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Dagens agenda

Innledning - tettekrav til tunneler
Undersøkelser 
Vannbalansen og hensyn til naturmiljø 
Prognostisering av vannlekkasjer i tunneler
Tettekrav (setninger) og vanlig praksis i dag (rolleavklaring)
Kort om injeksjonsteknikk
Oppsummering (utfordringer?)



Tettekrav til tunneler mht. sårbare objekter
Poretrykk / grunnvannstrykk mht.  til setninger
Ytre miljø: Flora/fauna, overflatevannspeil, 
overflatevannføring (innspill fra biolog, hydrolog og 
limnolog) 
Grunnvannsressurser mht. vannressursloven, 
energibrønner og vannforsyningsbrønner
Kulturminner,  f. eks. kulturlag, fundamentering med 
treflåter, vannposter (innspill fra arkeologer, Riksantikvaren, 
geotekniker, mm.)
Unngå forurensing / kvalitet på grunnvannet



Hva trenger hydrogeologen å undersøke
Vurdere akseptabel poretrykkssenkning (geotekniker)
Akseptabel grunnvannsspeil senkning (biolog) 
Akseptabel reduksjon i overflatevannføring (hydrolog/biolog)
Grunnvannstrykket (variasjon over tid)
Hydraulisk ledningsevne 
Grunnvannsgradient
Grunnvannskjemi (av og til)
Løsmasse-stratigrafi
Berggrunnsoppsprekking (orientering, omfang, åpne sprekker?)
Hovedspenninger (størrelse og retning)
Grunnvannstrykk i bergsprekker



Undersøkelsesmetoder - hydrogeologi
Poretrykk (løsmasser) og grunnvannstrykk i berg
Overvåking av grunnvannstrykk, vannføring og vannspeil 
Grunnvannstrykket i forhold til anlegg 
Estimere størrelse på nedbørsfelt og forventet nedbør 
Observasjoner i felt 
Kjerneboringer / hammerboring
Lugeon-tester / flowmeter / prøvepumping
Geofysiske målemetoder i borehull; sprekkekartlegging,
Televiewer, impeller 
Seksjonsvis varmetilførsel – (Heat Tracing Tests)



Vannbalansen (naturmiljø)
Vannbalanse ligningen: P = E+Q+ΔM
P=Nedbør
E=evapotranspirasjon
Q=Avrenning
ΔM=endring i magasinert vann
Klassifisere sårbarhet basert på størrelse 
på nedbørsfelt og relieff 

Cesano, 2001



Vannbalansen (naturmiljø)
Effekt på naturmiljøet grunnet lekkasjer inn i en tunnel gitt i 
prosent av avrenning i nedbørsfeltet kan klassifiseres som: 
─ Lekkasje < 10% av avrenningen gir ingen eller kun liten effekt
─ Lekkasje 10 - 20% av avrenningen gir medium effekt
─ Lekkasje > 20% av avrenningen gir stor effekt

I eksempel fra vanntunnel mellom Holsfjorden og Oslo resulterte 
dette til tettekrav mellom 5 og 40 l/min per 100 m 

(Ref: Kveldsvik et al. NFF, 
Publication No. 12)



Fare for store vannlekkasjer i berg:
Ofte i tilknytning til forkastninger 
─ 5-20 m fra forkastningskjernen
─ Selve forkastningskjernen er tett 

De vannførende sprekkesettene/svakhetssonene er ofte 
parallelle største hovedspenning
Økende fare for de virkelig store vannlekkasjene ved økende 
overdekning
Sjansen øker for å treffe store vannlekkasjer under innsjøer
Store vannlekkasjer påtreffes ofte i samband med
bergartsgrenser



Fare for store vannlekkasjer 
(bergart/mineraler):

Stive bergarter med gjennomsettende sprekker (f.eks. 
syenitt/syenittganger)
Sterke bergarter / høy E-modul
Karbonat bergarter (karst)
Dagberg (forvitringssonen)
Oppløsning av kalkspat spiller en viktig rolle

Ofte mindre lekkasje:
Glimmerrike bergarter (eks. glimmerskifer/fyllitt)
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Største vannlekkasjer i diskontinuiteter parallelt største hovedspenning



Noen tidligere studier viste at vannlekkasjer minker ved økende 
fjelloverdekning. Men det stemte ikke i min studie!

y = 4.8608x - 84.015
R2 = 0.1326
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NB! Vannlekkasjene er her målt før injeksjon ble utført








y = 4.8608x - 84.015


R


2


 = 0.1326


0


1000


2000


3000


4000


5000


6000


04080120160200240


Rock cover (m)


Water leakage (l/min per 25 m)


Correlation = 0.364






Prognostisering av vannlekkasjer
Start med å studere strukturgeologien
Lineamentsstudie (MST og NGU)
Informasjon fra nærliggende tunneler
Oppdatere erfaringsdatabasen
─ Utnytte 3D-muligheter 
─ Store mengder data 
─ Maskinlæring? 

Nordgulen og Dehls (2003)



Forundersøkelser / prognostisering
Den viktigste undersøkelsene er en grundig geologisk kartlegging
─ Orientering av sprekker og forkastningssoner er svært viktige
─ Karakterisering av forkastningssoner og  sprekker er viktig

Om mulig, utfør spenningsmålinger (har stor betydning)
Bergartsgrenser og vann (innsjøer/elv) over tunnelen øker 
risikoen for vannlekkasjer 
Høg bergoverdekning øker faren for store vannlekkasjer 
Viktig å utføre en evaluering og prognostisering av vannlekkasjer 
før driving av tunneler



1
5 Selmer-Olsen (1981)

Mælefjelltunnelen (Holmøy og Lindvåg, 2017)



Vurdering av “tettekrav” mht setningsfare
1. Akseptkriterie maksimal setning for bebyggelse mht. skader

(skjevsetning)
2. Beregne setninger for ulike poretrykkscenarier - forundersøkelser

- Kartlegging dyprenner
- Grunnundersøkelser (sonderinger, prøvetaking)
- Måling av poretrykk ved berg
- Tolking av setningsegenskaper 

3. Maksimal tillatt reduksjon av poretrykk ved berg 
4. Fastsettelse av tetthetskrav q [l/min/100 m] for tunnel (ikke byggegrop)
5. Vurdering av omfang av forinjeksjon
6. Vurdering av behov for vanninfiltrasjon
7. Program for oppfølging med poretrykksmåling ved berg, alarmnivåer og

beredskap

(Etter SVV Publikasjon 103)



Tettekrav til tunneler mht. setningsfare
Ingeniørgeologer bruker ofte erfaringsdata
─ Hvor er det størst fare for vannlekkasjer?
─ Løsmassetype og tykkelse – input fra geotekniker
─ Tettbebygd eller ikke?
─ Miljøhensyn – input fra hydrogeolog
Hvor stor blir poretrykksreduksjonen?
Og hva medfører dette av setninger?
Data fra tunneler frem til 2003 (MST)
─ Stor spredning i data (Q)
─ Lokale hydrogeologiske forhold
─ Poretrykksreduksjon ved berg er styrende for 

setningsfare

(Ref: SVV Publikasjon 103)



Tettekrav til tunneler mht. setningsfare (forts.)
Vanskelig å prognostisere mengde vannlekkasjer
─ Tydelige krav til hvordan ingeniørgeologisk rapport skrives
─ Grunnlag for prosjektering/konkurransegrunnlag – godt nok?
Kontraktsform og drivemetode
─ TBM versus D&B
For å bestemme tettekrav er det nødvendig å:
─ Utføre riktig type og tilstrekkelig med geotekniske undersøkelser 
─ Tolking og beregning av setningsfare –maksimal akseptabel poretrykksenking 

ved berg?
─ Få en oversikt over sårbarhet ved naturmiljø



Tettekrav
Tettekrav gis vanligvis som maks innlekkasje i tunnel
Relativt strengt tettekrav < 3-7 l/min/100 m tunnel
─ Mulig å oppnå tettere tunneler
Oppfølging av oppnådd tetthet – kontrollhull / vannmålinger
Kontrollhull – borer ekstra borhull etter injeksjon for å kontrollere at 
lekkasjen er tettet 
Vannmålinger i tunnelen – betongbarrierer for å fange opp vann og måle i 
V-overløp i grøft
Hvordan beskrive «vanntette» krav til oppfølging 
Viktig å lage et godt oppfølgingsprogram (poretrykksmålinger og 
vanninfiltrasjon)



20

Pålagte tettekrav for Romeriksporten i forbindelse med etterinjeksjon

A. Beitnes 2002, ”Lessons to be learned from long railway tunnels”, Norwegian Tunnelling Society, Publication no. 12 
Artist’s impression of tunnel through Lutvann forest



Injeksjonsteknikk
Vanligst med sementinjeksjon
─ Industrisement eller mikrosement 
─ Colloidal Silica (ved strenge tettekrav)

Funksjonskrav til injiseringsmassen
─ Unngå «bleeding» og filterkakedannelse
─ Fasthetsutvikling (vann/sement-forhold)
─ Avbinding (tilsetningsstoff)

Viktig med optimalisering/styring av injeksjonen 
─ Trykk og «flow» 
─ Oppnå et visst trykk før avslutning / hydraulisk jekking
─ Optimalisering av injeksjonsprosessen (TIGHT) – PhD-kandidat (Helene 

Strømsvik) snart ferdig



Oppfølging under drift 
Installasjon av poretrykksmålere
Midlertidig vanninfiltrasjon klar til bruk i tilfelle 
poretrykket reduseres
Ved plassering av vanninfiltrasjonshull viktig 
med samarbeid mellom geoteknikker og 
ingeniørgeolog
Optimal og tett(ere) oppfølging av injeksjon

MST Rapport 2324 (2003)



Roller og ansvar
Avhengig av prosjektets fase
─ Størst påvirkning i tidlig fase
─ Planlegging av forundersøkelser 
─ Valg av drivemetode 

Rollefordeling: 
─ Forundersøkelser (felles ansvar og samarbeid)
─ Sannsynligheten for å påtreffe vann i tunnelen (ingeniørgeolog)
─ Geotekniker må sette krav til maksimal innlekkasje i områder med setningsømfintlig 

bebyggelse samt planlegge poretrykksmålinger
─ Hydrogeolog må være med å sette krav til tetting (ved følsomt naturmiljø eller andre 

hensyn)
─ Ingeniørgeolog estimerer omfang og anbefaler injeksjonsopplegg, basert på tettekrav
─ Planlegging av vanninfiltrasjon (felles ansvar og samarbeid)
─ Oppfølging (mest ingeniørgeolog)

Water bearing zone

Grout holes

Probe drillhole

TUNNEL
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Hydrogeologi er et fagområde som favner vidt 
– og fortsatt er det mange uløste spørsmål 

Fortsatt stor usikkerhet rundt mengde innlekkasje 
Hvor lett eller vanskelig er det å tette bergmassen?
Riktig omfang og type undersøkelser
Hvordan bestemme maksimum tillatt innlekkasje – hva er godt nok?
Stille krav til poretrykk istedenfor maks innlekkasje?
Tydeligere krav til utførelse og oppfølging av poretrykksmålinger
Optimalisere injeksjonsteknikken (kontroll på trykk og mengder)
Maskinlæring?



Spennende prosjekter fremover

Oslo-navet
Økt kompleksitet
Overgangen mellom løsmasser og berg
Kontroll på grunnvannet

Holdningsendring i bransjen! 
Unngå tvister og rettssaker

KVU Oslo-Navet
Vedlegg 8 Teknisk-økonomisk 

plan
Aas-Jakobsen/Geovita

(10. Sept 2015)



Takk for oppmerksomheten



NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO

#påsikkergrunn
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