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Sammendrag 

Denne oppgaven er til i samarbeid med Bane NOR utført i forbindelse med den planlagte 
utbygningen av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Prosjektet er en del av  
InterCity-satsningen mellom de tettest befolkede områdene på Østlandet - vedtatt av Stortinget 
i Nasjonal Transportplan. 

I prosjekter er det gjennom Krokskogenlavaplatået planlagt en 23 km lang tunneltrasse til dels 
nært det som er tolket til å være en transferforkastning mellom Vestfoldgraben og 
Akershusgraben – Krokkleiva-Kjagglidalen-transerforkastningen. Hvis det stemmer vil det 
nær transferforkastningen forventes høy grad av deformasjon og den utgjør derfor en risiko for 
dårlige bergmasser under driving av tunnel. 

Oppgavens mål var å bruke grunnundersøkelsene som er utført av prosjektet, sammen med 
tradisjonell feltkartlegging og linementanalyser til å gjøre en strukturgeologiskkartlegging av 
områdene tilknyttet tunneltrassen. 

Gjennom undersøkelsene finnes det få indikasjoner for at Krokkleiva-Kjagglidalen-
lineamenter er en transferforkastning.  

Heller tolkes den største forflytningen å være knyttet til NNØ-SSV til NØ-SV orienterte 
forkastninger og lite bevegelse langs N-S til NNV-SSØ forkastninger. Utenfor lavaplatået, i 
Sørkedalen, registreres det km-forflytning tilknyttet markante N-S til NNV-SSØ forkastninger. 
Geometrisk og størrelsesorden passer disse tre forkastningspopulasjonene godt i en tolket høy-
relieff-transfersone mellom Vestfoldgraben og Akershusgraben. 

Denne regionale tolkningen gjør at langt bedre bergmasse kan forventes langs planlagt 
tunneltrasse 

Undersøkelser knyttet til stratigrafi viser generelt god bergmassekvalitet i rombeporfyrlavaene, 
basalt og Ringerikssandsteinen, mens det i Asker gruppen er svært varierende. 
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1. Introduksjon 
 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16) 
 
Denne oppgaven er til i samarbeid med Bane NOR i 
forbindelse med den planlagt utbygningen av 
Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss – som i et 
fellesprosjekt med Statens vegvesen planlagte utbygning 
av ny E16, mellom Skaret og Hønefoss, er vedtatt av 
Stortinget i Nasjonal Transportplan (BaneNOR). 
 
Fellesprosjektet FRE16 er en del av en større 
utbyggingsplan for kollektivtransport på Østlandet frem 
mot 2040 i InterCity-satsningen (figur 1.1).  Det helhetlige 
målet med InterCity er å dekke det økende behovet for 
persontransport som følge av befolkningsvekten i 
østlandsområdene med – «miljøvennlige, raske og 
arealeffektive kollektivløsninger» - Bane NOR 
 
Togstrekningen som Ringeriksbanen er planlagt å utgjøre 
har som mål å kutte dagens reisetid fra Hønefoss til Oslo, 
samt Bergensbanen, med nærmere en time. Nøkkeltall for 
fellesprosjektet er: 
- 40 kilometer dobbeltsporet jernbane, hvor av 

23 kilometer tunnel fra Sandvika til Sundvollen 
- 24 kilometer firefeltsvei 
- 250 km/t toghastighet 
- 110 km/t fartsgrense på vei 
- Byggestart 2021 
- Ferdigstilles 2028 
 
 
 
Geofaglig perspektiv 
Området som FRE16 skal bygges ut i en del av Oslofeltet som strekker seg fra Langesund i sør 
til Brumunddal i nord. Oslofeltet er en særskilt region i Norges berggrunn som domineres av 
unge permiske eruptive bergarter overliggende kalkrike sedimentære bergarter som grenser 
skarpt mot det omkring- og underliggende prekambriske grunnfjellet (figur 1.2a). Regionen 
utgjør et forsenket område, grabensturktur, i en sen-paleozoisk feilet kontinental 
spredningssone som skjærer gjennom grunnfjellet, og er tolket til å relatere til varmesøyle (the 
Skagerrak-Centered Lagre Igneous Province) (Torsvik, Smethurst et al. 2008). 
 
 
  

Figur 1.1 Inter-City-satsningen streker utover de 
tettest befolkede områdene av Østlandet (Bane NOR) 
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Formål 
Denne oppgaven er på sett og vis todelt i den forstand at jeg som har studert strukturgeologi 
vil: 
 
1. Undersøke hvordan grunnarbeidene som utføres i forbindelse med tunnelprosjektet kan 

brukes i et strukturgeologisk perspektiv, og   
 
2. Plassere kartlagte strukturgeologiske elementer i et perspektiv av tunnelforberedende 

grunnundersøkelser. 
 

 
Dette innebærer å sette sammen to fagdisipliner - min egen strukturgeologiretning og mer 
tekniske ingeniørgeologiskfag. I lys av at en sammenheng kan gagne begge fagdisipliner vil 
oppgaven begynne med å introdusere grunnleggende prinsipper innen begge disipliner som før 
mer utdypende.  
 
Med hensyn på tunneltrassen som er under planlegging vil et spesielt fokus vies  
Krokkleiva-Kjaglidalen-lineamentet som i skrivende stund er tolket til å være en 
transferforkastning (Heeremans, Larsen et al. 1997) – den vil potensielt kunne medføre store 
stabilitetsproblemer og utgjør følgende en risikofaktor under drivefasen av tunnelprosjektet 
(figur 1.2b). 
 

 
Figur 1.2 a) Bergrunnskart over Oslofeltet (NGU). b) oversiktsbilde over tunnelstrekning. Tunneltrasé (sort linje) er lagt 

subparallelt og stedvis nært Krokkleiva-Kjaglidalen-lineamentet (rød linje NNV-SSØ) (Bane NOR) 

 



 3 

2. Dannelse av strukturer i berggrunnen 
 
2.1 Spenning og tøyning 
Grunnkonseptet for dannelse av strukturer er at tøyning (e) av bergartene blir indusert av 
spenning (s) i bergartene (Jaeger, Cook et al. 2009). 
 
Tøyning (e) er et mål for ending i form av materiale hvor posisjonen til atomene i en struktur 
endres fra et referansepunkt. En grafisk fremstilling er tøyningsellipsoiden (Figur 2.1.1). 
Referansepunktet er en tenkt perfekt sfære (X=Y=Z) som deformeres til en ellipsoide 
(X>Y>Z). 
 

 
Figur 2.1.1 Til høyre: Perfekt sfære som er upåvirket av spenning. Til venstre: Den i utgangspunktet perfekte sfæren er blitt 
deformet som følge av spenning. Vemund Køber 

 
Spenning (s) er definert som kraft per areal (𝑁/𝑚$) og hvordan den forgrener seg i den 
tredimensjonal verden. SI-enheten er Pascal. Størrelsesordenen innen geologi er ofte 
megapascal (𝑀𝑃𝑎 = 10+𝑃𝑎) 
 
Spenning er enklest å forklare ved å utgangspunkt i en situasjon hvor det er én spenningen i et 
todimensjonalt rom. Da er spenning som virker på et plan definert som en vektor: 
 

σ = lim
∆1→3

∆𝐹
∆𝐴 

 
 
Vektorer har størrelse og retning – altså har vinkelen (q) mellom spenningsvektoren og planet 
betydning. For å beskrive dette kan vektoren dekomponeres til én normalspenning (𝜎7) og én 
skjærspenning (𝜎8) (Figur 2.1.2): 

 
𝜎7 = 𝜎 cos$ 𝜃  og  𝜎8 = (𝜎 sin 2𝜃)/	2 

 
Funksjonene som viser hvordan de to spenningskomponentene varierer i samspill med vinkelen 
er vist i Figur 2.1.3 
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Figur 2.1.2 Spenningsvektor (𝜎) dekomponeres til  
normalspenning (𝜎7) og skjærspenning (𝜎8) 
i forhold til et plan (Fossen 2016) 

Utvides situasjonen til at det er to spenninger som står normal på hverandre vil begge påvirke 
planet. Den totale spenningen på planet er gitt ved: 
 

𝜎7 =
BCDBE
$

+ BCGBE
$

cos 2𝜃  og 𝜎8 =
BCGBE
$

sin 2𝜃 
 
Dette kan vises elegant i Mohr-diagrammet, som blir forklart senere. 
 
 
I tre dimensjoner beskrives spenning som en tensor. Tensoren beskriver de ulike 
normalspenningene og skjærspenningene som viker på en tilfeldig orientert kube (Figur 2.1.4).  
 

H
sII sIJ sIK
sJI sJJ sJK
sKI sKJ sKK

L 

 
 
Det er i alt ni spenningskomponenter i tensoren. Tre normalspenninger (sMM,sOO,sPP) som er 
parallelle med X,- Y,- og Z-aksene som definerer det tredimensjonale rommet . De øvrige seks 
er skjærspenninger (sMO,sMP,sOM,sOP,sPM,sPO) som står vinkelrett på normalspenningene.  
 

Figur 2.1.3 (a) normalspenning og (b) 
skjærspenning som virker på et plan i samspill 
med vinkel (Fossen 2016) 
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Figur 2.1.4 Spenningskomponentenes orientering i forhold til et definert rom (Fossen 2016) 

 
 
 
 
Spenningstensoren er komplisert og tidkrevende å jobbe med, men 
den kan forenkles. Hvis tensoren er symmetrisk, det vil si at 
systemet er i ro (sMO = sOM, sOP = sPO, sMP = sPM), kan en rotere 
systemet slik at det er parallelt med normalspenningene. Da vil 
skjærspenningene på planene forsvinne og kun normalspenningene 
virker på systemet. De gjenværende spenningene kalles 
hovedspenninger og rangeres etter størrelse (sQ,s$,sR), hvor 1 er 
største og 3 er minste spenningsretning. Dette er fremstilt grafisk i 
spenningsellipsoiden (Figur 2.1.5) (Fossen 2016). 
 

 
 
Hvordan spenning virker på bergartene er enklest å forklare med 
utgangspunkt i isotrop- og anisotrop spenning (Jaeger, Cook et al. 2009). 
 
 
Isotropspenning 
Spenningen er isotrop når alle hovdespenningene er like (sQ = s$ = sR) - i dagligtale refereres 
denne situasjonen til som trykk. Både spenningsellipsoiden og tøyningsellipsoiden vil være 
perfekte sfærer. I gasser og væsker er spenningen isotrop siden materialer i disse to 
tilstandsformene ikke kan bære skjærspenninger, men det er faststoff. Derfor vil den isotrope 
spenningssituasjonen sjeldent være tilfelle i berggrunnen, men uansett er det er nyttig å tenke 
den som en komponent av spenningssituasjonen. 
 
Effekten av isotropspenningen på berggrunnen er at materiale utvides eller komprimeres – kun 
volumet endres. 
 

sS =
sQ + s$ + sR

3  
 

 

H
sS 0 0
0 sS 0
0 0 sS

L 

Figur 2.1.5 Spenningsellipsoiden (Fossen 2016) 
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Anisotropspenning 
Spenningen er anisotrop dersom hovdespenningene er ulike (sQ ≠ s$ ≠ sR). Den totale 
spenningen (sVWVXY) kan tenkes å bestå av en isotrop (sS) komponent og en anisotrop (sZ[\) 
komponent. 
 

sVWVXY = sS + sZ[\ 
 
 

H
sQ 0 0
0 s$ 0
0 0 sR

L = H
sS 0 0
0 sS 0
0 0 sS

L + H
sQ − sS 0 0

0 s$ − sS 0
0 0 sR − sS

L 

 
 
Den isotrope spenningen fører som nevnt kun til volumendring, mens den anisotrope 
komponenten gir skjærspenninger i materialer som fører til tøyning. Hvilket uttrykk tøyningen 
får er styrt av samspillet mellom hovedspenningene og materialets egenskaper. En utbredt 
metode for å fremstille dette grafisk er Mohr-diagrammet (Figur 2.1.6). 
 
 
Mohr-diagrammet er et plot der den horisontale aksen representerer normalspenning (𝜎7) og 
den vertikale aksen representerer skjærspenning (𝜎8). Hovedspenningene (𝜎Q, 𝜎$,	𝜎R) plottes 
langs den horisontale aksen og det trekkes sirkler mellom dem – Mohr-sirkler (Labuz and Zang 
2012). 
 
I tre dimensjoner plottes alle hovedspenningene i diagramet, men dette gjøres sjeldent i geologi. 
Når formålet er på å forstå dannelsen av geologiske strukturer er det utbredt å kun plotte største 
og minste hovedspenning (𝜎Q og 𝜎R). Dette er fordi at det er i planet mellom de to at den 
anisotropspenningen er størst og tøyningen konsentreres. For Mohr-sirkelen vil: 
 
- Senteret til sirkelen vil være ^BCDBE

$
	 , 0_ = 	sS  

- Diameteren til sirkelen er lik differensialspenningen sQ − sR  
- Radiusen til sirkelen deviatoriskspenning ^BCGBE

$
_  

- q er vinkelen mellom 𝜎Q og planet hvor tøyningen konsentreres.  

 
Figur 2.1.6 (a) Mohr-diagram 2.1.6 (b) Alternativ tolkning av totalspenningen som kan tolkes å 

bestå av en isotropisk,- og en deviatorisk spenningskomponent 
(Fossen 2016) 
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Deformasjon 
 
Hvordan bergmateriale deformeres som følge av økende spenningen undersøkes i laboratorier 
gjennom ulike mekaniske tester (figur 2.17). Resultatene fremstilles spenning-tøynings-kurver 
som deles inn i tre distinkte regimer (figur 2.1.8) (Fossen 2016):  
1: elastisk, 2: duktilt og 3: brudd 
 
 

 
Figur 2.17 Uni-axial og tri-axial testrigg er utbredte metoder 
for å finn materialets styrke under kompresjon (Fossen 2016). 

 
1: Elastisk regime 
 
Elastisk tøyning vil si at materialet påføres ikke-permanent formendring – som vil si at den 
opprinnelige formen gjenopprettes når materialet avlastes. De to viktigste materialegenskapene 
for det elastiske regimet er Youngs modulus og Poissons ratio (Jaeger, Cook et al. 2009). 
 
Youngs modulus / elastisitetsmodulen  𝐸 = s/e  
Beskriver stivheten til materialet – hvor stor spenning er forhold til tøyningen langs en akse 
(Figur 2.1.9). Et mykt material har lav E-verdi og et stivt materiale har høy E-verdi. For 
eksempel kan gummi har E = 0,05Gpa, mens diamant kan ha E = 1200GPa. 
 

 
Figur 2.1.9 Spenning (F/A) fører til en forendring (DL). Forholdet beskrives av Youngs modulus (E) 
(http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/permot3.html) 

Figur 2.1.8 Spenning-tøynings-kurve som viser regimene for 
1: elsatisk, 2: duktil og 3: brudd. Vemund Køber 
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Poissons ratio   𝜈 = 	−𝜀MM/𝜀PP   
Beskriver materialet evne til å komprimeres - hvor stor spenning er forhold til tøyningen langs 
tre akser. Materiale komprimeres parallelt med sQ og utvides vinkelrett på sQ (Figur 2.1.10). 
Et perfekt inkompressibelt materiale vil ha 𝜈-verdi = 0,5. Det vil si at materialet utvides like 
mye langs de to aksene vinkelrett sQ på som det komprimeres parallelt med sQ. For eksempel 
kan gummi eller vann har 𝜈 ≈ 0,5, mens diamant kan ha 𝜈 = 0,2. 
 

 
Figur 2.1.10 Kompresjon (L1 til L) parallelt med spenningen og utvidelse (d1 til d) normalt på spenningen. Forholdet 
beskrives av Poissons ratio (http://www.hkdivedi.com/2017/01/define-poissons-ratio-in-physics.html) 

 
 
2: Duktile regimet 
Ettergivningspunktet (oransje-punkt figur 8) markerer overgangen til det duktile regimet hvor 
deformasjon er permanent - det vil si at om materialet avlastes returnerer det ikke lengre til sin 
opprinnelige form. Egenskapene til bergarter i dette regimet beskrives best om de betraktes som 
viskøse, altså strømmende. Dette er ikke helt intuitivt, men hvis bergarten er svak eller utsettes 
for høyt trykk og temperatur er det en god tilnærming.  
 
Plastisk deformasjon akkumuleres på mikroskala. Urenheter og tomrom diffunderer gjennom 
krystallstrukturene, punktdefekter (Figur 2.1.11), og hele eller deler av krystallstrukturen kan 
forflyttes langs linjer og plan, dislokasjoner (Figur 2.1.12). 

  
 

Figur 2.1.11 Tre hovedgrupper av punktdefekter (Fossen 2016)  

 
Figur 2.1.12 Dislokasjon der en stegvis forplantning av et 
tomrom fører til at hele krystallstrukturen forflyttes 
(Fossen 2016) 
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Innenfor det duktile regimet er det tre distinkte måter materialer reagerer (Figur 2.1.13). 
 

 
Figur 2.1.13 Typiske spenning-tøyningskurver for de tre ulike måtene materialer reagerer (Vemund Køber). 

 
Herding gjør materialet stivere - det vil kreves høyere spenning for videre deformasjon. Dette 
forklares ved at punktdefekter og dislokasjoner konsentreres og/eller renses ut av materiale. 
Blant annet årsaken til at stål varmebehandles. 
 
Krypning vil si at materialet deformeres konstant under konstant spenning – det er jevn strøm. 
I en slik situasjon likevekt mellom hastigheten til propagerende dislokasjoner og spenning. 
 
Oppmykning svekker materialet – det vil kreves mindre spenning for å fortsette deformasjonen 
enn det gjorde for å starte den. En slik reaksjon kan skyldes rekrystallisering til svakere 
mineraler og/eller som en effekt av reduksjon i kornstørrelse som forsterker flere andre 
strukturnedbrytende mekanismer. 
 
Den duktile deformasjonen påvirkes som nevnt ikke kun av spenningen – andre avgjørende 
faktorer er blant annet: 
 
1) Temperatur  

Ved høy temperatur har atomene større kinetiskenergi. Det fører både til at 
krystallstrukturen utvides og atomene er mer mobile - duktil deformasjon femmes. Under 
lav temperatur er atomene fastlås og krystallstrukturen tettere - sprø deformasjon 
fremmes.  
 

2) Trykk 
Ved høye omkransende spenninger vil den isotrope komponenten av spenningen (sS) 
ofte være mye større enn den deviatoriskespenningen (sZ[\). Materialet vil ikke være 
sterkt nok til å bære brudd og deformasjonen blir duktil. Er trykket lavt blir sprø 
deformasjon fremmet. 
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3) Deformasjonsrate 
Mekanismene som fremmer duktil deformasjon må ha tid til å propagere og/eller 
diffundere gjennom krystallstrukturen. Følgene vil langsom deformasjonsrate fremme 
duktil deformasjon, og motsatt, vil rask deformasjonsrate fremme sprø deformasjon. 

 
4) Sammensetning 

Krystallstrukturen kan være tilnærmet isotrop (kvarts, olivin) eller anisotrop (sjiktsilikater). 
Det avgjør om strukturen er like sterk i alle retninger eller ikke. Eventuelle svakere plan 
krystallstrukturen vil kunne fremme duktil deformasjon. 

 
Duktil deformasjons finner oftest sted på dyp (>15km) der trykk og temperatur er tilstrekkelig 
høyt. Da kan det dannes skjærsoner med mylonittisk- og foliert tekstur (figur xx). Dette kan 
senere gi bergarten meget anisotrope mekaniske egenskaper. 
 
Nær overflaten (<15km) er ikke de duktile mekanismene særlig utbredt, men er berget veldig 
svakt (leirrikt) kan det oppstå skviseberg.  
 
 
3: Brudd regime 
Brudd dannes når spenningen overkommer styrken til bindingene mellom og internt i 
krystallene. Den mest utbredte forklaringen på hvordan og hvorfor ulike brudd dannes er 
gjennom Mohr-sirkelen med et sammenslått Griffith-Coloumb bruddkriteria. 
 
Sammenslått vil si at enkelt bruddkriteriene ble introdusert uavhengig av hverandre og senere 
kombinert til et sammenhengende bruddkriteria. Coloumb´s kriteria stemmer godt med forsøk 
under kompresjon der det dannes skjærbrudd, mens Griffith´s kriteria stemmer godt med forsøk 
under ekstensjon der det dannes ekstensjonsbrudd. 
 
Coloumb bruddkriteria – sprø skjærbrudd 
På 1700-tallet introduserte Charles Coloumb et kriteria for hvordan bergart går i brudd under 
kompresjon. 
 
𝜎8 = C + 𝜎7 tanϕ = 𝐶 + 𝜎7	𝜇  
 
hvor, normalspenning (𝜎7), skjærspenning (𝜎8), kohesjon (C) og det som senere ble kalt 
koeffisienten for indre friksjon (tanϕ = 𝜇)  
 
Kriteriet sier to ting. At bergartens kohesjon må overkommes og at skjærspenningen som kreves 
for å danne et brudd er proporsjonalt med normalspenningen som viker på bruddplanet. 
Kohesjon er styrken til materialet når 𝜎7= 0. Koeffisienten for indre friksjon er et mål for 
materialets evne til å motstå skjærspenning. For de fleste bergarter har 𝜇-verdi fra 0.5 til 0,8 og 
sedimenter 𝜇-verdi fra 0.5 til 0,7 – ofte settes 𝜇 = 0.6 i generelle utregninger. 
 
Bruddkriteriet plotter som en rett linje i Mohrs 𝜎7-𝜎8-diagram, der stigningstallet er 𝜇 og C gir 
skjæringspunktet med den vertikale aksen. En Mohr-sirkel som representerer 
spenningssituasjonen møter bruddkriteriet ved 2ϕ = 120° og 240° – altså ikke der 
skjærspenningen er størst ved 2ϕ = 90° og 180°. Forklaringen på dette er at ved ϕ = 45° grader 
er normalspenningen på planet fortsatt stor, men den avtar mer over 45° enn det 
skjærspenningen gjør (∆𝜎7 > ∆𝜎8) (Figur 2.1.14 og Figur 2.1.15). 
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Figur 2.1.14 Mohr-diagram med Coloumb bruddkriteria (røde linjer)  
og Mohr-sirkler som representerer spenning sitasjonen (Fossen 2016) 

 
Kriteriet feiler derimot å beskrive deformasjon som observeres under strekning der det 
overvurderer styrken til berget. 
 
Griffith-bruddkriteria – ekstensjonsbrudd 
På 1920-tallet presenterte Alan Griffith studier av ekstensjonsbrudd på atomnivå. Studiene 
baserte seg på teoretiske utregninger for energien som kreves for å bryte båndene mellom 
atomer, men forsøksresultatene avvek stort fra virkeligheten. Forklaringen hans ble at 
strukturene i bergartene ikke er perfekte, men fulle av mikroskopiske hulrom og urenheter som 
mekanisk svekker strukturen. Modellen ble bygget på at spenningene konsentreres i 
ytterkantene av de mikroskopiske svakhetene. Det endelige bruddkriteriet: 
 
𝜎8$ + 4T𝜎7 + 4𝑇$ = 0  
Hvor, T = bergartens styrke under sprekning, 
 
har gjennom forsøkt vist seg å være en god tilnærming for dannelse av brudd ved strekning, 
men underslår styrken til bergarten under kompresjon.  
 
Det er derfor passende at Griffith´s kriteria 
enkelt kombineres med Coloumb´s kriteria 
når normalspenningen er lik null (𝜎7 = 0), 
altså skjæringspunktet med den vertikale 
aksen. 
 
- Griffith:  𝜎8$ + 4T𝜎7 + 4𝑇$ → 	𝜎8 = 2𝑇 
 
- Coloumb:  𝜎8 = 𝐶 + 𝜎7	𝜇	 → 	𝜎8 = 𝐶  
 
 
 

Figur 2.1.15 Viser spesifikt  ∆𝜎7 > ∆𝜎8. 
Legg merke til hvordan det styrer vinkelen 
til bruddet som dannes (Fossen 2016) 

Figur 2.1.16 Kombinasjon av Griffith´s og Coloumb´s kriteria (Fossen 2016) 
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Altså er C = 2T, og det kombinerte Griffith-Coloumb-bruddkriteriet er kontinuerlig fra 
strekning til kompresjon (figur 16). Men, det er mulig å bygge videre på dette for å en grafisk 
forklaring på duktile skjærsoner. 
 
 
Von Mises-kriteria – skjærssoner 
Som nevnt tidligere påvirker trykket deformasjonen – det kan bli så høyt at berget ikke er sterkt 
nok til å gå oppretthold brudd og deformasjonen blir duktil. 
 
Von Mises-kriteria sier er at den duktile deformasjonen pågår konstant ved bergartens øvre 
grense for skjærspenning, altså er skjærspenningen konstant, men normalspenningen kan 
fortsatt øke. Tiltar normalspenningen mens skjærspenningen er konstant viser Coloumb-
kriteriet at vinkelen (ϕ) til skjærsonen avtar. 
 
𝜎8 = 𝐶 + 𝜎7 tanϕ   
 
 
Kombineres de tre kriteriene til et sammenhengende i et Mohr-diagram har en beskrivelse av 
brudd under et vidt spekter av spenningsforhold (Figur 2.1.17). 
 

 
Figur 2.1.17 Det sammenhengende bruddkriteriet som inkluderer ekstensjon, sprø-kompresjon og duktil-kompresjon. 

Legg merke til de ulike bruddgeometriene: Vinkelen mellom bruddplanet og sQ avtar (Fossen 2016).  

 
Byerlees lov – reaktivering 
Bruddkriteriene har blitt introdusert gjelder for dannelse av brudd i en homogen berggrunn, 
men berggrunnen er som oftest gammel – da kan den være gjennomsyret av eldre brudd og/eller 
foliert. Dersom som det er tilfelle vil det kreves betydelig lavere spenning å reaktivere disse 
pre-eksisterende svakhetene enn det gjør å skape nye – det er mer energieffektivt. Det er dette 
Byerlees lov beskriver (figur 2.1.18): 
 

𝜎8 = 0,85𝜎7 når 𝜎7 < 200𝑀𝑝𝑎 og  𝜎8 = 50 + 0,6𝜎7 når 𝜎7 > 200𝑀𝑃𝑎 
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Figur 2.1.18 Byerlees lov om reaktivering av bruddplan (Fossen 2016) 

 
Antakelsene som gjøres at den kohesive styrken til svakhetene er meget lav og de mekaniske 
egenskapene til bruddmateriale har større betydning enn sidebergartene.  
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2.2 Spenning i berggrunnen 
 
Spenningsdannende prosesser:  
 
Frie overflater: 
Overflater som grenser til luft eller vann er frie overflater. De danner i prinsippet ikke 
spenninger, men er avgjørende for orienteringen til spenningene. Den minste 
hovedspenningsretningen vil alltid står normalt på den frie overflaten (Figur 2.2.1 og Figur 
2.2.2). Dette er kun en lokal effekt nær den frie overflaten. 
 

 
Figur 2.2.1 Viser hvordan spenningsretningene typisk kan være 
styrt av topografien i dalsider (Fossen 2016) 

 
 
Litostatisk - og hydrostatisktrykk: 
Litostatisktrykk sier hvordan spenningen øker nedover i berggrunnen som følge av massen til 
det overliggende materialet. Berggrunnen ansees som en søyle hvor trykket øker og er likt i 
alle retninger. Hydrostatisktrykk oppstår av samme effekt. Trykket regnes ut etter: 
 
𝑃 = 	𝜎% = 𝜎& = 𝜎' = 𝜌𝑔𝑧  
 
hvor, 𝜌 = tetthet, 𝑔 = 9,81	𝑚/𝑠& og 𝑧 = dybde i meter 
 
For berggrunn settes ofte 𝜌 = 2,7𝑔/𝑐𝑚' og for vann 𝜌 = 1,0𝑔/𝑐𝑚', 
som følgende gir trykkgradienter lik 27MPa/km for skorpen og 
10MPa/km for vann.  
 
Grunnen til at hydrostatisktrykk tas opp er at vannet grenser mot 
berggrunnen og vil derfor utøve trykket mot berget – poretrykk (𝑃6). 
Poretrykket reduserer kun normalspenningen og ikke 
skjærspenningen – derfor kan styrken til bergarten reduseres 
betraktelig (figur 2.2.3). 
 
 
Horisontalspenning  
Den litostatiske modellen forklarer den vertikale spenningen (𝜎7). Men, jordskorpen er ikke 
statisk og den består av faststoff som kan bære skjærspenninger og elastisk deformeres. 
Derfor har tre supplerende modeller som forklarer at den horisontal espenningen (𝜎8,) ikke 
er lik den vertikale blitt forslått – 𝜎8 ¹ 𝜎7  
 

Figur 2.2.2 Viser hvordan spenningsretningene 
typisk kan være styrt av bruddflater i berggrunnen 
(Fossen 2016) 

Figur 2.2.3 Poretrykkets effekt fremstilt 
i Mohr-diagram (Fossen 2016) 
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1: Kompresjon 
Modellen baseres på at den vertikale spenningen (𝜎7). induserer en horisontal spenning (𝜎8) 
når berget er elastisk. 
 
Hvis en tar utgangspunkt i en frioverfalte som blir overlagret vil det oppstå en vertikal 
spenning. Ifølge elastisk teori beskrevet av Poissons ratio vil materialet utvides mindre 
horisontalt enn det komprimeres vertikalt (hvis 𝜈 < 0,5)  –  materiale komprimeres. Dette 
skaper et avvik mellom de horisontale og vertikale spenningene. Forholdet er gitt ved: 
 
𝜎8 =

<
%=<

	𝜎7 =
<

%=<
	𝜌𝑔𝑧  

 
Denne modellen spår at den vertikale spenningen er to til tre ganger større enn den 
horisontale spenningen med typiske bergarter som har 𝜈-verdi mellom 0.25 - 0.33.  
 
 
2: Konstant-horisontalspennings 
Modellen forklarer differensielle horisontale spenninger i jordskorpen (𝜎8¹	𝜎>¹	𝜎7) 
I modellen blir mantelen og skorpen betraktet som to adskilte enheter med ulike egenskaper.  
Mantelen blir antatt å egenskaper tilnærmet en fluid i et geologisk tidsperspektiv der 
spenningen er isotrop (𝜎8 = 𝜎> = 𝜎7 = 𝜎?). Skorpen blir antatt å være et fast-elastisk-
materiale – som kan bære differensialspenning (Figur 2.2.4).  
 
Hvis en nå tar utgangspunktet i en uforstyrret skorpe med helt jevn mektighet, hvor den 
horisontal spenning konstant, som blir forstyrret ved at skorpen endrer mektighet (erosjon, 
fjellkjededannelse etc.) vil den tykke skorpen (Z1) få et større tverrsnitt enn den tynne skorpen 
(Z1-Z). Da vil den tykke skorpen ha en lav horisontal spenning (𝜎>) mens det i den tynne 
skorpen er en høy horisontal spenning (𝜎>∗), siden spenningen er kraft per areal 
(Newton/m&). Effekten vil så avta når den tynne skorpen blir isostatisk kompensert av 
mantelen. 
 

 

𝜎>∗ = 𝜎> H
𝑍%

𝑍% − 𝑍
K − 𝜌LMNOP𝑔𝑧 Q

𝜌LMNOP
𝜌?RSPTU

V [(𝑍% − 𝑍/2)/(𝑍% − 𝑍)]	

	
	

 

 
Figur 2.2.4 Sitasjonen når skorpen har vært gjennom «syklusen» og er isostatisk kompensert (Fossen 2016). 
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Termalspenning 
Denne modellen bygger videre på kompresjonsmodellen ved at det legger til en faktor for 
temperaturendringer.  
 
En normal geotermalgradient i øvre skorpe er mellom 25 og 30°𝐶/𝑘𝑚 - og endringer i 
temperatur fører til at materialer endrer volum. I berggrunnen vil det påvirke spenningen på 
følgende måte: 
 
𝜎8 = 𝜎> = ^ <

%=<
_ ∆𝜎7 + ^

b
%=<

_ 𝛼∆𝑇  
 
hvor, 𝜈 = Poissons ratio, E = Youngs modulus og 𝛼 = termalekspansjons koeffisient (spesifikke 
materialegenskaper) og ∆𝑇 = ending i temperatur. 
 
Eksempelvis vil en bergart med 𝜈 = 0,25, E = 100MPa og 𝛼 = 10=e°𝐶=% som opplever en 
endring i temperatur ∆𝑇=100°C får en økning i 𝜎8 = 93MPa. 
 
 
Som en kort oppsummering vil den vertikale spenningen være 𝜎7 = 𝜌𝑔𝑧 og størst, mens 
temperatur og berggrunnens elastiske egenskaper fører til at horisontale spenninger varierer 
(𝜎7 < 𝜎8 < 𝜎>). Denne effekten kan observeres i sandsteiner som er bragt opp fra dypet 
(figur 2.2.5). Disse er vertikalt komprimert og gjennomsyret av vertikale ekstensjonssprekker 
som følge av at 𝜎7	< 𝜎8 og avkjølt slik at de krympet i.  
 

 
Figur 2.3.5 Vertikale sprekker i sandstein (https://en.wikipedia.org/wiki/Esplanade_Sandstone) 

Residualspenning 
I en bergart som begraves eller utkrystalliseres på store dyp kan beholde spenningen når den 
bringes til overflaten. Det er typisk for store granitter og i noen tilfeller sandsteiner som 
sementeres under høyt trykk. Et tydelig tegn på en høy residualspenning er avskalling parallelt 
med fireoverflater, eksempelvis dalsider (Figur 2.2.6). 
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Figur 2.2.6 Avskalling på overflaten av en massiv granitt (https://en.wikipedia.org/wiki/Exfoliation_joint) 

 
Tektoniskspenning 
Samlebetegnelse på spenninger oppstår som følge av platetektonikk. Disse spenningene kan i 
mange tilfeller overskrive spenningsbildet som dannes av de foregående spenningskildene 
beskrevet ovenfor. Noen av de mest dominerende elementene og situasjonene er vist i  
figur 2.2.7: 
 

• Midthavsrygger og platekollisjoner skaper høye horisontale spenninger. Førstnevnte 
spiller en viktig rolle i spenningssituasjonen i nåtidens Norge 

• Fjellkjeder og store sedimentære basseng skaper høye vertikale spenninger 
• Subduksjon og landhevning fører til strekning og lave horisontale spenninger 
• Manteldrag kan føre til både høy og lave horisontale spenninger 

 

 
Figur 2.2.7 Forventede spenningssituasjoner i ulike tektoniske settinger (Fossen 2016). 
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2.3 Brudd i berggrunnen 
 
I følgende del av teksten skal det gjennomgås nærmere hvordan spenningene gir seg uttrykk 
i berggrunnen – med fokus på brudd. Typiske brudd som observeres og deres tolkede 
orientering i forhold til hovedspenningene er vist i Figur 2.3.1.  
 

 
Figur 2.3.1 Orientering til ekstensjons, - skjær, - og anti-brudd (Fossen 2016) 

 
Ekstensjonsbrudd – Joint, fissure, vein 
I berggrunnen åpnes ekstensjonsbrudd parallelt med planet mellom 𝜎" og  𝜎# vinkelrett på 𝜎$. 
Bruddene består av to motstående vegger som er skilt fra hverandre med neglisjerbar eller 
ingen forflytning (hiv og sprang). Typiske mønstre er vist i  
Figur 2.3.2. (Hudson and Harrison 2000) 
 
Et viktig prinsipp er at det kun dannes brudd i én retning av 
gangen og ingen konjugerte sett – derfor markerer hvert sett 
av ekstensjonsbrudd én episode med strekning. Unntaket til 
regelen er avkjølingsstruktur – da vil det kunne dannes 
ekstensjonsbrudd i flere retninger på samme tid. 
 
Strekning av berggrunnen forekommer på alle skalaer. 
Regionalt kan dooming som nevnt føre til ekstensjon. Lokal 
mekanismer er avkjøling, overlagring, avlastning, 
hydrostatisktrykk og ytterbuer av duktile foldestrukturer  
(Figur 2.3.3). 
 

Figur 2.3.2 Ekstensjonsbrudd (Fossen 2016) 
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Figur 2.2.3 Eksempler på prosesser som fører til dannelse av ekstensjonsbrudd i berggrunnen (Fossen 2016) 

 
En spesifikk egenskap til ekstensjonsbrudd er at de er jevnt fordelt i berggrunnen – bruddene 
i et bruddsett er skilles med tilnærmet faste mellomrom. En modell som forklarer dette er 
spenningsskygge-modellen (Figur 2.3.4). Den baseres på at spenningen frigis der det oppstår 
brudd og følgende frie overflater, forså at det kreves en viss avstand for at spenningen igjen 
bygges opp (Fossen 2016).  
 

 
Figur 2.3.4 Spenningsskygge-modellen. Avstanden fra bruddet som kreves for at spenningen tar seg opp igjen er ment å være 
proporsjonal med eventuell mektighet til lag (B) – spenningen tar seg opp til omtrent 70% av full styrke når avstanden er B 
bort i fra det dannede bruddet (Fossen 2016) 

I finkornet sandstein kan det observeres hvordan ekstensjonsbrudd vokser og oppstår i 
fjærbrudd (Figur 2.3.5). Et brudd nukleerer i et punkt og ideelt vokser radialt ut i et plan. 
Propageringsretningen til bruddet kan sees i fjærstrukturene. Vokser bruddet inn i områder 
med en annen spenningsorientering eller mekaniske egenskaper endrer bruddet orientering 
og splittes opp mindre parallelt overlappende segmenter kalt «twist hackles» – forkommer 
ofte i overgangen mellom ulike bergartsenheter. Dersom bruddflaten er stor er den i de fleste 
tilfeller blitt dannet under flere episoder som hver er indikert av trinn på bruddflaten «ribs». 
 

 
Figur 2.3.5 Skisse over elementene en kan finne på fjærbrudd-flater (Fossen 2016) 
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Siden ekstensjonsbrudd åpner berggrunnen er de en viktig faktor for permeabilitet. De to 
faktorene som vil ha størst påvirkning er hvor stor åpning bruddene har og om sprekkene 
danner et gjennomsettende-sammenhengende nettverk. Bredden til bruddene påvirker en 
laminær gjennomstrømning på følgende måte: 
 

𝑄 = −𝜌𝑔 *+

"#,
𝐻∇𝑃  der, 

 
Q = volumetrisk gjennomstrømning, b = bredden til brudd, 𝜌 = væskens tetthet, 𝜇 = væskens 
viskositet, 𝐻 = høyde til brudd, ∇𝑃 = hydraulisktrykkgradient og g = gravitasjonsakselerasjon 
 
Formelen sier er b opphøyet i tredje og vil derfor sterkt påvirke gjennomstrømningen.  
 
Hvorvidt bruddene er helt åpne er i stor grad styrt av mineralogien til berggrunnen og 
sammensetningen til eventuelt grunnvann. I mange tilfeller er sprekkene delvis eller helt 
gjenfylt av mineraler som kvarts, epidot og kalsitt eller intrusive gangbergarter som diabas. 
 
 
Skjærbrudd 
Skjærbrudd er komplekse strukturer som dannes under kompresjon som beskrevet av 
Coloumb bruddkriteria – kalles også forkastninger. 
 
For å forstå oppbygningen og utviklingen til et skjærbrudd er det enkleste å begynne med å 
se på et ferdigutviklet skjærbrudd (Figur 2.3.6). Det består av to motstående vegger som har 
beveget seg relativt i forhold til hverandre – én liggblokk og én hengblokk. Horisontal- og 
vertikal forflytning betegnes henholdsvis som hiv og sprang. I bruddsonen mellom blokkene 
er det en sentral bruddkjerne omgitt av en bredere deformasjonssone. Ytterkantene til et 
voksende brudd kalles prosessoner. Som figur 31 viser kan ikke skjærbrudd betraktes som 
enkle strukturer definert av et enkelt bruddplan – skjærbrudd har betydelig utstrekning i tre 
dimensjoner og bør betraktes om et eget bergartsvolum. 

 

 
Figur 2.3.6 Standard skisse for hovedelementene til et skjærbrudd. 

 Legg merke til at bruddsonen har en betydelig mektighet i alle retninger (Fossen 2016). 
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I harde bergarter dannes skjærbrudd ved at det nuleeres et stort antall mikrobrudd  
(Figur 2.3.7). Det er disse som dannes i prosessonen og utgjør den sterkt oppsprukne 
deformasjonssonen. Observasjoner og den teoretiske bakgrunnen for at mikrobrudd må 
dannes i forkant av et skjærbrudd argumenteres ved at rent geometrisk og mekanisk er det 
ikke mulig for et skjærbrudd å oppstå i en enkelt episode – det ville krevet urealistisk høye 
spenninger. Så forklaringen er at mikrobruddene, som egentlig er små ekstensjonsbrudd, 
oppstår først og et gjennomgående skjærbrudd dannes ved at mikrobrudd vokser sammen. 
 
I sedimenter er mekanismene annerledes (Figur 2.3.8). Spenningen lokaliseres i smale bånd 
hvor kornene omorganiseres og nedbrytes til en tettere struktur – dette fører herding. 
Strukturene som dannes kalles deformasjonsbånd. Etterhvert som styrken til båndene øker vil 
det kreves mer energi å for videre nedbrytning. Da vil det på et tidspunkt bli enklere for 
spenningen å repetere prosessen i sideliggende avsetninger. Prosessen forlytter og gjentar 
seg selv helt til avsetningen er gjennomsyret av deformasjonsbånd og herdet nok til å bære 
en bruddkjerne. 
 
Altså er mekanismene som fører til skjærbrudd i harde bergarter og sedimenter ulike, men 
resultatet er det samme – et skjærbrudd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Når en bruddkjerne er dannet vil den utgjøre det svakeste området i berggrunnen og videre 
forflytning foregår langs den. Bruddet utvides med de samme mekanismene som nå 
lokaliseres i prosessonen og deformasjonssonen, i gjentatte sykluser. Spenning bygges opp, 

Figur 2.3.7 Mikrobrudd «wing cracks» som er 
forløperne til skjærbrudd 

Figur 2.3.8 Gradvis dannelse at deformasjonsbånd 
som ender med et lokalisert skjærbrudd  
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da utvides sonene, helt til spenningen overgår bruddplanets styrke. Ujevnheter og fragmenter 
i bruddkjernen vil gradvis glattes ut. Syklusene repeteres et utall ganger og kalles stick-slip 
(Figur 2.3.9). Dette forklarer korrelasjonen mellom deformasjonssonens- og bruddkjernes 
mektighet i forhold til forflytningen langs skjærbrudd (Figur 2.3.10). 

 
 
 
Forflytningen av de to motstående veggene relativt til 
hverandre, liggblokken og hengblokken, ikke er 
nødvendigvis jevnt fordelt over bruddsonen. Den totale 
forflytningen er størst i sentrum – som kan forklares med 
at det er her berget har blitt mest svekket. For større brudd 
kan det hende at kun mindre områder av bruddet blir 
aktivert i ulike vekst episoder (Figur 2.3.11). 
 

Figur 2.3.11 Modell for hvordan skjærbrudd vokser og utvides i tid (Fossen 
2016) 

En videre utvikling vil være avhengig av hvor nært andre 
brudd i området er lokalisert. Hvis det er kort avstand vil 
spenningsfeltene rundt ulike brudd kunne påvirke hverandre (Figur 2.3.12). På grunn av at 
brudd utgjør frie overflater og vil det kreves en stor drivende spenning vil bruddene vokse 
sammen til et stort sammenhengende brudd (Figur 2.3.13). 
 

 
Figur 2.3.12 Idealisert skisse over spenningsfeltet rundt et skjærbrudd 
(Fossen and Rotevatn 2016) 

Figur 2.3.10 Korrelasjon mellom (a)deformasjonssonens- 
og (b)bruddkjernes mektighet som økter i takt med 
forflytning langs skjærbrudd (Fossen 2016) 

Figur 2.3.9 Stick-slip vekst for skjærbrudd (Fossen 2016) 

 

Figur 2.3.13 Idealisert skisse for hvordan brudd 
vokser sammen i tid. De ulike stadiene er: 
t1 ulinket, t2 nært, t3 soft-linket, t4 hard-linket 
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Dersom flere enkeltstående brudd sammenkobles vil det sammenhengende bruddet bestå av 
flere segmenter som hvert har lokale maksimum og minimum bevegelse (Figur 
2.3.14)(Schlische 1995).  
 

 
Figur 2.3.14 Skisse over et stort sammenhengende skjærbrudd bestående av flere tidligere enkeltstående segmenter. Dette 
fører til dannelse av en kompleks overfalte topografi med vekslende høyder og forsenkninger, folding etc. (Schlische 1995) 

 
 
 
 
En viktig følge av at bruddene vokser 
sammen er at deformasjonssonen kan ha 
varierende utbredelse i disse områdene 
(figur 2.3.15 a). Deformasjonssonens 
bredde vil også kunne øke der bruddet går 
gjennom berg med forskjellige mekaniske 
egenskaper (figur 2.3.15 b). 
 
 
 
 
 
Bruddkjernen kan bestå et vidt spekter av bergtyper og hvilken som dannes styres av 
berggrunnens reologi, trykk, temperatur, fluider og kinematikken. Bergtypene klassifiseres ut 
ifra kohesivitet, foliasjon og kornfordeling i følgende grupper: 
 
• Forkastningsbreksje 

Består av ukonsoliderte skarpkantete store bruddstykker av sidebergartene med mengden 
finkornet matrix under 70%. Er det finkornete materialet dominerende med en overvekt av 
leirmineraler klassifiseres det som forkastningsmel. Disse bergtypene dannes kun nær 
jordoverflaten – omtrentlig ned til 1km dyp. 

• Kataklasitt (figur 2.3.16a) 
Består av konsoliderte ikke-folierte bruddstykker av sidebergarter. Antatts dyp< 15km 

• Mylonitt (figur 2.3.16b) 
Består av plastisk deformert berg med tydelig foliasjon. Antatts å bli dannes dyp >15km 

Figur 2.3.15 a) Variasjon i DZ-
utbredelse som følge av linkede 
segmenter 

b) Variasjon i DZ-utbredelse som følge 
av mekanisk kontrast (Fossen 2016) 
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• Pasudotachylyte (figur 2.3.16c) 
Består av tynne bånd av glass som er dannet ved hurtig avkjølt friksjonssmelte. Denne 
prosessen krever at berggrunnen er sprø, dvs. i øvre deler av jordskorpen eller at berget 
har vært metastabilt på større dyp. 

 
  
En viktig egenskap til skjærbrudd er deres innflytelse på permeabiliteten i berggrunnen. Som 
tidligere nevnt er mekanismene for dannelse av skjærbrudd i harde bergarter og sedimenter 
forskjellige – tilfelles med den opprinnelige permeabiliteten i uforstyrret grunn.  
 
For harde bergarter er som regel permeabiliteten i utgangspunktet lav og skjærbrudd vil føre 
at den øker. Dette er fordi sprekkene gir rom for fluider til å strømme. For sedimenter er det 
motsatt, permeabiliteten er i utgangspunktet høy og skjærbrudd vil føre til at den minker. 
Dette skyldes at sedimentene kompaktiseres. 
 
Som for ekstensjonsbrudd vil eventuelt sprekkefyll og nettverk være avgjørende faktorer. Ved 
stor vanntilgang vil også svake bruddbergarter kunne vaskes bort. Da vil gjennomstrømningen 
potensielt bli meget høy. Leireinnhold i bruddsonen vil være en spesielt viktig faktor som kan 
virke hemmende. Ved store bevegelser kan enheter av ulik bergart grense mot hverandre på 
tvers av skjærbrudd, juxtaposisjon (Figur 2.3.17). Dette kan medføre at permeable lag blir 
snevret av inn mot bruddet – og visa versa. 
 

 
Figur 2.3.17 Juxtaposisjonskart viser at ulike nivåer langs skjærbruddet tillater og forhindrer gjennomstrømning  

(Fossen 2016) 

Figur 2.3.16 a)Kataklasitt b) Mylonitt 42 c) Psaudotachylyte 
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Hvordan skjærbrudd gir seg utrykk på overflaten er avhengig av det orientering i forhold til 
overflaten. En hovedinndeling av skjærbrudd basert på dette gav E.M. Anderson (1951). 
Skjærbrudd inn i tre grupper etter orientering, og kalte de forkastninger (Figur 2.3.18). 
 

 
Figur 2.3.18 Anderssons inndeling i normal, - strike-slip, - og reversforkastninger 

Feltobservasjoner viser at deformasjonen er mer intensiv i områder der det forkommer 
reversforkastninger sammenliknet med normalforkastninger. Dette samsvarer med 
mekanikken der det er kjent at bergarter er sterkere under kompresjon enn ved ekstensjon.  
 
Strike-slip-forkastninger der bruddsonen strekker seg parallelt med overflaten skaper en 
svært variert topografi og illustrerer meget godt kompleksiteten langs skjærbrudd  
(Figur 2.3.19).  
 
 
 

 
Figur 2.3.18 a) Viser ulike brudd som dannes til ulik tid (Først R og R´ som etterfølges av Y og gjennomgående bruddplan 
b) og c) viser små og storskala strukturer (brudd, anti-brudd, folder etc.) (Fossen 2016) 
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3. Ingeniørgeologi 
 
Ingeniørgeologi er geologisk vitenskap avendt på ingeniøroppgaver. Sentralt i arbeidet ligger 
det å evaluere stabiliteten til berggrunnen med tanke på konstruksjoner eller ved fare for 
utrasinger. Det ingeniørgeologiske arbeidet er en viktig del i planleggingen, drivingen og 
vedlikeholdet av alle typer infrastruktur. 
 
I dagens samfunn er det en klar trend til at infrastrukturen legges i tunneler under bakken – 
ute av synet og godt beskyttet fra vær og vind – og hvis arbeidet er utført på en god måte er 
mulighetene for forurensning minimalisert. 
 
 

  
Bildet viser en sekvensiell «drill and blast» driving av en tunnel. Dette valget av drivemetode, samt grunnleggende 
aspekter som plasseringen, utformingen og sikringen av bergrommet er alle direkte resultater av en lang rekke 
ingeniørgeologiske vurderinger. Bildet er hentet fra (Hoek 2000). 
 
 
 
Ingeniørgeologi som et eget fagfelt skjøt fart i 1960-årene. Eksempler som kan trekkes frem 
som pådriver for utviklingen av fagfeltet var arbeidet med utbygningen av Panamakanalen. 
Byggeprosessen avslørte manglende forståelse av stabiliteten til berggrunnen og mange 
arbeidere mistet livet store utrasinger. Undersøkelser ble gjort for finne årsaken til rasene, 
men ga ingen ikke fullverdige svar. 
  
Karl Terzaghi, som har vært viktig bidragsyter i utviklingen av ingeniørgeologi, uttalte at: 
‘The catastrophic descent of the slopes of the deepest cut of the Panama Canal issued a 
warning that we were overstepping the limits of our ability to predict the consequences of our 
actions’  
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I Europa brast Malpasset-demningen i Frankrike grunnet svakheter i forankringsberget, en 
tsunami traff den oppdemte sjøen ved  Vajont-demningen i Italia som følge av et skred 
forårsaket utbygningen og i Coalbrook i Sør-Afrika kollapset en stor gruve. I alle tilfellene gikk 
menneskeliv gikk tapt og kostnadene som følge av ødeleggelsene var høye for samfunnet. 
 
Ulykkene førte til en intensivert forskning på stabiliteten til berggrunnen. Det viktigste utfallet 
av disse arbeidene var at det ble erkjent at strukturelle svakheter i berggrunnen er svært 
avgjørende for stabiliteten – i tillegg til bergartenes reologi. 
 
Særlig er brudd i berggrunnen viktige fordi at de deler opp berggrunnen i blokker. Hvordan 
volumet, geometrien og orientering til blokkene, samt tilstanden til bruddflatene vil være 
avgjørende. Så selv om bergarten alene er sterk kan brudd gjøre berggrunnen svak og ustabil. 
 
Dette er grunnen til at begrepet bergmasse er utbredt i ingeniørgeologi. Bergmassen er en 
samlebetegnelse for egenskapene til både bergartsmateriale og brudd (Figur 3.1). 

 
Bergmasse 
 
Bergartsmateriale 
Bergartsmateriale er klassifisert ut ifra sammensetning og tekstur som er resultatet av 
bergartens dannelse og utviklingshistorie – som legger grunnlaget for bergartens mekaniske 
og kjemiske egenskaper. Dette er stort tema, men basert på erfaring er det gjort noen 
generaliseringer. 
 
1) Tekstur 
Magmatiske bergarter: (figur 3.2a) 
Har ofte massiv tekstur med tilfeldig orienterte sammenflettede krystaller. Dette fører til 
bergarter med tilnærmet isotrope mekaniske egenskaper uten spesielt svake plan. Unntaket 
kan være vukanskebergarter der grenser mellom ulike strømmer kan preget av tuff, løsmasser 
og høyt poreinnhold. 
 
Sedimentære bergart: (figur 3.2c) 
Denne gruppen bergarter har svært varierende sammensetning og tekstur som fører til svært 
varierende egenskaper. Bergartene består av korn som ofte er sementert av en kvarts eller 
kalkholdig grunnmasse. I mange tilfeller eksisterer det en lagdeling og i tillegg korn/mineraler 
kan være avsatt med en preferert orientering – begge er faktorer som kan føre til sterkt 
anisotrope mekaniske egenskaper. 

Figur 3.1 Bergmassen tilsikter egenskapene som er sett på som avgjørende for stabiliteten (Palmström, Sharma et al. 2001). 
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Metamorfe bergarter: (figur 3.2b) 
Ofte fører metamorfose til en massiv struktur, men egenskapene er i stor grad styrt av 
egenskapene til dens protolitt. Et utbredt stabilitetsproblem er at bergartene ofte er folierte 
som vil kunne føre til anisotrope mekaniske egenskaper. 
 

 
Figur 3.2 Eksempler på typisk a) magmatiske-, b) metamorfe- og c) sedimentære teksturer (Nilsen 2016) 

2) Sammensetning 
 
Hvilke mineraler og korn bergarten består av avgjør dens stabilitet i forhold til miljøet den er 
omgitt av. En stabil bergart er i tilnærmet kjemisk likevekt med omgivelsene. Da er den lite 
reaktiv og vil beholde sin tekstur. En ustabil bergart er ikke i likevekt med omgivelsene. Da vil 
den reagere med omgivelsene for å oppnå en likevekt. Omvandlingen skjer med kjemiske- og 
mekaniske forvitringsprosesser som ofte endrer teksturen til bergarten. Ettersom 
ingeniørgeologiskarbeid utføres i tilknyttet eller nær jordoverflaten gjøres ofte følgende 
generaliseringer. 
 
For magmatiske bergarter kan en enkelt snu Bowen´s reaksjonsserie på hodet (figur 3.3). 
Argumentasjonen er at mineralene som først utkrystalliseres bringes lengst ut av likevekt ved 
jordoverflaten og vil derfor være mest ustabile. 
 

 
Figur 3.3 Bowens reaksjonsserie viser rekkefølgen mineraler krystalliseres ut ifra et «ferskt-uforstyrret» magmakammer. 
Tanken er at sammensetningen til magmaen tappes for Fe-Mg og anrikes i SiO2 i samspill med at trykk og temperatur gradvis 
synker under utkrystalliseringen.. (Gammons, Harris et al. 2009) 
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For sedimentære bergarter vil sammensetning være et resultat av kildebergarter, 
forvitringsprosesser og avsetningsprosesser. Basert på disse stegene vil avsetningene kunne 
deles inn etter modenhet. Umodne avsetninger er karttransporterte og dårlig sorterte med et 
høyt innhold av svake og ustabile korn/mineraler. Modne avsetninger har der imot en lang 
transport der svake korn brytes ned og kornene blir sortert slik at kornfordelingen i 
avsetningene er homogen. 
 
Alt ettersom hvor stabil bergarten er i forhold til miljøet rundt vil den til ulik grad omvandles 
av kjemisk og mekanisk forvitring – som regel vil da teksturen svekkes (Figur 3.4). 
 

 
Figur 3.4 Klassifisering av bergmateriale basert på grad av forvitring (Palmstrom and Stille 2015). 

 
 
Enkelte mineraler kan ha en særskilt innvirkning på stabiliteten til bergmasser og følgende blir 
noen av de mest utbredte bli kort presentert. 
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- Anisotrope mineraler 
Krystallstrukturen inneholder plan der bindingene mellom atomene er svakere enn i andre 
retninger. I tillegg har mange av mineralene i denne gruppen en avlang geometri som ved 
differensial spenning i jordskorpen eller strømmende vann i avsetningsmiljøet vil kunne gi 
dem en preferert orientering. Utbredte anisotrope mineraler: Sjiktsilikater (biotitt, muskovitt), 
amfiboler, pyroksener, kloritt, talk, serpentin og grafitt 
 
- Harde mineraler / kvarts 
Hardheten til mineraler er rangert i Mohs skala (Figur 3.5). Av de harde mineralene er det 
normalt kun kvarts som forkommer i store mengder. Et høyt kvartsinnhold har fordelen at det 
fører til et meget bestandig bergartsmateriale. Men, det kan også føre til treg fremgang og 
høye driftskostnader grunnet slitasje på utstyr under driving. 

 

Figur 3.5 Mohs-hardhet-skala. Av harde mineraler er kun kvarts særlig utbredt. Legg også merke til mineralene i nedre deler 
av skalaen (Palmstrom and Stille 2015) 

- Svellende mineraler: 
Denne typen mineraler utvides ved at vann bindes i mineralstrukturene. Når vann binnes 
ekspanderer mineralet og vil utøve et svelletrykk reduserer normalspenningen på bruddplan. 
Mineralene med denne egenskaper har i tillegg lav skjærstyrke. Det er smektitt og anhydritt 
som er mest utbredt. Smektitt er en gruppe leirmineraler som forekommer ved forvitring av 
bergarter med høyt innhold av mafiske mineraler. Smektitt-strukturen består av TOT-lag 
bundet sammen av ulike ioner som kan substitueres av vannmolekyler. Anhydritt forkommer 
i evaporittavsetninger og kan binde vannmolekyler – da blir det dannet gips. 
 
- Oppløselige mineraler 
Oppløsning av mineraler i vann kan forkomme i kalkholdige bergarter og salt-rike 
evaporittavsetninger. Dette kan føre til ustabile bergmasser på grunn av åpne hulrom og 
potensiell meget høy vanngjennomstrømning. 
 
Som en oppsummering av bergartsmateriale er det i ingeniørgeologien ikke nødvendigvis et 
presist navn på bergarten som er målet med undersøkelsene – heller å kartlegge dets 
egenskaper (Palmstrom and Stille 2015). 
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Strukturelle svakheter / Brudd 
Ved ingeniørgeologiske undersøkelser klassifiseres ofte brudd i en grov deskriptiv inndeling 
basert på utbredelse og komposisjon brukt som klassifisering (figur 3.6). 
 

 
Figur 3.6 Klassifisering av brudd. Legg merke til overordnet skala fra defekt til svakhetssone (Palmström, Sharma et al. 2001) 

 
- Microbrudd: Mikroskopiske brudd og defekter i bergarten 
- Sprekk: Lukket brudd en med røff bruddflate 
- Spalte: Lite åpent brudd med en ren bruddflate 
- Åre: Åpent brudd med hardt mineralfyll 
- Ekstensjonsbrudd: Bruddet er ofte gjenfylt av leire. Fra mm til m tykkelse. 
- Skjærbrudd: Sone med mekanisk oppmalt berg 
- Lagdelingsbrudd: Styrt av lagdeling i sedimentære bergarter og foliasjon i metamorfe 
bergarter.  
 
I enkelte ingeniørgeologiske rapporter brukes en mindre nøyaktig inndeling som kun tar 
utgangspunkt i utbredelse og begrepet svakhetssone blir mye brukt. Forklaringer på det kan 
være at undersøkelser er pågående som gjør at egenskapene til bruddene kan være ukjent, at 
antallet brudd stort, eller at det ansees som lite hensiktsmessig å karakterisere bruddene i 
detalj. Dette kan få den ufordelaktige følgen at en geologisk tolkning av området blir svekket. 
 
Det brukes flere undersøkelsesmetoder for å karakterisere brudd i et område. Mest utbredt 
er feltundersøkelser av blotninger og borekjerner, men det er også utbredt bruk av geofysiske 
undersøkelser med seismikk og resistivitet. 
 
Påvirkningen som brudd har på stabiliteten til en bergmasse er delt i to hovedgrupper som 
beskrives av ulike faktorer; A) oppsprekkingsgrad og B) sprekkeflatens egenskaper 
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A) Oppsprekkingsgrad 
I et feltområde er et grunnleggende steget å dele inn berggrunnen i områder hvor eventuelle 
brudd er konsentrert og lite påvirket berg som utgjør de adskilte blokkene. Disse vil ofte bli 
beskrevet hver for seg som henholdsvis «svakhetssoner» og «detaljoppsprekking» (Figur 3.7). 
  

 
Figur 3.7 Forventingene er at område 1 er dominert av detaljoppsprekking og at områd 2 er en svakhetssone  

(Palmström 2000) 

 
 
Oppsprekkingsgraden gis verdi gjennom flere metoder. Hvilken metode som anvendes styres 
i stor grad av hvilket av klassifiseringssystemene for bergmasse (RMR-metoden, Q-metoden, 
RMi-metoden (hennvis til avsnitt)) som brukes i prosjektet.  
 
 
Dersom det er mulig å observere brudd 
direkte langs blotninger eller bergrom er 
det vanlig å presentere  
a) brudd per volum, eller  
b) blokkvolum 
 
Felles for metodene er at det må kunne 
defineres et eller flere bruddsett der 
bruddene er repetert med en tilnærmet 
lik avstand – altså en gjennomsnittlig 
bruddavstand (S) (Figur 3.8). 
 
En tredje utbredt metode er  
c) rock quality designator (RQD)  
 
  

Figur 3.8 Diverse brudd som skal 
kategoriseres i undersøkelser. Legg 
merke til at orientering til blotninger 
kan være avgjørende for hva en 
observatør vil se (Palmström 2000) 
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a) Brudd per volum (Jv) 
Forteller hvor mange brudd det er per volum av bergmasse (𝑏𝑟𝑢𝑑𝑑/𝑚(). 
 
For tre bruddsett (S1, S2 og S3) vil den gjennomsnittlige bruddavstanden i bergmassen være: 
 
𝐽𝑣 = -

.-
+ -

.0
+ -

.(
   

 
b) Blokkvolum (Vb) 
Forteller hvor stort volum enkelt blokkene som skilles av bruddene (m(). 
 
For tre bruddsett (S1, S2 og S3) bruddsett vil blokkvolum være gitt ved: 
 
𝑉𝑏 = .-×.0×.(

4567-×45670×4567(
  der, 𝛾 = vinkelen mellom bruddsettene 

 
Hvis vinkel mellom bruddsettene omtrentlig er 90°, noe den ofte er, så blir: 
 
𝑉𝑏 = 𝑆1 × 𝑆2 × 𝑆3  
 
Blokkvolum kan også måles direkte på løse blokker. Dette vil være å foretrekke hvis 
bergmassen er tett oppsprukket siden det vil være tidkrevende å måle avstanden mellom alle 
brudd. 
 
 
Som figur 4.8 viser er det ikke gitt at alle bruddsett vises på observasjonsflaten som følge av 
ufordelaktig orientering og bruddavstand. Slike «skjulte» bruddsett vil da kunne bli tolket til å 
være enkeltstående tilfeldige brudd, samtidig som det være at bruddet faktisk er et tilfeldig 
enkeltstående brudd. 
 
(Palmström, Sharma et al. 2001) foreslår på grunnlag av erfaring at det i mange tilfeller er en 
form for periodisitet i frekvensen for tilfeldige brudd som kan uttrykkes: 
 
𝐽𝑣 = -

.-
+ -

.0
+ -

.(
+ =>

?
  , der 𝑁𝑟 er antall tilfeldige sprekker per 5m 

 
Hvis en ved logging av Vb ikke observerer bruddsett som definerer blokker foreslås det også i 
(Palmström, Sharma et al. 2001) at det på grunnlag av erfaring at det mange tilfeller er en 
form for periodisitet der: 
 
𝑆2 = 𝑆1 × 5 og 	𝑆3 = 𝑆1 × 10 , hvor S1 er det bruddsettet der avstanden er kortest. 
 
Følgende vil blokkvolum i tilfeller der kun bruddsett (S1) er observerbart antatt være lik: 
 
𝑉𝑏 = 𝑆1 × 5𝑆1 × 10𝑆1 = 50𝑆1(  
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Når de gjennomsnittlige bruddavstandene er kjent foreslår (Palmstrom 2005) at de brukes 
videre til å estimere en forventet blokkform - b-faktor (Figur 3.9). 
 
b = 20 + 7α3/α1 , hvor 
 
α3 = FGHIJKG	ILGHHMNJHOKKPOIG	QRSTTUVJKUHT

WMRKGJKG	ILGHHMNJHOKKPOIG	QRSTTUVJKUHT
 og α1 = XOTKGRJKG	ILGHHMNJHOKKPOIG	QRSTTUVJKUHT

WMRKGJKG	ILGHHMNJHOKKPOIG	QRSTTUVJKUHT
  

 

 
 

 
Figur 3.9 Blokkformsanalyse (Palmstrom 2005) 

	
b-faktor gir kun et forenklet bilde av blokkformen. Den virkelige blokkformen er ofte 
kompleks, særlig i tilfeller med tilfeldige brudd, og vil beskrives best på løse blokker. 
 
Et annet nyttig grovanslag som kan gjøres 
i et område på grunnlag av kartlegging av 
de gjennomsnittlige bruddavstandene er 
en blokkvolum-distribusjon (figur 3.10). 
Dette gjøres ved å notere korteste og 
lengste bruddavstand for hvert av 
bruddsettene. Da kan en i teorien finne 
minste (𝑉𝑏Y56) og største (𝑉𝑏YZ[) 
blokkvolum. Det er også en mulighet å 
lete etter disse blokkene hvis blotninger 
er tilgjengelig. 
 
En oppsummering og sammenlikning av Jv og Vb er vist i Figur 3.11 

Figur 3.10 Eksempel på en blokkvolum-distribusjon. 
(Palmström, Sharma et al. 2001) 
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Figur 3.11 Resultatene av til metodene er korrelerer godt – mye på grunn av at de baseres på det samme grunnlaget (S) 
(Palmström, Sharma et al. 2001) 

 
 
c) Rock Quality Designator (RQD) 
RQD skiller seg fra de to nært relaterte Jv og Vb. Metoden ble primært 
utviklet for å gjøre effektiv logging borekjerner. I metoden summeres 
lengden til blokker 100mm som prosentvis andel av den totale lengden av 
intervallet (normalt 1,0m) som er gjennomgått (figur 3.12). 
  
𝑅𝑄𝐷 = _	PGHITG	UV	QPM``GR	NGT	PGHITG	a-bbNN

KMKUP	PGHITG
× 100%  

 
eksempel fra figur 58 
 
𝑅𝑄𝐷 = (de-fe0be(?

0bb
× 100 = 55  

 
 
Kritikk har blitt rettet mot RQD-metoden og omdiskuterte aspekter er: 
- 9cm vs. 11cm problematikk (Figur 3.13) 
- Beskriver et begrenset intervall av bruddspekteret (figur 4.14) 
- Sier ikke noe om materialet som er >100mm 
- Tar ikke hensyn til orientering til bruddene 
- Mer følsom for ufordelaktig orientering i 1D undersøkelser enn Jv og Vb 
 

 
Figur 3.13 Eksempler på 9cm vs. 11cm problematikken (Palmstrom 2005) 

 
De foregående punktene er grunnene til at oppsprekkingsgraden sjeldent kun karakteriseres 
av RQD-metoden alene – den kombineres ofte med at sprekkefrekvensen registreres. 
 

Figur 3.12 Fremgangsmåte 
for loggføring av RQD-verdi 
(Palmstrom 2005) 
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Kritikken svares med å argumentere for at ved massive (RQD-verdier > 90) eller små blokker 
(RQD-verdi < 30) vil svært sjeldent 9cm vs. 11cm sitasjonen tilfelle. Videre er meningen at det 
begrensede intervallet av bruddspekteret som dekkes av metoden er det intervallet der 
bruddfordelingen har størst innvirkning på stabiliteten og at følsomheten for orientering 
heller er en fordel enn ulempe (Barton and Grimstad 2014). Dette har gjort at metoden i over 
50år har vært den prefererte parameteren for oppsprekkingsgrad i flere ingeniørgeologiske 
klassifiseringssystemer, blant annet Q-metoden og RMR-metoden. 
 
En liten oppsummering av de tre metodene for å angi graden av oppsprekking (Figur 3.14). I 
figuren vises også forslag til formler for omregninger mellom de ulike metodene – altså deres 
korrelasjon. Av disse er det er knyttet spesielt stor usikkerhet mellom RQD og de øvrige 
metodene (Palmstrom 2005). 
 

 
Figur 3.14 Sammenlikning av de mest utbredte metodene til å karakterisere graden av oppsprekking. Verdt å legge merke til 
det smale intervallet som dekkes av RQD-metoden (Palmstrom 2005). 

 
 
Kort om geofysiske undersøkelser 
Metodene utføres fra overflaten til å identifisere oppstrekte soner, men kan også utføres i 
detaljerte undersøkelser i borehull. 
 
Seismikk 
Seismiske undersøkelser går ut på å evaluere hastigheten til skjær- og trykkbølger gjennom 
berggrunnen. I følge studier (Sjøgren, Øfsthus et al. 1979) er hastigheten til bølgene styr av: 
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- Bergartsegenskaper 
- Oppsprekkingsgrad 
- Hulrom og evt. sprekkefyll 
- Spenningsfelt 
- Grunnvann 
 
Undersøkelsene baseres på å sammenlikne den seismiske hastigheten i massiv prøve mot 
hastigheten målt i feltområdet. 
 
𝑉g= Seismiskhastighet i massiv bergart under samme forhold som feltområde 
𝑉= Seismiskhastighet in-situ 
 
Refraksjonsseismikk er den mest utbredte teknikken. Den refrakterte bølgen propagerer langs 
tetthetskontraster (bergartsgrenser) som ofte er tilnærmet horisontale er. Derfor er teknikken 
best egnet til å registrere steilt stående bruddsoner. 
 

 

Figur 3.15 En ideell seismisk undersøkelse vil få frem kontraster i berggrunnen som vil kunne brukes i klassifisering. Soner 
med lav hastighet er forventet å korrelere med eventuelle kjernelogginger som vist over (Palmström, Sharma et al. 2001). 

 
Resistivitet 
Resistivitetsmålinger utføres ved å sende elektrisk strøm gjennom berggrunnen og beregne 
motstanden. Metoden gir et indirekte anslag for oppsprekkingsgraden i berggrunnen ved at 
den er følsom for vanninnhold og det er som kjent ofte høyt i oppsprukne områder. 
 

 
Figur 3.16 Rødt indikerer områder med høy resistivitet og en følgende forventning en liten oppsprukket bergmasse – motsatt 

for områder markert blått (Nilsen 2016). 
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B) Bruddflatens egenskaper 
 
Bruddflatens betydning for stabiliteten er et sentralt tema innen ingeniørgeologi – fordi den 
er avgjørende for friksjonen mellom blokker. Det er et sammensatt begrep avhengig av skala, 
bergmaterialets sammensetning, eventuell innfylling og/eller omvandling på bruddflaten etc. 
 
Ved kartlegging er hovedegenskapene som vurderes ved karakterisering av en bruddflate er: 
- Bruddflatens røffhet (Jr / jR) 
- Bruddtilstand (Ja / jA) 
- Bruddutholdenhet (jL) 
 
 
Bruddflatens røffhet (Jr / jR) 
Ujevnheter, både makro- og mikroskopiske, på bruddflaten øker friksjonen mellom blokker og 
dermed bidrar til økt bruddstyrke (Patton 1966). 
 
Makroskala røffhet beskriver bruddflatens undulasjon i forhold til et hypotetisk plan på tvers 
av flaten. Denne røffheten blir i noen tilfeller tilegnet en U-verdi (Palmström, Sharma et al. 
2001). 
 
𝑈 = iZj45YkY	ZYlm5nkop	

qp6rop	Zs	t>koo
  

 
Men, i praksis kan det være vanskelig å tilegne U-verdi siden hele brudd planet sjeldent er 
blottet. Derfor foreslo (Piteau 1970) en standard prosedyre der lengden er et  0,9m intervall. 
Undulasjonen blir ofte beskrevet som hakkete, bølgende eller plan. 
 
Mikroskala røffhet beskriver bruddflatens glatthet. Den bestemmes av små ujevnheter på 
bruddflaten som kan være vanskelig å observere med det blotte øyet. Derfor beskrives av den 
grunn best ved å stryke over bruddflaten med hånden. Glattheten blir ofte beskrevet som ru, 
glatt eller glidespeil. 
 

 
Figur 3.16 Skisse over bruddflaten makro- og mikroskala røffhet (Palmstrom and Stille 2015) 
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Bruddtilstand (Ja / jA) 
Motivet er å beskrive materialet som er direkte på og mellom bruddplanene. Materiale er i 
hovedsak resultat av forvitring (både kjemisk og mekanisk) og utfelling. Et annet alternativ er 
at bruddflatene til liten eller ingen grad er påvirket. 
 
Hvilke materialer som finnes og dannes i bruddene er i stor grad styrt av bergartsmateriale, 
vanntilgang og bruddtype. Noen av de særlig viktige bruddmaterialene ble beskrevet tidligere 
i avsnittet under bergartsmateriale – Tabell 1 gjengir disse og inkluderer andre viktige 
bruddmaterialer med en kort oppsummering av deres egenskaper. 
 
Tabell 1: (Palmström, Sharma et al. 2001) 

 
 
En avgjørende faktor er tykkelsen til materiale mellom bruddflatene. Eksempelvis kan et utfelt 
kalsittbelegg være tynt (< millimeter) mens det i bruddkjerner kan bli meget tykke soner med 
leirrikt forkastningmel (> meter), se figur 3.17 
 

 
Figur 3.17 A) mm-tykt belegg av kalsitt B) m-tykk bruddkjerne bestående av forkastningmel C) Upåvirket fjærbruddsflate  
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Bruddutholdenhet (jL) 
Utbredelsen og kontinuitet til brudd har stor innvirkning på bergmassens stabilitet og 
permeabilitet. 
 
En utfordring med å anslå bruddutholdenheten er at blotninger ofte er mye mindre enn 
utbredelsen til brudd. Men, om det er mulig å bestemme bruddtype er det for skjærbrudd 
mulig å estimere lengden ved å utnytte korrelasjonen til bredden av deformasjonssonen og 
bruddkjernen (figur 2.3.10). 
 
Kontinuiteten til brudd beskrives som: 
- Diskontinuerlige brudd som terminerer i blokker 
- Kontinuerlige brudd som er gjennomsetter hele bergmassen 
 
Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om bruddutholdenheten mener Palmstrøm at det 
likevel er viktig å forsøke å tildele bruddene en grov klassifisering (figur 3.18). 
 

 
Figur 3.18 Klassifisering av bruddenes utholdenhet (Palmstrom and Stille 2015) 

 
 
Klassifiseringssystemer 
Det er bred enighet om at bergmassen som samlebetegnelse innehar de egenskapene som er 
styrende for stabiliteten og danner derfor grunnlaget for klassifiseringssystemene som blir 
introdusert i følgende avsnitt. Men, det en lang rekke ulike systemer (Tabell 2). Forskjellene 
og nyansene mellom systemene kan skyldes at de er ment å anvendes til ulike typer prosjekter 
eller at vektlegger egenskapene ulikt 
 
I denne teksten vil det begrenses til å kun omtale de mest utbredte systemene for 
undergrunns prosjekter spesielt i Norge – GSI-systemet, RMR-metoden, Q-metoden og RMi-
metoden  
 
NB! For RMR-metoden, Q-metoden og RMi-metoden er oversikt for verdier som tilegnes ulike 
faktor i klassifikasjonssystemene gitt i Vedlegg 1, 2 og 3 
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Tabell 2 Ulike klassifiseringssystemer med tilhørende faktorer som kartlegges (Palmstrom and Stille 2015) 
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Geologic Strength Index (GSI) 
GSI-systemet ble introdusert av Hoek et al. (1992), som står bak det vidt aksepterte Hoek-
Brown-bruddkriteria (1970) - klassifiseringssystemet er basert på bruddkriteriet.  
 
Da bruddkriteriet ble utgitt viste det seg å være lite anvendbart til praktiske formål. om ikke 
de geologiske forholdene i områder der kriteriet skulle anvendes var kartlagt. Så i et forsøk på 
å få til det ble bruddkriteriet kombinert med forenklede utgaver av RMR- og Q-system – uten 
input for spenningsfaktor og grunnvannsfaktorer. Men, ifølge er det et Hoek er det et problem 
at disse to systemene angir oppsprekkingsgraden ved bruk av RQD.  Hans løsning ble 
utgivelsen av GSI-systemet. 
 
GSI-systemet gir et estimat for reduksjonen av bergmassens styrke. Det er rett frem basert på 
visuelle feltobservasjoner av blokkvolum og bruddflatens egenskaper som jamføres med figur 
3.19  for homogene bergmasser og figur 3.20 for heterogene bergmasser (Palmstrom and 
Stille 2015) 
 

 

 
 
Rockmass Rating (RMR) 
RMR-metoden er et av de eldste klassifiseringssystemene (Bieniawski 1973) og har i nyere tid 
gjennomgått en rekke revisjoner. 
 
Metoden basers på å kartlegge følgende seks faktorer: 
1) a) Én-aksial-kompresjonsstyrke eller b) punktlaststyrke til bergartsmateriale (MPa) 
2) a) RQD-verdi (100% til 25%) eller b) Avstanden mellom brudd (m til mm) 
3) Bruddflatens egenskaper (jL, jA, jR) 
4) Grunnvannsforholdene (l/min) 
5) Orienteringen til brudd  
 
(Se vedlegg 1 for verdiene som tilegnes faktorene i RMR-systemet) 
  

Figur 3.19 Skjema for bestemmelse av 
GSI-verdi for homogene bergmasser 
(Hoek 2000) 

Figur 3.20 Skjema for bestemmelse av GSI-verdi for heterogene bergmasser 
(Palmstrom and Stille 2015) 
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Verdiene som blir tilegnet faktorene adderes og summen plasserer bergmassen innen fem 
forhåndsdefinerte bergmassekategorier fra veldig bra (RMR >80) til veldig dårlig (RMR <20) 
 
Sikringstiltak 
Hver av de fem bergmassekategoriene har et tilhørende estimat for ståtid (stand-up time) og 
anslag for sikringsmidler som skal forhindre blokkfall. Men, originalt er anslaget for 
sikringsmidler gitt for tunneler med buet tak, vertikale vegger og 10m brede – en bestemt 
geometri. Systemet har ingen parameter for spenningssituasjonen som gjør at det er satt en 
begrensning på at systemet ikke bør anvendes i bergmasse hvor den største spenningen er 
over 25MPa. Dette er noen av grunnene til at forfatteren, Bieniawski, selv påpekt at 
anvendelse systemet til valg sikringsmidler krever høy kompetanse (Palmstrom and Stille 
2015). 
 
 
 
Q-metoden 
Q-systemet er et norsk klassifiseringssystem utviklet ved NGI med et mål om å være et verktøy 
for å evaluere bergmassekvalitet og sikringsbehov i undergrunns prosjekter. Det er basert på 
data hentet inn fra nesten 2000 undergrunns prosjekter i hele verden. 
 
Bergmassekvaliteten beregnes ved at følgende seks faktorer kartlegges:  
1) RQD-verdi 
2) Antall sprekkesett (Jn) 
3) Bruddrøffhet (Jr) 
4) Bruddflatens egenskaper (Ja) 
5) Grunnvannsforhold (Jw) 
6) Spennings-reduksjons-faktor (SRF) 
 
(Se vedlegg 2 for verdiene som tilegnes faktorene i Q-systemet) 
 
Faktorene tilegnes verdier og settes inn i ulike brøkuttrykk som multipliseres for å gi den 
endelige Q-verdien: 
 
𝑄 = uvw

xy
× xz

x{
× x|

.u}
  

 
Brøkuttrykkene er tenkt å skulle representere egenskaper til bergmassen 

- Oppsprekkingsgrad ~uvw
xy
� 

- Friksjonsforhold langs sprekker ~xz
x{
�  

- Opptredende spenning ~ x|
.u}

� 
 
Q-verdien klassifiserer bergmassen et sted mellom eksepsjonelt dårlig (Q < 0,01) og 
eksepsjonelt bra (Q > 400) 
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Sikringstiltak 
Videre estimater for sikringstiltak gjøres i forhold til to avgjørende faktorer: 
- Sikkerhetskrav (ESR) er en risikoanalyse i forhold til bergrommets formål 
- Dimensjonene til bergrommet ut ifra spennvidde og høyde 
 
Ved å sette disse opp om hverandre regnes det ut en «ekvivalent dimensjon» 
 
Ekvivalent	dimensjon = J�GHHVOTTG	/	�ø�TG	(N)

�.u
  

 
Den ekvivalente dimensjonen og Q-verdien så aksene i et diagram der type og estimerer 
mengde av både midlertidige og permanente sikringsmidler til bergrommet kan leses av. 
 
 
I metoden er SRF-faktoren, og følgende opptredende spenning, omdiskutert. Faktoren er gir 
en generell beskrivelse av forholdet mellom bergspenninger og bergartsstyrken med mål om 
å inkorporere utfordrende situasjoner i klassifiseringen: 
 
- Svakhetssoner som krysser bergrommet som kan påvirke spenningen 
- Kompetent berg med stabilitetsproblemer som følge av høy eller lav spenning 
- Svakt berg som deformeres plastisk ved moderat og høy spenning 
- Svellende berg 
 
SRF-verdien kan beregnes finne forholdet mellom enten: 
1) bergartens en-aksial-kompresjonsstyrke (𝜎�) og største hovedspenning (𝜎-), eller 
2) makismal tangentialspenning (𝜎�) og bergartens en-aksial-kompresjonsstyrke (𝜎�) 
 
Kritikken av SRF-faktoren dreier seg i hovedsak om at situasjonene den er utviklet for å 
inkorporere er for komplekse, stedspesifikke og varierende til at de kan generaliseres på den 
gitte fremgangsmåten (Palmstrom and Broch 2006). 
 
 
 
Rockmass Index (RMi-metoden) 
RMi-metoden ble introdusert av Arild Palmstrøm i hans doktorgradsavhandling ved UiO i 
1995. Metoden anvender flere parametere og mer avanserte utregninger enn i tidligere 
presentere metodene. Metodens mål er å gi et estimat for styrken til bergmassen. Blokkvolum 
vektlegges sterk og danner grunnlaget for to ulike fremgangsmåter videre i vurderingene av 
bergmassen. 
 
RMi-metoden er todelt med ulike uttrykk for å finne bergmassekvalitet og videre 
sikringsestimat på bakgrunn av det som kalles diskontinuerlig og kontinuerlig bergmasse 
(Figur 3.21). Årsaken til det er at stabiliteten til de to typene bergmasse menes å være styrt av 
ulike faktorer. Diskontinuerlig bergmasse er styrt av bruddflatenes egenskaper sammen med 
blokkenes form og orientering, mens kontinuerlig bergmasse er styrt av spenningene 
(Palmstrom and Stille 2015). 
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Figur 3.21Skisse med stabilitetsproblemene for kontinuerlig- og diskontinuerlig bergmasse (Palmstrom and Stille 2015) 

 
Bergmassens kvalitet basers på å kartlegge følgende seks faktorer: 
1) Én-aksial-kompresjonsstyrke (𝜎�) for prøve med diameter 50mm 
2) Blokkvolum (Vb) 
3) Fastlåsnings koregringsfaktor (IL) 
4) Bruddrøffhet (jR) 
5) Bruddflatens egenskaper (jA) 
6) Bruddutholdenhet (jL) 
 
(Se vedlegg 3 for verdiene som tilegnes faktorene i RMi-systemet) 
 
 
Diskontinuerlig bergmasse 
Grovt settes betegnes bergmasser med blokkvolum mellom 0,001m(	og		2, 0m( som 
diskontinuerlig. 
 
For diskontinuerlig oppsprukket bergmasse blir bruddflatenes egenskaper beskrevet i JP-
faktoren. Denne kartleggingen tilnærmet lik som i Q-systemet, men det suppleres med jL-
faktoren og faktorene vektlegges noe forskjellig., 
 
𝑅𝑀𝑖 = 𝜎� × 𝐽𝑃 × 𝐼𝐿 = 𝜎� × (0.2�𝑗𝐶 × 𝑉tw) × 𝐼𝐿 , hvor 𝑗𝐶 =  u× q

 ¡
 

 
Kontinuerlig bergmasse 
Bergmasse som betegnes som kontinuerlig finnes utenfor nedre og øvre grense av 
diskontinuerlig. Øvre delen av spekteret er massiv sprø kompetent bergmasse og nedre delen 
av massiv svak duktil bergmasse.  
 
𝑅𝑀𝑖 = 𝜎� × 𝑓£ × 𝐼𝐿 , hvor skalaeffekten 𝑓£ ≈ 0,5 
 
Skalaeffekten (𝑓£) korrigerer for at den en-aksial-kompresjonsstyrken ofte er høyere enn den 
reelle styrken i kontinuerlig berg. Dette skyldes at mengden forhånds eksisterende svakheter 
øker i takt med volumet (Pusch, Weston et al. 2016). 
 
 
På bakgrunn av RMi-verdiene karakteriseres bergmassens styrke på en skala fra veldig lav  
(RMi-verdi <0.01) til veldig høy (RMi-verdi >10). 
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Sikringstiltak 
Videre estimater for sikringstiltak er gjøres flere utregninger med et uttrykk for diskontinuerlig 
og to utrykk for kontinuerlig bergmasse – samt at det kartlegges flere faktorer. 
 
Faktorer som vurderes med tanke på sikringstiltak er: 
- Spenning 
- Grunnvann 
- Bruddsett 
- Orientering til brudd 
 
Sikringstiltak for diskontinuerlig bergmasse 
I vurderingen av sikringstiltak for diskontinuerlig bergmasse blir faktorene som påvirker 
stabiliteten samlet i to utrykk; grunnkvalitetsfaktor (𝐺�) og geometriskfaktor (𝑆𝑟) 
 
𝐺� = 𝑅𝑀𝑖 × 𝐾- = 𝑅𝑀𝑖	(𝑆𝐿 × 𝐶 × 𝐺𝑊)  hvor, 
  
C = justeringsfaktor for tyngdekraft grunnet orientering av flaten (eg. tak, vegg) 
SL = spenningsnivå justering 
GW = justeringsfaktor for grunnvann 
 
𝑆𝑟 = (𝐷n/𝐷t)¨𝐶b/𝑁 © = (𝐷n/𝐷t)𝐾0 hvor, 
 
𝐷n = spennvidden til tak evt. veggen (𝑊n)  i bergrommet 
𝐷t = ekvivalent blokkvolum (≈ �𝑉t

ª  )  
𝐶b = justeringsfaktor for bruddorientering ift. bergrommet 
𝑁   = justeringsfaktor for antall bruddsett 
 
Verdiene til grunnkvalitetsfaktoren og geometriskfaktoren plottes så inn i et anbefalt-sikrings-
diagram der verdiene til de to faktorene utgjør aksene (figur xx). 
 
Sikringstiltak for kontinuerlig bergmasse 
I vurderingen av sikringstiltak for diskontinuerlig bergmasse er det to varianter – én for massiv 
bergmasse og én «partikulær» bergmasse. Resultatet i begge variantene er en 
kompetenthetsfaktor (𝐶r) som danner aksen i inn i et anbefalt-sikrings-diagram (figur xx). 
 
A) For massiv bergmasse er kompetenthetsfaktoren gitt ved: 
 
𝐶r =

ui5
£«

= 𝑓£
£«
£¬
≈ 0.5 £«

£¬
  , hvor 𝜎� = tangential spenning på bergrommet 

 
Stabilitetsproblemer oppstår i denne typen bergmasse hvis spenningen er høyere enn 
bergmassens styrke (skviseberg) eller hvis kompetent bergmasse er under høyt trykk evt. har 
bundet høy residualspenning (avskalling).  
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B) For sterkt oppsprukket «partikulær» bergmasse (𝑉t < 10𝑑𝑚() 
 
𝐶r =

ui5
£«

= 𝐽𝑃 £«
£¬

  

 
Stabilitetsproblemer oppstår i denne typen bergmasse er styrt av både den umiddelbare 
ustabiliteten ved å ekskavere blokker og en mulig etterfølgende skvisning. Palmstrøm gjør selv 
oppmerksom på at sikringsestimatet for denne gruppen bergmasse trenger en oppdatering 
basert på et større datagrunnlag (Palmstrom and Stille 2015). 
 
C) Svakhetssoner 
En form for tredje sikringskategori er knyttet til svakhetssoner som delvis bruker elementer 
fra begge de foregående kategoriene. 
 
Det er Palmstrøms mening at eksisterende klassifiserings- og sikringsmetodene 
grunnleggende ikke beskriver svakhetssoner tilstrekkelig - kun ved å være klar over 
begrensningene kan en gjøre forsiktige anslag til bergmassekvalitet i noen enkelte situasjoner. 
Hans erfaring er at tilfredssilende resultater for sikring av svakhetssoner kan oppnås i tilfeller 
hvor: 
 
- Knusningssoner betraktes som partikulær bergmasse ved å sette 
𝑆𝑟 = (𝑇 /𝐷t)¨𝐶b/𝑁 ©, hvis 𝑇 < 𝐷n   eller 
𝑆𝑟 = (𝐷n/𝐷t)¨𝐶b/𝑁 ©, hvis 𝑇 > 𝐷n  der 𝑇  = tykkelsen til svakhetssonen 
 
- Brede svakhetssoner (𝑇  >20m) kan betraktes som en svak massiv bergmasse 
 
 
Kort om klassifiseringssystemene 
Klassifiseringssystemene som nå har vært kort presentert – med en form for økende 
kompleksitet – er de mest brukte ved ingeniørgeologiske undersøkelser i Norge. Felles for 
metodene er at de tilegner verdier til bergmassen som brukes til å karakterisere den. 
Innbyrdes metodene er det i stor grad enighet om hvilke faktorer som er basis for stabiliteten 
til bergmassene, men metodene har ulike innfallsvinkler i bekrivelsen og vektlegging av 
faktorene. Forskjellene er nok til en vis grad styrt av metodenes anvendelses områder og til 
en vis grad styrt av byggebransjens ønske å redusere tidsbruk og dermed kostnader. 
 
Det kan fremstår som at det er en uenighet om hvorvidt verdiene for bergmassekvalitet i de 
ulike klassifiseringsmetodene er ment å brukes direkte til valg av sikringselementer eller kun 
ansees som et estimat. Følgende sitater er hentet fra (Palmstrom and Broch 2006) 
 
- Bieniawski (1997) is of the opposite opinion that: "Rock mass classifications on their own 
should only be used for preliminary, planning purposes and not for final tunnel support." 
- Hoek & Brown (1980) "recommend classification systems for general use in the preliminary 
design of underground excavations." 
- Löset (1997) " the q-system may also be used at the planning stage" thus indicating that the 
system as he sees it, can be used during construction. 
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Oppfatningen min som leser er at Hoek, Bieniawski og Palmstrøm – henholdsvis 
grunnleggerne av GSI, RMR og RMi – mener at metodene kun er verktøy i planleggingen av 
undergrunnsprosjekter. Det virker å være en enighet mellom disse at metodene er best egnet 
til å karakterisere oppsprukne bergmasser bestående av et kompetent bergartsmateriale. 
Svakhetssoner menes å være så komplekse og stedspesifikke at en pålitelig karakterisering 
kun kan gjøres ved å beskrive dem individuelt (Palmstrom and Broch 2006). Gruppen bak Q-
metoden har mer tiltro til verdiene og mener de kan tilegnes et bredt spekter av 
bergartsmateriale, svakhetssoner inkludert,  og ved noen situasjoner oversettes direkte til valg 
av sikringselementer – hvor det argumenteres for særlig gode resultater for valg av midlertidig 
sikringstiltak under drivning (Barton and Grimstad 2014). 
 
Et annet utbredt bruksområde av klassifiseringssystemene, som de kanskje ikke var tilsiktet, 
er i økonomiske oppgjør under og etter prosjekter. Isteden for at utbygger sender regning på 
hver enkelt bolt og liter betong kan de forhåndsdefinerte sikringsklassene i systemene 
fastsettes pris per meter. 
 
Feilkilder ved ingeniørgeologiske undersøkelser: 
Årsaken til uenighetene om hvordan metodene kan og bør anvendes er nok til en vis grad 
knyttet til usikkerhetene og feilene som kan gjøres under kartleggingen. En ideell kartlegging 
ville karakterisert hvert eneste punkt i bergmassen, spesifikt beskrevet orienteringen og 
geometrien til et alle brudd – det er umulig og følgende omtales noen av grunnene til det: 
 
- Målestokk og manglende blotning 
Feltområdene og elementene som karakteriseres er som regel for store til at hvert punkt kan 
kartlegges i detalj. Da kan undersøkelsene som utføres ansees som en punkt-test som 
resultatene bli ekstrapolert ut ifra. Da generaliseres faktorer som kan være sted spesifikke til 
å gjelde store områder. 
 
Blotninger av berg kan være meget begrenset som følge av vegetasjon, løsmasser, vann og 
kulturlandskap. Dette vil kunne legge store begrensninger på hvilke faktorer som kan 
observeres. Dersom blotningene har liten utstrekning vil målestokk-problemet igjen spille inn. 
Hvis undersøkelsene må baseres utelukkende på geofysiske undersøkelser og boringer har 
disse metodene i boende usikkerhet som vil kunne spille ytterligere inn på resultatene. 
 
- Målefeil 
Usikkerheten knyttet til målinger kan enten skyldes subjektive tolkninger eller i boende 
usikkerhetsmomenter i målemetodene. 
 
Målefeil ble undersøkt i en studie der seks personer med erfaring bedt om å registrere antall 
sprekker og måle deres orientering langs de samme linjene på flere blotninger (figur 3.22) 
(Ewan, West et al. 1983). Resultatene viste stor variasjon fra person til person hvor: 
- Det største forholdet mellom laveste og høyeste antall registrerte sprekker var 3,8 
- For orienteringen var gjennomsnittlig feilmargin for strøk ±10° og fall ±5° 



 49 

 
Figur 3.22 De individuelle plasseringene av sprekker langs en av scan-linjene (Ewan, West et al. 1983) 

 
- Sikringsestimater 
I metodene er sikringsestimatene gitt ut ifra personlig erfaring til grunnleggerne av systemene 
og gjennomsnittlig bruk av sikringsmidler i linkende prosjekter. Som figur 3.23 viser for Q-
systemet vil det da være enkelt tilfeller der det er store avvik mellom anbefalt mengde sikring 
og hva som faktisk blir anvendt. 
 

 
Figur 3.23 Viser datagrunnlaget for anbefalt bolteavstand i Q-systemet.  (Palmstrom and Broch 2006) 
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4. Spesifikk geologisk teori for Oslorift 
 
4.1 Rifting og transfersoner 
 
For å forstå hvilken påvirkning og eventuell risiko det antatte KKTF ligamentet kan ha for 
tunnelprosjektet følger det en kort introduksjon i rådende teori knyttet til dannelse av forlatte 
riftdaler og transfersoner.  
 
Det er en grunnleggende enighet i geologien at storskala-
strukturer i jordskorpen oppstår som følge av en 
platetektonisk syklus, wilsonsyklusen (Wilson 1966). 
Modellen bygger på en lagdelt jordklode der det er en 
temperaturgradient som avtar ut ifra kjernen () og induserer 
konveksjonsceller i en viskøs mantel som utfører et 
friksjonsdrag på undersiden av en faste ytre skorpe.  
 
 
En syklus kan deles i fem faser (figur 4.1.1): 
1) Rifting der kontinentalskorpe splittes 
2) Spredning der den dannes havbunnskorpe 
3) Øybue der det dannes intraoseaniske subduksjonssoner 
4) Lukningsfase der havbunn subduseres under kontinener 
5) Kollisjonsfase der kontinent-koninent-kollisjon fører til 

fjellkjededannelse 
 
 
 
 
Men, det er ikke alltid slik at riftingen er suksessfull i den forstand at kontinentet splittes 
fullstendig, prosessen kan stoppe opp – da blir det stående igjen en forlatt feilet rift 
(aulakogen) (Hoffman 1973). Mekanismene som fører til rifting er kompliserte og varierte. 
 
Først og fremst må det være drivkrefter. Tidligere var det tolket å være to distinkte måter for 
riftdannelse, henholdsvis aktiv- og passiv rifting (Dewey and Burke 1974, Sengör and Burke 
1978). «Aktiv rifting» forekom som følge av varmefelt (hot spots) og «passiv rifting» som følge 
av tektoniske spenninger.  
 
I nyere tid har det blitt slått tvil om varmefelt alene kan føre til rifting. Det har blitt fastslått at 
vulkansk aktivitet også kan oppstå som en følge skorpestrekning (dekompresjonssmelte), og 
det finnes varmefelt med lang levetid lokalisert i skorpeplater som ikke viser tegn til noen 
betydelig grad av ekstensjon (i.e. Hawaii) (Ziegler and Cloetingh 2004). Følgende er det antatt 
at det er de tektoniske spenningene som avgjør om det blir dannet en rift eller ikke, mens 
varmefeltene kan være en katalysator for dannelsen og forklaring på omfattende lavaplatåer. 
 
Tektoniske spenninger ble kort gjennomgått tidligere i avsnitt 2.2. Med tanke på rifting er det 
ekstensjonspenninger og at de samspiller som er avgjørende – en alene er ikke nok. Av slike 

Figur 4.1.1 Wilsonsyklusen (Landet blir til 2008) 
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spenninger er manteldrag, subduksjonsdrag, fjellkjedekollaps og 
passivt oppad strømmende mantel (konveksjonscelle) 
nevneverdige. Et særlig viktig prinsipp for manteldrag er at 
mantelen strømmer relativt til jordskorpen – det gjør at den kan 
interferere både konstruktivt og negativt med tanke på spredning 
(figur 4.1.2). 
 
Varmefelt er i seg selv ikke en tektoniskspenning, men de kan 
indusere ekstensjonspenninger og dermed fremskynde eller utløse 
rifting. Opprinnelsen til varmefelt er ikke fullt ut forstått, men de er 
knyttet til termaleanomalier ved kjerne-mantel-overgangen 
(~2900km). Seismisk tomografi viser at varm masse stiger diapirisk 
opp til store ansamlinger under den øvre mantelen (~500km), der 
det antas å være tetthetslikevekt. Den unormalt høye 
temperaturen fører her videre til en gjennomtrengende 
delvisoppsmelting hvor mindre diapirer kan nå overflaten (figur 
4.1.3) (Bijwaard and Spakman 1999). Effekten av varmefeltene på 
skorpen er at den lokalt blir termalt svekket (mekanisk svakere), 
hevet (strekning), potensielt store vulkanske utbrudd (large 
igneous provinces) og  manteldraget vil kunne øke (Ziegler and 
Cloetingh 2004). 
 
Magmatisme, særlig vulkanisme, er et sentralt tema i utviklingen til rifter. Ikke at det er 
entydig, heller motsatt – det er stor variasjon både i volum og når i evolusjonen aktiviteten 
eventuelt er dominerende. Rifter kan under hele sin utvikling være magmafattige (e.g. 
triasiske rifter i sentral Europa), magmarike (e.g. Osloriften) eller magmatisk aktive i kortere 
episoder (e.g. Sentralgraben) (Ziegler and Cloetingh 2004). Hvorfor det er slik er det ikke en 
klar enighet om, men det er noen ledende teorier.  
 
Forskjellen mellom ytterpunktene magmarik- og fattig kan være at: rifter knyttet til 
reaktivering av svakhetssoner ser ut til å ha en «simpel-skjær» tøyning mens rifter som ikke 
reaktiverer svakhetssoner ser ut til å ha en «pur-skjær» tøyning (Wernicke 1985) (McKenzie 
1978). Hvilken type tøyningen som dominerer viser seg nemlig å være avgjørende for riftenes 
potensiale for dannelse og tilstrømning av smelte. Ved «simple-shear» er det vanskelig å 
genere store mengder smelte i motsetning til «pure-shear» der potensiale for dannelse av 
smelte er stort (Latin and White 1990)(figur 4.1.4). Dette kan forklare at magmarike rifter er 
assosiert med en symmetrisk landhevning av riftsonen (Ziegler and Cloetingh 2004) og det kan 
tenkes at nettopp ikke-svakhetsfølgende rifter er avhengige av hjelp fra et varmefelt for å 
lykkes. 

 
Figur 3.1.4 potensiale for dannelse og tilstrømning av smelte for riftmodellene 

Figur 4.1.2 Manteldrag  
(Ziegler, Cloetingh et al. 2001) 

Figur 4.1.3 Varmefelt (Tasa graphic arts 2010) 
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En faktor som også virker å være styrende på graden av vulkanisme i rifter er forkastningenes 
geometri. Ofte er store utbrudd knyttet til strike-slip-forkastninger der det har blitt dannet 
skjærbasseng (Manspeizer 1982). Dette kan tyde på at strike-slip-forkastninger kan penetrere 
hele litosfæren og danne åpne passasjer der smelte kan nå overflaten (Wilson, Guiraud et al. 
1998) – fremfor å avbøyes listrisk slik normalforkastninger gjør i dypet. Dette kan være en 
forklaring på episodisk vulkansk aktivitet i rifter der endringer i spenningsfelt kan føre til skrå-
bevegelser langs forkastningsplanene. 
 
Sammensetningen til de vulkanske bergartene knyttet til rifter er bimodial - det vil si gradvis 
vekslende innslag av mafiske- og felsiske bergarter (Martin and Piwinskii 1972).  
 
De mafiske bergartene virker  å opprinnelig være anriket i inkompatible elementer og er 
dermed tolket til å stamme fra kilder mellom 100-200km som korresponderer til overgangen 
litosfære-astenosfære (Wilson 2007). En videre magmatiskutvikling i mange tilfeller er så at 
smelte med dypere øvre-mantelsignatur blir mer tiltredende, både i tid og gradienter inn mot 
riftaksen (Mohr 1982). Smelte direkte fra dypere nedre-mantel knyttet til varmefelt er 
manglende i mange rifter, foruten om som innslag i enkelte basaltplatåer – dette reiser 
ytterligere tvil omkring ren «aktiv-rifting» (Spohn and Schubert 1982) 
 
Denne utviklingen tolkes til at 
dekompresjonssmelting er den styrende 
mekanismen i de fleste rifter der 
litosfæren først smeltes bort forså at 
progressivt dypere smelte strømmer til 
passivt for å fylle tomrommet som 
oppstår (figur 4.1.5). 
 
 

 
 
 
Produksjonen av dekompresjonssmelte vil påvirkes av mange faktorer, deriblant: 
- Litosfæretykkelse og strekningsfaktor		 

Tykk litosfære (150km) vil det kreves en høy b - faktor fordi det er lang vei for smelten opp 
til overflaten. Ved tynnere litosfære (<100km) kreves en lavere b - faktor (1,2 til 1,3) fordi 
det er kort vei for smelten til overflaten (Wilson 1993). 
 

- Strekningsrate 
En lav spredningsrate fører til liten tilstrømning av smelte og gir tid til effektiv 
varmediffusjon, og vil derfor dempe oppsmeltingen. Motsatt vil en høy spredningsrate 
føre til massiv tilstrømning og gi kort tid for utbredt varmediffusjon. Dette kan forklare at 
det i mange tilfeller er en fokusert magmatisk aktivitet langs med hovedforkastninger 
(master faults) på grunn av at disse konsentrerer strekningen (Van Wijk, Huismans et al. 
2001). 

- Flyktige gasser og væsker (volatilers) 

Figur 4.1.4 Model for passivt tilstrømmende 
mantel (Richter and McKenzie 1978) 
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Senker smeltetemperaturen betraktelig (McKenzie and Bickle 1988). Det er omdiskutert 
hvordan disse stoffene har endt opp i mantelen, forslag innebærer resirkulering av skorpe, 
penetrering langs dype forkastninger og at stoffene ble fanget under den første 
skorpedannelsen. 
 

- Platebevegelse 
Dersom riftdannelsen foregår uhindret eller uavbrutt følger svakhetssoner vil utvides 
foregå med en jevn rate og følgende vulkanske avsetninger fordeles jevnt. Hvis utvidelsen 
hindres, eksempelvis som følge av fjern spenninger eller at svakhetssonen terminerer, kan 
det dannes potensielt store ansamlinger av magma (McKenzie and Bickle 1988). 

 
Samtidig er det klart at varmefelt vil kunne forsterke alle disse faktorene og bidra til periodevis 
ekstrem vulkanskaktivitet. 
 
Felsiske- og intermediære bergarter dannes i hovedsak som følge av at mafisk mantelsmelte 
«forurenses» når den grenser til skorpen - den økte temperaturen vil delvis smelte 
skorpemateriale  og inkorporeres i den primært mafiske smelten (Mueller 1978). Videre vil 
fraksjonell-utkrystallisering (se Bowens reaksjonserie figur 3.3), og muligheter for episodisk 
tilførsel av ny smelte fra mantel og andre kammer (magma mixing), føre til dannelse av et vidt 
spekter magmatiske bergarter (Winter 2013). 
 
Dannelsen av smelte er altså i stor grad knyttet til utvidelsen av rifter. Men, smelten påvirker 
likedan riftenes utvikling. Syn-rift landhevning oppstår som følge av at smelte har lavere 
tetthet enn det faste materiale den erstatter (Bott 1992). Dette er en prosess som forsterker 
ekstensjonspenningene – en selvforsterkende mekanisme. En annen viktig prosess er at store 
smeltevolum som ikke når overflaten kan migrere lateralt og krystallisere under platen hvor 
riften er lokalisert (Harry and Sawyer 1992). Utkrystalliseringen kan skje under granulitt-facies 
og det som da kan skje videre, når riftingen avtar eller er suksessfull, er at områdene synker 
inn og gjennomgår faseovergang til eklogitt-facies (Austrheim 1987). Dette vil medføre at 
materialets tetthet øker betraktelig som igjen kan føre til en betydelig og rask innsynking av 
riftstrukturene. Eklogittiseringen gjør det også utfordrende å anslå litosfærens tykkelse ved 
hjelp av seismikk på grunn av dens høye seismiskehastighet (eklogitt Vp = 7,8 til 8,1km/s og 
mantel Vp = 7,0 – 7,8km/s) (Dewey, Ryan et al. 1993). Et avgjørende premiss er tilgang på vann 
som er helt nødvendig for at faseovergangen til eklogitt skal finne sted – uten det forblir 
bergmassen metastabil (Austrheim 1987). 
 
 
Lokaliseringen av riften: et resultat av mange faktorer 
 
Skorpens mekaniske styrke er i stor grad påvirket av dens sammensetning, mektighet, termale 
tilstand, flyktige gasser og væsker, og tilstedeværelse av pre-eksisterende strukturer (Ziegler 
and Cloetingh 2004). Dette er et omfattende tema som følgende forenklet blir introdusert. 
 
Mantelen og havbunnskorpen er betydelig sterkere enn kontinental litosfære. For den 
kontinentale litosfæren er, noe kontraintuitivt, områder med stor mektighet betydelig svakere 
enn skorpe med normal mektighet. Forklaringen er at skorpe med normal mektighet ofte 
representerer stabile områder, både reologisk og termalt, mens skorpe med stor mektighet 
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ofte representerer nylig fjellkjeder-påvirkede-områder med gjennomsettende svakheter, 
heterogen sammensetning og termisk ustabilitet (Ziegler and Cloetingh 2004). 
 
Styrken til mantelen er så høy at det er diskusjon omkring hvordan den kan brytes. Først er, 
som nevnt, varmefelt antatt å kunne termisk svekke den. En annen mulig mekanismene er at 
skorpe som subduseres vil kunne oppnå en tetthet høyere enn astenosfæren når den 
ekologittiseres. Da blir subduseringen 
selvforsterkende og skorpen strekkes 
så sterkt at fragmenter av skorpen 
tilslutt vil kunne brytes av og synke ned 
til mantelovergangen (figur 4.1.6). Om 
skorpefragmentet her inkorporeres i 
mantelen vil den skape en 
diskontinuitet som kan konsentrere 
spenninger og/eller delvis smelter som 
vil kunne skape en kjedereaksjon der 
mantelen også begynner å smelte 
(Ziegler, Van Wees et al. 1998). 
 
 
Bruddene i riftsoner viser ofte variasjon og den eksakte geometrien påvirkes blant annet av 
hvilken type rift det er (simpel- eller pur-skjær), variasjoner i spenningsbildet, skorpens 
mekaniske egenskaper, strekningsrate, sedimentasjon og erosjon (Buck 1991) – derfor er 
følgende avsnitt basert på generaliseringer. I hovedsak skilles det mellom rifter som 
domineres av enten normalbevegelse (Sudan graben) eller skråbevegelse  (vestre del av den 
øst-aferikanske rift) Men, spenningsbildet kan endres både i rom og tid så i de fleste tilfeller 
viser rifter tegn til begge typer «oppførsel» (Ziegler 1990). 
 
 
 
I det store bildet er hovedstrukturene 
som utgjør rifter  roterte 
halvgrabener med alternerende 
polaritet avgrenset distalt av 
normalforkastninger og  lateralt av 
transferforkastninger – som 
fokuseres inn mot dypere smalere 
skjærsoner (figur 4.1.7) (Gibbs 1984) 
(Rosendahl 1987). 
 
 
 
 
 
 
Normalforkastningene er listriske og antatt å 
flate ut ved overgangen fra sprø- til duktil deformasjon (13-18km) – dette gir dem en kurvet 

Figur 4.1.5(Andersen, Jamtveit et al. 1991) 

Figur 4.1.6 (Rosendahl, Reynolds et al. 1986) 
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utrykk på overflaten (Gibbs 1984). Sammen med transferforkastningene (som beskrives i 
neste avsnitt) er de antatt å dannes tidlig der spenningene fokuseres og ta opp mye av den 
totale overfalte-forflytningen gjennom riftens evolusjon. Utflatingen av forkastningsplanet 
fører til rotasjon og strekning av halvgrabenen (figur 4.1.8). Dette fører til kontinuerlig 
nedbrytning av halvgrabenen som gjennomsettes av sekundære forkastninger, både 
antitetiske og syntetiske, etterhvert som den forflyttes (figur 4.1.9a). Samtidig vil liggblokken 
heves og det kan potensielt avskalles mindre blokker, «riders» (figur 4.9b). Avskallingen er kun 
gravitasjonsdrevet og har derfor et betydelig mindre omfang enn deformasjonen i 
halvgrabenen. Videre vil svakere litologiske-enheter, eksempelvis evaporitter eller leirrike lag, 
kunne komplisere det strukturelle uttrykket betraktelig ved å avløse forkastningene lokalt 
(detachment) (figur 4.1.10). Dette vil kunne skape duplex-strukturer i dypet som avgrenses av 
tak- og bunn avløsningsnivåer og gi mindre forkastningsblokker ulik grad av rotasjon (Gibbs 
1984). 
 

 
Figur 4.1.8 Strekning av halvgraben (Gibbs 1984) 

 
 
 

 
Figur 4.1.7 Forkastningene avløses i lokale svakere enheter – resulterer i et svært  komplekst strukturelt uttrykk  
 (Gibbs 1984) 

Figur 4.1.9 a)Hengblokk-kollaps og b) Liggblokk-
avskalling (Gibbs 1984) 
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Transferforkastninger 
Akkomodasjonssoner er en gruppebetegnelse på strukturer som overfører bevegelse, både 
vertikalt og lateralt, mellom strukturer som i utgangspunktet er individuelle og skjøter dem 
sammen. Herunder er transfersforkastninger en undergruppe (Faulds and Varga 1998).  
Ved rifting er det spesifikt transferforkastninger mellom halvgrabener som er interessant. Det 
finnes flere varianter hvor Morley, Nelson et al. (1990) foreslår en klassifisering av 
transferforkastningene i undergrupper basert på fallretningen (dip-direction) og posisjonen til 
normalforkastningene i forhold til hverandre (figur 4.1.11). Denne inndelingen blir begrunnet 
med at transferforkastningene blir indusert av bevegelsene langs normalforkastningene. 
 
Hovedinndelingen gjøres ut ifra fallretningen til normalforkastningene – en todeling i 
syntetiske- og konjugate systemer. Syntetiske forkastninger faller i samme retning og danner 
typisk veldokumenterte relay-soner (Peacock and Sanderson 1991). Konjugate forkastninger 
faller i motsatt retning – som de ofte alternerende halvgrabenene i riftsystemer. 
 
Videre inndeling av undergrupper i klassifisering gjøres ut ifra posisjonen til 
normalforkastningene. I konvergerende systemer faller forkastningsplanene mot hverandre, 
mens i divergerende systemer faller forkastningsplanene bort fra hverandre. Disse fører 
henholdsvis til strike-slip-dominerte lav-relieff og horst-dannende høy-relieff transfersoner 
(figur 4.1.12) (Rosendahl 1987). 
 
Så er det en siste inndeling av disse konjugate konvergerende – eller divergerende 
forkastningssystemene ut ifra om normalforkastningene er:  
1) underlappende, 2) overlappende, 3) fullstendig overlappende, eller 4) på linje. 
 

 
Figur 4.1.8Geometrisk klassifisering av transfersoner (modifisert(Morley, Nelson et al. 1990) 
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Klassifisering fra underlappende til overlappende kan sees som å reflektere utviklingsstadier 
av en transferforkastning. Uansett er inndelingen viktig fordi graden av overlapp påvirker 
hvilken orientering og type bevegelse som dominerer i transfersonen (figur 4.1.12). 
 

 
Figur 4.1.9 Geometrik uttrykk for transfersoner (Morley, Nelson et al. 1990) 
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Transferforkastningers lokalisering fremstår å være nært knyttet til reaktivering av  
pre-rift eksisterende tektoniske svakheter (figur 4.1.13) (Chorowicz 1989, Versfelt and 
Rosendahl 1989, Gawthorpe and Hurst 1993, Ring 1994, Chorowicz 2005).  
 
”Not all alternations in half-graben polarity are associated with known TDZ (transcontinental 
dislocation zones = pre-rift svakheter), but all known TDZs are associated with alternations” - 
Versfelt and Rosendahl (1989) 
 
Tektoniske svakheter er et vidt begrep om strukturer og gradienter som gjennomsetter 
berggrunnen – og som ofte oppstår ved dannelse av fjellkjeder (orogenese). I utgivelsene som 
argumenterer for at transferforkastningene er styrt av svakheter siktes det spesielt til 
skjærsoner (suture zones), laterale og skrå skyve-ramper, forkastninger, magmatiske kropper 
og metamorfe gradienter (Versfelt and Rosendahl 1989). 
 
 
 

 
 
Figur 4.1.10 Generell skisse som viser hvordan transfersoner er tolket til å sammenfalle med skjærsoner (Chorowicz 2005) 

 
Transferforkastninger er ofte tilknyttet ekstensiv vulkanisme. Årsaken til dette er at de følger 
pre-eksisterende svakheter som er eksponert for å intruderes av smelte (Corti 2009). I 
områder der forkastningsplan er kurvet vil skrå-bevegelse kunne føre dannelse 
ekstensjonsbasseng (pull-apart-basin)(se figur xx 2.3 brudd i berggrunnen) hvor spenningen 
avlastes og utgjøre en attraktiv passasje for smelte til overflaten (Chorowicz 1989). En 
konsentrert bevegelse langs forkastningsplan vil også føre til større tilstrømning av smelte – 
samtidig vil varme fra smelten kunne svekke styrken litosfæren som gjør at den enklere 
deformeres (Corti, Bonini et al. 2002). 
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Når riften er en definert struktur vil spredningen enten fortsette helt til kontinentet slittes 
totalt ved havbunnsspredning eller den vil stoppe opp. Hvilket av utfallene det bli og hvor lang 
tid det tar virker i stor grad å være styrt av samspillet mellom skorpeplatene – altså det 
regionale-globale spenningsbildet.  
 
Om en rift er lokalisert i relativ nærhet til en kontinentalmargin, fremfor å være omgitt av 
store landmasser, vil sannsynligheten for at spenningen er vedvarende ekstensiv øke – og 
følgende blir sjansene for rask og suksessfull rifting større (Ziegler and Cloetingh 2004). 
Sedimentasjon er også tenkt å kunne innvirke hvorvidt riften lykkes ved at tykke avsetninger 
kan hindre varmetap og dermed  fører til termisksvekkelse av skorpen (Stephenson 1989).  
 
Endring i spenningsbildet kan føre til at spredningen stopper opp. Dette kan skyldes prosesser 
som finner sted langt unna (i.e. platekollisjoner). En annen stopp-mekanisme er om riften 
følger pre-eksisterende svakheter som terminerer i kompetent berggrunn (Ziegler and 
Cloetingh 2004). En potensiell følge om strekningen på overflaten blir hindret er at vulkanisme 
og videre konveksjon i smeltemassene kan føre til effektiv avkjøling av mantelen (Buck 1991). 
Da vil styrken i mantelen tilta og dermed forhindre videre riftutvikling (Van Wijk, Huismans et 
al. 2001). 
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4.2 Regionalgeologisk utvikling for Østlandet  
 
I en geologisk-globalskala er østlandsområdet lokalisert i den sørlige enden av det 
fennoskandiske skjold som er et kraton og utgjør grunnfjellet. Skoldet ble til gjennom flere 
skorpedannende episoder som etter dagens orientering bygget seg fra nord mot sør i perioden 
~3500 – 900Ma. I oppgaven er det områdene fra og med det transskandinaviske intrusivbeltet 
og sørover som er interessante. Etter 900Ma har området blitt modifisert av erosjon, 
oppsplitting, den kaledonske fjellkjeden, rifting, landhevning og istider.  
 

 
Figur 4.2.1 Berggrunnskart over Østlandsområdet. Utklipp fra  Solli and Nordgulen (2006) 
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Proterozoikum (2500 – 541Ma) Dannelse av grunnfjell og Iapetushavet 
 
TIB 
Det transskandinaviske intrusivbeltet (TIB) er en sammenhengende sone med jevnaldrende 
(1860-1660Ma) og kjemisk like granittiskebergarter som strekker seg fra nordvestkysten, via 
østsiden av Mjøsa, til Skåne. Generelt er bergartene lite deformert, men stedvis intrudert av 
yngre granitter og diabaser (Bingen, Nordgulen et al. 2008) 
 
 
Den svekonorvegiske fjellkjededannelsen 
Grunnfjellet sørvest for intrusivbeltet ble «klistret» på under den svekonorvegiske 
fjellkjededannelsen (1140 – 900Ma). Bergartene er stedvis sterkt deformert og dypt erodert - 
så det er et utfordrende puslespill med ulike litologiske enheter, med sub-områder som til ulik 
grad er omdannet, er skillt av massive skjærsoner (figur 4.2.2) 
 

 
Figur 4.2.1 Kart over svekonorvegiske hovedenheter (Bingen, Nordgulen et al. 2008) 

Østresegment 
Segmentet likner intrusivbeltet (TIB) som det grenser mot i nord - sammensetningen er 
granittisk med en alder (1800 - 1640Ma) og rik på yngre intrusjoner. På tvers av segmentet er 
det en tiltakende metamorfosegraident fra NV mot SØ. I de nordligste områdene er det kun 
en lokal metamorforse knyttet til mylonitt sonen (MZ) som grenser mot Iddefjordenterrenget. 
I øst, ved Vänern innsjøen, er det gjennomsettende amfibolitt-facies. Videre sør for Vänern 
viser mafiske boudiner spor av eklogitt-facies datert 972Ma (Söderlund, Jarl et al. 1999).  
 
Østresegment er avgrenset i øst mot TIB av to lineamenter; protogine zone (PZ) og den 
svekonorvegiske fremre deformasjonssone (SFDZ) som møtes sør for Vänern. PZ viser 
dominerende ekstensjonsbevegelse (top-down-to-the-east) datert til 964 – 905Ma. Bevegelse 
langs  SFDZ er dårlig dokumentert, men enkelte konforme grenser til TIB tyder på den har vært 
begrenset (Wahlgren, Cruden et al. 1994, Wahlgren, Heaman et al. 1996) 
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Iddefjordenterrenget 
Terrengets sammensetning viser kalk-alkaline og tholeiittiske magmatiskebergarter og 
metasedimentære bergarter datert til å være dannet 1660-1520Ma (Bingen, Birkeland et al. 
2001). De ulike litologiene i terrenget er antatt å ha blitt sammenslått under det som kalles 
den gotiske fjellkjededannelsen som fant sted for omlag 1500Ma (Andersen, Griffin et al. 
2004). Komplekset ble så overlagt suprakrustale bergarter som igjen ble intrudert av 1340-
1250Ma bimodiale magma. De yngste enhetene er Flå- og Bohus a-type granittene  
960 – 920Ma (Bingen, Stein et al. 2006) 
 
Internt er Iddefjordenterrenget gjennomsatt av Ørje-Dalsland, Lærdal og Göta-Älv 
skjærsonene, som viser amfibolitt-facies, og har et mindre dekkekompleks (Gladskogen) 
(Lindh, Gorbatschev et al. 1998) Disse skjærsonene har N-S til NV-SØ orientering og indikerer 
kompresjon (Park, Åhäll et al. 1991). Mylonitt sonen (MZ) som markerer grensen mellom 
Iddefjordenterrenget og Østre-segment faller mot vest og indikerer kompressiv sinisteral skrå-
bevegelse (top-to-the-SE) (Park, Åhäll et al. 1991). Denne bevegelsen langs MZ er datert 980 
– 970Ma (Bingen, Nordgulen et al. 2008). Øst for Ørje-Dalslandskjærsonen er det granulitt-
facies mafiske boudiner datert 1046 – 1026 Ma, mens det vest for skjærsonene er amfibolitt-
facies datert 1092 Ma, 1043 Ma og 1025 Ma (Hansen, Persson et al. 1989). 
 
 
Bamble og Kongsberg terrengene 
Terrengenes sammensetning er hovedsakelig kalk-alkaline dypbergarter og mindre utbredte 
metasedimentære bergarter datert 1570 – 1460Ma (Andersen, Griffin et al. 2004). 
Kongsbergterrenget er intrudert av ulike mafiske bergarter datert 1200Ma (Munz, Wayne et 
al. 1994). Bambleterrenget har mafiske intrusjoner datert 1200 – 1180 Ma og flere 
etterfølgende perioder med felsiske intrusjoner datert fra 1170Ma til 920Ma (Andersen, 
Griffin et al. 2004). Ved seismiske- og gravitasjons undersøkelser har terrengene blitt tolket til 
å være kontinentale randsoner (tectonic wedge) (Andersson, Lie et al. 1996).  
 
En første episode med amfibolitt-granulitt-facies (NE-SW isograd) omdannelse datert til  
1140 – 1125 Ma er kun observert i bambleterrenget. En senere hendelse dater 1110 – 1080 
Ma er observert i begge terrengene. Denne siste epioden var mye svakere i Bambleterrenget, 
men nådde amfibolitt-facies i Kongsbergterrenget (Bingen, Nordgulen et al. 2008). 
 
Kristiansand-Porsgrunn-skjærsonen (KPSZ) avgrenser bambleterrenget og 
telemarkiaterrenget. Den faller mot SV og er tolket til å opprinnelig være en kompressiv 
skjærsone, på grunn av observasjon av NV-vergerende foldestrukturer dannet under 
amfibolitt-facies, som senere ble reaktivert i ekstensjonsregime datert 994Ma (Henderson 
and Ihlen 2004). 
 
 
Telemarkiaterrenget 
Terrenget er tolket til å ha blitt dannet under meget stor magmatisk aktivitet mellom  
1520 – 1480 Ma, kalt Telemarkia episoden (Bingen, Andersson et al. 2008). De vulkanske 
bergartene knyttet til episoden både inneholder og er overlagt metasedimenter som er datert 
eldre enn 1350 Ma og yngre metasedimenter (Corfu and Laajoki 2008).  
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Telemarkia er dekker et stort areal og de magmatiskebergartenes varierende sammensetning 
som ikke er like godt definert over alt – derfor deles området inn i fire sektorer for deskriptive 
formål. Disse fire sektorene er Telemark, Hardangervidda, Suldal og Rogaland – Vest-Agder 
(Bingen, Skår et al. 2005). Sektorene skilles fra hverandre på bakgrunn av metamorfe-facies, 
sammensetning og skjærsoner som skiller dem. Skjærsonene viser generelt tegn til 
ekstensjon, uten som Mandal-Ustaoset forkastnings-og-skjærsonen (MOFSZ) som viser 
varierende bevegelsesretninger langs NS-størket (Sigmond 1985, Bingen, Nordgulen et al. 
2008). I det hele er det ikke enighet om nøyaktig hvordan Telemarkiaterrenget ble til og hvor 
det stammer fra – det argumenteres både for en magmatisk modell og en eksotisk modell 
(Bingen, Nordgulen et al. 2008). Men, hvilken modell det er ikke avgjørende for denne 
oppgaven. 
 
Vardefjell skjærsonen som skiller Telemarkiaterrenget og Iddefjordenterrenget faller mot SV. 
Den består av amfibolitt-faceis båndgneis med innesluttede amfibolittboudiner  datert  
1010 Ma hvor en sterk lagdeling ble utviklet senere  rundt 985 Ma  (Bingen, Davis et al. 2008). 
 
 
Den fire-delte svekonorvegiske fjellkjededannelsen 
Basert på disse dataene fra den tidligere kartleggingen og geokronologiske undersøkelser har 
Bingen, Nordgulen et al. (2008) foreslått en fire-delt modell for dannelsen av den 
svekonorvegiske fjellkjeden (figur 4.2.3). 
 
1 Arendalfasen 1140 – 1080 Ma 
Fasen er satt til å være en den tidligste kollisjonen i 
fjellkjededannelsen mellom Telemakia og Iddefjorden 
terrengene. Pre-kollisjon ble havbunnskorpe subdusert under 
Telemarkia. Det resulterte i en vulkanskøybue som er del av 
Bambleterrenget og intrusjon av sedimentene på 
telemarkiaterrenget. Selve kollisjonen markeres av amfibolitt-
granulitt-faceis metamorfose av terrengene kongsberg-, bamble- 
og iddefjord (øst-for-dalsland skjærsonen). Kollisjonen var SV-
orientert og dyttet bableterrenget innover telemarkia langs KPSZ. 
Post-kollisjonen ble trolig telemarksuprakrystalene avsatt. 
 
2 Agderfasen 1050 – 980 Ma 
Fasen markerer den største kollisjonen under fjellkjededannelsen. 
Kollisjon mellom to massive kontinenter førte de 
sammenhengende telemarkia-iddefjorden terrengene på skrå 
mot SØ inn i det østresegment. Først ble Iddefjordenterrenget 
nedkastet til 35-50km dyp og trolig overlagt Galdskogendekket fra 
vest ved reaktivering av de gotiske skjærsonene. 
Iddefjordterrenget er så tolket til å ha steget opp igjen, i et 
kompresjonsregime – mekanisme for dette er diskutert i Hynes 
and Eaton (1999). Det er tolket til å være en sammenheng mellom 
at Vardefjell skjærsonen ble aktivert under siste halvdel av 
kollisjonen og Østfold-Marstrand skjærsonens skrå bevegelse 
(sinisteral) 

(Forsetter på neste side) 
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3 Falkenbergfasen 980 – 970 Ma 
Fasen markerer at kollisjonen propagerte et steg videre inn over 
det østresegmentet som utsettes for eklogitt-facies. Bevegelsen 
foregikk hovedsakelig mot SØ langs MZ og Göta-Älv  skjærsonene, 
og trolig Østfold-Marstrand. 
 
4 Dalanefasen 970 – 900 Ma 
Fasen markerer fjellkjedekollaps, ekstensjon og avkjølning. Den 
eklogittiserte skropen i østresegment ble raskt hevet og dannet et 
metamorft kjernekompleks. Prosessen innebærer at den nedre 
tyngste delen av dypsubdusert skorpe bryter av (slab-break-off) 
(se figur 4.1.3) og reversering av bevegelsen langs tilknyttede 
forkastninger. MZ viser liten grad av ekstensjon, den ser ut til å 
være tatt opp langs PZ. 
 
I østlandsområdene markerer størkningen av Flå og Bohus 
granittene slutten på den svekonorvegiske kollapsen 910 Ma. 
 
 
 
 
 
 
Neoproterozoikum  
Globalt var muligens alle landmassene på kloden av samlet i superkontinentet Rodinia på den 
sørlige halvkulen  for 900 Ma (Li, Bogdanova et al. 2008).  
 
Hedmarksbassenget 
I østlandsområdet finnes det i Hedmarksbassenget spor av at Rodinia splittet – kontinentene 
Baltika og Laruentia ble dannet og skilt av Iapetushavet (figur xx)  (Nystuen, Andresen et al. 
2008). 
 
Hedmarksbassenget dekker områdene N-NØ fra Gjøvik til Osen, men er ikke stedgent. 
Utviklingen av området er tolket i Nystuen (1987). Her blir bassenget er tolket til å ha vært et 
kontinentaltriftbasseng nær opprinnelig nært randsonen av Baltika som senere, under 
kaledonskfjellkjededannelsen, ble transportert omtrent 230km mot SV til dagens posisjon. 
Riftdannelsen ble initiert av skorpestrekning omtrentlig ved 750 Ma. De innledende 
avsetningene er dominert vekslende finkornet organiskrike lag og tudbidittsandsteiner i øst 
(Bøttum Fm.) og grus-grovkornet-sand på elvelsletter i vest (Rendals Fm.). Bassenget ble 
gradvis fylt opp som følge av avtagende strekning og under en transgresjon ble det avsett 
kalkbergarter både i øst og vest omtrentlig 650 Ma (Biri Fm.). En erosjonsdiskornans skiller så 
disse tidligere avsetningene fra Moelvtilitten – som er korrelert til varangeristiden. Oppå 
tillitten er det avsatt og sandstein som er tolket til å representere termisk innsynkning av 
riftbassenget 550Ma (Vargås Fm.). Avsluttende er slam- og kalkstein tolket til å representere 
transgresjon som følge havbunnsspredning knyttet til åpningen av Iapetushavet 541 Ma 
(Alunskifer).  

Figur4.2. 2 
Prinsippskisse for historien til den svekonorvegiske 
fjellkjededannelsen(Bingen, Nordgulen et al. 2008) 
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Figur 4.2.3 (Ramberg, Solli et al. 2008) 

 
 
 
Paleozoikum (541 – 252Ma) Kontinentalhylle, forland og rift 
 
Kambrium – Silur  
Grunnfjellet ble gjennom neoproterozoikum erodert flatt – det subkambriske peneplanet. Da 
Iapetushavet ble åpnet trengte havet langt inn over de lavtliggende områdene. I Ramberg, 
Solli et al. (2008) beskrives tidsepoken.  
 
Parautoktone avsetninger fra periodene er i dag bevart i de nedforkastede grabenene i 
osloriften. Avsetningene forteller at østlandsområdene var lokalisert grunnmarint i et 
tektonisk stabilt område nær ekvator. Gjennom kambrium og ordovicium blir det avsatt kalk 
og slam. Kalk avsettes i perioder med havdyp < 50m og god havgjennomstrømning, mens slam 
avsettes i perioder med høyere havnivå og lav oksygentilgang grunnet dårlig 
havgjennomstrømning (figur 4.2.5 A - D). Men, inne i lagrekkene finnes det bentonitt-lag dater 
450Ma tolket til å stamme fra øybuer i Iapetushavet – som da var i ferd med å lukkes. Disse 
første avsetningene er delt inn i røyken- og oslo gruppene. 
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Figur 4.2.4 (Ramberg, Solli et al. 2008) 

 
 
Overgangen til silur markeres ved at det for første gang avsettes sand-rike lag over de kalkrike 
lagene og i midt-silur er det hyppige skiftninger mellom kalk- og slamavsetninger – alle vitner 
om økt tektonisk aktivitet og dannelsen av den kaledonske fjellkjeden i vest (figur 4.2.6 A – C). 
Disse tidlig- og midt-siluriske avsetningene er delt inn i bærums- og hole gruppene. I sen-silur 
er ikke lengre østlandsområdet lengre ett stabilt grunnhavsområde – fjellkjeden i vest har blitt 
massiv og flekser litosfæren nedover – østlandsområdet blir omgjort til et forlandsbasseng. 
Den kontinentale ringerikssandsteinen avsettes hurtig over en enorm elveslette. 
 

 
Figur 4.2.5 (Ramberg, Solli et al. 2008) 
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De nevnte gruppene utgjør hovedenhetene og er 
videre inndel i underordnede formasjoner (figur 4.2.7). 
Inndelingene er basert på avsetningsmiljø og i stor grad 
paleontologiske undersøkelser siden kalk- og 
skiferavsetningene er fossilrike. Dersom en ser 
perioden under ett er den drastiske endringen i 
avsetningsmiljø tydelig – i silur ble det i løpet av 
25millioner år avsatt sedimenter med en mektighet i 
overkant av to kilometer i motsetning til kambrium-
ordovicium da det i løpet av 100milioner år ble avsatt 
sedimenter med en mektighet på omtrentlig 600 
meter. 
 
 
 
 
 
 
Sen-silur og tidlig-Devon  
Under klimaks for den kaledoniske fjellkjededannelsen ble de kambro-siluriske avsetningene 
i østlandsområdet dyttet på og delvis overkjørt av skyvedekker – fra å være et forlandsbasseng 
gikk området inn i en ny fase som et forlands folde-og-skyvebelte. I Bruton, Gabrielsen et al. 
(2010) beskrives perioden: 
 
I Oslo-området er det et velutviklet undre-glideplan fra hvor det det skyter opp 
slittforkastninger (splay faults) som danner dupleks-strukturerer i undergrunnen og 
imbrikerte vifter i overflaten, samt et vidt spekter av foldestrukterer. Deformasjonen er ikke 
homogen – intensiteten varierer både lateralt og internt i lagrekken. Dette medfører ujevne 
deformasjonsrater som danner laterale- og vertikale ramper (figur 4.2.8). 

 
Figur 4.2.7 Strukturgeologiskprofil gjennom de kambro-siluriske avsetningene fra Blakstad til Foss (Morley 1986) 

Lateralt er den generelle strøk-trenden til de kaledonske strukturene ENE-WSW (~ 060°) og 
intensiteten til deformasjonen avtar vinkelrett på strøk-trenden mot SSØ - dette er tolket til å 
representere transportretningen. 
 
Vertikalt varierer i stor grad deformasjonen som følge av ulike mekaniske egenskapene i de 
kambro-siluriske avsetningene. På bakgrunn av det har det blitt definert fire strukturelle nivå 
 
 

Figur 4.2.6 Stratigrafisksøyle over de kambro-
siluriske avsetningene i østlandsområdet  (Bjørlykke 
2004) 
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Nivå 1: Undre-glideplan 
Gildeplanet som består av alunskifer avsatt over grunnfjellet i tidlig-midt-ordovicium. Planet 
er antatt å ha en utbredelse fra Jeløya-Skien i ytre-Oslofjord til og med Hedmarksbassenget i 
NNV – og under er grunnfjellet her er antatt å være tilnærmet upåvirket av kaledonsk 
deformasjon (thin-skinned deformation). I Ringerriks- og Askerområdet er alunskiferen 
intenst-foldet med sub-vertikale akseplan. Foldene er hyppig kuttet av reversforkastninger – 
tolket til å være fold-propagation-faults. Reversforkastningene er observert å videre kunne 
føre til utvikling av hinterland-fallende dupleks-strukturerer med indre kaotiske uharmoniske-
folder og brudd.  
 
Nivå 2: Midtre skyvesystem  
I midtre-øvre-ordoviciske avsetninger kan det observeres lange intervaller med flattliggende 
ikke-deformerte strata som stedvis kuttes av soner med intens deformasjon. 
Reversforkastningenes fall er mellom 10° til 60° og økende oppover. Dette har blitt tolket til 
å være et rampe-flate-system som springer ut av skifrene, høyere i stratigrafien enn 
Alunskiferen, eksempelvis Arnes fm. eller Elnes fm. Rampe-flate-systemene virker å være 
lokale og ikke utgjøre et regionalt gjennomsettende avløsningsplan - grunnen til det kan være 
at størsteparten av bevegelsen og spenningene er tatt opp i det underliggende glideplanet 
(strain-partitioning). 
 
Nivå 3 - Nivå 4: Ringerikssandsteinen 
Det tredje nivået satt til deformasjon av tidlig-midt-siluriske avsetninger som følge av ramper 
opp i fra dypere nivå. Her kan den overliggende Ringerikssandsteinen, som er mer kompetent, 
hindre eller begrense videre vertikal propagering av reversforkastningene. Det vil gjøre at 
deformasjonen konsentreres i kalk- og slam avsetningene som er i umiddelbar nærhet til 
avsetningskontakten eller raskt dør ut i sandsteinen. Det fjerde nivået er satt til å være 
reversforkastninger som gjennomsetter hele den massive sandsteinen. Blotninger fra dette 
øverste nivået er få, strukturelt meget komplekse og dårlig bevart på grunn av det senere 
erosjonsnivået. 
 
Figur 4.2.9 viser en tolkning av utlikningen til østlandsområdet som forland under 
fjellkjededannelsen 

 
Figur 4.2.8 Model for den geologiske historien til Ringerikssandsteinen (Nystuen 2007) 
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Sen-Devon og Karbon 
Avsetninger fra denne perioden finnes kun i de devonske bassengene i den vestre 
gneisregionen, på Svalbard og i sokkelområdene. Avsetningene vitner om en rask nedbrytning 
av den kaledonske fjellkjeden og overgang til et fuktig-varmt tropisk klima. 
Østlandsområdene, som resten av landområdene, ble kraftigerodert (Ramberg, Solli et al. 
2008) 
 
 
Perm 
Etter en lengre rolig periode ble 
østlandsområdene nok en gang utsatt for 
omfattende tektoniskaktivitet gjennom 
perm. Denne gangen i form av strekning 
som fører til dannelsen av Osloriften  
 
Oslograben nedforkaster grunnfjellet 
som er dekket av de foldede kambro-
siluriske avsetningene og store volum 
magmatiske bergarter (figur 4.2.10). 
Disse magmatiske bergartene blir 
progressivt dannet gjennom perioden og 
forteller mye om riftens karakter og 
utvikling. 
 
Et sammendrag der riftevolusjonen deles 
i seks-steg basert på smelteutviklingen og 
propagerer nordover gjennom er gitt  i 
Larsen, Olaussen et al. (2008) 
 
Osloriften er tolket til å ha blitt indusert 
av delvis skrå dekstral-bevegelse langs 
Sorgenfrei-Tronqist Sonen som NV-SØ 
skjærer gjennom Vest-Europa – i nord 
mellom Skåne og Fyn. Bevegelsen langs 
sonen ble trolig aktivert som følge av den 
variskiske fjellkjededannelsen sent i 
karbon omtrent 305Ma. Hvor vidt 
riftdannelsen i Oslo er påvirket av 
varmefelt har vært et omdiskutert tema, 
men i Torsvik, Smethurst et al. (2008) 
argumenteres det for at varmefelt har 
vært en betydelig faktor. 
 
 
Osloriften består av fire halvgrabener med alternerende polaritet og tilhørende 
akkomodasjonssoner. Fra sør til nord er disse; Skagerakgraben, Vestfoldgraben, 
Akershusgraben og Rendalengraben. Dette gir riften en lengde på omtrent 500km 

Figur 4.2.9 Geologiskkart over Olsograben som består av 
Vestfoldgraben og Akershusgraben  (Larsen, Olaussen et al. 2008) 
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Steg 1: Proto-rift 
Det første tegnet til rifting i Oslograben finnes kun sør for Oslo og er sen-karbon avsetningene 
i Asker gruppen – avsatt flatt over de foldede og eroderte kambro-siluriske avsetningene. 
Asker gruppen består av tre formasjoner; Kolsås fm, Tanum fm og Skaugum fm. Hvorav, de to 
første tilhører steg 1. 
 
Kolsåsformasjonen er opptil 30meter mektig og består hovedsakelig av rød slam- og sandstein, 
og mindre utbredte konglomerater, kalkstein og evaporitter. Ut ifra dette har 
avsetningsmiljøet blitt tolket til å være en veksling mellom lavenergi-elveslette og grunne 
innsjøer, der evaporittene vitner om et varmt klima. 
 
Tanumformasjonen er opptil 20meter mektig og består hovedsakelig av et særegent  
kvarts-konglomerat i veksling med grovkornede sandstein, og mindre utbredte finkornede 
sandstein, kalkstein og organisk-rike slamstein. Ut ifra dette har avsetningsmiljøet blitt tolket 
til å være høyenergi-elveslette og elvedelta. 
 
Samtidig med innsynkningen er det større deler av oslo-sområdet datert en gruppe  
sill-intrusjoner med en hovedsakelig syenittisk sammensetning 308-305Ma. Disse vitner om 
at smelte fra dypet er i ferd å trenge opp gjennom litosfæren. 
 
Steg 2: Initial-rift 
Dette steget er satt til starten av den følgende omfattende vulkanske aktiviteten i riften – som 
nå begynte i de sørlige områdene av Vestfoldgraben og førte til avsetning av en vulkaniklastisk 
massestrøm, Skaugum fm, lenger nord. De vulkanske bergartene som avsettes i dette steget 
er alle basaltiske, men viser stor variasjon i sammensetning – alt fra feltspatoid-bærende til 
kvarts-mettede varianter. Kartlegging har gitt en inndeling i to provinser – lengst sør 
Brunlanes-Skien og sentralt Jeløya-Holmestand. Smeltene strømmer ut fra lange N-S 
orienterte sprekker og danner lavrelieff spaltevulkaner. Dateringer har gitt en alder på 300Ma 
for de tidligste strømmene i provinsene 
 
Brunlanes-Skien-provinsen består av mange tynne (5 - 0,5m) lavastrømmer som tilsammen 
har en mektighet på omlag 800meter. Basaltene er feltspatoid bærende, silika-undermettede, 
som kan tolkes til at smeltens kilde var dypt i mantelen (primitiv mantel) – altså 
tilstedeværelse av et varmefelt. Jeløya-Drammen-provinsen består av noe tykkere (10m) 
lavastrømmer som samlet har størst mektighet i øst, ved Jeløya, på omlag 1500meter som så 
avtar mot vest til omlag 100meter i sentrale deler av Vestfold. Basaltene i provinsen er alkaline 
med fenokrystaller av olivin, klinopyroksen og plagioklasfeltspat – smelten har hatt opphold i 
magmakamre der smelten har differensiert 
 
Nord for basaltprovinsene finner en Skaugumformasjonen som er overlagt av Kolsåsbasalten. 
Skaugumformasjonen er opptil 30meter mektig og består utelukkende av fragmenter fra 
basaltprovinsene. Kornsammensetningen varierer fra velsortert sand til grovere konglomerat 
og brekksje. Sekvenser hvor avsetningene er reversgradert (oppover grovere korn) indikerer 
avsetning i form av massestrømmer. Hele systemet er tolket til å representere en alluvial vifte 
hvor materiale ble transportert nordover. Utbredelsen virker å ha vært begrenset til Lier-Asker 
området. 
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Kolsåsbasalten (B1) har en særegen kvarts-tholeittisk sammensetning og dekker sentrale deler 
av Oslo-området med mektighet mellom 5-20meter. Den er tolket til å ha blitt avsatt under et 
massivt sammenhengende utbrudd over realtivt flattliggende sedimenter i Askergruppen og 
datert 291±8Ma. 
 
Steg 3: Rift klimaks  
Steget markerer en endring i smeltenes sammensetning fra hovedsakelig basalt til 
rombeporfyr (RP) og økning i vulkanskaktivitet. 
 
Rombeporfyrene har generelt intermediærsammensetning () og den særegne teksturen 
bestående av en finkornet grunnmasse og fenokrystaller av feltspat. Fenokrystallene er i 
størrelsesorden cm-skala, sonerte (kalsiumrik kjerne og kaliumrik ytterkant) og opptar mellom 
5-30 % av bergartsvolumet. Ut ifra den relativt silika-rike sammensetningen vil en forvente 
seigtflytende viskøs smelte, men det virker ikke å være tilfelle. RP-strømmene kom til 
overflaten via få og store N-S-orienterte tverrganger hvorfra de sammenhengende dekker 
større områder uten at det er knyttet til noen utbredt dannelse av pyroklastisk material. 
Forklaringen er at temperaturen (1100°C) og innholdet av oppløste stoffer i volatiler var høye 
– som i modelleringer resulterer viskositet tilnærmet lik basalt. 
 
I dag finnes større ansamlinger av RP-bergartene bevart i tre områder; Vestfoldlavaplatå, 
Krokskogenlavaplatå og i Brumunddal. Vestfoldlavaplatå er størst og dekker et areal >1000. 
Platået er 3km mektig og RP-ene er beregnet til å utgjøre omlag 75%. Det er registret rundt 
50 ulike RP-strømmer som ble avsatt over periode på 10millioner år. Krokskogenlavaplatå er 
mindre og dekker et areal på 400. Det er omlag 900meter mektig og registrert 20 RP-strømmer 
som ble avsatt over en periode på 14millioner år. Nord i Brumunddal er det registret fire 
strømmer som ble avsatt på et mye senere tidspunkt. 
 
Innad i RP-strømmene virker det å være en trend at de tidlige RP-utbruddene var større enn 
de senere. De første utbruddene er trodd å ha sammenhengende dekket områder på  
10 000 med mektigheter over 100meter – dette gir omtrentlig et volum på 1000. 
 
Det er bevart sedimenter fra dette utviklingssteget. Mellom RP-strømmene finnes det 
velsorterte finkornede eolisk avsetninger og slam fra små tjern (pytter). Disse har begrenset 
utbredelse knyttet til mindre ujevnheter på RP-overflatene. En større lokal intra-RP-enhet ved 
Stensfjorden er Migardstjern-konglomeratet som er tolket til være en alluvialvifte.  
Over RP-strømmene er det kartlagt to store sedimentære enheter. I sør, et over 1km mektig 
rombeporfyr-konglomerat i sentrale deler av oslo-området som grenser opp mot 
Oslofjordforkastningen. I nord, den 800meter mektige Brumunddal fm. med eoliske, - fluviale, 
- og flomslette avsetningsmiljø. Denne viser tydelig syn-rift avsetning der de nedre lagene 
faller 60°SE, mens de øve lagene har et slakere fall. 
 
Steget avslutter med størkningen av store larvikitt-batolittene i sør. 
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Steg 4: Moden rift 
Steget er knyttet til en avtagende intensitet på RP-utbrudd, mens det langs prominente  
N-S-orienterte riftstrukturer ble utviklet basaltiske sentralvulkaner med alkalin 
sammensetning. Smelten i sentralvulkanene begynte så en modningsprosess – fraksjonell 
utkrystallisering av mafiskemineraler etterlater en restsmelte med felsisk sammensetning.  
Slik smelte er meget viskøs på grunn av høyt innhold av kjede-dannende silika og bygger opp 
stratovulkaner. Disse vulkanene er trodd å ha hatt en diameter på 36km og 1-1,5km høyde 
over riftgulvet. Overfalteutrykket av denne modningsprosessen kulminerer i kraftige 
eksplosjoner der stratovulkanene kollapser på grunn av trykket som bygges opp under de 
svært viskøse smeltene. Etter denne typen eksplosjoner etterlates det kun et krater – en 
kaldera. 
 
Ignimbritter (pimpsteins-strømavsetninger) over RP-strømmene i indre-Vestfold er datert 288 
og 285Ma er tolket til å være rester av slike kalderadannende eksplosjoner. I 
Krokskogenlavaplatå er den øverste RP-strømmen dater 276Ma og det er ikke observert 
underliggende ignimbritter. Dette tyder på at prosessene igjen startet i sør.  
 
Lagdelte gabbrokropper sentralt i Oslofjorden og en større i Hadeland representerer mindre 
smeltekamre som størknet nær overflaten. Steget avslutter 266Ma med størkningen av 
Drammen- og Finnemarka granittiske batolitter. 
 

 
Figur 4.2.10 Den vulkanske aktiviteten i Osloriften pre-kaldera dannelse 305–270Ma  (Ramberg, Solli et al. 2008) 
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Steg 5: Magmatisk etterspill 
Batolitter i indre-Vestfold, Nordmarka og Hurdal 265 – 255 Ma. Sammensetningen deres er 
alkaliske syenitter til -granitter. Intruderer, og ødelegger stedvis strukturene i lavaplatåene, 
kalderaene og de tidligere batolittene.  
Steg 6: Riften terminerer 
Den magmatiske utviklingen avsluttes med plasseringen av granittiske intrusjoner ved Tryvann 
og Hurdal 250 – 245 Ma 
 
Ro (1989) mener riften terminerer i sterkere grunnfjell – da ble smeltekamrene avkjølt og 
styrken til litosfæren tiltok. Dette førte til skift i spenningen som propagerte videre NV- langs 
Sorgenfrei-Tronqist som i kesozoikum resulterte i åpningen av atlanterhavet. 
 
Mesozoikum og Kenozoikum (252Ma – nåtid) Landhevning og erosjon 
Riftutviklingen videre etter at de magmatiske prosessene stoppet opp, som trolig innebar en 
form for innsynkning av området, er usikker. Dette skyldes i hovedsak at området har blitt 
kraftig erodert og ingen avsetninger fra området eldre enn siste istid er bevart på land.  
 
Estimater for hvor mye riftstrukturen har blitt hevet og følgende erodert varierer. Rohrman, 
van der Beek et al. (1994) anslår 3-4km. 
 
Varmt klima og gradvis fuktigere klima gjennom mesozoikum førte til effektiv og dyp 
forvitring. Innsynkningen i av Nordsjøland (pre-atlanter) kan ha ført til erosjon av områdene 
rundt 
 
Riis (1996) har tolket kenozoisk landhevning av Norge, men sikter ikke spesifikt til riftområdet. 
To paleoflater defineres; et mesozoisk peneplan som i dag trekkes mellom høye-flate 
fjelltopper med dypeforvitrede blokkfelt og en paleocen-eocen erosjonsflate gjenkjent ved 
fossiler i dypforvitrede sprekker. Differansene mellom disse planene antas så å være 
landhevning knyttet til tidsrommene som skiller dem (figur 4.2.12 og 4.2.13). 
 

    
Figur 4.2.11 Elstimert landhevning i sen-kritt og tidlig paleocen. Figur 4.2.12 Estimert sen-pliocen og kvartær landhevning 
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Landhevningen i paleocen knyttes i Sør-Norge til åpningen av Atlanterhavet og utgjør omlag 
200meter i Oslo-området. Landhevningen i sen-pliocen og kvartær knyttes til breer. Spesielt 
siste 0.9Ma har de store stadialene dominert og breene nådd ut til eggakanten – da ble 
materiale avsatt utenfor kontinentet som effektivt ble avlastet. 
Det siste omfattende landskapsformende prosessen var 
tilbaketrekningen av isen under siste istid. Vorren (1977) 
dokumenterte at breene i østlandsområdene drenerte 
inn mot og ut oslofjorden. Lokalkartlegging viser at 
bevegelsesretningen var SØ over Krokskogenplatået 
(Nordahl-Olsen 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2.13  
Bevegelsesretning til innlandsisen 

under siste istid  (Vorren 1977) 
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5. Metode 
 
Kart 
 
Digital terrengmodell (DTM) 
Modellene er tredimensjonale digitale representasjoner 
av jordoverflaten. Data til regionale undersøkelser 
samles inn fra luftbårne fartøy eller skip – enten ved bruk 
av fotogrametri eller radarinterferometri for 
landområder og multistråle-ekkolodd for havbunn (NGU 
2015) (Mareano 2017).  
 
Rådataene definerer punkter på jordoverflaten som 
tilleggenes X,- Y- og Z koordinater. Gjennom prosessering 
blir områdene mellom punktene interpolert til å utgjøre 
en fullstendig overfalte (figur 5.1)(Redweik and Xu 2013).  
 
Radarinterferometri er godt egnet i områder med mye 
vegetasjon. Dette er fordi de reflekterte signalene vil ha 
flere signaturerer – en første ankomst, andre ankomst og 
så videre – hvor terrengflaten vil være den siste. Det 
muliggjør å sortere bort vegetasjon. Dette er forskjellen 
på en digital overflatemodell (DSM) og en digital 
terrengmodell (DTM) (figur 5.2) (Redweik and Xu 2013). 
 
 
Kombinert DTM og berggrunnskart 
ArcGIS-programvare muliggjør å kombinere kartlag – i oppgaven har det blitt hentet 
terrengmodeller fra høydedata.no og berggrunnskart fra NGU.no, som så er overlagt 
hverandre (figur 5.3).  
 

 
Figur 5.3 Eksempel på kombinasjon av DTM og berggrunnskart fra Sandvika-området. 

Figur 5.1 Dataprosessering fra punker til 
overfalte (Redweik and Xu 2013) 

Figur 5.2 Skille mellom DTM og DSM (Singh 
2016) 



 76 

Kartanalyser 
Kartene åpner for mange typer analyser – i denne oppgaven er de brukt til å undersøke 
fremtredende lineamenter og bergartsenheter. Basert på følgende 
 
1. Superposisjon kan bergartsenheter relativt dateres (figur 5.4: 1og3) 
2. Avsettende-krysskjæring kan lineamenters og bergartsenheters dannelse relativt dateres  
3. Hvilke bergartsenheter som lineamentene krysser relativt datere siste aktivitet  

(figur5.4: 2og4) 
 
Prinsippene for relativ datering er yngre bergarter ligger over eldre (superposisjon) og yngre 
elementer skjærer og/eller forstyrrer eldre (avsettende-kryssende kontakter) (Lutgens 2006) 
 

 
Figur 5.4 Relativ datering. Elementenes alder i nummeret fra 1 (eldst) til 4 (yngst) (Vemund Køber) 

 
4. Forhold til topografi kan bergartsenheters og lineamentenes fall-vinkel estimeres (fig.5.5) 
5. Topografi kan gi utgående bergartsenheter i skråninger der mektighet kan estimeres  
 

 
Figur 5.5 Forhold mellom bergartsenheters/lineamenters hellning og topografi (Ragan 2009). 

Sub-horionstale elementer følger topografi og sub-vertikale elementer skjærer topografi(V-Regler) 
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Geometri spiller inn på kartobservasjoner, så vell som feltfeltobservasjoner. Dersom 
bergartsenhetene eller blotningene ikke er orientert eksakt horisontalt eller vertikalt, vil en 
observere tilsynelatende fall og mektighet (figur 5.6 og 5.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Orienteringen og utbredelse kan lineamentene deles inn i populasjoner  
7. Tydelige bergartsgrenser i nærhet av lineamenter kan brukes til å estimere vertikal-

forflytning på tvers av lineamentene (figur 5.8) 
 

 
Figur 5.8 DTM med 1m-oppløsning gjør det mulig å gjenkjenne fremtredende landskapsformer, ned til enkelt RP-stømmer. 
Skrenten langs Krokskogenlavaplatå er meget fremtredende med blotninger av B1-enheten. Ved å legge berggrunskart over 
DTM kan en finne gode blotninger og hente ut presis høydedata til punktene hvor det er gode blotninger. Eksempelet er fra 
Slåttebråten i Asker 

Figur 5.6 Målt mektighet og sann mektighet (Ragan 
2009) 
Målt mektighet vil alltid være større enn sann mektighet 

Figur 5.7 a) Sant fall, og  b) Tilsynelatende fall (Ragan 2009) 
Tilsynelatende fall vil alltid være mindre enn sant-fall 
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Usikkerhet i kartanalysene 
- DTM-filene er ikke den virkelig overfalten – den er interpolert.  
- Ved bruk av radarinterferometri vil signalene kunne forstyrres ved at radarpulsene 

«fanges» mellom vegetasjonen og terrengflaten som fører til ekkosignaturerer - 
algoritmene er satt til å sortere bort slike  

- Ved bruke av multistråle-ekkolodd vil urolig hav kunne forstyrre signalene  
- Grensene i berggrunnskartene er ikke helt nøyaktige som følge av at bergartsenhetene 

legges inn som polygoner i kartbildet (figur 5.9) 
 

 
Figur 5.9 Bergartsgrensene er stedvis nøyaktige der de er blottet og registert, men mellom blotningene er grensene trukket 
som linjer. Eksempel fra lavaskrent ved Dronningveien, Sundvollen. Dårlig fremkommelighet, utrast materiale og vegetasjon 
gjør kartleggingen utfordrende. 

Boringer 
I forbindelse med grunnundersøkelsene til FRE16 er gjennomført to typer av boringer: 
1) Kjerneboringer  

Ved kjerneboring tar fysiske bergmasse opp under boring for at de kan logges manuelt. 
Kjerneprøvene ikke-orientert, det er altså ikke mulig å gjenførte bruddenes eksakte 
orientering fra kjerne til fast berg. Parameterne som er kartlagt under loggingen er etter 
q-systemet (RQD, bruddfrekvens, Jn, Jr, Ja) og bergartsgrenser.  
Q-verdier se Vedlegg 2. Eksempel logging se Vedlegg 4. 

 
2) Brønnboringer  

Ved brønnboring tas ikke bergmassen vare på for å 
logges manuelt – det senkes i sted ned kamera i 
brønnen. Denne formen for teleview-logging gir 
orienterte brudd 
 
Fall og orientering til bruddene beregnes ut ifra  360°-
bildene som tas nedover brønnene etter et prinsipp 
som likner V-reglene i kartanalysene. Gitt at 
borebrønnen er vertikal vil horisontale- og vertikale 
sprekker være rette linjer på tvers av bildet, mens 
sprekker med annet fall vil fremstå som sinusformede 
kurver. Ofte fremstilles bruddene grafisk i 
«rompetroll-diagrammer». I disse plottene indikerer 
punktenes høyre-venstre-posisjon fall og halene 
fallretning (NGU 2015)(figur 5.10). Figur 5.10 Eksempel på televiewlogg (NGU 2015) 
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For dataen som er brukt i oppgaven er registreringen av brudd fra teleview-data manuelt 
gjennomført av Rambøll Danmark, mens bergartsgrenser er kartlagt personlig (figur 5.11) 

 
Figur 5.11 Teleview-logg fra H01ved Skui. Bergartsgrensene kan registreres visuelt, og dobbeltsjekkes mot geofysikk – i 
dette tilfellet utnyttes basaltens magnetiske susceptibilitet. 

Registrerte brudds orientering er hentet ut, gruppert etter bergart og fremvist i stereoplott. 
 
Boremetoden som anvendes til kjerneboringer er rotasjonsboring: 
Borekroen sitter fremst på borestrengen og roteres samtidig som det 
påføres en nedpressingskraft. Vann pumpes hele tiden ned for å 
hindre varmgang og støtte borestrengen (figur 5.12)(Nilsen 2016). 
 
Styring av boremaskinen tilpasses bergmassen og boredata skal 
kontinuerlig logges for å kvalitetssikre boringene. Samtidig utgjør 
dataene et nyttig datasett som kan gir gode indikasjoner omkring 
forholdene i berggrunnen. Figur 5.12 Prinsippskisse for 

boring (Statensvegvesen 2014) 
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Usikkerheter ved boringer: 
- Avvik fra planlagt boreløp  
Boreavvik kan forekomme som følge av strukturerer i 
berggrunnen og som en følge av at borekronen 
roterer. Spesielt gjennomsettende foliasjonsplan eller 
folding kan gjøre at borekronen skjærer lettere 
gjennom eller får bedre «tak» i enkelte retninger 
(figur 5.13)(Nilsen 2016). Rotasjonen til borekronen 
gjør at boreløpet ofte er spiral-formet fremfor å 
propagere rettlinjet (etter samtale med 
boreopperatør fra GeoDriliing AS). For å kontrollere 
avvikene har det i alle kjerneboringer og borebrønner 
tilknyttet FRE16 blitt gjennomført avviksmålinger.  
 
- Kjernetap 
Hvis berget er meget kunst og/eller dårlig konsolidert kan det bli vasket bort under boring. 
Dette medfører at man ikke får opp kjerne, men er uansett en indikasjon på dårlig bergmasse. 
 
- Brønnkollaps og treg fremdrift 
Dersom boreløpet går gjennom partier med ustabil bergmasse kan det skje utrusninger. Dette 
kan hindre videre fremdrift og gjennomføring av avviksmålinger. 
 
- Uklare teleview-bilder 
Som følge av partikler som holdes suspendert i vannet kan bildene blir uklare – dette skyldes 
gjerne grunnvannsstrømninger. Da kan en løsning være å anvende andre instrumenter som 
registrerer geofysiskeparametere – eks. seismiskhastighet og/eller magnetisksusceptibilitet. 
 
- Usikkerhet i bergartsbestemmelse 
Bergartene er ikke homogene og alle bergartsgrenser like tydelige. Typeeksempler på tolkede 
enheter vises i figur 5.14 og mindre utbredte enheter vises i figur 5.15 
 
- Usikkerhet om bruddene er naturlige eller resultat av boring 
Dette kan ofte skilles ved at boreinduserte brudd er markert av boreoperatører og/eller har 
helt ferske bruddflater  
 
- Utvasking av ukonsolidert finstoff 
Vannet som pumpes ned for å avkjøle borekronen kan spyle bort finkornet materiale 
 
- WellCADs evne til å identifise brudd 
Ikke alle brudd er åpne eller har tydelig sprekkefyll – brudd blir da mindre synlig på bilder.  
 
Kart over borepunkter vises i figur 5.16  
Boringene som er brukt i oppgaven er utført av GeoDrilling AS avd. Namsos.  

Figur 5.13 Boreavvik som følge av foliasjon (Nilsen 
2016) 
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Figur 5.14 Typeeksempler på tolkede bergartsenheter 
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Figur 5.15 Mindre utbredte varianter av bergartsenheter og mindre utbredt bergartsenheter 
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Figur 5.16 Oversikt for boringer. Kjerneboringer (rød), brønnboringer (blå), kjerneboringer som også er teleview-logget 
(grønn) 
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Petrel2018 – Presentasjon av boredata 
Kjernelogger med bergartsgrenser er i oppgaven grafisk fremstilt i programvaren Petrel2018. 
For hver boring er det lagt inn: 
- Ansett: koordinater og høyde over hav for overflate-borepunkt (kelly bushing) 
- Avviksmålinger (boreløp) 
- Bergartstopper (well tops) 
 
Den vertikale aksen til de endelige profilene som brukes i oppgaven er true-vertical-depth 
(TVD). Det vil si at loggene ikke fremviser det ekte boreløpet – heller et hypotetisk boreløp 
som går rett nedover fra ansettet. Dette gjøres fremheve hvordan bergartstoppene er 
posisjonsert i forhold til hverandre i profilene. 
 
En utfordring gjennom arbeidet var at målinger fra byggprosjekt referer til det mer presise: 
Koordinatsystem EUREF89 med NTM-sone10 og Nn200 som høyde system – som ikke finnes i 
Petrel2018 og dermed medførte en hel del konverteringer over til EUREF89 UTM32. Følgende:  
 
NB! På grunn av at filformat til avviksmålinger fra borebrønnene og programvaren Petrel2018 
ikke er kompatible eller mulig å konvertere er ikke borebrønnene i denne oppgaven korrigert 
etter avviksmålinger. Men, alle borebrønner er boret loddrett og manuell avlesning viste 
største dybdeavvik i underkant av 0,5meter. Dette anser jeg som neglisjerbart i en regional 
skala. For klarhetsskyld, dette gjelder ikke kjerneboringene. 
 
Feltarbeid 
Tradisjonell kartlegging av lokaliteter ved strøk og fall ble gjennomført ved bruk av  
Fieldmove-app på Apple iPad. Reultatene fremstilles i stereonett og rosediagram. 
 
Bilder dokumenter: bergarter, bergartsgrenser og flere tilsynelatende ikke-typiske enheter.  
 
Det er svært utfordrende å finne gode og representative lokaliteter siden få blotninger godt 
eksponert. Dette skyldes blant annet utbredt overdekning, både vegetasjon og løsmasser, 
bratte skrenter med løse blokker og utfordrende stratigrafi. 
 
 
Mekanisketester 
Bergartsmateriale har blitt testet for styrke og nedslitning gjennom: 
- Enakset trykkfasthet 
- Punklasttest 
- Flisighetstest 
- Los Angeles test 
- Micro duval test 
 
For testbeskrivelser (Statensvegvesen 2016) 
Resultatene fra testene er vis i Vedlegg 5 
 
 
 
 



 85 

6. Resultater 
 
Kart: 
B1-høyde over hav 
Kolsåsbasalten (B1) kan følges rundt 
lavaplatået langs Stensfjorden og 
Tyrifjorden, og gjennom Lier, Asker og 
Bærum.  
 
Geomorfologisk er B1 stedvis enkel å 
gjenkjenne på grunn ved at den 
underliggende Asker gruppen i all 
hovedsak utgjør en rasskrent og  
RP-enhetens strømmer er mer ujevne. 
 
Figur 6.1 viser målingene for det 
nordlige området fra Sundvollen mot 
langs platået til Sollihøgda. 
 
Figr 6.2 viser målingene for det sørlige 
området langs platået fra Skylling til 
Kolsås. 
 
B1 er ikke blottet langs Tyrifjorden 
mellom Sollihøgda og Skylling – her er 
den under vannskorpen (63moh). 
 
 
I begge områdene er enheten største 
høyde >400moh og minste høyde 
<100moh. 
 
Der det forkommer skarpe 
høydeendringer i umiddelbar nærhet 
til lineamenter tolkes endringen til å 
være vertikalt sprang til skjærbrudd. 
Der høydeendring forkommer innenfor 
områder avgrenset av lineamenter 
tolkes endringen til å representere et 
maksimalt-fall til roterte blokker - 
maksimalt fordi mindre, primært 
normal, forkastninger også kan 
forårsake endinger i høydenivå. 

Figur 6.1 Høyde for B1 
mellom Sundvollen og 

Sollihøgda 
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Figur 6.2 Høyde for B1 i sørlige områder fra Skylling til Kolsås. 

Andre kartlagte bergartsgrenser: 
 
Figur 6.3 fra Sørkedalen (Oslo) viser RP12 på omlag 200moh som på tvers av et lineament 
møtes av Bærumsgruppen (kambium-silur) på omlag 400moh.  
 
Begge gruppene er omgitt 
av kalderaer, men grenser 
til flere ulike bergartstyper 
og dekker områder på 
henholdsvis 12,4km' og 
2,8km'. Videre nord mot 
Nannestad (Akershus) kan 
det spores kalkbergarter 
på samme høydenivå langs 
den østlige ytterkanten av 
de rift-relaterte 
vulkanskebergartene, 
eksempelvis ved Movatn-
området. Følgende er 
enheten trolig ikke intra-
vulkanske-megaklaster.  
  Figur 6.3 Høydemålinger knyttet til RP12 i vest og Bærumsgruppen i øst 
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Figur 6.4 fra Krokkleiva viser en graben-struktur representert av RP8 i dagen som krysser 
Krokkleiva-Kjaglidalen-lineamentet (KKL) 
 
Figur 6.5 fra Kjaglidalen viser basalt (B2) som steger opp omlagt 200meter vertikalt fra KKL 
langs NNV-SSØ orienterte lineamenter. B2 er kartlagt over sentrale områder av lavaplatået 
(minimum 55km') og anses derfor som en rimelig nøyaktig indikator for sprang i dette lokale 
området.  
 

 
Figur 6.4 Piler indikerer RP8-graben som grenser til 
stratigrafisk lavere RP-enheter (RP3-RP4 og RP5) 

 
 
 
Lineamenter 
 
Figur 6.6 viser resultatene av lineamentanalyse over østlige deler av lavaplatået. I de tre 
nordlige områdene er det dominerende N-S orienterte lineamenter. I det midtre partiet ved 
Sollihøgda er Ø-V orientering den dominerende. I det sørlige området er det en NNØ-SSV 
orienteringen som dominerer 
 
Figur 6.7 viser Ø-V orienterte lineamenter som skjærer gjennom alle stratigrafiske enheter, 
inkludert kalderaer. 
 
Figur 6.8 viser de eneste observerte muligens avsettende-krysskjærende lineamenter – der 
NNØ-SSV orientert lineament skjærer henholdsvis ØNØ-VSV orientert lineament ved 
Jongsmyr (Vestmarka) og N-S orientert lineament ved Kongensutsikt (Krokskogen). 
 
 
 

Figur 6.5 Høydemålinger gjort på oversiden av B2 ved Kjagglidalen 
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Figur 4.6 Linemaentanalyse med fagekodede områder tilhører lik-fagede rosediagram 

 
Figur 6.5 Ø-V orienterte lineamenter som dominerer overflaten i det midtre skjærer kalderastrukturer. 
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Figur 6.6 Mulig avsettende-krysskuttende linamenter ved henholdsvis Jongsmyr (venstre) og Kongensutsikt (høyre) 

Andre lineamenter 
 
Figur 6.9 følger det tolkede Krokkleiva-Kjagglidalen-lineamentet- som ikke er observert å 
fortsette nordover fra Sundvollen. Ut i Oslofjorden ser det ut til å splittes (splay) eller avløses 
mot flere mindre lineament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 6.7 Krokkleiva-Kjagglidalen-linemantet reginalskala. 
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Figur 6.10 viser et mer detaljert bilde av KKL mellom Sundvollen og Brenna. Stiplede linjer er 
lineamenter som ser ut til å sammenfalle med små endringer i strøkretningen til KKL 
 

 
Figur 6.8 Krokkleiva-Kjagglidalen-linamentet lokal-skala.  
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Figur 6.11 viser søndre ende av Randsfjorden 
- I øvre-venstre billedkant den svekonorveigiske Ørje-skjærsonen (grønn-heltrukket) og 

Randsfjorden-Hunnselv forkastningen som avgrenser Askershusgraben (rød-heltrukket).  
- I nedre-midtre billedkant NV-SØ oriententerte lineamenter (rød-stiplet) som kan følges 

til blant annet Sørkedalen 
 

 
Figur 6.9 Markante NV-SØ orienterte linamenter ut i fra Randsfjorden. 

 
 
 
 
 
Figur 6.12 viser orienteringen til kartlagte 
ganger fra 1:50 000 berggrunnskart over 
det østlige lavaplatået (samme område 
som lineamentanalysen er utført for). Det 
er to dominerende grupper – en er  
N-S orientert og en er NNØ-SSV orientert 
 
  

Figur 6.10 Orienteringen til ganger kalrtlagt over det østlige 
området av Krokskogenlavaplatået 
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Boringer 
Figur 6.13 viser eksempler på utført kjernelogging over «et dårlig» og «et bra» bergmasseparti 
fra borekjerne K03. Loggen viser tillagte verdier for RQD, bruddfrekvens, bruddsett (Jn), 
bruddruhet (Jr) og bruddtilstand (Ja), samt bergartsbestemmelse, vanntapsmålinger 
(liter/min) og beskrivende merknader. 

 
Figur 6.11 Utdrag fra kjernelogg og tilhørende kjernepartier («dårlig» og «bra») 
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Figur 6.14 viser partier med god bergmassekvalitet gjennom de mest utbredt litologiene - 
unntaket er Kolsås formasjonen som brytes med håndkraft. 

 
Figur 6.12 Lite deformerte type-eksempler på de mest utbredte litologiene fra kjerneboringer. 

Figur 6.15 viser knusningssoner av de samme litologiene registret i K03. 
- RP-knusningssonene 

Hovedsakelig grove kantete fragmenter og varierende innhold av finstoff/leire 
- Basalt 

Hovedsakelig fragmenter med plane omvandlede (bla. talk) bruddflater  
- Asker gruppen 

Omvandles til en grålig plastisk masse hvor det ikke er mulig å gjenkjenne underordnete 
formasjoner. Parameterne som brukes i tradisjonell kjernelogging er mindre godt egnet til 
å beskrive egenskapene til denne typen plastisk bergmasse. 

 

 
Figur 6.13 Knusningssoner gjennom de mest utbredte litologiene 
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Figur 6.16 viser typisk kontakter til vulkanske bergarter som er gjenstand for høyere grad av 
oppsprekking – forårsaket av høyt volum av porerom og hurtig avkjøling. Fenokrystallene i  
RP-strømmene kan virke å tilegnes en preferert orientering i ytterkantene av strømmene. 
A) Kontakt mellom RP11 mot sandlag fra BH16.  
B) Kontakt mellom diabas og RP1 fra H06 
 

 
Figur 6.14 Teleview-bilder av typiske vulkanske kontaktsoner 

 
 
 
Figur 6.17 viser sammendrag 
av kjernelogg K03. I tabellen 
er det gjennomsnittsverdier 
for hver tiende meter for hver 
av de kartlagte 
parameterene.  
 
Slike sammendrag er fremstilt 
for alle kjernelogginger. 
Se Vedlegg 4.  
  

Figur 6.15 Gjennomsnittsverider for 10-metersintervaller av fra kjernelogger. Gir 
fort et overodnet inntrykk av bergmassene som er logget – fremfor å lese av hver 
eneste meter  



 95 

Figur 6.18 viser gjennomsnittlige verdier for oppsprekking i de ulike hovedlitologiene fra alle 
kjerneboringer. Den ytterste kolonnen er viet en finere inndeling av Asker gruppen 

 
Figur 616 Gjennomsnittlige verdier for oppsprekking hentet fra kjernelogger (RP-enheter ansees som like) 

Figur 6.19 viser gjennomsnittlig oppsprekking for teleview-loggede kjerneboringer. 
 

 
Figur 6.17 Verdiene fra teleview-loggingen er markant lavere enn verdienefra utførte kjernelogginger 

  

Borekjerner Særskilt Asker Gr.
K01 s/m RQD BH01 s/m RQD K01 s/m RQD
RP RP 8,1 69,8 Tanum 4,0 84,7
B1 7,7 65,8 Basalt 5,3 87,2 Kolsås 10,4 49,7
Asker 8,0 63,6 Asker 9,7 63,2
kambro 4,1 83,6 Kambro 4,3 90,0

K02 s/m RQD
Tanum 7,8 69,5

BH02 s/m RQD Kolsås 13,3 38,9
K02 s/m RQD RP 10,6 55,4
RP 7,0 68,7 Diabas 23,0 10,4
B1 9,3 53,7 Basalt 11,5 43,6 K03 s/m RQD
Asker 12,3 44,8 Asker 16,5 29,1 Plastelina 20,5 15,9
kambro 9,9 57

BH06 s/m RQD K06 s/m RQD
K03 s/m RQD RP 6 77 Tanum 5,6 82,0
RP 10,2 51,0 Kolsås 4,8 87,6
B1 20,7 13,3
Asker 20,5 15,9 BH09 s/m RQD
kambro 5,9 73,7 RP 5 83 K08 s/m RQD

Tanum 7,8 80,1
Kolsås 10,7 48,4

K04 s/m RQD BH14 s/m RQD
RRSS 4 87 RP 3 91

BH01 s/m RQD
Ikke klass 9,7 63,2

K05 s/m RQD BH18 s/m RQD
RP 3,6 88 RP 5 83

BH02 s/m RQD
K06 s/m RQD BH23 s/m RQD repeteres 16,5 29,1
RP 5,6 80,5 RP 2,1 95,3
Diabas 7,5 69,6 Basalt 3,3 88,6
B1 9,0 77,4 Asker 7,8 70,7 BH23 s/m RQD
Asker 5,5 84,0 RRSS 9,3 66,8 Tanum 3,8 95,6
RRSS 2,9 95,8 Kolsås 14,2 37,0

BH25 s/m RQD
K08 s/m RQD RP 8,0 69,4 BH25 s/m RQD
RP 3,5 87,7 Basalt 9,4 61,0 Tanum 11,2 53,7
Diabas 9,2 58,3 Asker 13,2 48,2 Kolsås 16,5 28,4
B1 5,7 76,8 RRSS 4,4 86,6
Asker 8,9 68,4
Kambro 3,7 90,8

BH27 s/m RQD
RP 7 72

BH07 s/m RQD
RP 3,9 83,4
RP+Diabas 8,4 70,0

BH23 s/m K06 s/m
RP 0,67 RP 0,94
B1 0,54 Diabas 1,19
Asker 0,53 B1 1,20

Asker 0,78
RRSS 0,24
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Figur 6.20 viser et parti der brudd er registrert ved bruk av televiewer.  

 
Figur 6.18 Markerte orienterte-brudd (lilla-rumpetroll) i B1 fra boring K06 

Figur 6.21 viser borepunkt, polene til bruddplanene registret for brønnboring og 
nærliggende lineamenter for H04. 

 
Figur 6.19 Boringen utføres utelukkende gjennom Ringerikssandstein – merk bruddorienterig og  nærliggende lineament  



 97 

 
 
 
 
 
Figur 6.22 viser 
borepunktene, 
polene til 
bruddplanene for 
alle boringene og 
nærliggende 
lineamenter ved 
Risfjellet.  
 
 
H05, BH26-1 og  
BH26-2 er i all 
hovedsak 
bruddene i RP 
 
 
K06 er boret 
gjennom alle de 
mest utbredte 
litologiene 
 
 
Resterende logger 
vises i Vedlegg 5 
  

Figur 6.20 
Plott for boringer utført ved 

Risfjellet.  Merk ulike plott 
for ulike litologier  for K06. 
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Boredata i Petrel2018 
Figur 6.23 viser av boringene som er gjennomført innlagt i Petrel2018. I programmet ligger 
boringene orientert i et 3D-rom. Rødepunkter markerer bergartsgrenser. 

 
Figur 6.21 Borigenes plassering i et virtuelt tredimensjonellt rom. 

Figur 6.24 viser profil gjennom boringene – i rekkefølge fra Skui til Krokkleiva. 
NB! Avstanden mellom boringene er satt til en fast verdi og representerer ikke den virkelige 
avstanden mellom dem (sann-avstanden kan leses av i øvre billedkant) 

 
Figur 6.22 Boringene i et sann-vertikalt-posisjon-profil 

Figur 6.25 viser et profil der B1-horisonten er utflatet for boringene der enheten er registrert 
– planet er tenkt å representere en tilnærming av overflaten da B1 var avsatt. Enheten under 
horisonten har jevn tykkelse, mens mektigheten i RP-enhetene varierer. 

 
Figur 6.23 Boringene med utfalatet B1-horisont. Merk RP1-mektighet i BH26-2 K06 BH23 og K08 
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Figur 6.26 viser vertikal mektighet til enhetene i alle boringer – hentet ut fra Petrel2018. 
 
For øvre og nedre enheter er dette minimums mektighet, og dersom lagene ikke ligger 
horisontalt (dvs. har et fall) er dette tilsynelatende mektigheter – som alltid overestimerer  
sann-mektighet.  B1 er fremhevet i gult. 
 
 

 
Figur 6.24 Vertikale mektigheter for alle enheter i alle boringer. Merk jevne verdier for B1 og underliggende – samt 
variernede verdier for overliggende RP-enheter. 

 
 
  

Id Bergart Mektighet Id Bergart Mektighet Id Bergart Mektighet Id Bergart Mektighet
BH01 Losmasse 1,94 BH16 Losmasse 3,8 BH26-1 Losmasse 1,5 K02 Losmasse 2,99
BH01 RP1 29,94 BH16 RP11 27,8 BH26-1 RP2 38,25 K02 RP1 72,7
BH01 RP1+Diabas 10,83 BH16 Sand 3,8 BH26-1 RP1 66,25 K02 B1 31
BH01 B1 21,97 BH16 B2 8,5 Sum vertikal mektighet 106 K02 Tanum Fm 17,5
BH01 Skaugum Fm 4,93 BH16 Breksje 1,6 K02 Kolsaas Fm 13,19
BH01 Tanum Fm 8,18 BH16 B2 22 BH26-2 Losmasse 3,7 K02 RRSS 30,61
BH01 Kolsaas Fm 23,36 BH16 Breksje 3,6 BH26-2 RP2 26,5 Sum vertikal mektighet 167,99
BH01 Caliche 1,48 BH16 RP8 15,15 BH26-2 RP1 160,1
BH01 RRSS 9,67 Sum vertikal mektighet 86,25 BH26-2 B1 0,8 K03 Losmasse 4,24
Sum vertikal mektighet 112,3 Sum vertikal mektighet 191,1 K03 RP1 132,67

K03 B1 5,82
BH02 Losmasse 0,23 BH18 Losmasse 1,18 BH27 Losmasse 1,87 K03 Asker Gr 16,44
BH02 RP1 24,21 BH18 Diabas/B2/B3 8,73 BH27 RP2 83,89 K03 RRSS 30,07
BH02 Diabas 3,95 BH18 RP10 10,46 BH27 RP1 41,43 Sum vertikal mektighet 189,24
BH02 RP1 6,36 BH18 Diabas/B 4,42 BH27 Basalt/diabas 15,32
BH02 B1 25,74 BH18 RP9 41,97 BH27 RP1 43,32 K04 Losmasse 0
BH02 Tanum Fm 8,12 BH18 Konglomerat 6,1 Sum vertikal mektighet 185,83 K04 RRSS 186,63
BH02 Kolsaas Fm 9,51 BH18 RP8 121,28 Sum vertikal mektighet 186,63
BH02 Tanum Fm 8,24 BH18 Diabas/B2 20,17 H01 Losmasse 3
BH02 Kolsaas Fm 19,76 BH18 RP8 26,05 H01 RP1 33,3 K05 Losmasse 1,35
Sum vertikal mektighet 106,12 BH18 RP7 44,6 H01 B1 31,2 K05 RP8 43,61

BH18 RP6 9,29 H01 Tanum Fm 12 K05 RPx 45,08
BH06 Losmasse 1,97 BH18 RP m/leir 3,33 H01 Kolsaas Fm 19,8 K05 Diabas 3,97
BH06 RP4 24,27 BH18 RP5 7,43 H01 RRSS 29,7 K05 RP4 54,24
BH06 Diabas 0,95 BH18 RP m/leir 1 Sum vertikal mektighet 129 K05 RP3 11,57
BH06 RP3 22,05 Sum vertikal mektighet 306,01 K05 RP2 33,93
BH06 Diabas 1,43 H04 Losmasse 12 K05 RP1 196,63
BH06 RP1 79,55 BH20 Losmasse 1,4 H04 RRSS 167,2 Sum vertikal mektighet 390,38
Sum vertikal mektighet 130,22 BH20 RP7 57,1 Sum vertikal mektighet 179,2

BH20 RP6 24,75 K06 Losmasse 1,47
BH09 Losmasse 4,78 BH20 RP5 53,95 H09 Losmasse 12,7 K06 RP2 70,89
BH09 Konglomerat 10,23 BH20 RP4 52,8 H09 RP1 84,2 K06 RP1 112,81
BH09 RP9 35,97 BH20 Ukjent 109,4 Sum vertikal mektighet 96,9 K06 Diabas 6,26
BH09 RP8 164,46 Sum vertikal mektighet 299,4 K06 RP1 14,96
BH09 RP7 37,77 H10 Losmasse 2,4 K06 Diabas 11,1
Sum vertikal mektighet 253,21 BH23 Losmasse 0,7 H10 RPx 96,5 K06 RP1 11,8

BH23 RP4 76,99 Sum vertikal mektighet 98,9 K06 B1 15,32
BH13 Losmasse 1,5 BH23 RP3 15,45 K06 Tanum Fm 10,71
BH13 RP11 106,7 BH23 RP2 37,55 K01 Losmasse 3,39 K06 Kolsaas Fm 6,7
BH13 Sand 0,9 BH23 RP1 215,49 K01 B1 18,43 K06 RRSS 55,44
BH13 B2 18,4 BH23 B1 24 K01 Skaugum Fm 5,1 Sum vertikal mektighet 317,46
BH13 RP8 25 BH23 Tanum Fm 15,3 K01 Tanum Fm 7,86
BH13 Diabas 14,25 BH23 Kolsaas Fm 12,9 K01 Kolsaas Fm 17,34 K08 RP5 32,85
BH13 RP8 9,25 BH23 Caliche 1,2 K01 Caliche 4,53 K08 RP4 34,35
BH13 Ukjent 30 BH23 RRSS 1 K01 Kambro-Silur 20,5 K08 RP3 1
Sum vertikal mektighet 206 Sum vertikal mektighet 400,58 K01 RRSS 41,25 K08 RP2 54,03

Sum vertikal mektighet 118,4 K08 RP1 28,86
BH14 Losmasse 1 BH25 Losmasse 3,44 K08 Diabas 76,39
BH14 RP11 108,87 BH25 RP1 150,85 K08 RP1 91,58
BH14 RP10 15,81 BH25 B1 31,8 K08 B1 28,57
BH14 RP8 4,89 BH25 Tanum Fm 22,31 K08 Asker Gr 26,86
BH14 Diabas/B2 2,99 BH25 Kolsaas Fm 14,79 K08 RRSS 26,96
BH14 RP8 20,89 BH25 RRSS 86,08 Sum vertikal mektighet 401,45
BH14 Diabas/B2 18,1 Sum vertikal mektighet 309,27
BH14 RP8 126,72
Sum vertikal mektighet 299,27
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Feltarbeid 
 
Figur 6.27 viser målinger fra feltarbeidet.  

 
Figur 6.25 Diverse bruddfalter målt for RRSS og orienteringen til ganger ved Sønsterud.  
Merk samlingen til B1-beddingmålinger 

Figur 6.28 viser målinger og bildeprofil fra lokalitet 2.1 Dronningveien. 
-Ved lokaliteten er Asker gruppen, B1 og RP1 blottet.  
-Flere små forkastninger med 0,5-2m vertikalt sprang skjærer alle litologiene. Samt en 
tidligere (pre-B1) normalforkastning som danner Kolsås fm-horst opp i Tanum fm (profil 1). 
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-I Tanum fm er det observert flere sub-horisontale glidespeil (slicknside). I B1 er bruddflatene 
mer omdannet som fører til at det er observert færre glidespeil, men disse har et brattere fall. 
-I Krokkleiva ble det bekreftet at vertikal forflytning på tvers av KKL (til venstre i kartbilde) ikke 
overstiger 10meter. 

 
Figur 6.26 Samlet feltdata fra lokalitet 2.1 Dronningveien  

Figur 6.29 viser lokalitet 1.2 Sundvollen 
Lokaliteten ble besøkt fordi Krokklevia-Kjagglidalen-lineamentet i terrengmodellene ser her 
ut til å løpe ut i Steinsfjorden. Overdekning og lite kontrastfylt RRSS gjode observasjon av 
forflytning vanskelig, men det ble ikke observert noen særskilt stor grad av deformasjon. 
Gangbergarter som ikke er registrert i berggrunnskart ble observert og er tegnet inn. 

 
Figur 6.27 Samlet feltadata fra lokalitet 1.2 Sundvollen. Kunne ikke bekrefte KKL 

KKL 
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Følgende figurer dokumenterer variasjon og bruddtyper i de litologiske enhetene som kan 
påvirke stabiliteten under tunneldrivning når eller hvis påtruffet. 
Figur 6.30 viser variasjon i RP-litologi 

 
Figur 6.28 Variasjoner som finnes og påvirke bergamssekvatiteteni RP-litologien 
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Figur 6.31 viser forkastning med omlag 2meter vertikalt sprang som skjærer B1 

 
Figur 6.29 Sprø normal-forkastningen som skjærer B1 med nærbilder av undeliggende kontakt og bruddkjerne 
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Figur 6.32 brudd 
Øverst: Sammenhengende brudd som viser mer intens oppsprekking i B1 enn Tanum fm 
Nederst: Ekstensjonsbrudd i RRSS som følge av avlastning etter den litifiserte 

 
Figur 6.30 Skjærbrudd gir intens oppsrekking, særskilt i B1. Ekstensjonsbrudd i undeliggende RRSS ikke gjør det. 
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Figur 6.33 Diverse 

 
Figur 6.31 Dibasgang har særskilt sprekkemøsnter som brått skiller seg fra møstrene i omkringliggende RP-litologi. Anti-
brudd i Tanum Fm kan skape horisontale svakheter. Leirige klaster i RRSS som i kjerneboringene ofte er brudd. 
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7. Diskusjon 
 
Hovedmålet med diskusjonen er å evaluere plasseringen til en transfersone mellom 
Vestfoldgraben og Akershusgraben, samt bergmassekvaliteten i de ulike stratigrafiske nivåene, 
i forhold til den planlagte jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen.  
 
Dette tilsiktet å evalueres ved å undersøke forflytning knyttet til forkastninger fordi en 
transfersone vil være styrende for bruddmønster og bergmassekvaliteten er sterkt knyttet til 
bruddmønsteret. Per dagsdato er den ledende tolkningen at en transfersone er tilknyttet 
Krokkleiva-Kjagglidalen-lineamentet som er strøk-bevegelse-dominert (Heeremans, Larsen et 
al. 1997, Larsen, Olaussen et al. 2008).  
 
Avsluttende vil fellestrekk mellom fremheves  
 
 
 
 
 
 
Pre-eksisterende svakhetssoner 
Sterkt første del av diskusjonen står tolkningen for dannelse av grunnfjellet i østlandsområdene 
gjennom  en svekonorvegisk orogense, gjennomgått i Bingen, Nordgulen et al. (2008), som er 
den modellen det virker å være størst grad av enighet omkring. Grunnen til at denne 
utviklingshistorien er interessant for en senere riftsetting er at den gir et grunnfjell som er 
gjennomsatt av flere skjærsoner.  
 
Disse skjærsonene blir i stor grad kuttet av Osloriften – som sett i sammenheng med den 
utbredte vulkanske aktiviteten, særlig Brunlanes-Skien og Jeløya-Holmestrand provinsene kan 
samsvare med en «pur-skjær» riftmodell der varmefelt har vært en katalyserende faktor 
(McKenzie 1978, Ziegler and Cloetingh 2004, Larsen, Olaussen et al. 2008).  
 
Skjærsonene er også interessante i evaluering av potensielle transfersoner siden de blant annet 
i Versfelt and Rosendahl (1989) er ettertrykkelig fremhevet som en viktig faktor for hvor 
transfersonene er lokalisert ved at skjærsonene mekanisk, i tråd med Byerlees bruddkriteria, 
kan reaktiveres.  
 
En kaledonsk «thin-skinned» inn-skyvning av dekkeenheter hvor til grads intens deformasjon 
er begrenset til sub-horisontale glideplan over grunnfjell (Bruton, Gabrielsen et al. 2010) tilsier 
at det ikke vil forventes noen kaledonsk påvirkning på riftens hovedforkastninger som er steile 
og kutter grunnfjellet. 
  



 107 

B1 som referansenivå for permiske forkastningsbevegelser: 
Grunnleggende for å kunne tolke forflytning tilknyttet brudd er et referansenivå som en kan 
beregne en relativ bevegelse i forhold til. I denne oppgaven er B1-horisonten tenkt som 
referansenivå – ifølge dateringer og stratigrafisk posisjon ble B1 avsatt som et flatt og tynt lag 
over sentrale områder av Oslograben, inkludert undersøkelsesområdene i denne oppgaven, 
tidlig i utviklingen av riften (Larsen, Olaussen et al. 2008). 
 
Resultatene fra feltmålinger av fallet til B1 viser at enheten faller slakt (maksimal 13°) i alle 
retninger. Teleview-loggene viser sub-horisontal kontakt mellom B1 – RP1, ikke målt 
(Resultater: Figur 6.20). Dette tolkes til å støtte opp om et flatt underlag før avsetning. 
 
Resultatene fra beregningene av vertikal-mektighet i boringene gir verdier fra 31,8m til 15,3m. 
Denne variasjonen kan forklares ved at underlaget hadde svak topografi (figur 7.1a). Et unntak 
er K03 der B1 er kun 5,8m mektig – men denne kjerneboringen viser flere knusningssone og 
kjernetap og er lokalisert i en sone med en eller flere normalforkastninger som tolkes til å ha 
knust og tynnet enheten (figur 7.1b).  

 
Figur 7.1 Variasjoner i mektighet for B1. a) Undulerende underlag. b) Normalforkastning markert med rød strek 

Kolsås horst ved Dronningveien (lokalitet 2.1) vitner om at riftrelatert vertikalforflytning lokalt 
fant sted før avsettelsen av B1 (Larsen, Olaussen et al. 2008). Denne normalforkastningen antas 
å utgjøre en anomali da andre eksempler ikke er kjente. Vertikalt er bevegelsen antatt til å ikke 
være større enn10-talls meter. 
 
På bakgrunn av dette antas B1 til å utgjøre et godt egent referansenivå som kan brukes til å 
anslå forflytning gjennom riftutviklingen.  
 
Overliggende RP-enheter viser flere titalls meter variasjon i 
vertikal mektighet – eksempelvis er mektigheten til RP1 i 
boringene: K06 143,2m BH23 215,5m og BH26-2 160m. 
Variasjonen er tolket til å forkomme som følge av de ble avsatt 
samtidig med utviklingen av overflatetopografi som følge av 
ekstensjonsforkastninger (Larsen, Olaussen et al. 2008).  
RP-strømmene ble ansamlet i forsenkninger (figur 7.2). 
Følgende ansees RP-enheter kun egnet til å lokalt indikere 
minimum vertikalforflytning i størrelsesorden 100-talls meter. 
 
 
 Figur 7.2  

RP-strømmer gjenfyller 
kontinuerlig 
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Boreprofil og forkastningspopulasjoner 
Fra boreprofilet er det mulig å anslå vertikal bevegelse mellom boringer som kan knyttes til 
fremtredende lineamenter i kartbildene – som da vil tolkes til å være forkastninger. 
 
I et overordnet regionalskala perspektiv synes profilet å vise flere grupper av boringer der de 
litologiske enhetene ligger på tilnærmet samme høydenivå (figur 7.3). 
 
Gruppene er:    
1) BH01 til K03  2) H04 til K06 3) BH27 – BH06 4) B09 – BH14 
5) BH16 – BH18 6) BH20 – K05 7) BH23 – BH25  

 

 

 
Figur 7.3 Inndelte boregruppene er innlemmet i ruter og pilene indikerer hvordan de er forflyttet relativt til hverandre. 
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Sett opp mot terrengmodellen skilles boregruppene av NNØ-SSV til NØ-SV lineamenter som 
også skjærer gjennom berggrunnskartene (figur 4). På bakgrunn av dette tolkes disse NNØ-
SSV til NØ-SV orienterte lineamentene blir å være en populasjon normalforkastninger med 
flere 100talls-meterskala vertikalforflytning.  
 
 
N-S til NNV-SSØ orienterte lineamenter er dominerende i lineamentanalysen over 
Krokskogenplatået og er i øyenfallende på terrengflaten, særlig Krokkleiva-Kjagglidalen-
lineamentet (KKL). Fra undersøkelsene av disse er det: 
- I de nordlige områdene, fra Sundvollen mot Brenna, ikke registrert noen betydelig 

forflytning som overgår få 10talls-meterskala – selv ikke på tvers av KKL.  
- I de sørlige områdene, fra Brenna mot Sandvika, kan den vertikale forflytningen virke å 

tilta. På tvers av KKL kan en vertikal forflytning på omtrent 150m tolkes, men denne er 
ikke enstydig – for i samme kartbilde steger B2 like mye langs NØ-SV orienterte 
forkastninger (Resultater figur 6.5). Ved Persbråten viser RP1-graben omlag 100meter 
vertikalforflytning ned i forhold til Vestmarka platå, men viser mindre forflytning på 
tilsammen 50m der den kan ekstrapoleres til å passere mellom kjerneboringene (K01, K02 
og K03). Videre sør-vest, mellom Sandvika og Lier, langs den søndre avgrensningen til 
lavaplatået viser N-S lineamentene i likhet med de nordlige områdene kun få 10talls-
meterskala vertikalforflytning. 

 
På bakgrunn av dette tolkes N-S til NNV-SSØ orienterte lineamenter til å utgjøre en populasjon 
med ekstensjonsforkastninger med 10talls-meterskala vertikalforflytning – med unntak av de 
sørlige områdene knyttet til KKL og RP1-graben som muligens har 100meter-skala 
vertikalforflytning. En utvikling med økende sprang sørover kan tyde på at forkastningene dør 
ut i retning mot en antatt transfersone som grenser mot Akershusgraben segmentet nord for det 
undersøkte området, og voker sørover videre inn i Vertfoldgraben segmentet. 
 
 
 
 
Følgende: 
Figur 7.4 viser et profil gjennom berggrunnen langs boringene som kan sees i figur 5. 
På grunn av usikkerhetene knyttet til RP-mektighetene, avstanden mellom boringene og mulige 
slake fall til lagrekkene i områdene boregruppene definerer så er det kun gjort anslag for 
vertikalforflytning. 
 
 
Figur 7.5 viser terrengmodell med flere tolkede forkastninger (nummerering knyttet til figur 4). 
For fargede områder er det gjort fallberegninger ved bruk av trepunktsmetoden basert på B1 
der mulig og B2 for sentrale områder (Sollihøgda, samt Furuåsen og Torgesetra øst for KKL).  
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Fra Randsfjordens søndre ende kan fremtredende NNV-SSØ orienterte lineamenter følges 
gjennom kalderastrukturene mot Oslo og Skedsmo. Det vestligste av disse lineamentene utgjør 
Sørkedalen – hvor RP12 på tvers av lineamentet ligger 200meter lavere enn Bærums gruppen. 
Dette tolkes til å være en forkastning med km-skala vertikalbevegelse. 
 
 
Ses områdene i stor skala kan den NNØ-SSV til NØ-SV forkastningspopulasjonen, som skiller 
boregruppene, følges langs strøk og ekstrapoleres videre gjennom kalderastrukturene. Her 
dreier populasjonen mot en mer nordlig retning og tilsynelatende dør ut – inn mot de NNV-
SSØ orienterte km-skala forkastningene som kan følges fra Randsfjorden ut i Oslofjorden. Enda 
videre ut sammenfaller dette med den svekonorvegiske Ørje-skjærsonen (se figur 7.6).  
 
 

 
Figur 6 Grønn heltrukket = svekonorvegiske skjærsone (Ørje), rød heltrukket = Oslograben og Akerhusgraben avgrensende 
forkastninger, oransje stiplet = ekstrapolerte NØ-SV orienterte normalforkastninger og rød-stiplet = NV-SØ orienterte 
lineamenter fra Randsfjorden. Merk grøn-markerte kalkbergart nord-øst i kartbildet. 
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Transfersone 
I riftsystem-skala er det posisjonelle forholdet mellom graben-avgrensende hovedforkastninger 
i Oslofjorden og Randsfjorden mulig å tolkes til å være underlappende – i lys av en slik geometri 
vil en kunne forvente en høy-relieff-transfersone indusert av underlappende-konvergerende-
konjugerte hovedforkastninger (Rosendahl 1987). 
 
 Hvis en så ser de tolkede forkastningspopulasjonene i en slik sammenheng kan: (figur 7.7) 
- Km-skala forkastninger gjennom Sørkedalen markere en høy-relieff transfersone 
- Flere 100talls-meterskala NØ-SV til NNØ-SSV forkastninger markere hengblokk-kollaps 
- Flere 10talls-meterskala N-S til NNV-SSØ forkastninger markere sideveiskollaps 
   

 
Figur 7.7 Prinsippskisse over alternativt tolket transfersone mellom Vestfoldgraben og Akershusgraben 

Svekonorvegisk

Hovedforkastninger

Tansfersone

Hengblokk-kollaps forkastninger

Side-ekstensjonforkastninger

O
sl

ofj
or

df
or

ka
st

ni
ng

Sørkedalen

Ra
nd

sfj
or

df
or

ka
st

ni
ng

Krokkleiva-Kjagglidalen

H
W

-k
ol

la
ps

Ørje-skjærsone

Høy-relieff transfersoner



 114 

Orienteringen og størrelsesorden til de definerte forkastningspopulasjonene synes å stemme 
overens med hva en ville forvente i et slik transfersystem. 
 
En slik modell vil sammenfalle med den konsentrerte kalderadannende vulkanske aktiviteten i 
Nordmarka og Ørje-skjærsonen – som vil utgjøre en mekanisk anisotropi  og kan gi en 
fortrukket passasje for smelte til overflaten (Versfelt and Rosendahl 1989, Corti 2009)  . Det 
synes sannsynlig at transfersoner vil påvirkes av og eventuelt følger pre-eksisterende 
strukturerer da disse kan interferere med utviklingen av hoved-normalforkastningene. Dette kan 
henge på greip med at hoved-normalforkastningene kan kutte skopen med hjelp fra varmefelt, 
men ikke selv indusere spenninger høye nok til å gjøre det samme (kutte gjennom hele 
litosfæren). 
 
Orienteringen til de registrerte gangene over lavaplatået samsvarer med de sekundære 
hengblokk-kollaps og sideveisekstensjons forkastningene som til dels er gjennomsettende, men 
i mindre skala. Et annet punkt er at de sekundære forkastningene i modellen vil dannes simultant 
– som vil kunne forklare hvorfor tydelige indikasjoner på avsettende-kysskjærende brudd ikke 
er observert. 
 
Modellen synes geometrisk å inkludere Nesoddtangenforkastningen og Ekebergforkastningen 
 
En ville ifølge modellen forvente at den NNØ-SSV til NØ-SV orienterte 
forkastningspopulasjonen skulle være et fremtredende element i terrengoverflaten. En 
forklaring på at populasjonen ikke er mer i øyenfallende kan være brebevegelsene over 
Krokskogenplatået under siste istid – som var SV-orientert. Denne brebevegelsesretningen vil 
avsette materiale i tverrstilte forsenkninger og utjevne tverrstilte høyder – samt erodere og 
fremheve langsgående bruddretninger. 
 
Det mest fremtredende av de langsgående bruddene er Krokkleiva-Kjagglidalen-Lineamentet 
som i skrivende stund tolket til å være en sideveis-strøk-bevegelse dominert transfersone 
(Heeremans, Larsen et al. 1997, Larsen, Olaussen et al. 2008). Dette strider med den overfor 
foreslåtte tolkningen av området. Tolkninger som synes å kunne peke i retning av 
normalbeveglese fremfor strøk-bevegelse langs bruddet er at: 
 
- Den vertikale forflytningen 
Lineamentet kan tolkes til å bestå av flere segmenter ved at det har små retningsskift og  
relay-liknende soner der retningsendringene forkommer – altså til å være en normalforkastning. 
Hvis dette antas kan det forklare den tilsynelatende ulike graden av vertikalforflytning langs 
strøket (10m i nord og 100m i sør) ved at disse representerer ulike segmenter. 
 
- Det er ikke observert noen pre-rift anisotropi 
Hvis det ikke eksisterer noen pre-rift svakheter vil det kreve svært høye spenninger for å danne 
et sammenhengende riftskala-brudd med sideveis-strøkbevegelse 
 
- Ingen anomal vulkanskaktivitet eller kalderaer 
Vil forvente storslått vulkansk aktivitet knyttet til litosfære gjennomsettende brudd. 
 
- NØ-SV orienter RP8-gaben skjærer på tvers av KKL ved Kleivstua 
En sammenhengende transferforkastning med strøk-bevegelse som skal akkomodere for 
forflytning gjennom hele riftutviklingen vil ikke forventes å kuttes på tvers av andre riftrelaterte 
brudd. 
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- Kan ikke ekstrapoleres til å treffe hoved-normalforkastninger 
I nordlig retning kan ikke KKL enstydig spores videre fra Krokkleiva. I sør, ut i Oslofjorden, 
kan det tolkes at KKL splittes eller avgrense mot flere mindre lineamenter hvor ingen dem som 
møter opp med den nordlige enden av Nesoddtangenforkastningen eller Ekebergforkastningen. 
 
- BH25 ved Kleivstua var tiltenkt å bore gjennom KKL 
Kjerneboringen viste ingen tegn til særskilt grad av deformasjon eller utfordringer gjennom 
boringen – som ville vært forventet i en strøk-bevegelse dominert transfersone. 
 
 
 
Et uavklart tema i denne tolkningen er hvor forkastningene i hengblokken avløses i dypet. 
Forkastningene er i kartbildet tilsynelatende upåvirket av topografi og ingen feltobservasjoner 
er gjort av ikke-sub-vertikale forkastninger. Samt er tolkede fall i lagrekkene slake – som vitner 
om lav grad av rotasjon. I følge Gibbs (1984) kunne de svakere kambrium-ordoviciske 
slamsteinene vært et lokalt nivå hvor forkastningene ble delvis avløst i øvre-skorpe, men det er 
ikke gjort noen observasjoner som antyder dette – heller motsatt – forkastningene virker å 
skjære rett gjennom avsetningene. Men, på grunn av at eventuelt slakere fall til forkastningene 
kan antas ligge under de nivåer som er tenkt for tunnelløp (og oppgavens omfang) blir dette 
ikke undersøkt videre. 
 
 
 
Ingeniørgeologiskeundersøkelser og feltobservasjoner av brudd og stratigrafi: 
De ulike hovedlitologiske enhetene har forskjellig sammensetning, tekstur og utviklingshistorie 
– som medfører at det vil forventes ulike uttrykk for brudd i hver av dem. Følgende vil driving 
av tunnelløp påvirkes av hvilket stratigrafisknivå tunnelløpet er lokalisert. 
 
Kjernelogginger 
Gjennomsnittsverdier for oppsprekking i hovedlitologiene ved kartlegging av sprekkefrekvens 
(0-25) og RQD-verdi (10-100) for borekjernene viser generelt lavere verdier for RP og RRSS 
enn for B1 og Asker gruppen – hvor under Kolsås formasjonen viser de høyeste verdiene. 
 
I den ingeniørgeologiske rapporten (Bane NOR 2018) er det utregnet generelle forventede 
verdier for parameterne som registreres ved kjerneloggingen – som i stor grad gjenspeiler 
inntrykk fra egne erfaringer fra kjernelogging: parentesen angir (verste-gjennomsnitt-beste) 
forventede verdier 
 
- RP 
RQD (50-80-95) Bergamassen er kompetent og viser lav grad av oppsprekking 
Jn (9-9-6) Bergmassen har tre sprekkesett, noen ganger to 
Jr (1,5-2,8-3) Heterogen tekstur fører til ru-bølgete sprekkeflater, noen ganger glatt-bølgete 
Ja (4-1,7-1) Sprekkeflatene er lite omdannet med tynne lag kalsitt, noen ganger tynne leirsoner 
Q-verdi (0,7-14,6-47,5) Gjennomsnittlig god bergmassekvalitet 
 
Generelt er RP-enhetene meget kompetente. Særlig midtpartiene av lavastrømmene er 
tilnærmet isotrope - hvor fenokrystallene tilsynelatende er orienter tilfeldig og grunnmassen har 
til en vis grad krystallisert over tid. Ytterkantene til RP-strømmene er derimot mer utsatte for 
oppsprekking. Det kan skyldes av fenokrystallene her tenderer til å ha en preferert orientering 
og at den raskt avkjølte ytre skorpen sprakk opp da massene den omgir avkjøltes tregere - 
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krymping. En annen faktor, særlig i toppene av strømmene, er at også volatiler er konsentrert 
her og kan svekke strukturen. Sprekker er ofte kalsittfylte. Mellom RP-strømmene er det 
finkornete og grovkornete sandlag med opptil 1m mektighet. Disse har horisontal lagdeling og 
vil følgelig være disponert for å sprekke i samme retning. Sandlagene er knyttet til forsenkinger 
på RP-paleoflater og har trolig en svært lokal utbredelse.  
 
Forkastninger som skjærer RP-ene danner generelt smale rød-forvitrede knusningssoner med  
grove-cm-skala kantete fragmenter, sjeldnere mindre mengder sandige og leirige partikler, og 
ru-sprekkeflater. En usikkerhet knyttet til knusningssonene er at finstoff kan ha blitt vasket ut 
under boring fordi det i sjeldne fåtall av soner det er registrert høyt leirinnhold gjennom 
laboratorietester har blitt påvist høyt svellepotensiale. 
 
- B1 
RQD (40-75-90) Bergmassen er kompetent, men sprekker mer opp i knusningssoner 
Jn (9-9-6) Bergmassen har tre sprekkesett, noen ganger to 
Jr (1-2,3-3) Homogen finkornet tekstur fører til plane-glattere sprekkeflater 
Ja (4-1,6-1) Sprekkeflatene er lite omdannet med tynne lag kalsitt, noen ganger forvitret til leire 
Q-verdi (0,7-12-47,5) Gjennomsnittlig god bergmassekvalitet 
 
B1 har den samme sprekke-utsatte-ytterkanten registret i RP-ene som skyldes de samme 
effektene. Midten av lavastrømmen er generelt massiv, men noe mer oppsprukket 
sammenliknet med RP-ene. 
 
Forkastninger som skjærer B1 danner generelt forvitrede knusningssoner med skarp-kantete 
medium-til-grove fragmenter og plane omvandlede sprekkeflater. Leire, talk, kloritt og 
glidespeil er observert og kan medføre meget lav friksjon mellom sprekkeflatene. 
 
 
- Asker gruppen  
RQD (20-50-60) Bergmassen er mindre kompetent og har generelt mye sprekker 
Jn (12-9-9) Bergmassen har tre sprekkesett, noen ganger fire 
Jr (1-1,5-1,5) Tekstur fører til ru-plan, noen ganger glatt-plan sprekkeflater 
Ja (12-4,6-2) Sprekkeflatene er ofte skilt av soner med opkunst og omvandlet masse 
Q-verdi (0,02-1,2-1,2) Gjennomsnittlig dårlig bergmassekvalitet 
 
Asker gruppen viser meget varierende sammensetning: fra kompetente sandsteiner til totalt 
nedbrutt leirig grålig-plastisk masse. 
 
Der gruppens formasjoner er godt bevart viser Skaugum fm og Tanum fm generelt god 
bergmassekvalitet med lav-til-medium grad av oppsprekking, lite omvandlede og ru-
sprekkeflater. Kolsås fm består i hovedsak av rød slamstein som har meget dårlig 
bergmassekvalitet – den kan i kjernene brytes med håndkraft og utgjør gjennomgående 
rasskrent i naturlige blotninger. Formasjonens bruddsoner er leirige og sprekkeflatene generelt 
plane-glatte.  
 
Der gruppen er totalt nedbrutt til grå-leirige plastiske masse beskriver ikke parameterne som 
brukes under kjerneloggingen bergmassens egenskaper på en god måte. Bergmassens 
mekaniske styrke er styrt av spenningene som duktilt vil deformere den som et helhetlig system 
og ikke av sprø-reaktivering langs pre-eksisterende bruddsett. 
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Hvorfor disse partiene med særdeles dårlig bergmasse forkommer i Asker gruppen er ikke fullt 
ut forstått. Mulige forklaringer kan være: 
1. At tidlige langlevde riftforkastninger forhindret litifisering av sedimentene i sonene. 
2. Hydrotermal omdannelse tilknyttet vulkanske intrusiver 
3. Konsentrerte grunnvannstrømninger gjennom sprekkenettverk 
 
 
- Ringerikssandstein 
RQD (60-74-100) Bergmassen er kompetent, men har middels oppsprekkingsgrad 
Jn (12-9-6) Bergmassen har tre sprekkesett, noen ganger flere tilfeldige sprekker 
Jr (1-1,5-3) Tekstur fører til ru-plane sprekkeflater 
Ja (4-2-1) Spekkeflatene er ofte kalsittfylte 
Q-verdi (0,8-4,1-50) Gjennomsnittlig middels bergmassekvalitet 
 
Ringerikssandsteinen er generelt kompetent. I naturlige blotninger observeres sprekkesett med 
til dels åpne sprekker som er forårsaket av avlastning, både av termisk og residualspenning, 
etter litifisering som kan forårsake flere registrerte sprekkesett enn de overliggende vulkanske 
enhetene. Sprekkeflatene er ru eller kalsittfylte.   
 
I kjernene registerets brudd ofte parallelt med leirige klaster (slumps) hvor sprekkeflatene er 
glatt-plane. Disse bruddene kan tenkes å være boreinduserte og et ikke-gjennomsettende 
sprekkenettverk. 
 
Kun mindre knusningssoner er registrert i kjerneloggene – disse viser plane sprekkeflater med 
grove-kantede fragmenter og cm-skala innfyllinger leire. 
 
 
 
Teleview-logger 
Orienteringen til registrerte brudd virker å være knyttet til mest nærliggende forkastninger. 
Samtidig det tolkes til at ulik litologiske enheter viser svakt ulike bruddorienteringer. En 
forklaring på dette kan væres at enhetene på grunn av reologi sprekker opp ulikt. En annen 
forklaring kan være at orienteringen eller stryken til spenningsfelt har variert gjennom 
riftutviklingen slik at yngre enheter gir annerledes sprekkemønster enn eldre enheter. Eventuelt 
kan det skyldes et samspill av disse. 
 
Televiewer-loggene viser en langt lavere oppsprekkingsgrad og stedvis ulik fordeling i de 
litologiske enhetene sammenliknet med kjerneboringene – dette kan tenkes å skyldes:  
 
1. At sprekkene er lukket og/eller mindre åpningene som følge av omkransende trykk 
Dette kan forklare at RP har høyest oppsprekking i BH23 og nest høyest i K06, samt vil 
spekkene i den svake Asker gr. er mest sannsynlig være lukket  
 
2. At kontrastene er svake mellom sprekkemateriale og omkringliggende berg 
På sprekkeflatene er det ofte felt ut kalsitt som i kombinasjon med lyse varianter av RRSS, 
Asker gr. og tildels RP kan gjøre sprekker lite synlige 
 
3. Definisjon av hva som skal registreres som en sprekk 
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Det er grunnleggendene, men hvis en stiller seg en gruppe og ser på en bildelogg vil det mest 
sannsynlig oppstå diskusjon omkring hvor åpne/lukket sprekkeflater egentlig er. Eksempel 
hvorvidt kalsittfyllinger er helt gjengrodd eller delvis åpen. 
«Hvorfor den ene og ikke den andre?»  
4. At kjerneboringer overestimerer oppsprekkingsgrad 
Kjerneboringer har fordelen at den som utfører kartleggingen kan se, ta og føle på sprekkeflater 
hvis det skulle være tvil, men kjernen har ikke kommet til overflaten av seg selv. Boring vil til 
en vis grad forstyrre materiale som blir tatt opp – som «televiewer-tallene» interessante. 
Muligens vil kjernene gir gode verdier for selve drivingen da berget uansett påvirkes, men med 
tanke på forarbeid som bruk av injeksjon kan televiewer loggene være mer rettvisende. 
 
 
Mekanisketester 
Resultatene fra testene karakteriserer generelt styrken som svært høy for Ringerikssandsteinen, 
B1 og RP-ene (punktlasttest > 8MPa og enaksialtest >150MPa).  
 
Variasjonen i Asker gr. er i fremtredende i testene. Lite omvandlede konglomerat og sandstein 
viser høy- til meget høy stryke (punktlasttest > 5MPa og enaksialtest >170MPa), mens Kolsås 
fm slamstein er meget svak svak (punktlasttest < 1MPa) 
 
At de mekaniske egenskapene til bergartene 
varier kan forklare hvorfor bruddkjerne og 
deformasjonen ser ut til å variere mellom 
bergartsenhetene, i felt og kjerner. I RP-ene 
ser brudd ut til å være lokalisert i smale 
knusningssoner omgitt av tilsynelatende lite 
deformerte soner, mens deformasjonssonen 
tydelig er mer intens i B1 enn den «godt 
bevart versjon» av Tanum fm blottet ved 
lokalitet 2.1 Dronningveien.  
 
RP 
I en sprø, meget sterk og resistent bergart vil 
det kreve høy spenning å skape brudd og 
spenning overføres enkelt – så i stedet for at 
det dannes mange små brudd blir bevegelsen 
konsentrert inn mot smale soner 
 
B1 
Basalten er hard og sprø liknende RP, men 
teksturen er svakere og sammensetningen 
mindre resistent mot forvitring som kan 
forklare hvorfor deformasjonssonen er 
bredere – ved at brudd enklere propagerer 
gjennom berget og forvitringsprosesser gjør 
omfanget mer omfattende.  
 
Tanum fm «godt bevart versjon» 
Formasjonen fremstår i hovedsak som litifiserte konglomerat og medium-til-grove sandsteiner, 
der den er godt bevart i blotninger og kjerner. Sammensetningen er ikke veldig moden og 

Oppsprekkningsgradient

Forkastningskjerne Deformasjonssone Upåvirket

B1

Asker Gr

Ringerikssandsteinen

RP

Figur 7.8 Prinsippskisse for hvordan deformasjonen er tolket 
til å være distribuert i de ulike hovedlitologiene. 
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bergarten ikke like sprø som de overliggende vulkanske bergartene – det gjør at spenning kan 
indusere flere brudd og deformasjonen distribueres i et større volum. 
 
Kolsås fm «godt bevart versjon» 
Formasjonens røde slamstein er meget dårlig konsolidert og har blitt tolket til å deformeres 
tilnærmet plastisk fremfor å bære bruddplan (Bane NOR) – slik at spenningene og deformasjon 
distribueres tilnærmet jevnt i bergmassen 
 
Asker gr. plastelina variant 
Ukonsolidert masse som deformeres plastisk og spenningene distribueres jevn i bergmassen. 
 
Ringerikssandsteinen 
Enheten er generelt sterk og består av kompetent litifisert medium-til-fin sand og 
sammensetningen kan kategoriseres som mer moden enn avsetningene i Asker gr. 
 
 
 
 
 
 
 
Betydningen for jernbanetunnel 
Dersom den alternative tolkningen av en høy-relieff-transfersone lokalisert i Nordmarka 
stemmer vil det for jernbanetunnelen være en betydelig risikoreduserende faktor. Deformasjon 
knyttet til hengblokk-kollaps forkastningene vil ventes å være langt lavere enn for Krokkleiva-
Kjagglidalen-transferforkastning alternativet.  
 
Stratigrafisk er det klart at Asker gruppen er meget varierende og generelt dårlig, denne bør 
derfor så detaljert som mulig kartlegges for å kunne unngås under driving. De andre enhetene 
viser generelt god- til høy bergmassekvalitet – men det er usikkerheter som kan tenkes å videre 
undersøkes for disse enhetene også, som for eksempel sandlagene mellom RP-ene. 
 
Dagens planlagte tunneltrase og den gjennomførte kartlegging synes i stor grad å sammenfalle 
med resultatet i oppgaven.  
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Fellestrekk og ulikheter mellom fagdisiplinene 
Det er de samme elementene som er av interesse for undersøkelser innen begge fagdisiplinene 
–hetrogeiteter som brudd, foliasjon, bergartsgrenser, intrusjoner, mm. Forkjellen er målet med 
undersøkelsene og metodene som er forskjellig. 
 
Strukturgeologer er interessert i å forstå hva elementene kan fortelle om den geologiske 
utviklingen i et område. Detaljerte beskrivelser av geometrien og trender i orientering til 
strukturer, dateringer, rekkefølgen de er dannet i og bergartsbeskrivelser brukes til å plassere 
feltområdet i en regional-global setting. Forskningen forgår over lang tidsperiode, 300år med 
undersøkelser i Oslofeltet, men budsjettene kan være trange. 
 
Ingeniørgeologer er interessert i å oppnå effektiv og trygg gjennomførelse av byggeprosjekter.  
Det innebærer kategorisering av stabiliteten og gode prediksjoner omkring hvilke utfordringer 
som må forventes å treffes på. I dette arbeidet vurderes de samme strukturene, men det er deres 
utbredelse fremfor historie som er i fokus. Undersøkelsene er begrenset i tid, men til gjengled 
ofte større budsjetter. 
 
 
Min oppfatning er at strukturgeologer vil kunne trekke mye informasjon som er relevant for 
dem ut av grunnundersøkelsene og data som samles inn av ingeniørgeologene, hvis de har en 
grunnleggende forståelse av ingeniørgeologenes tankegang og metoder og begrensninger.  
 
På den andre siden vil ingeniørgeologer kunne dra nytte av et strukturgeologisk tankesett eller 
innspill ved å se helheten og trender i den strukturelle stilen i feltområdene – at en bedre 
geologisk forståelse vil kunne føre til bedre prediksjoner som vil gjøre planlegging og 
presisjonen og bevisstheten rundt usikkerheter knyttet til prediksjonene. 
 
 
Følgende prinsippskisser av en lagdelt berggrunn hvor det er lokalisert et skjærbrudd og en 
diabasintrusjon har blitt dannet – og hvordan disse elementene kan tenkes å påvirke 
bergmassekvaliteten  
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Figur 9 Sammenheng mellom et typisk skjærbrudd (forkastning) og det forventede resultatet av en ingeniørgeologisk 
kartlegging av bergmassekvaliteten på ulike stratigrafiske nivå. Bergmassekvaliteten er forventet å avta inn mot 
bruddkjernen. Nivå 2 (blå) fremhever effekten juxtaposisjonen kan ha på et tunnelløp (Vemund Køber). 
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Figur 10 Sammenhengen mellom en diabasgang og det forventede resultatet av en ingeniørgeologisk kartlegging av 
bergmassekvaliteten på ulike stratigrafiske nivå. Diabasganger skaper en skarp bergartsgrense som grunnet hurtig avkjøling 
kan utvikle et heksagonalt sprekkemønster. Nivå 2 (blå) fremhever effekten bergartsgrenser kan har på 
bergmassekvaliteten (Vemund Køber).  
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8. Konklusjon 
 
Det er på bakgrunn av boredata, lineamentanalyer og berggrunskart tolket en  
høy-relieff-transfersone gjennom Sørkedalen mellom Vestforldgraben og Akershusgraben. 
Denne tolkningen vil for den planlagte tunneltraseen mellom Sandvika og Sundvollen redusere 
risikoen knyttet til utbygning betraktelig sett i forhold til tolkning av Krokkleiva-Kjagglidalen-
transferforkastning. 
 
For tunneltraseen vil oppgavens presenterte regionalgeologiske tolkning medføre at mest 
utfordrende forhold under tunneldriving forventes å være knyttet til NØ-SV-til-NNØ-SSV 
orienterte forkastninger og N-S til NNV-SSØ orienterte forkastninger tilknyttet lavere risiko 
 
Stratigrafisk vil generelt god-til-middel bergmassekvalitet forventes i rombeporfyrene (RP), 
Kolsåsbasalten (B1) og Ringerikssandsteinen, mens det i Asker gruppen må forventes å treffe 
partier med dårlig-til-ekstemt-dårlig bergmassekvalitet 
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Vedlegg 1: Verdier tilknyttet RMR-metoden 
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Vedlegg 2: Verdier tilknyttet Q-system 
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Vedlegg 3: Verdier tilknyttet RMi 
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Vedlegg 4: Gjennomsnittlig verdier hver 10m for kjernelogger 
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Vedlegg 5: Teleview-logginger 
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Vedlegg 6: hentet fra Ingeniørgeologiskrapport 
 
1.Bergspenninger:  
Ingen borehole-breakout registert med televiewer  
 
Maksimal overdekning H = 340m og 𝜌 = 2700	kg/m.	, med sikkerhetsmargin: 
 

 
 
2.Bergmassekvatiet: 
Gjennomsnitt fra kjerneboringer, feltarbeid og andre vurderinger. Og justert for erfaringer 
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3.Profil fra Nestunnelen 
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