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Agenda

• Introduksjon

• Utfordringer

• Områdegeologi

• Mulig karakterisering av masser og planlagt metodikk
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Norges lengste jernbanebru Tangevika bru 1070 m lang3

To prosjekter på Dovrebanen

Åkersvika – Norges første Ramsar-område



Felles strategi for prosjektene Kleverud- Sørli/Sørli- Åkersvika
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• Kleverud –Sørli (15,8 km 

lang) har godkjent 

reguleringsplan, detaljplan og 

konkurransegrunnlag

• Rådgiver: Aas-Jacobsen

• Sørli- Åkersvika (13,9 km lang) 

er i reguleringsfasen.

• Rådgiver: Rambøll-Sweco



• Sedimentære bergarter

• Potensielt syredannende
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Grunnforhold Sørli-Åkersvika



INTERCITY DOVREBANEN
Forurenset løsmasse og svartskifer
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FELTARBEID

 Prøvetakingsstrategi

− Løsmasseprøver: 3 prøver per 
borehull

− Borkaks: 1 prøve per borehull

− 450 borehull

 Boring

• Naverboring for løsmasseprøver

• Borkaks fra totalsondering for 
bergprøver

• Borkaks- og løsmasseprøver fra 
ODEX-boringer i viktige områder

 Prøveanalyser lab/XRF

− Alle prøver analysert med XRF

− Viktige prøver analysert i lab
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Aktsomhetskart berg



Aktsomhetskart løsmasser
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Hensikten med prosjektet

Bilde tatt av A.Thormodsen

Miljø
Ingen 

Forvaltning

Trygg 

håndtering

Heggvin Alun åpnet 2018

Metode 

utvikling

Bekk gjennom 

alunskifer



• Bane NOR utbygging Øst eier av 

prosjektet og har prosjektledelsen

• RambøllSweco utførende i 

prosjektet

• NIBIO utførende i prosjektet

• Structor, kontroll på vegne av 

Bane NOR

11

Samarbeidspartnere



• Trine Marianne Holm; Prosjektleder (Bane NOR)

• Kjetil Myhren Bøyeie; FA geologi (Bane NOR)

• Marielle Øyvik; FA syredannende berg/løsmasser (Rambøll-Sweco)

• Katrin Knoth; Leder forskningsprosjektet (Rambøll-Sweco)

• Trond Knapp Haraldsen, ekspert jord (NIBIO)

• Erik Endre, ekspert syredannende berg (Structor)

• Patrick Holmström (Structor)

• Erik Joner, ekspert jord (NIBIO)

• Lameck Omondi Omolo, medarbeider (Rambøll-Sweco)

• Ingvild Skøyen, medarbeider (Rambøll-Sweco)
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Teamet
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Veien videre

Miljø
Ingen 

Forvaltning

Trygg 

håndtering
Metode 

utvikling

• Forskning

• Regelverk

• Standardiserte metoder

• Store infrastrukturprosjekter
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Mål for forsøkene

• Hovedmål: Bestemme det syredannende potensialet til løsmassene

• Forsøksoppsett som er best egnet for å oppnå resultater som kan brukes til en solid 

karakterisering og klassifisering av syredannende løsmasser basert på realistiske forhold 

• Delmål: 

i. Kvantifisere og kvalifisere utlekking av tungmetaller og svovelsyre fra forskjellige typer løsmasser

under forskjellige forhold (konsentrasjon av stoffene i utlekkingsvannet)

ii. Klassifisere masser som syredannende, moderat syredannende, ikke syredannende
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Prinsipp for forsøk- Laboratorie hos NIBIO

Feltarbeid april Labforsøk mai Resultater oktober



Takk for oppmerksomheten


