berggrunnsgeologiske kart i
målestokk M 1:50 000 (se Figur 13 og Figur 14). Kartene viser at tunnelen ved
landområdet på Ellingsøya vil gå i gabbro og gneis (bergart nr. 4 og 10 i Figur 16),
granittisk gneis og granatrik gneis (bergart nr. 13 og 17 i Figur 15) mens det på
Torholmen, Didrikholmen, Høgholmen og Langholmen er registret granittisk gneis
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(bergart nr. 13 i Figur 15). På fastlandet på Hamnsund er det registrert granittisk
gneis og øyegneis (bergart nr. 13 og 14 i Figur 15).

Figur 13 Tilgjengelig berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50 000 fra NGU
(NGU 1989). Omtrentlig plassering av tunneltrasé E3 med påhugget på Hamnsund
i nord.

Figur 14 Tilgjengelig berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50 000 fra NGU
(NGU 1991b). Omtrentlig plassering av tunneltrasé E3 med påhugget på
Ellingsøya i sør.

Figur 15 Tegnforklaring til utsnittet i Figur 13 (NGU 1989).
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Figur 16 Tegnforklaring til utsnittet i Figur 14 (NGU 1991b).
10.2

Bergoverdekning langs tunneltraseen (E3)

Kvartærgeologisk kart (NGU/IKS/NSKV 1980) indikerer at det er opptil 40 m
løsmasser i området hvor tunneltrasé E3 krysser Grytafjorden. Lengdeprofil for
trasé E3 er vist i Vedlegg 2. Ut fra tilgjengelig kartgrunnlag på sjøbunn er den
minste bergoverdekning ca. 55 m i området ved tunnelens laveste punkt (profil ca.
3430-3670). I dette området indikerer det kvartærgeologiske kartet
løsmassetykkelse på ca. 40 m. Bergoverdekning og løsmassetykkelsene i dette
området må undersøkes nærmere og dokumenteres ved hjelp av
grunnundersøkelser.
I området mellom Torholmen og Didrikholmen ved profil ca. 5500-6000 er total
overdekning ca. 65-75 m. Mellom Didrikholmen og Høgholmen ved profil ca.
6140-6290 er total overdekning ca. 45-54 m. Det er ikke kjent hvor mye løsmasser
som ligger over berg i disse områdene, dette må undersøkes.
Største bergoverdekning er ca. 250-420 m i området ved profil 1500– 2225. Det må
forventes store bergtrykk i dette området.
10.3

Påhugg (E3)

Nordre påhugg for alternativ E3 er på fastlandet på Hamnsund. Det må foretas
grunnundersøkelser for å avdekke løsmassemektigheten ved påhuggsområdet og
påhugget må justeres slik at det er 5 m bergoverdekning ved påhugg.
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Søndre påhugg for E3 ligger ved vannet Eidsvågen på Ellingsøya. Påhugget er tenkt
etablert rett inn i en bergvegg bestående av gabbro, noe som antas å være
uproblemtisk mht. bergteknikk.
S

N

Figur 17 Område for plassering av nordre påhugg for traséalternativ E3 på
Hamnsund.

N

Figur 18 Søndre påhugg for traséalternativ E3 ved Eidsvågen på Ellingsøya.
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Vurdering av tunnelalternativ V2

Tunnelalternativ V2 går med 6,76% fall fra Ytterland på Valderøya på Valderøyas
vestside, under et fjellparti som går N-S på øya (231 m.o.h) til øyas østside. På
Valderøyas østside går tunnelen under bebyggelsen før den går ut i sundet mellom
Valderøya og Hamnøya. I sundet er tunnelen ca. 20-25 m fra eksisterende
Valderøytunnel. Tunnelen fortsetter ned til lavbrekket rett før Hamnøya, ca. 128
m.u.h (se Figur 19). Fra Lavbrekket fortsetter tunnelen med 1% stigning inn under
Hamnøya og videre under Brattholmen før tunnelen begynner å stige med 7% rett
før den kommer til Kalvøyas sørvestre side. Tunnelen fortsetter med 7% stigning
opp til påhugget på Kalvøyas norøstre side, det samme påhuggsområdet som for
alternativ E1. Lengdeprofil for tunnelalternativet er vist i Vedlegg 3.
Tunnelalternativ V2 er totalt 6 440 m lang, hvorav ca. 3 4650 m er undersjøisk
tunnel. På grunn av at ca. 950 m av den undersjøiske delen av tunnelen går under
Hamnøya og at tunnelen krysser under Brattholmen, har dette alternativet større
andel ”synlig berg” på den undersjøiske lengden enn tunnelalternativene E1 og E3
som krysser under Grytafjorden. Tunnelalternativ V2 går kun ned til -128 m.u.h. (i
motsetning til alternativ E1 og E3 som går ned til hhv. -183 og -214 m.u.h.) og har
minst sjødyp (maks 50 m) av de tre tunnelaternativene (alternativ E1 har maks 130
m sjødyp og alternativ E3 har maks 150 m sjødyp).
Østre påhugg V2

B7
B4

Brattholmen

B5
B3A
B2

Vestre påhugg V2
Hamnøya
A (3/88)

Valderøytunnelen
Figur 19 Oversikt over alternativ V2 fra Valderøya i vest til Kalvøya i øst (vist med
mørk grønn, stiplet linje). Røde sirkler angir dreietrykksonderinger og rød linje
angir seismikkprofil som ble utført av Geoteam på 80-tallet (O.T. Blindheim 1988).
Lokalitetene for grunnundersøkelsene er omtrentlig plassert. Svart stjerne indikerer
tunnelens laveste punkt.
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11.1

Geologi (V2)

Området for tunnelen i alternativ V2 er ikke dekket av berggrunnsgeologisk kart i
målestokk M 1:50 000, kun av berggrunnsgeologisk kart i målestokk M 1:250 000
(se Figur 3). Kartet viser at tunnelen ved landområdet på Valderøya vil gå i gneis
(bergart nr. 58 i Figur 4). Det er også registrert gneis på Hamnøya, mens det ved
påhugget i øst på Kalvøya er registrert både grovkornet granittisk gneis, øyegneis,
gneisgranitt (bergart nr. 52 i Figur 4) i tillegg til gneis (bergart nr. 58 i Figur 4).
Det ble utført et ca. 210 m langt seismisk profil på 80-tallet SV for Hamnøya (A
3/88), se Figur 19. Resultatene indikerer hastigheter >5000 m/s langs profilet (O.T.
Blindheim 1988), det vil si god bergmassekvalitet.
11.2

Bergoverdekning langs tunneltraseen (V2)

Traseen er noe justert i forhold til traseen som lå i Hovedplan for å oppnå mer
bergoverdekning for tunnelen. Kvartærgeologisk kart (NGU/IKS/NSKV 1980) har
kartlagt ca. 10 m løsmasser rett utenfor Valderøya, der tunnelen går over til
undersjøisk del. Lengdeprofil for trasé V2 er vist i Vedlegg 3. Ut fra tilgjengelig
kartgrunnlag for sjøbunn er den minste bergoverdekning ca. 59 m i området ved rett
før tunnelen går inn på Kalvøya (profil ca. 5090). I dette området indikerer det
kvartærgeologiske kartet løsmassetykkelse på ca. 10 m. Bergoverdekning og
løsmassetykkelsene i dette området må undersøkes nærmere og dokumenteres ved
hjelp av grunnundersøkelser.
Dreietrykksonderinger utført på 80-tallet indikerer at det er 2-9 m løsmasser
mellom Hamnøya og Brattholmen (boring B2 og B3A i Figur 19) og 4-5 m
løsmasser mellom Brattholmen og Rognholmen (boring B4 og B45). Boring B7
som ligger øst for Brattholmen indikerer ca. 0,3 m løsmasser. Seismikkprofil A
(3/88) indikerer en maksimal løsmassemektighet på ca. 15 m langs profilet(O.T.
Blindheim 1988).
11.3

Påhugg (V2)

Vestre påhugg for alternativ V2 ligger på Ytterland, ca. 100 m NV for
tunnelpåhugget til Valderøytunnelen. Det er i Hovedplan oppgitt at det er usikkert
hvor dette tunnelpåhugget vil komme, men det er naturlig at påhugget etableres i en
bergvegg bestående av gneis, eller muligens glimmerskifer. Ut fra
ingeniørgeologisk vurdering er det gunstig å plassere et påhugg i dette området (se
Figur 20).
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Påhugg Valderøytunnelen
Figur 20 Område hvor vestre påhugg for traséalternativ V2 på Valderøya er tenkt
plassert. Nøyaktig plassering av påhugget er ikke bestemt.
Østre påhugg for alternativ V2 ligger i Hovedplan på Kalvøya, sørvest for planlagt
påhugg for alternativ E1, nord for fergekaien på øya. Under optimalisering ble dette
påhugget flyttet til samme område som påhugg for traséalternativ E1, se avsnitt 9.3
Påhugg.
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Bergmasseklassifisering

Det er utført en bergmasseklassifisering for de ulike traseene. Inndeling i
bergklasser basert på bergmassekvalitet er utført med bakgrunn i Q-systemet (NGI
1997), se Tabell 4. Bergmassekvaliteten er kun teoretisk vurdert fra studier av
grunnlagsmaterialet. På grunn av at det ikke er utført grunnundersøkelser for de
ulike alternativene er det stor usikkerhet knyttet til bergklasseinndelingen.
Forundersøkelser og kartlegging i neste planfase er nødvendig for å undersøke om
de antatte forhold som er lagt til grunn i kostnadsoverslaget er realistiske .
Bergklasse
A
B
C
D

Bergmassekvalitet
God-meget god
Middels
Dårlig
Svært dårlig

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

Tabell 4 Bergmasseklassifisering etter Q-systemet.
Alternativ
E1
E3
V2

A
10%
12%
15%

Bergklasse
B
C
39%
40%
40%
40%
47%
33%

D
11%
8%
5%

Tabell 5 Antatt fordeling av bergklasser for de ulike traséalternativene.
13

Injeksjon

I tunnelprosjekter skilles det ofte mellom behovsprøvd forinjeksjon og systematisk
forinjeksjon. Ved behovsprøvd forinjeksjon tas det en beslutning om hvorvidt det
skal injiseres eller ikke basert på resultater fra innlekkasjemålinger fra
sonderborhull på stuff. Systematisk forinjeksjon utføres gjerne i tettbebygde strøk
for å unngå problemer med grunnvannssenkning og påfølgende
setningsproblematikk. Sårbar natur og vannspeil og vassdrag over tunnelen kan
medføre behov for forinjeksjon. Ved systematisk forinjeksjon blir strekningene
dette skal utføres bestemt på forhånd, og det injiseres for å oppnå et visst
tetthetskrav, gitt i l/min/100 m anhengig av hvor sårbar bebyggelse og natur over
tunnelen antas å være. For undersjøisk tunnel gjelder et krav i HB021 om at det skal
sonderbores systematisk i hele den undersjøiske delen av tunnelen.
Alternativ E1 går under et fjellparti kalt Kverveaksla på Ellingsøya og det forventes
ikke skade på bebyggelse som ligger sør for tunnelen da bebyggelsen antas
fundamentert på berg. På Kalvøya er det liten løsmasseoverdekning og bebyggelsen
antas også å være fundamentert på berg her.
Alternativ E3 går under fjellpartiet kalt Rørene på Ellingsøya, og her er det ingen
bebyggelse over tunnelen. Før tunnelen går under Grytafjorden på Ellingsøyas
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nordside ligger det noe spredt bebyggelse som i følge kvartærgeologisk kart kan
være fundamentert på hav- og fjordavsetninger. Det kan bli et behov for injeksjon i
dette området. Ved fastlandet på Hamnsund er det ingen bebyggelse.
Alternativ V2 går under et stort boligfelt på Valderøyas østside. Kvartærgeologisk
kart angir strandavsetninger og morenemateriale i dette området, og det antas at
bebyggelsen er fundamentert på løsmasser. På Hamnøya er det ingen bebyggelse og
på Kalvøya gjelder det samme som for alternativ E1.
I grove trekk er det benyttet fire kategorier for tunnelkostnader per m tunnel
eksklusive/inklusive injeksjonsarbeider (ferdig med vann- og frostsikring men uten
tekniske installasjoner), se Tabell 6. Det er tatt utgangspunkt i et funksjonskrav
tilsvarende 20-30 l/min/100 m i tunnel ved beregning av injeksjonskostnader.
Kat.
1
2
3
4

Sikring
Lett
Middels tung
Tung
Svært tung

Injeksjon
Nei
Behovsprøvd
Behovsprøvd
Systematisk

Kostnad per m
kr. 80 000,kr. 100 000,kr. 150 000,kr. 200 000,-

Bergklasse
A
B
C
D

Tabell 6 Inndeling i kategorier basert på sikringsbehov og injeksjonsbehov.
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Tunnelkostnader

Basert på bergklasseinndeling (Tabell 5) og antatt injeksjonsbehov (Tabell 6) og de
usikkerheter som er nevnt i forbindelse med disse inndelingene er det utarbeidet et
grovt kostnadsoverslag for dette planstadiet. Det er kun tunnelkostnader som er
beregnet for de ulike alternativene.
Tunnelalternativ
Kostnad
Kat.
per m
kr. 80 000,1
kr. 100 000,2
kr. 150 000,3
kr. 200 000,4
SUM

E1
Lengde/
kostnad
640 m/51 mill. kr
2 495 m/249,5 mill. kr
2 560 m/384 mill. kr
705 m/141 mill. kr
6 400 m/825,5 mill. kr

E3
Lengde/
kostnad
880 m/70 mill. kr
2 940 m/294 mill. kr
2 940 m/441 mill. kr
590 m/118 mill. kr
7 350 m/923 mill. kr

V2
Lengde/
kostnad
965 m/77 mill. kr
3 025 m/303 mill. kr
2 125 m/319 mill. kr
3 25 m/65 mill. kr.
6 440 m/764 mill. kr

Tabell 7 Grovt kostnadsoverslag for de ulike traséalternativene.
15

Geotekniske vurderinger

Det skal etableres bruer og fyllinger fra Kalvøya til Hamnsund for alternativ E1 og
V2 (se Figur 21). I eksisterende planer fra 1987 (Statens vegvesen & Haram
kommune 1988) er det tenkt fylling mellom Kalvøya og Lyngholmen, men her blir
det antagelig en liten bru som åpner for fritidsbåter samt gjennomstrømming av
vann med en fri seilingshøyde på 4 meter i 30 meter bredde.
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Kalvøya

Sjukholmen
Hamnsund

Didrikholmen

Lyngholmen

Høgholmen

Torholmen
Torholmsundet
Figur 21 Oversikt over nordlig og sørlig traséalternativ fra Kalvøya til Hamnsund.
Videre fra Lyngholmen er det to alternativer; et nordlig alternativ som går over til
Torholmen og Sjukholmen før den går inn på fastlandet ved Hamnsund, og et sørlig
alternativ som går over til Torholmen, Didrikholmen og Høgholmen før den går inn
på fastlandet ved Hamnsund.
Det er tenkt fylling mellom Lyngholmen og Torholmen for de to traseene, men det
kan også bli nødvendig med en mindre bru for vannutskifting. For det nordlige
alternativet er det videre tenkt fylling mellom Torholmen og Sjukholmen og videre
i Torholmsundet er det planlagt fylling med bru med samme seilingsløp som
mellom Kalvøya og Lyngholmen (4 × 30 m). For det sørlige alternativet er det også
tenkt å etablere fylling med bru i Torholmsundet, alternativt en 350 m lang
betongbjelkebru fra Torholmen til Didrikholmen. Resterende del av strekningen for
det sørlige alternativet blir fylt ut.
Dersom traséalternativ E3 blir valgt, er det tenkt at man skal gå med bru/fyllinger
tilbake til Kalvøya fra Hamnsund. Da vil både nordlig og sørlig trasé være aktuelle.
15.1

Kalvøysundet

Fyllingsmektigheten over sundet blir i størrelsesorden 20–25 meter. Løsmassenes
tykkelse og beskaffenhet under sundet er ikke kjent, slik at utforming av fylling for
eksempel med evt. avtrappet fylling/kontrafyllinger ikke kan vurderes før
grunnundersøkelser er utført. Fylling antas geoteknisk gjennomførbar.
15.2

Nordlig trasé

Lyngholmen–Torholmen: Veg mellom Lyngholmen og Torholmen planlegges
lagt på fylling med en mindre bru for vannutskifting. Fyllingen blir i
størrelsesorden opptil 15–20 m tykk, og vurderes geoteknisk gjennomfør ved
tilpasning av fyllingsprofilet etter grunnundersøkelser og vurdering av stabilitet.
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Torholmen–Sjukholmen: Både Lyngholmen og Sjukholmen preges av mye bart
fjell og lite løsmasser. Sundet mellom Torholmen og Sjukholmen er grunt, og det
ventes ikke geotekniske problemer ved utfylling i sundet.
Sjukholmen–Hamnsund: Her krysses Torholmsundet ved fylling med bru.
Fyllingshøyden blir av størrelsesorden 25 meter, og fylling i dette omfang krever
grunnundersøkelser for å beregne stabilt fyllingsprofil. Fylling/fundamentering av
bru antas geoteknisk gjennomførbart.
15.3

Sørlig trasé

Lyngholmen-Torholmen: Se beskrivelse i avsnitt 15.2 Nordlig trasé.
Torholmen-Didrikholmen: Her krysses Torholmsundet ved fylling med bru.
Fyllingshøyden blir opp til omkring 20 meter. Fylling antas geoteknisk
gjennomførbar, men massebehovet (fyllingsprofil) er ennå usikkert.
Didrikholmen–Hamnsund: Holmene på denne strekningen preges av bart fjell
med noe løsmasser. På denne strekningen krysses et par relativt smale og grunne
sund, hvor det ikke ventes geotekniske stabilitetsproblemer ved utfylling.
16

Anbefalte grunnundersøkelser

NGI anbefaler grunnundersøkelser for å bestemme løsmassemektigheter på
sjøbunn, dokumentere bergoverdekning og for kartlegging av svakhetssoner. I følge
Håndbok 021 er det et krav om at ”undersjøiske tunnelprosjekter planlegges ut fra
krav til minste bergoverdekning på 50 m. Overdekning mindre enn 50 m kan bare
aksepteres i tilfeller der det er særskilt godt dokumentert at forholdene er gunstige.
Overdekning mindre enn 50 m skal godkjennes av Vegdirektoratet”.
I tillegg er det et krav i HB021 at ”For tunneltraseer med løsmasseoverdekning
over områder med ukjente geologiske forhold og/eller usikker bergoverdekning skal
det utføres refraksjonsseismiske/geofysiske undersøkelser. For undersjøiske
tunneler skal seismiske undersøkelser i tillegg utføres for hele den undersjøiske
delen av traseen og overgangssonene mellom land og sjø.”
16.1

Ingeniørgeologiske grunnundersøkelser

Ingeniørgeologiske grunnundersøkelser vil avhenge av hvilket alternativ man vil gå
videre med. For neste planfase anbefales følgende ingeniørgeologiske
forundersøkelser, uavhengig av valg av traséalternativ:




Refraksjonsseismikk langs sjøstrekningene for det traséalternativet som blir
valgt.
Kjerneboringer basert på resultatene fra refraksjonsseismikk.
Detaljert kartlegging av påhugg og landstrekninger.
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Følgende grunnundersøkelser anbefales spesielt for de ulike alternativene:
 Refraksjonsseismikk på Hamnsund langs traséalternativ E3 ifm. liten
bergoverdekning for tunnelen på fastlandet.
 Kjerneboringer ved fastlandet på Hamnsund basert på resultatene fra
refraksjonsseismikk.
16.2

Geotekniske grunnundersøkelser

Geotekniske undersøkelser anbefales for å gi bedre grunnlag for geotekniske
analyser og vurderinger for sjøfyllinger og bruer.
Sjøfyllinger og bruer: Behovet for grunnundersøkelser gjelder for alternativ E1 og
V2, hvor det blir sjøfylling/bru flere steder mellom Kalvøya og Hamnsund.
Undersøkelsene foreslås utført i flere trinn, hvor det innledningsvis utføres
sjøbunnkartlegging med multistråleekkolodd og refleksjonsseismiske målinger.
Derved fremkommer opplysninger om bunnforhold og grunnens lagdeling, og dette
vil danne grunnlag for å utarbeide detaljert plan for boringer. Hvilke
undersøkelsesmetoder som velges, vil avhenge av resultatene fra den innledende
kartleggingen. Totalsondering, CPTU-sondering og opptak av prøver er aktuelle
undersøkelsesmetoder.
Setningsrisiko: Alternativ V2 krysser under tettstedet Valderhaug på Valderøyas
østside. Av kvartærgeologisk kart fremgår det at det er tykk morene og marine
strandavsetninger under bebyggelsen på Valderhaug. I moreneavsetningene vil det
normalt være lite setningspotensiale ved evt. grunnvannssenkning knyttet til
tunnelen. Derimot kan det utvikles setninger i området med strandsavsetninger,
spesielt hvis disse overlagrer bløtere, marine sedimenter (leire).
NGI foreslår derfor nærmere kartlegging av løsmassene i et profil over/langs
tunneltracéen på Valderhaug. Aktuelle undersøkelsesmetoder er totalsondering,
CPTU-sondering, prøvetaking og måling av poretrykk (grunnvannstand).
Ved alternativ E3 går tunnelen ned på Ellingsøya, hvor det også er en del
bebyggelse i nærheten av traseen. Imidlertid krysser tunnelen der stort sett under
områder med fjell i dagen, og risiko for setningsmessig påvirkning på bygninger
vurderes der å være mindre enn på Valderøya. Det antas ikke nødvendig med
spesielle grunnundersøkelser på Ellingsøya før evt. i detaljprosjekteringsfasen.
Påhugg: Bergkontrollboringer for undersøkelse av løsmassemektigheter ved
tunnelpåhugg i de tilfellene tunnelpåhugget ikke er lagt til en steil bergvegg anses å
være nødvendig. Plassering av påhugg må detaljeres i de tilfellene hvor påhuggene
ikke er lagt til en steil bergskråning, det vil si påhugg på Kalvøya (nordre påhugg
E1/østre påhugg V2) og nordre påhugg for alternativ E3 på Hamnsund.
Foran vestre påhugg for V2, ved Ytterland på Valderøya, er det tykk morene ved
undergang under eksisterende veg. Grunnundersøkelser på krysningsstedet kan
vente til eventuell detaljplanlegging av kryssløsning for dette alternativet.
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17

Konklusjon

Ut fra tilgjengelig informasjon og vurderinger i denne rapporten er de viktigste
konklusjonene sammenstilt i Tabell 8.
Alt.
E1

Kostnad*
825,5 mill. kr

E3

923 mill. kr

V2

764 mill. kr

Kommentar
Tunnelen krysser Grytafjorden hvor det er kartlagt opptil
30 m løsmasser og dybden er opptil ca. 120 m.
Bergoverdekning ved lavbrekket må kartlegges. Muligens
er det også for liten bergoverdekning rett før tunnelen går
inn på Kalvøya. Dette alternativet har den lengste
fjordkrysningen med 2,9 km under Grytafjorden.
Tunnelen krysser Grytafjorden hvor det er kartlagt opptil
40 m løsmasser og dybden er opptil ca. 160 m.
Bergoverdekning ved lavbrekket må kartlegges. Muligens
er det også for liten bergoverdekning i sundet mellom
Torholmen og Didrikholmen. Dette alternativet har en
fjordkrysning på ca. 1,8 km under Grytafjoden.
Dette alternativet har mest grunnundersøkelser fra tidligere
faser samt fra driving av Valderøytunnelen. I tillegg
krysser tunnelen under Hamnøya og Brattholmen, noe som
gjør at større del av tunnellengden har synlig berg over
tunnelen. Fjordkrysninger mellom øyer og holmer utgjør
totalt ca. 2,4 km med relativt beskjedne sjødybder opptil
ca. 50 m. Manglende bergoverdekning kan bli et problem
rett før tunnelen går inn på Kalvøya.

Tabell 8 Oppsummering av viktige faktorer for de forskjellige alternativene.
*)
Kostnadene er kun tunnelkostnader, med vann- og frostsikring, men uten veg og
tekniske installasjoner. Kostnadene er basert på grunnlagsmateriale, uten at det er
utført noen grunnundersøkelser.
Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredningen.
Alle trasealternativene anses å være gjennomførbare basert på tilgjengelig
grunnlagsmateriale, men justering av linjer må påregnes for å få tilstrekkelig
bergoverdekning der grunnundersøkelser eventuelt viser at det kan bli et problem.
Justering av plasseringen av påhugg må også påregnes etter grunnundersøkelser for
å få tilstrekkelig bergoverdekning der påhugget er tenkt etablert i en
løsmassedekket skråning.
Beskrivelse av grunnforhold og antatte kostnader er basert på studier av
grunnlagsmateriale og det er knyttet stor usikkerhet til bergklasseinndelingen som
danner grunnlag for tunnelkostnadene. Det er nødvendig med grunnundersøkelser
før neste planstadium i prosjektet. I HB021 er det et krav om seismiske
undersøkelser for hele den delen av den undersjøiske delen av traseen og
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overgangssonene mellom land og sjø samt dokumentasjon av at den undersjøiske
delen av tunnelen har en bergoverdekning >50 m. Det må utføres
refraksjonsseismiske undersøkelser for den traseen som blir valgt. Ytterligere
undersøkelser vil være avhengig av hvilket traséalternativ som velges.
NGI anbefaler også geotekniske undersøkelser i forbindelse med fyllinger og bru
mellom Kalvøya og Hamnsund.
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