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1. FORORD

Til tross for at karstfenomener har relativt liten arealmessig
utbredelse i Norge (<1%), og faget speleologi og karstmorfologi
kanskje av den grunn er neglisjert, har det i forbindelse med
geotekniske inngrep meldt seg alvorlige problemer med karst.
Problemene gjelder lekkasje og stabilitet ved hydroelektriske
konstruksjoner. Geotekniske tradisjoner tilsier at en går løs på
disse problemene med sondering og geofysiske deteks jonsmetoder
(grunnboring og seismikk). Internasjonal erfaring tilsier imidlertid
at oppløsningsevnen ved slike deteksjonsmetoder ofte ikke er adekvat
i forhold til de poredimensjoner og -tetthet som er kritiske for
lekkasje. Metodenes ressursbehov er også en begrensende faktor i
forhold til den onskede presisjon.

Speleologiske metoder, d.v.s. direkte utforskning og hydrauliske
eksperimenter, er utradisjonelle i denne sammenheng. De er imidlertid
ressursvennlige, bade med hensyn p& okonomi og innvirkning pa
naturmiljø. Det er denne rapportens filosofi, at speleologiske metoder
-der hvor de lar seg anvende- kan gi et verdifullt supplement til
geotekniske vurderinger og planleggingsarbeid. Det neste skrittet vil
nå være å prøve å kombinere metodene. Hvor detaljert kan et på
forhåna godt kartlagt grottesystem detekteres seismisk? Med andre ord,
en invitasjon til kolleger som har kompetanse i disse disiplinene!

Herværende rapport bygger på speleologisk feltarbeid i Glomdalen
igjennom de siste 10 år, et Sisyfosarbeid som enda ikke er avsluttet.
Prosjektet har vesentlig vært støttet av Vitenskapsakademiet i Oslo
(Nansenfondet), hvor hovedhensikten har vært å studere grottedannelse
(speleogenese), i form av morfologi, kronologi og prosess. Da det lå
et åpenbart teknisk potensial i dette arbeidet, ble det i 1984 søkt
Statskraftverkene (S8G) om kr. 65 000,- i stotte til instrumenter for
a gj@ore studier som bide hadde akademisk (denudasjon) og geoteknisk
(hydraulikk) anvendelse. Denne og ovrig innsats er nærmere
spesifisert i acknowledgements.

Det er mitt håp at brukerne av denne rapporten finner den nyttig, og
at den kan stimulere kjente Og forelopig ukjente kolleger til
samarbeid i det uhyre interessante skjæringsfelt mellom ingeniørfag
og speleologi.

Blindern, Oktober 1986
Stein-Erik Lauritzen
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1.1 NGLISH SUMMARY

ENGINEERING GEOLOGY AND KARST LEAKAGE IN GLOHDAL:

The geotechnical situation of Glod2al with respect to the
hydrotltctrical dtvtlop  tnta in tht vicinity of karat landfor  , is
discussed. In gtntral, thtrt art con1idtrablt proble  a conctrntd with
karat and tnginttring geology. In particular. tht proposed tunntl
between Gloadalsvatn and Gloaåga ia a situation of great speleological
and ttchnical controvtrsy.

The geometry of karst caves in tht Glo  dal grty  arblt unit (N21 art
analysed in detail, r1ve1ling 1-4 1. cave porosity in N2 down to a
depth of at least 50 • A systematic water tracing prograw revealed
the aquifer conduit· as essen}illy vadose, with an active conduit
volu  e of 8000 • at 0> 1 • • • Cave diving and water tracing in
shorter phreatic loops revealed that active conduit volumes might be
only 181. of the total conduit and annex volu  t in this aquiftr.
Repated dye tracing at different distances fro the spring yielded
active conduit volumes at shorter intervals. Average "active"
conduit dia  ettr i• 1.3 +/-0.22 •· Total condit volu  e, including the
tatiaattd anntx volu  ts il 43 000 , as deterained by water
tracing and flood recession. Tht total r5c1saion volu  t of the spring
through a flood cycle i1 10 1 280 000 • •

Tht probable increase of ltakagt with tine is discussed in ter  s of
dissolution kinetics and tht effective penetration distance lEPOI of
aggressive wattr in fissures. If tht aaxi  ua corrosion ratt l2x1.2
la) could be  aintaintd, a ltakagt fro  aaall joints (1  al would
increase some 10 ti••• in 2 years. A   ort con1trvativt tsti  ate,
taking account of iapuriti11 and less efficient kinetics, coaparablt
with observations in nature, yitlda an increase of 10 x in 25 years.

Tht probable aaxiaua dtpth of karstification in Glo  dal was estimated
by txtrapolation of   orpho  ttric and hydraulic data, using equations
of Nilanovic (19811 and e pirical cavt distributions fro   Norway. Tht
axinu depth of conduits or annexes is probably ·100 mn; a safer
dtpth would be 200 n below the surface.

Intersections of the tunnel with the karst conduits or associated
1nntxt1 

3
aay bt fatal. It ia proved that phreatic storage annexes

of > 130 do,exist. The probable total storage in conduits way be
8 -10 000 • Then, a supply of water through the catchaent would

J -1
give 0.1- 0.2 1 of continuous leakage. It is a qut1tion for
engineers to judge whtthtr such volumnes are tolerable or not. The
safest trace for tht tunntl would bt 11 far north 11 possible,
preferably directly from Austerdalsvatn to Gloiga.

Tht application of speleogical ethods (cave surveying, aorpho  ttry
and hydraulic 1tudi11I provide infor  ation that often are superior to
traditional geotechnical aethods with rtaptct to detail and
resolution. Thert ia a considerable potential for future cooperation
with engineering geologists. Speleology is a valuablt alttrnative and
aupplt  ent in hydrotltctrical planning in karst.
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2. GENERELL DEL

2.1 In eni r eolo isk situas 'on

De hydroelektriske utbyggingsplanene i Svartisområdet (Fig.1) omfatter

en rekke regulerte vannmagasiner og lange overføringstunneler.

1986-87 SL meld. nr. lZ
Vern i Saltf'lellet-Svartisen

17

4. Statskraftverkenes søknad
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Gr1t,,k kontor.NIVA MQIRANA

-- Stiitkrt1ftvf1'k.,_,. Mknad

' y 8egjerngens verneforsiag

figur..l.. Utbyggingsplanene Svar ti 1o  r1det.

De totale kostnadene ved gjennomftringen av et slikt prosjekt
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avhenger i stor grad av de geologiskeforholdene:det vil si hvilke

mekaniske og hydrogeologiske egenskaper som knytter seg til

berggrunnender hvor de tekniskeinngrepene skal gjores. Av storst

betydning tor være soner i fjellet som er mekanisk svake (rasfare,

ustabilitet)og hydrologiskaktive (lekkasje,ustabilitet).

Svartisutbyggingen

nærheten av soner

involverer konstruksjonsarbeid igjennom og i

med marmor og kalkholdige bergarter. Disse

bergartene skiller seg ut fra alle andre bergarter i Norge ved at de

er oppsprukket og lett leselige i vann og derfor svært aktive

akviferer vannførende geologisk formasjon). Landformer som er

utviklet igjennom kjemisk oppløsning av bergarten kalles karst

(Fig.2.) Denne rapporten tar for seg problemer som er knyttet til

karstformene i Svartisområdet, hvordan de kan kartlegges i detalj og

hvordan en kan løse eller omgå problemene de er forbundet med.

fig9ur_.2. Blokkdiagraw av karst, fra Bakalowich,  (1979).
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2.2 Generelt om karstformer

Karst er karakterisert ved en oppspist og uregelmessig topografi

hvor lukkede forsenkninger (doliner, poljer) er

landformer. Mange av disse konkave landformene er dannet ved

sammenstyrtning eller ved annen massebevegelse ned i underjordiske

hulrom. I godt utviklet karst (holokarst) mangler overflatedrenering

så og si helt; alt vann

sjakter, eventuelt igjennom  løsmasser ned i underjordiske vannledere,

grotter.

Grotter er integrerte hulrom som effektivt leder grunnvannet fra

nedlop mot kilder. Det

forsvinner ned i åpne

detaljerte orlopet av grotteganger

avhengig av den strukturgeologiske situasjonen og grottesystemets

utviklingshistorie. Dette forløpet kan i mange

vanskelig forutsi. Imidlertid kan en

karakteristiske

sprekker eller

tilfelle

gi visse

er

være

generelle

retningslinjer for grottegangers geometri.

·tiles igjennom korrosjon av surt meteorisk vann.

•• -.  er karbonsyre (H, C0,) som dannes ved opplosning

av atmosfarisk C,i vann (Figur 3). Korrosjonshastigheten er

avhengig av vannføringen, men begrenses av vannets CO - innhold. I
2

gunstige situasjoner kan den radiære utvidelsen av grottepassasjer gå

opp mot 1.4 mm/år. Disse problemene blir diskutert videre i et senere

avsnitt.
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fig!!_.4. Korrosjon av kalkstein er en kjemisk  prosess  hvor carbonsyre

er den viktigste kildtn til protoner(Lauritzen 1981).

Siden korrosjonsprosessen involverer massetransport (av kjemisk

opplost kalkstein), er også grottedannelsen avhengig av en etablert

vannstrøm. Grotter utvikles fra sprekker og benkeplan som eksisterer

på forhånd i Norge er dette begrenset til sprekker, selv om

beddingen også har en kontrollerende effekt). Disse sprekkesystemene

må være sammenhengende (integrert) fra innlep til utløp. Avhengig av

sprekkenes tetthet og utstrekning, vil grotteganger danne mer eller

mindre dype sløyfer ned under grunnvannsnivået (freatiske sløyfer),

som vist skjematisk i Fig.. Dette mønsteret er mest uttalt i ikke-

metamorfe kalksteiner med intakte benkeplan og svakt fall, men

sløyfegrotter og sløyfesegmenter er relativt vanlig også i Norske

grotter (Ford and Ewers 1978, Lauritzen 1983). Med detaljert

kjennskap til sprekkesystemer og grottegeometri i nærliggende områder

vil det til en viss grad være mulig å forutsi grottenes geometri i

en gitt lokalitet.
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---
ovERFLAT° -

IE2OMETRIS -------
-- - -- --

BATHYFREATISK GROTTE

2

- --

DYP FREATISK GROTTE MED MULTIPLE SLØYFER
til gradert lop)

(viser former med tilpasning

/
3

GROTTE MED BLANDING AV FREATISKE OG VANNSPEILJUSTERTE KOMPONENTER

4 I

IDEELL VANNSPEILGROTTE

figur_. Ulike typer av slsyfegrotter. etter Ford and Evers t1978),

Til å begynne med dannes grotter som mikroskopiske, sterkt forgrenete

kanaler langs sprekkene, såkalte anastomoser. Anastomosene hektes

videre sammen til hovedledere, som så snart de er etablert som

sammenhengende vannveier, raskt utvikler seg til større
grottepassasjer. Innenfor det gitte sprekkemønster utvikler

anastomosene seg tilfeldig, mens hovedlederne velges ut som de mest

effektive vannveiene i dette monsteret, Fig.5.
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Anastomoser svekker bergarten mekanisk, og kollaps foregår ofte langs

anastomoserte sprekkeplan.

2.3 Karsthydrologi

En karstakvier vil altså bestå av 1) effektive hovedvannledere

(grotteganger), og 2) mindre effektive, diffuse vannledere

(anastomoser og sprekker). Disse to subsystemene er koplet til

hverandre slik det er vist skjematisk i Fig.6. En karstakvifer



10

(vannforende kalkstein) kan altså oppfattes som en svamp med noen fl
store, gjennomgående hull.

Discrete inputs
(Sinkholes)

Fissure subsystem

Diffuse inputs
(Dolines and
subcutaneous
Zone)

Resurge
I

I I

.  I I  \

.'·\\
\

Vadose master
Phreatic conduit sub-

master conduit System.
subsystem

Oppløsningsprosessen

7

,,

Vadose and
phreatic
tributary
conduits.

en karstakvifer.

2. Karst o h droe ektriske konstruks ·oner

er såvidt rask at karstformer er ustabile

innenfor de tidsrom som er relevante for mennesker. Spesielt i de

tilfelle hvor en griper inn i de hydrogeologiske forhold, vil

karstformenereagere med ustabilitet. Dette gjelder heving eller

senking av grunnvannstand og forandring av hydraulisk gradient ved

tunneldrift og oppdemning.

Ved slik påvirkning styrter gjerne overdekket karst inn (jordfall),

og i ekstreme tilfelle kan hele boligområder og motorveier ødelegges.
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2.4.1 Karst om eo eknisk roblem nternas 'onal overs'kt

I Tabell I er gitt en oversikt over frekvensen av geotekniske og

karstrelaterte emner i geofaglig litteratur i perioden 1975-1985.

Kildematerialet er GEOREF database. Tabellen er fremkommet som

biprodukt ved et litteratursøk.

TABELL

Karst i eofa ene, statistikk fra GEOREF 1975-1985.

Emne Ant ref. 8 av total geologi

Geologi 594 974 100

Karst 5 662 1.0

Ingenior geol. 53 546 9.0

Joints 8 899 1.5

Fracture 14 278 2.4

Struktur analyse 8 094 1.4

Geofys.metoder 32 436 5.5

Seismiske 12 317 2.1

Resistivitet 4 753 0.8

Gravitasjonsmåling 18 395 3.1

Emnekombinas 'on Antall ref. 8 av In Geol. 8 av Karst

Karst+ Ing. Geol. 322 0.6 5.7

Karst+ tot. geofys.Met. 157 0.3 2.8

Karst+Joint+fract+

strukturanalyse 334 1.2 5.9

Karst utgjor

sammenliknbar

322 arbeider

X av alle georeferanser de siste 10 ir. Karst har

frekvens

de siste

med

resistivitetsmlinger. Ingeniorgeologi er 9 ganger mer frekvent enn

karst, og av kombinasjonen karst + ingeniørgeologi er det publisert

10
.ar.

sprekker, strukturanalyse

Dette utgjor 0.6

og

1 av alle

ingeniørgeologiske referanser, og nesten 6 X av alle karstreferanser.

Det er en liknende frekvens av arbeider som kombinerer karst +

sprekker+ brudd+ strukturanalyse. Karst må sies å ha en viss

generell betydning i geofagene; seismiske metoder har f.eks. bare

dobbelt så mange referanser som karst.
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2..2 ppdeming

Ved oppdemming av vann i karstomrder oker den hydrauliske gradienten

dramatisk, og områder som tilsynelatende er lite permeable, utvikler

gjerne betydelige lekkasjer. Under slike forhold med svært steil

hydraulisk gradient, vil vannbevegelse og korros jonshastighet

optimaliseres, og en sprekkutvidelse på 2-3 mm pr. år er sannsynlig.

I tillegg vil en oppdemming aktivere relikte (torrlagte)

grotteganger. Disse grottgangene kan ha et annet forløp enn resente

grottesystemer, idet de har en annen utviklingshistorie og er dannet

under en annen hydraulisk gradient. Relikte grotter har store diametre

(opptil 30 mtverrsnittsareal er kjent i Svartisomrdet) og følgelig

en enorm transportkapasitet. I Norge er de oftest helt eller delvis

gjenfylt med glasifluvium. lekkasjer kan utvikle seg katastrofeartet

dersom en n} <orhind overdekket og gjenfylt grottepassasje plutselig

2.4.3 Tunnelkonstruks oner

Ved tunnelkonstruksjoner introduseres atmosfæretrykk langt nede i en

karstakvifer. I mange tilfelle vil en tunneltrase gå under kjente

karstsystemer. En slik situasjon representerer en dramatisk, lokal

økning av den hydrauliske gradienten over de sprekkene som måtte gå

mellom karstsystemet og tunnelen. Lekkasjer er derfor sannsynlige. Det

er ··Jent at selv smale sprekker kan gi 50 1/ sek eller mer, 0g forsok

på (fornuftig) boring av avlastningshull bare reduserer vannføringen

ubetydelig (Motyka and Wilk 1984, Motyka, p.c. 198).

Vanskeligere er situasjonen dersom tunnelen går så grunt at den kan

gjennomskjære hovedledernes freatiske sloyfer. Hele karstakviferens

aktive vannvolum vil kunne trenge inn på kort tid.
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2.4.4 ksem ler mottiltak

Karstlekkasjer har med vekslende hell vært taklet med betonginjeksjon

(betonggradin) under damsåler, injeksjon av svellende materialer og

forsegling av større deler av magasinet med plastfolie. Felles for

alle disse tiltakene er at de fordyrer konstruksjonsarbeidet

vesentlig, og at de på ingen måte garanterer suksess. Imidlertid må

en si at jo mer lokalisert og begrenset karstforekomsten er, jo

større er sjansen for at forsegling og injeksjon skal være vellykket.

Generell erfaring internasjonalt tilsier at en ved tekniske inngrep

i karst må forvente det uventede (Soderberg 1979, Milanovic 1981,

Bozovic et al. 1984).

2..5 Sammendrag

Tekniske inngrep i karst medforer ustabilitet. Oppdemte magasiner

oker den hydrauliske gradieneten lokalt. Karstlekkasjer kan derfor

utvikle seg raskt, spesielt dersom de involverer relikte,

sedimentfylte grottesystemer. Tunnelkonstruksjoner har samme slags

virkning, vannføringen på velutviklede karstsprekker (anastomoser)

vil eke, og dersom en pitreffer hovedlederens sloyfer, vil

vanninnstyrtningen vere katastrofal.

Strategien ved tekniske inngrep i karst bor derfor vare:

1 GRUNDIG ANALYSE AV KARSTPROSITETER I OG VED LOKALITETEN.

21 TILLEHPINGAV DETEKNISKE PROSJEKTERINGENE TIL DE GITTE GEOLOGISKE

OG SPELELOGISKE FRHLDENE.

3) PRAKTISKE HOTTILTAK UNDER OG ETTER INNGREPET (FORSEGLING OG

PUMPING).
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3. INGENIØRGEO OGISK SITUASJON GLOMDALEN

Inngrepene i

steintipp og en

Glomdalen omfatter veikonstruksjon, anleggsområde,

tunneltrase mellom Austerdalsvatnet og Storvatnet.

3.1 Veitraseen

Veitraseen står i konflikt med verneinteressene på overflatekarsten i

Glomdalen. Denne konflikten kan minskes ved at veitraseen legges

lenger vest for vatnet, på glimmerskifer.

3.2 Tunnelanle et

antydet i Figur 7, vil tunnelen passere igjennom minst 2

·..-·=ore 'lomdalsvatnet. Disse sonene er tildels sterkt

forkarstet, til nå er det kjent ca 2 500 m med grotteganger i området

over og like i nærheten av tunneltraseen. Like syd for den planlagte

tunneltraseen (planer av 15.11.77) ligger en stor, løsmassefylt

dolineform (polje). Videre går et underjordisk dreneringssystem

igjennom kalken. Vannet renner underjordisk fra Pikhågan og kommer ut

som karstkilde på NV-bredden av Glomdalsvatnet.

En mindre karstkilde ligger tett ved der tunnelinnslaget er planlagt.

Denne kilden drenerer et tynnere marmorbånd som ligger bade

topografisk og stratigrafisk

Glomdalen.

noe hoyere enn de ovrige kalkene i

Situasjonen er derfor slik at det vil være en risiko for at tunnelen

enten vil gjennomskjære en av de underjordiske hovedlederne, hvorved

det vil oppst alvorlige lekkasjer under eller etter arbeidet.

Lekkasjene kan enten være i form av vanninnstyrtninger inn i

tunnelen, eller lekkasjer ut fra tunnelen dersom den står under trykk.

Det er klart at, desto lenger nord tunneltraseen legges, desto dypere

under dagsonen (og den forkarstede sonen) vil den gå, og desto mindre
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Tunneltraseen fra

er sjansene for lekkasjer. Denne rapporten vil ta for seg Glomdalens

karstmorfologi og speleologi i detalj og relatere fenomenene til ulike

alternativer av utbygging.

4. ANDRE ITUASJONER I  VARTI  UTBYGGINGEN

Kjærnsliet al. (1975) gir en oversikt over NGI's erfaringer med karst

i utbyggingsområdene. Av damsteder som kan

nevnes Flatisvatn, Tollåvatn og Bjøllådalen.

ha risiko for karst
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Både Flatisvatn og Storvatn- oppdemnigen omfatter områder med smale

kalkbånd. Disse båndene går enten tvers igjennom oppdemningsstedene,

eller igjennom bergterskeler. I begge tilfelle vil det legges en stor

hydraulisk gradient over kalken. Dersom

forkarstning (åpne grykes, grotteåpninger), må de undersøkes grundig,

som påpekt allerede i 1975 (Kjarnsli et al.,op. cit.). Det har i de

senere år pg4tt

Storglomvatn-

en grundig undersøkelse av karstsoner ved

magasinet hjelp

transmisjonsseismikk (Løset 1986).

5. PROBLEMSTILL ING

Disse sporsm3lene

ved

GL OMDAL EN

er vitale for

disse

av

båndene

grunnboring

I forbindelse med tunneldriften igjennom karstsonenei Glomdalen

reiser det seg 3 spørsmål:

1 HVORGA  -- 7RJRDISKE VANNLEDERNE I GLOMDALSMARHREN?

R VANNINNSTYRTNINGER?

·u STORMAKS IMALVANNINNSTRYRTNING KAN EN RISIKERE UNDER

ARBEIDET?

detaljplanleggingen

viser

og

3) ETTERAT DET FØRSTE VANNET ER STYRTET INN. HVOR FORT VIL DETTE

FORNYES?

og

gjennomforingen av tunnelprosjekteti Glomdalen.
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6. KARSTHULENES GEOMETRI

6.1 Ber runns eolo i

Berggrunnen i området består av kalkspatmarmorer og

(granat)glimmerskifere som danner en stor bue rundt skulderen på

Glomvasstind. Området er kartlagt i målestokken 1: 5000 (Bottrell and

Lauritzen 1986, unpublished). 3 ulike deformasjonsfaser kan

identifiseres ved strukturanalyse (Figur 8). Tidligste foldefase (F,)

har aksialplan som følger buene rundt Glomvasstind, antatt omboyning

er lokalisert til området nord for vre Pikhagvatn. Argumentet for en

F,-fold her, er at lagpakken viser repetisjoner omkring

glimmerskifer. Neste foldefase (F,) har stupning

en utkilende
0ca 20 mot NØ og

representerer den omboyningen som dominerer kartbildet. Det er videre

identifisert enda en fase (F,) med meget lav stupning mot N (Figur 8).

Foldetektonikken har betydning for karstformene, på den måten at den

hydrauliske gradienten i Storbekkens dreneringssytem ( fra Fosshølet

til Glomdalsvatn) dreier langsmed ,- strukturens utgende. Videre

synes ,- retningena dirigere enkelte passasjer i grottene, spesielt

finner en at hovedpassasjen i Storbekkgrotta folger et

forkastningsplan som stryker langs flanken på en F -
3

struktur.

"Poljen" (kalt Jordbekkvollene) er lokalisert i en F,- omboyning av

glimmerskiferenS (se nedenfor).

Det er laget en stratigrafisk kolonne for Glimmerskifer/marmorpakken i

Glemdalen, basert på et 0/V- gående snitt igjennom Storbekkgrotta

(Figur 9). Kalkene kan deles inn i to typer, grå og gul marmor. Grå

marmor er usedvanlig ren kalkspattmarmor, eneste forurensninger er

litt kvarts og grafitt. Oen inneholder ca 1 moll Hg, noe som gir den

en optimal oppløsningshastighet blandt alle norske marmorer som er

undersokt (Lauritzen, upublisert). Tremolitt finnes stedvis som

aksessorisk mineral i gr marmor. "Gul" kalk har en gul til brun

forvitringsfarge, har stort jerninnhold, høyere Hg- innhold, og opptil

20 1 syreuloslig materiale (glimmer og kvarts).
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.iS9..2. Strukturgeologisk kart over svre Glosdal. Aksialplan og akser

for 3 foldefaser. Ti} hoyre: TT-diagram av oaridet ellow Glodalsvatn

og Pikhlgan. (Lauritzen, upubli1trl).

Målt i form av antall grotteinnganger, har grl marmor en

altoverveiende dominans av karstporøsiteter fremfor gul marmor. Det er

mer enn 30 ganger større hyppighet av grotter i grl enn i gul kalk, og

samtlige av de største grottene i området er utviklet i den gråe

kalkenheten kalt H2. På Pikhågan, hvor en har god kontroll med

grensebetingelsene for volumberegning av kalk og grotter, inneholder

H2 ca 1.8 Z sekundærporesitet i form av grotter. Vanligvis utgjør

grotteporositet ca 10 7. av den totale porøsiteten i et karstmassiv.

Det gir seg selv at M2 da har svært stor sekunderporositet og følgelig

en enorm permeabilitet.
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Figur_3. Stratigrafisk kolonne av waraorene i Glondalen, logget ed

hensyn pi litologi, renhet (innhold av syreulsselig wateriale) og

fordeling av grotter, uttrykt 10  totalt grottevolu  • Lauritzen

upublisert.

Det finnes 5 benker eller enheter av grå marmor, og 4 enheter av gul

marmor. Enhetene er svært utholdende i str•k, og kan følges helt fra

Glomdalsvatnet til Pikhågan. Skiferen SJ har stor mektighet ved

Glomdalsvatnet, men kiler ut mot nord, slik at ved kalkrasta utgjør

MJ og M4 samme enhet.
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6.2 Karsthuler i Glomdalen

Det relevante området, Mellom Glomdalsvatnet og Nedre Pikhagvatn, er

vist i Figur 7 og inneholder 12 kjente grotter. Alle disse grottene

er lokalisert i M2. Regnet i retning fra Pikhigan, er grottene listet

opp i Tabell I I.

TABELL II

Grotter i M2, området Pikhågan- Glomdalsvatn.

Grotte Hoyde o.h. Ganglengde

(m) (m)

Pikh&ggrottene 600 >2 000 35 6 300

Pikhagvassgrotta 540 200 20 350

Fossh@let 500 90 50 3 500

Trudehullet 40 4 000 40 28 000

Kalkrastgrotta 340 600 40 000

240 200 20 160

.·et 200 100 55 3 500

and re Tillopsgrotte 180 400 40 300

Meandergrotta 150 100 1 0 80

Kjeftgrotta 130 30 5 30

Jordtullasstemet 126 610 30 15 000

TOTAL 9 630 58 220 3m m

6.3 Prediks 'on av rotte an enes etnin

ulike typer analyse, lineamentanalyse

Dybde

(m)

Estimert volum

o?1

Et sentralt poeng er å kunne gjøre en prediksjon av de (ukjente )

grotteganger som befinner seg utenfor de soner av kalken som til .na
har vært tilgjengelige for utforskning. Vi kan i første omgang prøve å

se om det er noen regelmessigheter mellom strukturelle faktorer (som

kan måles på overflaten) og grottenes geometri. Det kan gjøres tre

i horisontalplanet,

lineasjonsanalyse i rommet (stereonett) og en tredimensjonal analyse

hvor retninger såvel som lengde på lineasjonene tas i betraktning.
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igjennom pakkene under to ulike hydrauliske gradienter .som stlr

normalt på hverandre. Oen mest rasjonelle veien igjennom intergrerte

(sammenhengende) sprekker er tegnet som tykkere linjer

(forkarstning). I situasjon (A) har den hydrauliske gradienten SV-lig

retning, i (B) er den S0.

Fracturø

SE gradient

SW gradient

SE

SW

180 270 0 90 180

Figur__11. Frekvensfordeling av lineamentretninger fra Figur 10.

Frekvensfordelingen av grotttlinta  tnter tr ikkt ••rlig ftl10  for

hvilken vei den hydrauliske gradienten gir.

Figur 11. viser tolkningen av disse to situasjonenei form av

frekvensdiagrammer. øverst er vist de 3 settene med sprekker, under

disse, frekvensen av karsthulenes lineamenter i hver av de to

situasjonene (A) og (B). Med forbehold om et lite materiale (kun 99

lineamenter totalt}, synes det som om en ikke- vektoriell analyse gir
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liten informasjon om hvilken vei den hydrauliske gradienten går.

·Prediksjonsmodeller· for grotteganger, basert på lineamenter alene,

normalisert til evre sektor i et rosediagram, gir liten eller ingen

prediksjon om hvilken retning hovedlederne gr eller hvor de er

lokalisert. Det ligger i forkarstningsmekanismen innebygget en regel

om at karsthuler benytter seg av de bruddplan som finnes, og det er

ikke overraskende at lineamentfrekvensen ikke er særlig følsom for

hva resultanten av disse lineamentstykkene er. En kommer lett opp i en

situasjon analog til den at en pakker kofferten en dag, og så blir

overrasket over innholdet når den åpnes neste dag.

Dersom en skulle gjore geotekniske inr'rep i vrt "forsoksareal"

(Figur 10), vil det være av vital betydning

følger figur (A) eller (B).

.
a vite om passasjene

Noe bedre blir det dersom en gir grottelineamentene en retning,

nemlig den veien vannet går i hvert enkelt segment (Figur 11,

nederst). En SV-lig skrånende hydraulisk gradient vil således gi et

maksimum ved 210°, mens en ved S0-lig gradient får et maksimum ved

1so" (Figur 11).

I den nevnte modellen har vi gått ut fra at alle 3 sprekkesett har

samme hydrauliske konduktivitet og dermed samme sjanse for A bli

benyttet som vannleder. Med en 0,- retning som antydet, vil bade

NØ/SV og NV/SØ- settene ha skjær, d.v.s. de vil ha en normalkomponent

som gjør dem sammenpresset. NS-settet vil derimot under et slikt

stressfelt vere tensjonssprekker og således i utgangspunktet mer åpne.

Denne effekten har vart testet i et storre, "homogent" marmoromr&de i

Svartisen, Figur 12. Fotolineamentene kan tolkes som et system av

skjærsoner (Tschalenko1970), hvorav enkelte retninger kan skilles ut

som hovedsakelig tensjonsbrudd og andre som hovedsakelig skjærbrudd.

Dekomponering av kreftene rundt konjugerte brudd ga en horisontal

projeksjon av o, med trend NN/SSV, temmelig nær det som er

rapportert som hovedstressretningen i Nordland (Gabrielsen et. al.

1980, Myrvang 1976.). Det viser seg nå, at lineament- trenden på

kjente grotter i området hovedsakelig sammenfaller med retningen på de

fotolineament som tolkes som tens jonsbrudd.

Unntak er grotter som er lokalisert ner marmorens ytterkanter, hvor

kontaktsonens strekretning dominerer passasjeretningen.



24

PHOTOLINEAMENTSJ CAVE AND

DOLINE LINEAMENTS,

6LOMF JELL AREA,

SVARTISEN

\

'·S"--- .,,,

ed ;a
!,, / 11/

I I
'

'/Corbel-_l sjaktene / // Jt_'·"lr--,,;,1
n=17 · ;'<

- -  I
Kløf•

'

l

r-
J

I I
I

o

I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

' -lI

Dolines,Fiskvatn

Fiskvatn
karst,

holo-

n=17

Photo lineaments

,. Storr•
n=43

I
I

I
I

.-;::::;;;::. I
I

I
n=16 I I Skavldalselv,

aves

·l-· n=TT

Figur_12.

6.3.2 Anal se  · stereonett

Imidlertid er grotter så avgjort 3-dimensjonale objekter. Generelt er
grottepassasjer strukturelt kontrollert av enten benkeplan eller
bruddplan (Figur 13), eller en kombinasjon av dem (Figur 14). Ut fra
dette skulle grottegangenes trend og stupning
lineasjoner i ett eller

fremkomme som
flere plan. Plottet på stereonett, skulle



25

disse lineasjonene beskrive storsirkler som tilsvarer det eller de

plan som kontrollerer dem. Dette er vist i figur 15.

fig!!l2. Grottepassasjer so vannledere dannet langs ett bruddplan.

,,
, I

Figur..1.

Ved .
a

Grottepassasje

strukturelle plan.

analysere

dannet skjeringslinje ellom to

kartleggingsdata stereografisk, kan en identifisere

planære strukturer som kontrollerer grottesystemets forløp. Ved bruk

av nedre halvkule vil en også miste lineasjonenes retning, men all

den tid hvert segment nå er beskrevet med to vinkler (deklinasjon og

inklinasjon), vil en kunne detektere om grottegangene tenderer å

skråne i en retning eller en annen. Da en hydraulisk gradient per

definisjon alltid har et fall, vil denne vektorretningen i alle

tilfelle treffe nedre halvkule. Vi vil imidlertid "miste" retningen

på stigesegmentene i freatiske sloyfer, se Figur • Bruk av

stereonett er det nærmeste en kan komme en vektoriell analyse av

grotter uten

5.% . 1 ) .

.
a trekke inn dimensjonen lengde (se senere avsnitt,
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fig4!_l2. Grottepassasjer kan oppfattes so en lineasjon 'i ett eller

flere plan, og analyseres i stereonett.

• stereografisk analyse av grottepassasjer søker en å sammenlikne

0g inklinasjon med tilsvarende trender på

alle mulige skjæringslinjer mellom a) bruddplan og b) benkeplan

(lagdeling) og bruddplan. Dette kunne gjøres for to av grottene i

Glemdalen, Storbekkgrotta og Kalkrastgrotta.

Til dette er det brukt kartleggingsdata for grottene. Kvaliteten på

slike data er svært varierende, idet det er viktig at kompass/

klinometerdragene er tatt i passasjens lengderetning. Grottene i

Glomdalen ble kartlagt med en teknikk som plasserer målestasjonene

temmelig midt i passasjen. Usikkerheten i kartleggingsdataene i

forhold til "virkelig" passasjeakse er i dette tilfelle omtrent +/-

o.

Kalkrastgrotta danner et nettverk av nesten rektilineære passasjer,

mens Storbekkgrotta er en kompleks polygenetisk form som følger en

NNØ/SSV gående forkastning med tilhorende pinnatsprekker, Figur 16.

Resultatet av analysene er vist i Figur 17 og 18.
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(

N

I 50 m.

Figur__16. Storbekkgrotta (v) og Kalkrastgrotta (h. Planprojeksjon

Lauritzen, upublisert.

I begge tilfelle har grottepassasjene mange av sine

orienteringsmaksimai lagdelingens storsirkel. Til tross for at

benkeplan som sådanne er totalt tdelagt (forseglet) i metamorfe

marmorer, har beddingen likevel en sterk kontroll. Dette skyldes

muligens det forhold at bergartens løselighet er en parameter som er

orientert parallelt med lagdelingen.
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For begge grottenes vedkommende gir brudd(x)bedding- lineasjoner

maksima som er sammenfallende med noen av passasjeretningene. De

mest frekvente brudd(x)brudd- lineasjonene er imidlertid ikke særlig

fremtredende i passasjeretningene, selv om de nok

frekvente retninger.

forklarer mindre

Oen hydrauliske gradienten kommer imidlertid sterkt til uttrykk i

diagrammene. Storbekkgrottas transportretning er mot SV, i senere tid

(siste glasiale syklus) har retningen dreid noe mot SØ. Dette er

sammenfallende med maksima i passasjediagrammet. Sub- glasial

reversering av den hydrauliske gradienten (NV) er bare svakt

reflektert i passasjenes retninger. Dette er i overensstemmelse med

morfologiske observasjoner som viser at den subglasiale dreneringen

ble påtrykt et allerede eksisterende passasjenettverk (Lauritzen

1984).

Det samme er tilfelle for Kalkrastgrotta. Grotta er i sin helhet

relikt, og viser en

oppover) med retning

patrykt

NVV.

hydraulisk

Dette er

gradient (scallops peker

den subglasiale retningen.

Derimot ville grotta fint kunne fungere som freatisk hovedleder

under tidligere stadier av Storbekkens utviklingshistorie, denne gang

med retning ssv.

Et tilsvarende plott for Trudehullet (Figur 19), viser meget sterk

strokkontroll (N/SV). Den hydrauliske gradienten har her alltid vart

mot SV, og dette er reflektert ved bare ett orienteringsmaksimum for

passasjene. Det eksisterer forlopig ikke tilstrekkelige brudd-data for

en fullstendig analyse av Trudehullet. Grotta er også ufullstendig

kartlagt.

De to grottene hoyere opp i dalen, Fossholet og Pikhaggrottene, minner

på hver sin måte om Trudehullet. Dessverre er ikke kartleggingsdata

tilgjengelig for disse grottene slik at en ikke får gjort noen

lineasjonsanalyse.
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igur_13. Passasjeretninger Trudehullet. (Lauritzen upublisert),

t; pen analyse har vært prøvet ut på en rekke andre

,stemer i Norge, og de viser følgende trends (Lauritzen in

1J BEDDING ER ALL TID EN STERK STRUKTURKONTRDLL.

En storsirkel lagt 1gjenno kartleggingsdataenes aksina,
er nesten alltid saaaenfallende  ed lagdelingen, storsirkel.

21 LOKALISERINGEN AV  HAKSIHA LANGS BEDDINGENS STORSIRKEL ER BESTEHT

AV SKJARINGSHAKSIHA AV TYPEN BRUDD X BEDDING.

3 MINDREHAKSIHAKAN FORKLARES VED BRUDD X BRUDDLINEASJDNER. HEN DE

ER ALDRI DOMINERENDE.

4) GROTTEPASSASJENES LINEASJDNSHAKSIHA FØLGER I HOVEDSAK DEN

HYDRAULISKE GRADIENTEN.

Av de aulige  aksi  a 10  er gitt under 11-3), vi l den
hydrauliske gradienten v·re avgjsrende for prioriteringen
blandt disse.

Av dette følger at dersom en ønsker å gå motsatt vei, nemlig å

dedusere passasjenes retninger ut fra strukturelledata, må en også

kjenne den hydrauliske gradienten som grotta ble utviklet under. Dette
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kan en ikke gjøre uten samtidig å kjenne stedets geomorfologiske

historie.

Dersom vi skal prøve å forutsi hvordan de øvrige (ukjente)

grottegangene i H2 går, vil det være rimelig å anta at de på samme

mate vil folge beddingen, med sterkest strokkontroll nord for

Trudehullet (i.e. mot Fossholet og Pikhagan), mens en mot syd kan

vente en gradvis overgang til to eller fler retninger med samme

intensitet som vist for Kalkrastgrotta og Storbekkgrotta. Det trengs

imidlertid mer data for å gjøre sikrere forutsigelser i strekningen

Kalkrasta/ Trudehullet.

6.4 Tredimens onal anal se av rotter

En meget bedre måte å undersøke grottenes geometri på, er åta for

seg grottesystemet som helhet, hvor segmentene også er karakterisert

ved sin lengde. Grotter kartlegges ved hjelp av en serie

sammenhengende kompass- og klinometerdrag. Enten ved hjelp av

møysommelig projeksjonstegning, eller ved hjelp av computere, kan en

produsere en stereoskopisk modell av grottesystemet, eller

projeksjoner av det.

Grottekartlegging er en møysommelig prosess som krever lang erfaring.

En må kunne tolerere ganske mye vann og kulde fer et system som

f.eks. Trudehullet er ferdig kartlagt. Fullstendig kartlegging

krever også at de hydrologiske forholdene er på kartleggerens side.

Kanalgrotta ble f.eks. kartlagt med våtdrakt, fettblyant og

plastfolie. Ved fullstendig kartlegging av en passasje, hvor

geologisk struktur, passasjetverrsnitt og -mål såvel som sedimenter og

scallps logges, kan en med god rutine klare å kartlegge 2- 300 m

grotte pr. dag. Freatiske sloyfer kan ogsa kartlegges palitelig av

rutinerte grottedykkere.
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6. 4. 1 Pass as ·enes tred imens onale lokal serin

For en adekvat diskusjon av grottesystemene i Glomdalen, har jeg i

Figur 20 projisert grottene langs et snittplan som dreier langs

M2's utgaende. Fosshullet er tatt fra britiske data (Jenkins 1959), de

øvrige data er upublisert materiale fra eget feltarbeid (1976-1985).

IOO
KALKRAST-

GROTTA

KANAL·

GROTTA - - - - -
STORIEICIC·
GROTTA

.... - - -
»g

Giomdolsvotn 126m ah.

900 1  (

TRUDEULLET

------
_____ ......--

FOS SKILLET

- - - - -

502 votn
500

•
..- - ..__...

€ 196 S.E.Lauritzen

M2, projisert langs kalkens utgiende.

De overste 0 m av kalken er sterkt forkarstet, med en meget høy

porøsitet lokalt. I hovedsak er passasjene nesten horisontale eller

svakt skrånende. Mangelen på grotter mellom Kalkrasta og Trudehullet

og mellom Trudehullet og Fosshflet skyldes at utforskningen foreløpig

er hindret av vannlåser og sammenrasninger.
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=LEV

27G.1 m

V= 15.00 C 1:2000)

LEV

---- --- ------ -

26""i-. 6 m

V= 1 0 . : 2000 J

=LEV :zoo

I

•
260.9 m

V=3SO.OO C 1:2000)

Figur 2h.

Rotasjon av

Rotasjon av

Projeksjonsretning 350  -  o4s'

grottene Nedre

en

systematisk

projeksjonsplanet kan gi viktig

Glo  dal.

svakhetssonenes retning. Ved hjelp av rotasjoner av denne typen kan

identifisere en echelon trender som ikke er synlige ved

lineasjonsanalysene nevnt under 5.3.2. Figur 21a og b viser en

rotasjon av grottene som ligger

informasjon

V:

om

i strekningen

Kanalgrotta- S. Tillopsgrotte. Som det fremgår av Figurene 16- 18,

har grottene i Sentrale Glemdalen et meget sterkt strukturelement

NN/SSV. Nr projeksjonsretningen passerer igjennom 10-1s0 NNØ, får vi

stor overlapping av passasjer. De ligger på linje langs den tidligere

nevnte forkastningen som er påvist i Storbekkgrotta. Retningen 000°,
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som
0

015 I

tilsvarer F -
3

retningen (Figur 8), gir mindre overlapping enn

som er forkastningens trend. Imidlertid, når en projiserer

grottene langs F - aksens
2

retning, strekkes grottesystemet ut og

definerer ,- omboyningens utgaende, Figur 21b.

I

i
E I

c.o I

co l
I

L - ----------- ---- - - -
4%55

ELEV V= SO . 00 C 1 : 2000 J

I
I

L 
'\

--
--·- ------- - --- -- --- - - ---- -- -

578.5 m

ELEV V= 40 . 00 C 1 : 2000 J

I

L - -------- -----------
5+. m

ELEV V= 30.00 C 1:2000)

I
I

]

L /',.., /- -·----------··. ------------ =-.-
4.4 m

=LEV V= 20.00 C 1:2000)

0
Figur_21b. Rotasjon av grotttne, V: 020 - 050 •

Både vertikal- og horisontalprojeksjoner viser at grottesystemene i

Sentrale Glomdal følger F - strukturens utgiende.
2
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6..2 Karstformenes strati raf'ske osis on

6.4.2.1 Grotte an enes stratirafiske osis ·on

Dersom en projiserer grottene i et vertikalplan som går på tvers av

marmorens strek, vil en fF4 et uttrykk for passasjenes

stratigrafiske fordeling. Dette må gjøres over kortere segmenter, hvor

kalken ikke er nevneverdig foldet i projeksjonsretningen. Dette er

gjort for Pikhggrottene, Trudehullet,

Jordtulla-systemet. Jeg har også tatt med et

grottesystem fra Middagsfjell, Indre Tysfjord.

Storbekkgrotta og

vel 2000 m langt

w

Figur-22. grotter og

10m
6Et· 85

akvikludkontakter. lverst,

Pikhzggrottene, nederst Jordtullasyetemet (Lauritzen 1982, Lauritzen

et. a1. 1986).

For noen grotters vedkommende-tenderer passasjeneå være konsentrert

langs den hengende akvikludkontakten (skiferkontakt). Dette er
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spesielt uttalt for Pikhaggrottene 0g Jordtullasystemet, Figur 22.

Felles for disse grottene er at de så og si utelukkende er dannet

under grunnvannspeilet; de er såkalte trykkledninger. Freatiske

passasjer tenderer å gå så nær den piezometriske overflaten som den

gitte strukturgeologi tillater det. Følgelig søker slike passasjer3

dannes oppunder akvikluder. I Norge kjenner vi mange tilfeller hvor

freatiske sloyfer tenderer å følge akvikludkontaktenes plan, Figur

23.

------- ------------- jt- N
I
I
I
I
I
I
I
I
I

f

Figure 4. Phreatic loop in the sloping contact plane between
an aquiclude (transparent top) and a karstic aquifer. The
plane is given the same strike and dip as the marble/mica
schist interface in the cave. Any descending segments
within this plane  must  turn down dip  (i.e. east), ascending
segments must turn up dip (west).

i9u±.22. Freatisk sleyfe

(Lauritzen et al. 1986).

kontaktplanet nello akvifer og akviklud

uedtmmende synes passasjene j folge begge sider av

kalken. Dersom en undersøker nærmere hva slags passasjer (vadose

eller freatiske) som

trykkledninger ligger inn

ligger

mot

hvor, finner en ofte at store

hengende skiferkontakter, mens

vadoscanyoner og parafreatiske (periodisk oversvømmet) passasjer også

kan fordele seg mot marmorens ligg. I Trudehullet har vi to

forskjellige posisjoner for vadoscanyoner. Enten har de erodert seg

ned til marmorens ligg, 0g f@olger denne videre nedover, eller s4 har

den opprinnelige trykkledningen så lav gradient, at vadost vann kan

treffe den hengende kontakten og arbeide seg ned her.

Figur 2 viser prinsippet for grottedannelse langs heng og ligg for

henholdsvis freatiske og vadose passasjer. For Storbekkgrotta er det

gjort et nøyaktig regnskap for posisjon og sammenlagt lengde for

passasjer av ulik type som funksjon av stratigrafi, Figur 25. Vadose
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----------- -·-·'-
F

V
p ....

igur.._2±; 0annelse av ulike typer passasjer langs heng og ligg i

forhold til piezomnetrisk overflate. F:

parafreatisk passasje.

freatisk; V:vados; P:

og freatiske passasjer har forskjellig fordeling i marmorens

stratigrafi. I tillegg til den rent hydrauliske effekt som er

skissert i Figur 2, kan marmorens stratigrafiske sammensetning også

utøve en viss kontroll.

=s3
m of poss0ge

200 400

M2

=s2

Figur 25. Stratigrafisk fordeling av vado,e og freatiske passasjer

Storbekkgrotta. Svart: vadospassasjer, uskravert: freatiske passasjer.
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Salthølene, (Middagsfjell Indre Tysfjord) er utviklet i et vel 25 m

tykt, vertikalt stående kalkbånd. 2000 m med passasjer fordeler seg

ned til et dyp av ·190 m. En projeksjon langs stroket er vist i

Figur 26. I den vertikale delen av båndet viser passasjene liten

preferanse for de to akvikludkontaktene, mens såsnart båndet bøyer

om på dypet, tenderer vadoscanyoner å gå ned mot den hengende

kontakten, mens store, fossile trykkledninger er lokalisert oppunder

skiferens heng.

' I
I \

\
\ \
\ '\ \

\
\

Figur_26. Vertikalprojeksjon, nor»alt pi gjennosnittlig strskretning

i Salthslene  .  Vertikal hsyde: 189  ,  kalkens utgiende har 2 5

ektighet(Lauritzen upubl.).

Denne tendensen bekrefter hypotesen om at

passasjetypene er hydraulisk betinget, Figur 2.

fordelingen av disse

6.4.2.2 Overflateformer relatert til rotter

Et viktig spørsmål må være å avgjøre om det er noen sammenheng mellom

fordelingen av karstformer på overflaten (som lett kan observeres og

kvantifiseres), sprekkefrekvens og underliggende grotter. Dette har

vært gjort i ett tilfelle, pl Pikhågan. Her er antall og volum av
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ulike overflatefenomen relatert til grottepassasjer som funksjon av

stratigrafi, Figur 27.

Fordelingen av grottepassjasjer er beregnet som totalt volum

integrert over en strekning på 500 m langs strøket. Det er en uttalt

tendens til at

marmorens heng, som nevnt tidligere og forklart i

Overflateformer

de (freatiske) passasjene er konsentrert

er differensiert

sprekkeutvidelser (grykes). Kollapsformer er dannet ved innstyrtning

inn i underliggende hulrom.

WEST
schist mor ble

12

10 cave possage, 10) m
8

6

4

2

0

15 collapse dolines above cove, number

i

Figur

kollapsdoliner

nær

2%.

og

10

5

0

15
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5

0

150

100

50

0
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grykes above cove

total volume of depressions
above cave, m$

total numbtr of depressions

obove cove

EAST
marble schist
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10
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4
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0

15

10
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0

15

10

5

0
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100

50

0

20

10

0

20

10

0
0

total numbtr of depressions

s 10 15

10

0

20

10

0
20m

Figur__27. Stratigrafisk fordeling av grottevolun, kollapsdoliner o9

grykes p$ Pikhigan (Lauritzen upubl.).

De to skiferkontaktene har omtrent samme affinitet til overflate-

karst. En kan si at Pikhagan har en høy doline- og gryketetthet, og

muligens derfor også høy grottetetthet, men stratigrafisk fordeling av

overflateformene gir ingen prediksjon om hvor grottepassasjene
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befinner seg. Fordelingen av grottepassasjer representerer heller et

hydraulisk betinget valg mellom to soner med hoy speleogenetisk

affinitet. Kjemiske parametre viser heller ingen stratigrafisk

forskjell. Sprekkefrekvens viser ingen forskjell i transversale

sprekker, mens longitudinelle sprekker (langs strøket) har litt høyere

frekvens langs marmorens heng. Det er rimelig

effektene (sprekkefrekvens og hydraulikk) kan ha virket synergistisk.

6..2.3 Kolla ser o svakhetssoner

Flere andre forskere, som €.eks Bull (1977), mener å tunne påvise

sammenhenger mellom sammenrasninger i grotter og

.
a tro at disse to

kollapsdoliner på

overflaten. I mange andre tilfelle finner en at grotter kan utvikle

enorme kollapsrom uten at dette vises på overflaten som kollapser.

Mest kjent er f. eks Salle Verna i Resau de la Pierre St. Martin i

Pyreneeene, Figur 28a. Andre, mer velstuderte systemer er Friars Hole

sys terr· virginia (Worthington 1984). Store saler., som "Crows

LA

ui.3.A.  survey.., .......,.
1972-3

ARAN1A

PLAN

!
L

Figur__28a. Salle Verna, Pierre St. Martin,Pyreneene. 6igantisk,

3
undtrjordiak kollapsfor  . Volu  tt •r -3.24  illiontr • • Fra Brook

I 1974 l.
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Nest Room· 0g "Monster Cavern" ligger i sterkt tektoniserte soner

(forkastninger) og gjerne i skjæringspunktene mellom flere slike,

Figur 28b. I ingeniørgeologisk sammenheng er kollapser svært ustabile

(det er de også for speleologer!) og svært utette.

I Trudehullet er utforskningen oppstroms mot Fosshullet blitt hindret

av en etter forholdene gigantisk kollapssone, "Satanshallen", Figur

29. P overflaten, over Satanshallen, ligger en bred, panneformet,

alluviert forsenkning. Oen er en blandt flere i området, og

kollapssonen kunne ikke forutsies på grunnlag av dette.

FRIARS HOLE

CAVE SYSTEM

tcs!

M

Legend B
-·--,f

3000 s,po0 s50,000 n?

- s I- 5-12 passagt  .
1 2-30 Cross- section

- J0-90e0-1eon

Figure 3.2 Passageend roo sizes in Friars Mole $System

Figur_28b. Friars Hole System, West Virginia. 80 kn total lengde. M:

Monster Cavern, C: Crows Nest Roon. Fra Worthington 1983.

På bakgrunn av at dolinen over er alluviert, og at det mellom blokkene

i Satanshallen er fylt mer enn 6 m mektige glasiogene sedimenter, og

utviklet paragenese (Lauritzen 1981b, 1984%) i høyere . .nivaer i

sammenheng med denne, kan vi slutte at kollapsen er

synkron med da isen sist lå over stedet.

eldre eller
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s

,e .s » - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - --

500 m

figur_23. Lengdeprofil av Trudehullet, wed Satanshallen (S). Lauritzen

upubliatrt.

Vi har liten systematisk erfaring med kollapssoner i norsk speleologi;

forekomsten av kollapser er vanskelige å forutsi med dagens

datamengde.

• funks 'on av d

6.4.3.1 Observasjoner

Den vertikale fordelingen av grottepassasjer fremgår av

lengdeprofilene av Storbekkgrotta 0g Pikhaggrottene, Figur 30. Addert

som frekvens vie. dybde gir ingen av dem noen signifikant forandring

over det dyp (35 og 55m) som passasjene er observert over.

Salthølene (Figur 26) viser imidlertid en viss minskning m.h.p. det

observerte dybdeintervall (190 ml, og gir indikasjon på at

grotteporositeten som ventet minsker med dypet.
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er' gd ye te f

e y « y

le veg
t0 0  n

50 m

Figur__30. Lengdeprofiler av Pikhiggrottene (sverst) og Storbekkgrotta

(nederst.  Lauritzen 1982, Lauritzen upubl.

For flere grotters vedkommende kan en beregne grotteporositeten ut

fra passasjelengde, midlere passasjediameter og det omskrevne

bergartsvolum, Tabell III.

TABELL  III

Grotte or sitet for noen norske rotter.

Grotte Dybde

m

Estimert volum
3

m

Porøsitet, Z av omskrevet

bergartsvolum

Pikhagan 35 9 500 1 .8

Fossholet 50 1 3 460 3.5

Trudehullet 40 28 000 •
Kalkrastgrotta 40 000 0.23

Storbekkgrotta 55 3 500 1. 2

Salthølene 190 14 100 1. 9

Tatt i betraktning at en aldri kan utforske eller kartlegge 100 Z av

den grotteporositet som eksisterer, er tallene i Tabell III å betrakte

som minima. En regner videre at grotteporositet utgjor omtrent 10 1

av den totale sekunderporositeten (Milanovic, 1981), slik at M2 kan
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muligens ha opptil ·0 1 totalporositet i dagsonen.

Verdien for Salthølene i Tabell III er en gjennomsnittsverdi for hele

det utforskede bergartsvolum. Siden grotta er utforsket til 190 m dyp,

er det mulig å prøve å differensiere grotteporøsiteten som funksjon

av dypet. Figur 31 er et fors@k p# dette. Jeg har beregnet

grotteporøsiteten på to måter; den ene er integrert grottevolum i hele

formasjonen i intervaller på 20 m dyp, og i den andre er

grotteporositet beregnet

V= 4471
-0.01470

e

i hvert omskrevet bergartsvolum.

Fordelingene, samt tilpassede eksponentialfunksjoner av samme type som

Milanovic's likninger, er vist i Figur 31. For totalt grottevolum som

funksjon av vertikalt dyp er:

2r =0.81 ( 1 )

Oen er vist med heltrukket linje i figur 31. Volumporositet fordeler

seg slik:

P(I)= 2.00 -4%.13E-3D
e

2r =0.55 (2)

3
» dyp skulle da volumet vare ·55 m og porositeten 0.58 1.

Ett forhold som kan komplisere tolkningen her, er at likning (1-2)

beskriver både freatiske og vadose grotter i den vadose sonen. Dette

medfører at grottene kan representere mange utviklingsfaser som er

overprintet på hverandre etterhvert som erosjonsbasis ble senket.

Freatiske grotter som aldri har vært under vadose forhold kan ha en

annen tetthetsfordeling. Borehullsdata kan gi et  svar på dette

sporsmalet.
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3fig9!_31. Grottevolun (tykke linjer, 1000 a ) son funksjon av dypet,

Salthslene. Grotteporssitet (I), prikket linje.

6..3.2 Milanovic's liknin

Basert på et stort antall borehullsdata i Yugoslavia, har Milanovic

(1981) formulert følgende funksjon for forkarstningskoeffisienten,£,

som funksjon av dypet:

£ = 23.9697
-0.012 H

e (3)

£ er en normalisert parameter, slik at e= 10,0 ved 100 m dyp.

Milanocvic's data er gjengitt som faksimile i Figur 32. Han hevder at

karstporositet ikke er av betydning på større dyp enn ca 300 m, med

unntak av soner med dype forkastninger.

Lining (3) dor ut med en eksponent på 0.012, mens vår volumfunksjon

for Salthølene (1), dør ut med 0.015. De to funksjonene er derfor

ganske like. En skal imidlertid være forsiktig med å trekke noen
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konklusjoner ut over dette m.h.p. likning (1)'s allmene gyldighet, men

den er for tiden det beste vi har.
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6.4.3.3 Grunnforsknin s otensiale med teknisk anvendelse

En empirisk modell av karstporøsitet som funksjon av dypet vil være et

svært nyttig redskap i geotekniske beregninger og planlegging.

Forutsetningen er at funksjonen er gyldig for den type karstbergart,

og den speleogenetiske historie vi har hatt i Norge (marmorer,

speleogenese igjennom flere glasial/ interglasialer).

Det foreløpig eneste forsøk på dette som jeg kjenner til for Norge

eller Skandinavia, står i forrige avsnitt.

Imidlertid finnes det et stort materiale av pumpedata, observasjoner

av sprekketetthet og vanninnslag i et utall berganlegg i Norge (se f.

eks. Løseth 1980). Disse dataene er lagret hos ulike ingeniør- og

konsulentfirmaer. Det ville derfor være en ide om vi alle, som har
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interesse i dette, prøver å rote fram relevante data for å utarbeide

en oversiktlig sammenfatning av dem, muligens

likning (3).

av samme type som

7. HYDROLOGISK ANALYSE

Fram til nå har vi kun beveget oss i den vadose sonen, den sonen i

karstbergarten som til enhver tid er luftfylt. Vi har riktignok kunnet

observere freatiske passasjer (trykkledninger) som i dag er relikte,

og funnet regler for hvor de er lokalisert. Dessuten har vi gjort

ekstrapolasjoner ned under grunnvannspeilet, uten at vi i realiteten

har noen empiri (fra Norge) som tyder på at dette holder.

Det er imidlertid under grunnvannspeilet, eller den piezometriske

overflaten, at vi finner aktive freatiske passasjer, hvor de fremdeles

er under dannelse. Vi vet fra før (Figur ) at vannledere kan gjøre

dramatiske sloyfer i dypet. De dypeste sloyfene som er kjent, har en

amplitude på mer enn JOO m. Oen eneste måten freatiske sløyfer kan

studeres med noenlunde pålitelighet, er ved direkte utforskning,

d.v.s. grottedykking, en teknikk som ogs& har sine lare

begrensninger. At en under forundersøkelser skal treffe

grottepassasjer med grunnboringer innenfor en realistisk budsjettramme

og uten åta speleologiske forhold med i betraktning, vil være ren

flaks.

En annen, noe mer indirekte metode er studere karstakviferens

hydrologi og hydraulikk. Denne metodikken baserer seg på to

hovedprinsipper,

karakteristika.

studier med tracere og studier av avrennings-

7.1 Vanntracin · kortere sl fer

Tilsetning av en tracer kan gi kvalitativt bevis for en underjordisk

hydrologisk forbindelse til en .gitt kilde. Imidlertid kan en, ved $

kvantifisere residenstid og vannføring, også beregne det vannvolum
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som må forflyttes før traceren bryter igjennom ved deteksjonsstedet.

Kvantitativ vanntracing utfort på denne måten, gir det

vannvolum mellom injeksjonspunktet 0g deteks jonspunktet

aktive

(aktivt

conduitvolum). Tracerutbyttet gir informasjon om hvor stor dispersjon

det er inn i passive anneksvolum, evt. også diversjon mot andre

kilder.

For at vanntracing skal være pålitelig, er det viktig å undersøke

hvilket forhold det kan være mellom dynamisk (tracerbestemt) volum

og passivt (anneks) volum i en gitt akvifertype. Totalvolumet i en

akvifer kan i gunstige tilfelle bestemmes som et minimumsvolum ved

hjelp av grottedykking.

7.1.1 Sl fen Helh let-Fontenen · Storbekk rotta

Bekken i Storbekkgrotta går i vannlås nederst i hovedgangen for så å

komme ut som en veritabel fontene av en vertikal spalte, vel 0 m

-ner syd. Denne strekningen

detektert visuelt, tiden målt

Resultatet er vist i Tabell IV.

Dato Vannforing

22/8-8
3 - 1

0.56 m s

Residenstid

43.9 sek

har vært tracet med fluorescerende

estemt i bekkelopet umiddelbart oppstroms

.red saltfortynning 0g flugelmlinger. Traceren (Fluorescein) ble

med synkroniserte stoppeklokker.

TABELL IV

Vanntracing i Storbekkgrotta.

Aktivt volum Midlere diameter

3
2. m 0.88 m

Passasjens midlere diameter er beregnet ved å anta sylinderform med

lengde lik horisontal avstand mellom injeksjons- og deteksjonspunkt.

Passasjens diameter synes å være ca 0.9 m.
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7.1. 2 Dykking

Storbekkgrottas vannlåser er undersøkt ved grottedykking. Passasjene

gar ned mot -12 m; under "Fontenen" Finnes et stort, vannfylt kammer,

og passasjetverrsnittet ra Helholet er observert til lik det det er

ovenfor vannlåsen, nemlig ca. 1.5 m diameter, Figur 33. Det totale

anneksvolumet er beregnet til ca 130 m3• Dette er et minimumsvolum, da

utforskningen ved disse dykkene var ufullstendig.

H

F 20m

Figur_33. Vannlisen

Skravert: vannfylte passasjer. Lauritzen et al. upubl. feltarbeid

198 5.

7.1.3

Storbekkgrotta. H: Helhslet, F: Fontenen,

Forholdet mellom aktvt vannvo um anneksvo um

Vi ser at anneksvolumet er 4.2 ganger større enn det aktive volumet.

Aktivt vannvolum utgjør i dette tilfellet mindre enn 20 % av totalt

grottevolum. Forholdet aktivt/ anneksvolum kan også beregnes for

Jordtullasystemet. Jordtullasystemet er et svært regelmessig freatisk

rør hvor volumet er relativt godt bestemt ved kartlegging av

grottedykkere (Lauritzen et al. 1986). Beregnet

temmelig

totalvolum er

nær det en kan beregne fra vanntracingen, Figur 34. For en

tubulær passasje, er det å vente at aktivt volum er nær totalvolumet,

med mindre det ikke eksisterer uoppdagede annekser. Avviket i Figur

34% kan forklares med usikkerheteni vanneringen.
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best

front peok

8 10 12
conduit volume,

14 16
io??

18 20 22

fig4r_2. Volun av Jordtullasystenet, bereget

metoder (Lauritzen 198Gb).

ved forskjellige

Resultatet tyder altså på, at i en så uregelmessig akviferenhet som

·rbekkgrottas vannlaser, vil aktivt vannvolum bestemt ved

; grovt underestimat av det egentlige anneksvolum.

Da den øvrige delen av Storbekkens akvifer (Trudehullet- Fossholet)

ogs »%e: 1 M2, med svart lik oppsprekning og ovrig grottegeometri,

er det rimelig å anta at dette volumforholdet

akviferen.

gjelder for hele

7.2 Mult el tracin

Ved å sende tracerbølger igjennom en akvifer ved ulike vannføringer,

kan en få ytterligere kvantitativ informasjon om akviferen. I en

vados passasje (sammenliknes med et elvelop), vil residensvolumet øke

med vannføringen, helt enkelt fordi vannstanden i kanalen øker. En

totalt freatisk passasje vil ha konstant volum, uavhengig av

vannforingen. Ut fra dette kan vi forutsi at vadospassasjer vil ha et

annet forhold mellom vannføring og residenstid enn freatiske

passasjer. Et dobbeltlogaritmisk plott av Q mot t vil gi

stigningskoeffisient omtrent -1.0 for freatiske passasjer, mens vadose

passasjer har nærmere -0.3 (Smart and Stanton 1982).
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Overganger fFra vados til freatisk vannbevegelse, eller omvendt, vil gi

grafer med knekkpunkter, Figur 35. Knekkpunktene forteller om ved

hvilket (aktivt) volum de ulike sub- systemene går fulle av vann.

Multippel tracerteknikk er derfor et effektivt middel til å bestemme

aktivt conduit" volum, om dette volumet er vadost eller freatisk,

og om det varierer med vannføringen.

-
c

log Q

log Q

igur32. Residenstid og vannfsring for ulike typer av passasjer.
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7.2.1 Jordtul as stemet

Jordtullasystemet er grundig kartlagt ved dykking, og det er utført en

rekke tracereksperimenter her (Lauritzen et al. 1986, Lauritzen

1986b). Residenstid/ vannføring ga en stigningskoeffisient svært nær

-1.0. Dette er i full overenstemmelse

dykkingen, Figur 36 og 37.

med observasjonene fra

PLAN-

l finker  belt

/
Jordt ulla
s,nk "Melt omgrotto"

Vatter grotto

100m

SETI

GLOMDAL SVATN
underground outlet. SURVEY by 3.Abbott,R Arnesen, G Craasiey,

DGreperud, A.Ive,S Johnsen,

SE  Lauritzen  and I.Schrlclef

Legend

water ..,,ace
lairb•III

IIICCI schist cantoct: flf:Y

ØCRA grad• J and 5

Drown by S EL

fiSY!_1§ Jordtullasyate  tt (Lauritz•n et 11. 1986>.

7.2.2 Storbekks stemet

Tilsvarende er det gjort noen tracerforsok for Storbekksystemet, fra

Fosshølet til kilden Juta, under varierende flomforhold. Log t mot log

0 ga koeffisienten -0.80, noe som er i høyeste laget for et rent

vadost system, men som allikevel viser økende volum med økende a.
(Figur 38). En mulig forklaring kan være at en del av systemet går

fullt allerede ved lave vannføringer, uten at noe vadost overflow blir

tilgjengelig innenfor de vannføringer som er observert. Denne

muligheten blir diskutert fra et morfologisk synspunkt senere. Det er

imidlertid for få observasjoner totalt for å avgjøre noenting med
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sikkerhet, og det er derfor enskelig å utføre flere tracerforsøk.

,.o

3.5

0 0.5 1.0 og a. mo'

Dy1 conuntrotion

6 E-9

990 3.40

6.0

0
50 100

iruts
150 Z50

figur22. Multippel vanntracing Jordtullasystenet  (Lauritzen 19861.

Overalt hvor Storbekken har latt seg utforske (Fosshølet, Trudehullet,

Kanalgrotta, Storbekkgrotta), går vannet hovedsakelig i vadosganger,

som på det største måler 0.75 x 1.5 m (1 m2), mens de høyereliggende,

freatiske passasjene har noe større areal ( D 1-2 m; A= 0.8-3.2 m2 ).

5. log t, HC.

4.5

•

3.5

-1.0 -o.s 0 0.5 1.0

Figur __ 38. Nultipptl vanntracing

(Lauritzen upublisert).

Storbekkens akvifer, Fosshslet-Juta
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Regner vi at det underjordiske løpet følger en glatt kurve langs F -
2

formens utgående i M2, blir løpet ca 3 500 m langt. Metningsvolumet

For vadospassasjene skulle da vare ·3 500 m", 1 Figur 39 er aktivt

conduitvolum plottet mot vannføring for de 4 tilgjengelige

observasjonene. Med reservasjon i få datapunkter, kan en foreløpig

• 3  •tolke dette som om volumet nar et maksimum ved ca 8 000 m nar Q 1.0

m3 s- 1. Q 1· Juta er t · ld t 3 -1mege sje en hoyere enn ·»1 ms .

Dette er i overensstemmelse med de observerte passasjedimensjoner.

Observasjoner under flom i grottene tyder pi at de mindre

vadespassasjene i Storbekksystemet sannsynligvis går bankfull

allerede ved 0 < 0.5 nm'', Differansen (8 000- 3 500 = 4 500 nm') kan

tenkes å representere en del av parafreatisk magasinvolum. Fullstendig
2vannfylling av hele vadespassasjen (1 m ), pluss en overliggende

etasje med reatiske ror (·0.8- 3 mn),gir et totalvolum p& • 6 300-

14000 m3. En slik geometrisk forklaring er også i god

overensstemmelse med observasjoner i Trudehullet, hvor høyeste

vannstand (i.e. hvitvasket marmor) strekker seg omtrent etasje over

-pr bekken. Hvitvaskede parafreatiske passasjer i

.:. diameter.

1.0
v.on?

+
0.5

---·---·-·-·

0
0 0.5 1.0 1.5

figur.._22. ktivt conduitvolus soa funksjon

Fosshslet-  Juta. Lauritzen upubl.).

vannføringen.
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Ekstrapolert fra eksperimentet med Storbekkgrottas vannlås, skulle

det
3

m ,

totale, vannfylte conduitvolumet i M2's akvifer vere ca 43 000

d Q 3 -1 D · . å t tve > m s . et er rimelig anta a gro teporositeteni

dagens freas ikke overskrider porøsiteten i den observerte, fossile

freas (seksj0n 5.4.3, Tabell III), d.v.s mellom 1.2 og 4 z.På
grunnlag av dette kan vi beregne hvor dypt det aktive conduitvolumet+

anneksvolumet sannsynligvis går. Totalt grottevolum må ligge innenfor

Milanovic's kurve i Figur 31 0g 32. Vi fr da at conduit- volumet,

dersom det har en liknende fordeling som de fossile passasjene over,

går ned til omtrent 65- 100 m dyp, regnet fra overflaten.

7.2.3 Volum over enkelte se menter

Under seksjon 6.1, ble aktivt conduit volum i Storbekkgrottas vannlås

bestemt. Liknende eksperimenter ble gjort for andre strekninger,

listet opp i Tabell V.

TABELL V

Strekning Horis. dist. Q Akt. Con. vol. D
3 - 1 3m m s m m

Helholet/Fontenen 40 0.56 24. 0.88

Trolldalen/Jordbekkv. 425 0.32 566.% 1. 30

Jordbekkv. /Juta 300 0. 31 53 0. 1 1. 50

Storbekkgr./Juta 575 0.31 083 1. 55

Trolldalen/Juta 925 0.31 321 1.35

Trudehullet/Juta 2 500 0.31 3 376 1.31

Fosshølet/ Juta 3 500 0.31 4 780 1.32

Herav kan aktivt conduitvolum beregnes for de ovrige strekningene,

Figur 0. Disse volumene er ikke korrigert for eventuell ekning i

Storbekkens vannføring mellom Fosshølet og Juta.
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videre antatt (Milanovic 1981), at Q=f(t) kan beskrives adekvat med

summen av to eksponentialfunksjoner:

( 4)

Hvorav lavannsvolumet.,V,over tidsrommet t,  t,  er gitt som:

(5)

normalisert tilt =0 får vi:
1

- t, I,'at1-e 2 1 (6)

(4) ble så brukt til å finne 0
20 

(ekstrapolert lavvannsføring ved

0 ), hvorfra (6) ble brukt til bestemme arealet (A,) undermax
3flomkurven til 38 000 m. Totalt integral i samme periode var 106 650

n? (Figur 42). Dette gir et avrent volum på 68 650 m3 som skulle

tilsvare høy transmissivitet.

Kciaert for karstakviferens arealandel i hele feltet, gir dette

-:::---5sk magasinvolum for Storbekken og dens tilforseler.

.--+eee ei ± aie storrelseorden som beregnet totalt conduitvolum

ved høye vannføringer (6 300- 1 000 m3), se seksj0n 7.2.2.

Dersom vi ekstrapolerer 02 3  -  1til 0,,' 0.05 m s , og integrerer

over dette tidsintervallet skulle vi, ifølge ovenstående ressonnement

(Milanovic op cit.), kunne bestemme det totale lavvannsvolum(210 400
3m ). Dersom vi igjen regner at karstsystemet har 1/6 av dette, får vi

3ca 35 000 m. Dette skulle da tilsvare karstakviferens totale

fissurvolum pluss den delen av conduit+ anneksvolumet som kan renne

ut.

Under en flomsyklus renner det totalt 3
280 00o m ut av Juta, fra

vannforingen er maksimal (1.15 m'') til den igjen er minimal (0<

3 -10.0Sms ).
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7.4 Pulstoganalyse

I allogenetiske karstakviferer kan en med fordel analysere transitt-

tiden for både flompulser og tracere samtidig. I vadose passasjer vil

flompulsen bevege seg med omtrent samme hastighet som vannet ( og en

tracer). Under freatiske forhold kan flommen overfores nesten

øyeblikkelig som en trykkpuls (sml. U-ror) uten masseoverføring, mens

en tracer ideelt sett vil bruke samme tid som vannet.

Transittiden for de to pulstypene vil derfor definere forholdet

mellom vadost og freatisk volum i et conduitsystem. Ved en større

serie pulsforsøk, kan en også beskrive hvordan vados/freatiske

hovedledere og forgeininger er koplet til hverandre. I praksis kan

dette gjennomføres ved at en enten injiserer en tracer idet det kommer

en flompuls ved nedlopet, eller en bryter en kunstig demning for .a
lage pulsen. Et interessant alternativ er å bruke vannets innhold av

løst materiale som intern tracer, spesielt når det kombineres med
. 1 6 18analyse av stabile sotoper (/H og 0/ 0). Dette kan gi interessant

informasjon om akviferens fissurmagasin. Det var planlagt å gjøre

denne typen forsøk i Juta ved å registrere temperatur og ledningsevne

kontinuerligsammen med isotop-proverog vannføring. Det viste seg

imidlertid at det i praksis var umulig 3 r4 instrumentet (WTW

Chemograph) til . fungere p#litelig lengre tidsrom undera over

felt forholdene i Glomdalen. Isotopanalysene er imidlertid under

prosessering, og det vil bli vurdert hvorvidt prosjektet skal

fortsettes ut fra en slik problemstilling.

Det ble også samlet inn en vann- og snøprøve umiddelbart etter

Tchernobyl- ulykken; det er helt unikt at en kan injisere en

radiotracer så diffust som i dette tilfellet. "Dessverre" var

innno1det av m#1are tracere ('?', '22r, '2%%, '?e,, '?e,, 'a1

så lavt at en ikke ville ha kunnet måle forandringer signifikant i

avrenningen, og prosjektet ble oppgitt.

7.5 Konklus 'on: aktivt o ass'vt volum

Volumforholdene i Storbekkens akvifer er sammenstilti Tabell VI. På

grunn  av at  resessjonsdataene er basert på en enkelt flomsyklus, og

det er brukt en kontroversiell tolkning av dem, må en regne disse
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dataene som mindre pålitelige enn

vanntracingen. De representerer også forskjellige fysiske volum, idet

resessjonen integrerer all avrenning også utenfor H2 og representeter

en større andel karst.

TABELL VI

Volumforhold i Storbekkens akvifer (1000 n')

Akviferelement Vann tracing

Aktivt conduitvol.

Totalt conduitvol.

Parafreatisk magasin

Lavvannsvolum

Total anneks+conduit

Total anneks

Totalt ressesjonsvol.

5 -8

4. 5

43

35

fissurvolumet. Det tilsvarende volumet

de som er fremkommet

Resessjonsanalyse Morfologi

6.3-14

11  •

35

280

«ultatene fra de to metodene er imidlertid ikke motstridende.

--a- bestemt fra utforskning dekker ikke apninger

m, mens resessjonsanalysen også skulle inkludere

estimert fra resessjonen

derfor vere storre, hvilket det ogs& er (·2.5 x).

8. KORROSJON P NYE LEKKASJ R

8.1 Modellbere nin er fra em ir'ske liknin er

Hastigheten for korrosjon av kalsitt (Ca€0,) er gitt ved Plummer,

Wigley and Parkhurst's (PWP) likning (1978):

-2 -1
hvor dC/dt er uttrykt i mMol cm sek , A er det reaktive areal, V er

vannfasens volum, k - er konstanter og () betyr aktiviteten av den
t

respektive kjemiske species. Likningen er utarbeidet

ved

.
ma

for
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eksperimentelle data, og gjelder

1.0 atm.

0
fra 0-+60 cog Pco fra o.otil

2

Systemets tilstand er avhengig av dets s hvor langt det

har gått mot metning. Ved bruk av ekvilibreriigsalgoritmer fra kjent

programvare (WATSPEC, Wigley 1971), kan PWP-likningen integreres

numerisk og en kan beregne tiden det tar til metning ved

A/V. I Figur 3 er dette gjort tor 0c ved to ulike P·
/ -1 -' t1·d å 2nåA V=1.0 cm tar det omtrent 10 ganger sa lang

enn når vannvolumet er

monofasisk st.røm).

konstant

Ved

metning

dersom det hele tiden er luft tilstede (åpent system, difasisk strøm)

utestengt fra atmosfæren (lukket system,

Figur 44 er i overensstemmelse med

eksperimentelle data for A/V=1.0 og åpent system (Lauritzen upubl.

1985).

--- - ------ ------"co  E-l-1
--------- 2

open  system

-7.0

-'¥ -10..
N

's
I
F
E

•i... -,.o
.!

'.
\
\ ,,

' · .'\ '· ,,"
\ '.,,,"

% ·F-3s <·
2 --'

closed system'7 --
\ -- - -
\

i
ico,·F-s.0

open and ....
cloaed syatem  - .............

a.o ·c. A/V  •  1.0 crn·1

-10.0

-f 0

------

tog time, minutes

I
I

0I
I
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I

II
I
I •I

II
I
I 10 3

3

E
I
I,

-2.0

-20

2 I

Figur_44. Avmetning av vann mn.h.p. kalkstein

Lauritzen 1986a.

en sprekk hvor  A/Vz1.0.

Med vann som er i likevekt med luft, er maksimal korrosjonshastighet •
-  2 -  1 •2 x E-7 mMol cm sek , tilsvarende noe over 1 mm denudasjon pr. ar.

Luftas gjennomsnittlige PCO er E-3.5, Figur 44.
2
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En viktig faktor er hvor langt et gitt vannvolum kan trenge inn i

sprekker av forskjellig vidde før metning er nådd. Dette kan

estimeres ved bruke likninger for laminær strøm, kombinert med

relaksasjonstider fra beregninger av samme type som vist i Figur 3.

Den effektive penetrasjonsdistansen (EPD) øker med 3.potens av

sprekkens diameter, Figur 45. For lukket system betingelser, er EPO

bare noen cm for sprekker opp til ca 5mm bredde, selv ved en

hydraulisk gradient på 1.0.

Ved sprekkevidder på 1 cm eller mer, vil vannet kunne trenge 1-10 m

inn før korrosjonen i praksis stanser. Dette gjelder for hydrauliske

gradienter på 1-10, forhold som lett kan oppnås over dammer og

igjennom tunnelvegger i karst.

5

4

2

0

e  '
::•_, -2

ca
0

-3

-4

-5

-5 - -3 -2 -9 0
tog  d,  m

Figur__5. Effektiv penetrasjonsdistanse soma funksjon av sprekkens

diameter, lukket systen, a'c (Lauritzen 1986a).



63

Området 1-3 cm diameter er imidlertid svært kritisk. Ved en

hydraulisk gradient p 1.0, blir EPD straks 50- 100 m, og er sprekkene

allerede etablert som grotter (D> 5 cm), kan EPD gå opp mot 1 km. Er

først EPD lenger enn sprekkens virkelige lengde, kan undermettet vann

passere igjennom hele systemet og opprettholde

korrosjonshastighet.

En interessant beregning ville derfor være å undersøke hvor fort en

lekkasje igjennom en sprekk ville oke, dersom

korrosjonshastighet (1.2 mm/år, radiær utvidelse) kan opprettholdes. I

trange sprekker vil vannbevegelsen være laminær, og

modifisert Hagen- Poiselles likning (Smith et al. 1976):

maksimal

maksimum

folge en

( 8)

hvor K er en konstant= (g/32) ved konstant temperatur; h sprekkens

hoyde, og d, dens opprinnelige diameter (pning). h/Al er den

hydrauliske gradienten.

Figur 46 viser vannføringen igjennom en sprekk som funksjon av tiden,

dersom maksimal korrosjonshastighet kan opprettholdes. h=1.0 m,
-1 -1 0d,=1.0  mm,  h/l=1.0, K=1832.7 cm sec (+2.0 C). Lekkasjen tidobles

på 2 år, men er avhengig av sprekkens opprinnelige tykkelse. I samme

figur er det også vist lekkasje dersom korrosjonshastigheten bare er 2

X av maksimum, f.eks. hvis vannet har løst noe kalk på forhånd, og

hvis kalksteinen har forurensninger. Dette estimatet gir tidobling av

lekkasjen på 25 år.

Med en hydraulisk gradient p3 10 (under en tunnel, eller tett ved en

damkonstruksjon) vil EPD For en 5 mm vid sprekk (lukket system) være

ca m. For &pent system (difasisk strom), vil EPD vere ·10 m.

Situasjonen vil være realistisk dersom dette er et trangt parti mellom

to videre slepper pa • 1-2 cm diameter.

Figur 6 tilsier en nesten fantastisk økning av lekkasje som funksjon

av tiden. Imidlertid er det ikke tatt hensyn til evt. urenheter i

kalken, som kan senke korrosjonshastigheten med en størrelseorden.

Grafen i Figur 6 tar heller ikke hensyn til at turbulens vil

opptre når sprekken når en åpning på 5- 10 mm. Likning (8) må tas for

det den er, en nokså primitiv matematisk modell som beskriver en
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ekstrem tilstand. Spørsmålet er nå om så store lineære rater som 1.2

mm/ år er oppnåelige i naturen, på de aktuelle bergartstyper.

100

10 100

•Vs

1.0

I
I
I

I
I

j4 lmox)

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

------

10

0.1
0 10

1.0
t, Ar 20 3

Figur__6. Lekkasje (@) og ipning (d) son funksjon av tiden for en

sprekk son opprinnelig var fnmn vid. Prikket linje: naksimnun

korrosjonsrate (2x1.2 alir); heltrukken linje: 2l av denne raten.

8.2 D  ·  rekte må lin er av korros onshasti het

Korrosjon

-2 -1cm sek

av norske marmorer har vært studert i laboratoriet

(Lauritzen upublisert), hvor en lett oppnår rater på E-7 mHol

1.2 mm • - 1ar ). Figur 7 viser hvordan korrosjonsraten

varierer med marmorens sammensetning og med vannets kontakttid. M2

inngår som en av de raskest løselige i diagrammet. Oen matematiske

modellen (8) i figur 6 er derfor realistsisk, kjemisk sett.
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Figur__7. Korrosjonsrate son funksjon av Ag/Ca- forholdet i noen
norske mar  ortyper. Nar  orer aed 1-2  ol 1. Ng korroderer raskest av
alle, dolo  itt (til hsyre) korroderer ca 20 x langso   ere. Piler angir
enkrystaller av optisk kalsitt (Chiahuahual so i Ng/Ca forhold ligger
utenfor skalaen. lyre kurve lipne sirkler): tilnermet initiell rate,
kop$akttid 2 sek cm ; nedre kurve (fylte sirkler) kontakttid 60 sek
c  

Direkte målinger ute i naturen er utført med såkalt mikro-

erosjonsmeter (MEM), 0g jeg har funnet rater på ·0.02 mm/3r for

subaerile overflater, mens rater på 0.3- 0.6 mm/år er målt i aktive

grottepassasjer. Disse verdiene passer godt med hva en kunne vente

når vannet allerede har løst noe kalkstein.

De høyeste verdiene som er målt, er i Glomågas canyon

("Marmorslottet"), her slites 1.6 mm marmor bort pr. år. Marmoren er

av M2-type. Glasialt vann har relativt høy aggressivitet, innhold av

suspendert slipemiddel og høy kinetisk energi.

Det er også gjort korrosjons studier langs Glomdalsvatnets

underjordiske utløp (Jordtullasystemet, Lauritzen 1986b). Resultatene
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sl langt er i overensstemmelse med teorien og med direkte målinger med

MEM.

8.3 Sammendra korros ·on o lekkase i karst

Lineære korrosjonshastigheter p4 ·1 mm/3r er oppnelige og

realistiske. Dette kan gi stor økning i lekkasjer over relativt kort

tid. Et meget nøkternt estimat gir tidobling av vannlekkasjer på

småsprekker i løpet av 25 år. Brevann med stor hastighet i større

kanaler vil også erodere marmoren mekanisk. Høyeste målte rater i M2

er 1.6 mm/r.

9. GEOFYSISK METODER FOR DETEKSJON AV KARST

Herværende arbeid er en presentasjon av deteksjonsmetoder for

karstporositeter som er ukjente eller i det minste utradisjonelle i

risk samenheng. Metodene er i tillegg svart miljovennlige, idet

·n storstilet maskinell aktivitet. Bortsett fra

·--euyng, som rever endel utstyr og transport, kan vanntracing,

kartlegging, og morfometrisk analyse lett utferes av to mann. Effektiv

kartlegging i grotter krever imidlertid fysiske evner langt utover

vanlig turgåing eller tradisjonell geologisk kartlegging.

Tradisjonelt har ingeniørgeologer brukt geofysiske (seismiske)

metoder og grunnboring til deteksjon av karstporositeter. 0versikter

over anvendeligheten av geofysiske metoder til deteksjon og

kvantifisering av karst, er bl.a. gitt av Wigley Brown (1976) 0g

Milanovic (1981). Resistivitetsmålinger og ulike seismiske teknikker

synes blandt de beste. Disse teknikkene gir imidlertid ingen

strukturell informasjon om porøsitetene, som f.eks. utstrekning og

retning. Seismiske metoder gir i beste fall et diffust gjennomsnitt

for porosisteten i en formasjon (Milanovic, op cit.) Mer avanserte

seismiske metoder som tomografi og holografi kan nok gi bedre

lokalisering og oppløsning, men

tildels enda

begrensning

p# forsøksstadiet.

er svært ressurskrevende, og

Alle undersøkelsemetodenes

når det gjelder oppløsningsevne er en funksjon av

tettheten av observasjonspunkter. Dette er igjen en funksjon av
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tilgjengelige ressurser og teknologisk nivå.

Blandt de metoder og det teknologiske nivå vi har i dag, representerer

speleologiske metoder, slik de er anvendt p& Storbekkens akvifer, et

verdifullt alternativ og supplement til tradisjonelle geotekniske

metoder p# karstproblemer.

10. SYNTESE: RISIKOVURDERING VED TUNNELKONSTRUKSJONENE

10.1 Grottemorfolo i

Utforskninger viser at dagsonen ned til ca. 40- 50 m er gjennomsatt
2av grotter med individuelle passasjetverrsnitt på flere m. Denne

sonen har følgelig ekstremt høy permeabilitet. Det mangler data mellom

Kalkrasta 0g Trudehullet, 0g mellom Trudehullet og Fossholet. Spesielt

er det morfologiske usikkerheter med hvordan grottesystemene i

strekningen Trudehullet/ Kalkrasta er utviklet over tid (subglasialtl

interglasialt), og dermed hvor dypt passasjene er lokalisert.

10.2 Forkarstnin sd

Conduit + anneksvolumet strekker seg i en sone hvis maksimale dyp er

estimert til - 100 m. Det er mindre sjanse for å påtreffe

vannledere eller annekser med store volum under dette dypet.

10.3 Vanninnst rtnin sv lum

Volumet er avhengig av hvor i systemet punkteringen gjøres. Dersom en

antar at tunnelen punkterte Storbekkgrottas vannlås, ville mer enn

130 m vann styrte inn p& kort tid. Liknende isolerte annekser er

sannsynlige igjennom hele akviferens utstrekning.

Dersom en punkterer akviferens hovedledere, vil hele dens aktive
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magasin , pluss tilhørende annekser styrte inn. Dette volumet kan

bli nærmere 10 000 m3. De minst mulige volumene fremgår av Figur 40,

og er avhengig av hvor punkteringen skjer langs løpet.

Er først en lekkasje med hovedlederen eller et godt kommuniserende

anneksvolum etablert, vil lekkasjen fornyes med systemets vannføring
3til enhver tid. Igjennom en flomsyklus kan det være 280 000 m vann

tilgjengelig, avhengig av hvor god kommunikasjon det er igjennom

lekkasjen. Ut fra Storbekkens hydrologi kan en lekkasje fornyes med

minst o.1 ?,' ts'in.

Sporsm&let om slike vanninnslag er tolererbare, er en oppgave for

ingeniorer. Tolererbarheten avhenger av om en driver pl synk eller

ikke. I ett tilfelle, fra Kjela kraftverk, var en vanninnstyrtning på

12 m'min'(o.2 n') s5 stor at den stanset driften. Hele stuffen

måtte støpes igjen, og en måtte legge tunneltraseen om. (H. Rostad,

p.c. 1986). Med en vannsoyle pa ·100 m trengs neppe storre passasjer

enn 10-20 cm diameter for l £} store strømningshastigheter.

Passasjer av denne størrelsen vil det være umulig å detektere

pålitelig med verken seismikk eller sonderboring.

10.4 Lokalisering

-.a.- i viferen er det sannsynlig at lekkasjene er storst langs

skiterkontaktene,og at hengen vil ha de storste

Hovedlederne er også sannsynligvis lokalisert her.

porøsitetene.

10.5 Tunneltraseen

Tunneltraseen av 15.11.77 er ikke akseptabel innenfor denne

risikoanalysen. Tunnelen bør legges minst 100, helst 200 m under

overflaten for at lekkasjerisikoen skal være minimal. Traseen må da gå

nesten rett N fra innslaget ved Glomdalsvatnet. Dersom tunnelen

legges direkte fra Austerdalsvatnet til Glomåga, vil den i alle fall

gå tilstrekkelig dypt til å holde lekkasjerisikoen på et minmum.
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