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Hydro- og miljøgeologi 

• Miljøseksjon med 20 stk. 
– Luftforurensnings, miljøsanering, forurenset grunn, marint miljø, mm. 

• derav 7 hydrogeologer.  
– spredning av forurensning i jord og vann, vannforsyning fra grunnvann, 

geokjemisk modellering, hydrogeologisk modellering, tettekrav i 
tunneler.  

• Typiske oppdrag 
– veg- og jernbane, bygg, deponier, vannforsyning, utslipp av miljøgifter, 

mm.  

 



Frodeåsen  
 
Tønsberg 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 1998/1999 fikk Norconsult AS (Berdal Strømme AS) i oppdrag å prosjektere blant annet tunnelen i Barkåker-Tønsberg Parsellen for Jernbaneverket. Dette var et av de første tunnelanleggene som skulle prosjekteres etter Romeriksporten. Hydrogeologi og tettestrategi/tettekrav fikk dermed nye dimensjoner i prosjekteringsarbeidet.Jernbanetunnelen ble ikke bygget med det første pga. omprioritering i statsbudsjettet. Parsellen ble omprosjektert (delvis) to ganger til før den endelig ble bygget i 2009-2010. I mellomtiden ble Norconsult engasjert for å prosjektere Ringveg Nord dobbeltløp veitunnel for Statens vegvesen i 2002-2003. Denne traseen gikk også gjennom Fordeåsen i en øst-vest retning Overføring og deling av feltutstyr og målinger mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen gjorde at begge byggherrer tjente på dataflyten. Veitunnelene ble bygget i 2004-2007 og jernbanetunnel ble anlagt i 2009-2010. Selv om veitunnelen ble etablert først, var begge byggherrer interessert i at miljø- og infrastrukturmål ble nådd etter at begge tunneltraseene var blitt utbygd. Kvartærgeologi - lyseblåInnenfor sirkelen - tunneler



Geologi 

• Sprekkesoner 
 

• Rombeporfyr 

• Leiravsetning 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De naturlige grunnvannsforholdene ved tunneltraseen består av et forhøyet fjellparti øst for Kjellekrysset og vest for Slagendalen som utgjør Frodeåsen. Berggrunnen består av rombeporfyr i form av lagdelte horisontale lavastrømmer. Dominerende sprekkeretninger er N-S og NNV-SSØ. Det er også mindre dominerende oppsprekking i NNØ-SSV og Ø-V retning (Bekkeheien, 2005, kap. 3). I tillegg er det også nær horisontale sprekker mellom lavastrømmene (Norconsult, 1999; Norconsult, 2008; Kirkeby, 2006). I dagfjellsonen og i randsonen til åsen er det større grad av oppsprekking. Leiravsetninger omkranser åsen i øst, vest og sør, og har stor mektighet der berggrunnen stuper bratt under. Sør for åsen er løsmassedekket tynt da berggrunnen danner en mindre rygg mot sør. Mellom leira og berggrunnen er det et morenelag, som er påvist i mange geotekniske boringer. 



Hydrogeologi 

• Grunnvann i sprekker i berg 
• Strømning mot havet 
• Svært langsom strømning i 

leirmasser  
• Kilder 
• Nydanning - nedbør 
• Grunnvannsmodellering 
 

 

V Ø 

V Ø 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnvannet befinner seg i og strømmer gjennom sprekkene i lavabergarten. Figur 6 og Figur 7 er fra grunnvannsmodellen (Modflow) som ble utviklet som del av arbeidet med konsekvenser og tettestrategi, og viser soner med ulik oppsprekking og hydraulisk ledningsevne som ble brukt i modellen, i et horisontalt og et vertikalt snitt gjennom Frodeåsen. Grunnvannsmodellen til Ringveg Nord. Figuren viser et vertikalt snitt gjennom Frodeåsen i øst-vest retning. Lagdelingen i grunnvannsmodellen er vist. Det er 8 horisontale lag. Det hvite området i Lag 1 er leiravsetningene i leirbassengene på vest og øst siden av åsen. De forskjellige fargene viser ulike hydraulisk ledningsevne verdier, bortsett fra grønnfargen ved hver ende av figuren, som viser inaktive celler. Det hydrologiske kretsløpet består av nedbør som mater grunnvannsforekomsten. Grunnvannet og overflateavrenningen drenerer til havet via kilder, små bekker og sig. Matingen av grunnvannsforekomsten skjer hovedsakelig ved infiltrasjon gjennom sprekker i berggrunnen i områder der det ikke er et løsmassedekke eller gjennom en avsetning som har høy nok hydraulisk ledningsevne til å kunne mate bergsprekkene. Det er lite mating av grunnvann gjennom leiravsetningene (Norconsult, 2002). 



Hvorfor er overvåkningen viktig? 
 
Sårbarhet og  
konsekvenser 

• Kjelleolla 
• Dammene 
• Setningsfare  
 
 
Tettekrav  
 
• Total innlekkasje 
• Systematisk forinjeksjon 
• Strenge tettekrav 
• Overvåkning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med tanke på en mulig grunnvannsenkning pga tunnelene ble konsekvensene av dette vurdert. Sårbart naturmiljø og infrastruktur på og omkring Frodeåsen ble identifisert og vurdert. Kjelleolla: Historisk vannkilde i foten av Frodeåsen. Nevnt i Snorres kongesaga. Før byen fikk Farrisvannet som drikkevannskilde i 1968, dro mange tønsbergensere til kilden for å hente godt kaffevann. På grunn av den tette leiren, er grunnvannet stuvet opp ved overgangen mellom fjell i dagen og leiravsetningene nede ved foten av åsen. Dette er tydelig ved de mange kildene langs foten av Frodeåsen, blant annet Kjelleolla Park- og rekreasjonsområde oppå Frodeåsen med 3 kunstig oppdemte dammer, over veitunnelen. Månedammen med rødlisteart (salamander). Drenering av vannene/dammeneOmråder med løsmasser leire rundt åsen og nær tunnelen/anleggsarbeid. Setningsfare på bygninger. Området Kjelle grenser til Ilene naturreservat (våtmarksområde) Resultatet ble tetningskrav i tunnelene, som ble overvåket både på stuff, i tunnelen og i overvåkningsbrønnene. I begge tunnelprosjektene har overvåkningsbrønner og poretrykksmålere blitt benyttet aktivt for å kontrollere tetningsarbeidet og overvåke effekten. Tettestrategien for tunnelprosjektene omfattet:Systematisk forinjeksjon gjennom hele Ringveg Nord tunnelen. Strenge tetthetskrav – tillatt innlekkasje maksimum 50 liter/minuttet pr. løp (eller varierende 2-5 liter/min/100m pr. løp).Systematisk forinjeksjon gjennom hele jernbanetunnel, med tettekrav som mellom 4- 16 l/min/100m.Systematisk forinjeksjonStrenge tettekrav2-5 liter/min/100m/løp4-12 liter/min/100m OvervåkningLekkasje på stuffLekkasje i tunnelenOvervåkning av grunnvann og poretrykk



Ringveg Nord – veitunnel øst-vest 

Figur fra Kirkeby, SVV 

2004-2007 

Tettekrav <4 - 10 l/min/100 m 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dobbeltløp Ringveg Nord er en øst-vest omkjøringsvei utenom Tønsberg sentrum mellom Kjelle og Slagendalen/Kilen i Tønsberg. Tunnelanlegget ble totalt 1915 meter lang (nesten 2 km lang totalt), med 1675 meter fjelltunnel, 60 meter betongkulvert ved Kjelle og 180 meter miljøtunnel ved Slagendalen (Kirkeby, 2006). Miljøtunnelen gikk gjennom et gammelt deponi i øst.TettestrategiDet ble lagt stor vekt på å holde lekkasjer til et minimum ved portalen på Kjelle-siden ved Kjelleolla, under de kartlagte svakhetssonene øst for Frodeåsen, løsmasseavsetningene i forsenkninger i berggrunnen og under Månedammen. Det var strenge tettekrav til portalen ved Slagendal-siden, men overgangen til løsmasser var ikke ansett som like kritisk som på Kjelle-siden, blant annet pga. Kjelleolla i vest (se Figur 3). <4 l til 6-10 l/min/100 mTettestrategi , systematisk forinjeksjon, Sårbare områder (kjelleolla, setninger, dammene, månedammen)Tettekrav <4 - 10 l/min/100 mOverdekning - tykkelse < 5 m - 65 m



Jernbanetunnel nord – sør  

Lengdeprofil jernbanetunnel       1575 m fjelltunnel 
 

2009-2010 

Tettekrav 4 - 12 l/min/100 m 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jernbanetunnelen er ca. 1575 meter (ca. 1,6 km fjelltunnel) lang med 125 meter portal i nord ved Tomsbakken og 40 meter portal i sør på foten av Frodeåsen, og krysser over Ringveg Nord dobbeltløp veitunnel. Det er også en tverrslagstunnel på vestsiden av jernbanetunnelen som er 160 meter lang, med 40 m portal (se Figur 2 og Figur 4). Tunnelen ble drevet i nordlig og sørlig retning mot portalene fra tverrslaget. Tettestrategien fokuserte mest på å bevare Kjelleolla og naturmiljø ved vannene/dammene på Frodeåsen. Det ble også lagt vekt på at det i dette området allerede var noe lekkasje i veitunnelen, og at samlet lekkasje for tunnelene skulle være akseptabel. Poretrykket i leiravsetningene omkring Frodeåsen var også et stort tema. Det er beskrevet under hvorfor og hvordan dette var viktig, selv om tunnelene ligger høyere i terrenget enn leirmassene omkring Frodeåsen. Tettestrategi , systematisk forinjeksjon, Sårbare områder (kjelleolla, setninger, dammene)Tettekrav <4 - 10 l/min/100 m



3104 

3102 

Grunnvannsovervåkning 

• Fjellbrønner 
• Poretrykksmålere 
• Dam 
• Kjelleolla 

 
• Automatisk overvåkning 

ITAS 
• Tett oppfølging 2010 
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Grunnvannsovervåkning 
1999-2010 



Grunnvann - naturlige variasjoner 
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feb.1999 - okt. 2003 

Umettet sone: 
 
< 10 m + løsmasser - 
rask respons på 
nedbør, lite utslag 
 
< 10 m - stort utslag 
> 20 m + løsmasser - 
ytterligere forsinkelse, 
dempet utslag 
 
 
> 20 m -  
forsinket respons,  
middels utslag 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnvannsnivået varierer over tid og gjennom året, avhengig av nydannelsen i form av nedbør. For grunnvann i Frodeåsen finnes det flere lange og gode tidsserier som illustrerer dette godt. Figur 16 viser variasjoner i grunnvannsnivå i en rekke brønner i perioden 1999-2003. Nedbørsmengder er også vist i figuren. Vi ser tydelig at noen brønner har store variasjoner i grunnvannstand, mens andre har mer stabilt nivå. Etter en sammenstilling av dataseriene fra brønnene kommer det fram en sammenheng mellom grunnvannstandsrespons på nedbør og mektigheten på umettet sone og lømasseoverdekning. For områder med stor umettet sone, dvs. mer enn ca. 20 meter, er responsen på nedbørsepisoder noe forsinket, pga. den større avstanden ned til grunnvannspeilet. Løsmassedekket fungerer som en buffer på nedbørsepisoden, og forsinker ytterligere mating til grunnvannsforekomsten, samt gjør at variasjonen i grunnvannstanden jevnes noe ut, i forhold til der brønnene står uten et løsmassedekke. brønn 3For brønner med forholdsvis liten umettet sone, dvs. mindre enn ca. 10 meter, finnes det en tydelig rask respons på nedbør. Dette kan forklares ved at det er kort vei til grunnvannspeilet. Brønn 4 Godt samsvar mellom brønnene opp/nedForskjellige utslagÅrstidsvariasjonerNedbørUmettet soneNaturlige variasjoner, men anleggsarbeid i samme periode. Ikke påvirkede brønner……….



juni-okt. 2010 

Grunnvann - naturlige variasjoner (2) 
 
Grunnvannstanden har store naturlige variasjoner 
•  Med nedbør 
•  Årstidsvariasjoner 
•  Lokale variasjoner 
•  Tykkelse av umettet sone og løsmassedekke 
 

Brønn 4    jun. - okt. 2010 
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Fjellbrønn 3105 
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Grunnvann - trykk-kammer i fjell 

mai 2009 – okt 2010 

   Poretrykk ved ulik dybde under terreng (punkt 3009) 

Sensor: -5 m 

Sensor: -10 m 

Sensor: -15 m 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
På grunn av den tette leiren, er grunnvannet stuvet opp ved overgangen mellom fjell i dagen og leiravsetningene. Dette er tydelig ved de mange kildene langs foten av Frodeåsen, blant annet Kjelleolla. Det viser seg også ved at flere dype poretrykksmålere følger samme svingninger som fjellbrønnene. Noen av poretrykksnivåene måler poretrykk ved to og tre ulike dybder. Slik kan forskjellene i poretrykk nedover i leirmassene vises De dypeste poretrykksmålere gjenspeiler variasjoner i grunnvannsnivå i fjell. De grunneste målerne har mindre utslag og jevnt poretrykk. Poretrykksmålere 3006 (6,4), 3008 (6 og 11), 3009 (5 og 10 og 15) og 3010 (5 og 12,5) ved Kolonihagen mai 2009- 24. september 2010. Tallene i parantes er dybde for poretrykksensoren under terreng.Oppstuvningen er også årsaken til overtrykk (større enn hydrostatisk trykk) i poretrykksmålerne ved overgangen leire/morenelaget (i B258 -14,3 m - trykkhøyde -1-+0,75, ved -5 m trykkhøyde -3 m under terreng)Det høyere poretrykket skyldes trykk fra grunnvann i fjell i Frodeåsen. Den øverste sensoren har mindre variasjoner i poretrykk, og en trykkhøyde på ca. 3 m under terreng. Den nære sammenhengen mellom grunnvannsnivå i fjell og poretrykk, betyr også risiko for poretrykksreduksjon og dermed setninger ved en senkning av grunnvannsnivå i Frodeåsen. Følgende konklusjoner ble trukket i forbindelse med Ringveg Nord (Norconsult, 2002; Tuttle og Skredsvig, 2003):Tunneler i fjell med omkringliggende leiravsetninger kan påvirke poretrykket i leira selv om tunnelen ligger høyere enn leira.En reduksjon i grunnvannsnivå i fjellet vil sannsynligvis resultere i reduksjon i poretrykk og setninger i leiravsetningenOvervåkning av tunnellekkasje bør også omfatte poretrykk i fjell under leiravsetningen



Grunnvann - trykk-kammer i fjell (2) 

 

Redusert grunnvannsnivå i fjell 
•  Reduksjon i poretrykk  
•  Setninger i leiravsetningen 
•  Også dersom grunnvann i fjell ligger høyere enn leiravsetningen 
•  Viktig med registrering av poretrykk i flere nivåer 
 

 
Overgangen mellom berggrunn og leiravsetning: 

•  Oppstuvning av vannet  
•  Overtrykk 
•  Kilder 

 

 
Nær sammenheng mellom grunnvannsnivå i fjell og poretrykk i leirmassene 

 



Effekter av 
anleggsarbeidet 
 



Lekkasje gjennom kalk/sement pele 

Des.2002: Kalk/sement pele ved Kjellekrysset  
→ grunnvannlekkasje → Kjelleolla tørr! 
Generelt lav naturlig grunnvannstand 
Grunnvannsmodellen benyttet for å simulere lekkasjen 
Lekkasjen tettet + økt nedbør → vann i Kjelleolla igjen  

Nær sammenheng 
mellom grunnvann i 
fjell og leire.  

Sårbart system. 

x 

x 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnvannsmodell - tettekrav- poretrykksreduksjon - simulere lekkasje



Poretrykk 2009-2010 

Nedbør 

Hovedsakelig  
naturlig reduksjon 

Graving/spunting Graving/spunting 

Vannlekkasje 

Peling 

Nedbør 

Nedbør 
Rørpressing 

Rørpressing 
Nedbør 

Nedbør 

Effekter av anleggsarbeid på poretrykk - 2010: 
•  Poretrykk i dagsonen påvirket pga arbeid i nærheten 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
utviklingen i poretrykk ved Barkåker i perioden mai 2009 - oktober 2010, og noe av det som har påvirket poretrykket er angitt på grafene. Nedbør fører til økt poretrykk, noe som også sees tydelig. Grunnvannstanden ble senket i trauet for ny trase ved barkåker, og som forventet er det redusert poretrykk i poretrykksmålerne nærmest byggegropa, mens senkningen avtar med avstanden. Det kan også sees at poretrykket påvirkes av blant annet peling, graving og spunting. I forbindelse med anleggsarbeider for jernbanetunnelen var det rørpressing i området like sør for Frodeåsen i mai 2010. Det ble boret under jernbane og vei og trukket et større rør tilbake. Enkelte poretrykksmålere (B257) ble tydelig påvirket av dette, se Figur 23. Det var noe uventet ikke utslag på de andre poretrykksmålerne i området. 



Konklusjoner 

 
• Nær sammenheng mellom grunnvannsnivå i fjell og poretrykk i 

nærliggende leirmasser 
– Tunneler i fjell kan påvirke poretrykk i omkringliggende leire selv om tunnelen 

ligger høyere enn leira. 

• Redusert grunnvannstand i fjell vil sannsynligvis føre til redusert 
poretrykk og setninger 

• Viktig med flere brønner og poretrykksmålere i flere nivåer 
• Frodeåsen - stort fokus, strenge tettekrav. Tettingen har vært 

vellykket og tunnelløpene har blitt svært tette (siste måling 1 
l/min/100 m på det tetteste).  
– Midlertidig grunnvannssenking i anleggsfase 
– Varig grunnvannssenking kun i områder med mindre strenge tettekrav (nord, øst, 

under dammene) 
– Ved tetting på stuff, liten eller ingen endring 



Konklusjoner (2) 

• Viktig å utarbeide optimalisert måleprogram - også i tunnelen 
• Lekkasjemålinger på stuff 
• Måling av innlekkasje i tunnelen over korte strekk 
• Grunnvann og poretrykk 

• Behov for å se nærmere på sammenheng mellom lekkasje og 
grunnvannsenkning. 

• Behov for tettere samarbeid og oppfølging mellom ulike fagfelt 
– hydrogeologi bør være med også under drivingen og i etterkant 

• Mulig å spare store beløp i injeksjonskostnader 
– ved bedre overvåkning og oppfølging 

 
 

 



Det er fremdeles vann i Kjelleolla! 
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