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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Ideen om kryssing av Hadselfjorden er ikke av ny dato og skyter for alvor fart i samband 

med diskusjonen om alternative traseer for Lofast på 1980- og 1990-tallet.  

En av mange forslag på en slik trase i Lofast-sammenheng gikk ut på å krysse Hadselfjorden 

med undersjøisk tunnel. Dette notatet tar for seg konseptet kryssing av Hadselfjorden med 

undersjøiske tunneler, figur 1. Det foreligger pr. april 2020 fire konsepter med hvert sitt 

alternativ for undersjøisk tunnel , se figur 3 og 4. I denne rapporten er det brukt 

benevnelsen alternativ for de undersjøiske tunnelene, fordi det også inngår andre elementer 

i konseptene enn undersjøisk tunnel. 

Notatet er utarbeidet av geolog Finn Sverre Karlsen ved seksjon geofag i divisjon Utbygging. 

 
Figur 1: Hadselfjorden sett mot sør med Holdøya t.v. og Fiskebøl litt t.h i bildet. 

1.2 Forundersøkelser 

1.2.1 Tidligere undersøkelser 

Det ble gjort flere undersøkelser for å kartlegge geologi, sedimenttykkelse og havdyp 

mellom 1986 – 1996. Da ble det bl.a. gjennomført akustiske undersøkelser og kartlegging 

av havbunnstopografi og løsmassetykkelser med boomer (ref 1). I tillegg til en survey av 

havområdet, ble det gjort detaljundersøkelser på tre utvalgte områder nummerert 1, 2 og 3 

fra vest mot øst: 1. Haugøya – Flesa, 2. Gullstad – Kalvøya og 3. Innervassviknes – Holdøy. 
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For alle tre områdene gjelder det at det går en østvestgående renne med maksimalt dyp på 

ca. 180 meter og med løsmassetykkelser på 15 – 60 meter, se figur 3. Videre ble det utført 

refraksjonsseismikk mhp kryssing av Hadselfjorden for avdekking av lavhastighetssoner og 

dermed svakhetssoner som kunne ha påvirkning for en eventuell tunneldriving (ref 2). Det er 

påvist tre slike i øst, se figur 4. 

Figur 2: Kart som viser de fire gjeldende konsepter 2 - 5 i hhvis blått, rødt, gult og grønt. 

Nummeret på det enkelte konsept, er identisk med nummereringen av alternativer. Alternativ 

2 er undersjøisk tunnel ca. 14 – 15 km. Alternativ 3 erundersjøisk tunnel tentativt 10 – 11 

km, nordre påhuggsområder er innfelt i rødt. I dette konseptet inngår også en kort tunnel på 

land på 2,7 km.. I alternativ 4 er undersjøisk tunnel ca. 8 – 9 km. I alternativ 5 (som har 

felles nordre del med rødt alternativ 3), er undersjøisk tunnel 810 – 911 km lang.  

1.2.2 Undersøkelser i denne utredningsfase 

Med nyere undersøkelser menes geologiske undersøkelser og data utkommet etter 1995. 

Det ble utført seismiske undersøkelser av NGU i 2000 – 2001 i Hadselfjorden bl.a. for å 

undersøke de struktur- og sedimentærgeologiske forhold, (ref 3). Seismiskkprofilene viser 

forkastninger som mer og mindre følger retningen på Hadselfjorden og dermed understøtter 

de seismiske undersøkelsene fra 1995 (ref 2), figur 5.  

Det er også publisert regionalgeologiske artikler om emnet, (ref 4 - 7). Sommeren 2017 

utførte NGU geologisk kartlegging av berggrunnen for kart 1:50000. Disse dataene er ikke 

publiserte. I tillegg har undertegnede utført noen geologiske undersøkelser sesongen 2017. 

 

Alt 3 

Alt 2 

Alt 4 

Alt 5 
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Figur 3: Utsnitt av bunnkote– og løsmassekart med de fire alternativene. Fra vest mot øst går 

havdypet ned til 180 meter. I vest er løsmassetykkelsene 15 – 30 meter, mens de i øst ligger 

på 45 – 60 meter, dvs betraktelig mektigere. 

1.3 Regionalgeologi, bergarter og strukturgeologi 

Området i og omkring Hadselfjorden består av mørkegrønne størkningsbergarter som er ca. 

1,8 milliarder år gamle, med 0,5 – 1,0 cm store feltspatkrystaller. For om lag 450 millioner 

år siden ble det skjøvet store bergmasser inn over Norge som dannet den Kaledonske 

fjellkjede og for om lag 120 millioner år siden begynte Atlanterhavet å åpne seg - en 

geologisk prosess kalt rifting. Denne siste geologiske prosessen medførte at store 

landområder ble revet opp, splittet og atskilt i store forkastningssystem. Slike forkastninger 

er godt synlige i området og vises i landskapet i form av Raftsundet, Ingelsfjorden og 

Hadselfjorden, se figur 1 - 5.  
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Figur 4: Seismikk avdekket tre lavhastighetssoner tolket som forkastninger/svakhetssoner i 

berggrunnen, her markert gule med omtrentlig plassering. Nord er til høyre. 

 
Figur 5: Utsnitt av seismisk profil 101016 (ref 3) med tolkete forkastninger. Profilet er ca. 

der alternativ 2 er foreslått, se figur 5. Nord t.v. på figuren.  
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Figur 6: Kart med data og tolkninger fra flere kilder. Havdypene for alle tre alternativ er ca. 

180 meter og det er mindre sedimenttykkelse i vest enn øst. Alternativene 3 og 5 er trolig 

mindre preget av de øst-vestorienterte riftforkastningene som vi ser fler av i øst. Det er et 

høydedrag «Åsen» mellom de dypeste delene i vest og øst, den er her markert med gul ring. 

Røde, grønne og sorte tykke linjer er hentet fra ref 5. Blågrå tykke linjer med falltegn er egne 

tolkninger basert på bla seismikk fra NGU, ref 3. Alle tykke linjer er tolket som forkastninger. 

Tynne sorte linjer med tall som 101007 er seismiske linjer gjort av NGU, ref 3. 
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2 GEOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGER 

Etter det som er fremkommet fra kapittel 2.1 og 2.2, er det følgende problemstillinger som 

er kritiske for dette prosjektet – og som berører alle alternativ: 

2.1 Strukturgeologi og tunneldrivingene 

Hva vil de dominerende øst-vestorienterte forkastningene i Hadselfjorden ha å si for 

tunneldrivingen? I første omgang må en få kartlagt forkastningenes orientering, mektighet 

og ganghastighet. Dette gjøres med generell kartlegging og refleksjonsseismikk. Det siste 

allerede gjort for deler av prosjektet, utført av Geomap i 1995, (ref 2). Ut fra skissene til 

alternativene vil en mulig kryssing av de øst-vestorienterte, (dominerende) forkastningene 

eller svakhetssonene gå med ca rett vinkel på dem. Dette er svært positivt, fordi at en slik 

kryssvinkel gir færrest mulig meter tunnel med dårlig bergmassekvalitet. Det må også 

nevnes at et av de øst-vestorienterte lineamentene på figur 11b (ref 5) er relativt nært land 

Fiskebøl og vil kunne antas å påtreffes tilknytta de østre alternativ, se figur 8. Hvor stort og 

hvilket omfang og natur er umulig å si nå. Til det trengs det bla seismikk. 

2.2 Forkastningenes geologi 

Hvordan er geologien mhp forkastninger, bergarter, deformasjon, innspenn og mulighet for 

lekkasje? Svaret kan en se i dagen der man driver steinbrudd på «Gullkista», på vestre side 

av Hinnøya. Denne lokaliteten viser mangerittblokker avløst av slepper/forkastninger som 

består av oppknust og svakt berg som breksje og kloritt. Blokkene er ca. 30 meter brede og 

de svake lagene 2 – 3 meter, se figur 6. Ingeniørgeologisk kan slike svakhetssoner krysses, 

men krever tung sikring. Grad av oppknusning er så stor at naturlig innspenn i berget er 

dårlig. Dette har Statens vegvesen erfaring med, bl.a. fra Ringveg vest i Bergen. Før kryssing 

av slike svakhetssoner må det sonderbores og kjernebores. Innlekkasje håndteres med tung 

sikring som sikringsbuer, injeksjon og sålestøp. Erfaringsmessig avtar utbredelse og omfang 

av svakhetssoner og forkastninger jo lenger nededover i dypet en går. Sett i snitt arter de 

seg kileformet med stor bredde i dagen og smalner av nedover i dypet. 

2.3 Forvitring og dypforvitring 

På Hadseløya er det kartlagt mye forvitra mangeritt. Hvilke prosesser som har skapt denne 

forvitringen er usikkert, se figur 7. Hvis det er dypforvitring skulle en se for seg løsmassene 

erodert og fjernet av is og vann under og etter siste istid slik at det ikke finnes der. Uansett 

ville man sannsynligvis påtreffe den under driving. Eller er det overflateforvitring som tok til 

like etter istiden, for ca. 8-10 000 år siden?  

Det var lignende forhold i samband med Bjarkøyprosjektet om lag 80 km nordøst for 

Hadselfjorden. Det meste av Bjarkøya har områder med kraftig forvitra berg i dagen. Vi så 

for oss å påtreffe store og problematiske soner med dypforvitra berg under drivingen fra 

2015 – 2017, men dette uteble. Riktignok fikk man soner med dårlig bergmassekvalitet, men 

dette ble løst med tung sikring som bl.a. injeksjon. Bergmassene hadde liten grad av 

forvitring, men kunne ikke sammenlignes med dagberget, eller slik vist på figur 7.  



Fv.82/ev.10. Alternative kryssinger av Hadselfjorden. Geologisk rapport nr. 50934-GEOL-34 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Side 10 av 16 

Videre, hvis en sammenligner sørlige deler i tilfellene Austvågøya-Hadseløya og Grytøya-

Bjarkøya og Nordre Hadseløya-Langøya er tilfellet at at alle tre områder har fellesskap med 

at det er uforvitra berg i de sørlige deler, mens de nordlige er kraftig forvitra. Er dette fordi 

det var isfritt i alle tre nordre deler lenge før de sørligere deler, slik at overflateforvitringen 

kunne starte mye tidligere og sånn sett prege de nordlige områdene i større grad enn de 

sørlige? Er der slike forvitringssoner, skulle de kunne håndteres som i Bjarkøyprosjektet.   

2.4 Håndbøker og krav til bygging av undersjøiske tunneler 

Krav i henhold til håndbøkene. Det er to viktige parametere for geometrisk utforming av 

undersjøisk tunnel. Én er maksimalkravet til stigning på 5% og en annen er at det skal være 

minimum 50 meter bergoverdekning (ref 8). Stigningskravet avhengig av hvilket alternativ 

man ser på, unntaket er Konsept 4, der det er 8%. Bergoverdekning mindre enn 50 m kan 

aksepteres i tilfeller der det er godt dokumentert og at det er forsvarlig å bygge. 

Bergoverdekning som er under 50 meter skal godkjennes av Vegdirektoratet. Selv med 

løsmassetykkelser på 60 meter ser alternativene ut til å være løsbare.  

2.5 Seismikk 

Seismiske linjer i Hadselfjorden. For mer kunnskap om det som står i pt. 1, 2 og 3, trengs 

det refleksjonsseismikk. Det anbefales å «skyte» seismikken som et nettverk av kryssende 

linjer til alle fire alternativene. En vil på denne måten også kunne kvalitetssikre seismikk som 

er skutt fra før av i samme område.  

Figur 7: Foto fra «Gullkista» mot sørvest. En ser blokker av godt berg omgitt av forkastninger 

med dårlig bergmassekvalitet. Forkastningsplanene er gulfarget. Hadseløya og 

Sortlandssundet til høyre. 
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Figur 8: Foto av kraftig forvitret granitt i Husebydalen, om lag to km nordøst for Melbu. 

Figur 9: Utsnitt av figur 11 b fra ref 5. Her vises et av de øst-vestorienterte strukturene som 

kan påtreffes utenfor Fiskebøl til de østre alternativ.  
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3 BESKRIVELSE AV KONSEPTENE 0 - 5 

3.1 Konsept 0 og 1 

Konsept 0 er fjordkryssing med ferge som i dag. 

Konsept 1 er fjordkryssing med ferge 3 km østover i Hadselfjorden, sammenlignet med 

dagens fergesamband og nye fergeleier Ringen til Vassvika. 

 

3.2 Konsept 2 

3.2.1 Tunnelalternativ 2 

Dette alternativet har som figur 1 og 2 viser en fjordkryssing ca. mellom Jenslibukta, om lag 

3,5 km sør for Fiskebøl på Austvågøya - Steilo, om lag 6 km øst for Melbu på Hadseløya med 

en antatt lengde på 14 – 15 km. En må krysse ned til 180 m havdyp, i tillegg minimum 50 

meter bergoverdekning og antatte løsmassemektigheter opp mot 45 meter som gir et 

maksdyp på tunnelsåle tilsvarende ca. 285 m. Vi antar å påtreffe S2-lineament som vist på 

figur 8 like utenfor Fiskebøl. 

3.2.2 Påhuggsområde sør 

I sør er det gode påhuggsforhold under fjellet Brettviktindan. Her reiser terrenget seg slik at 

en får mye bergoverdekning etter kun få metere tunnel. Her kunne dagens ev.10 fortsette 

rett fram i berg oppfor Jenslibukta. Det er ikke befart i terrenget, men det er trolig tynne lag 

av løsmasser. Det er sannsynlig skredfare gitt som to tydelige elveløp som går ned til vegen. 

Det er registrert tre snøskredhendelser på veg fra den søndre av elveløpene mellom 1996 – 

2009. Skredfare og vannhåndtering kan enkelt håndteres. 

3.2.3 Påhuggsområde nord 

I nord er relieffet slakere og terrenget reiser seg slakt slik at en må ha mange meter tunnel 

for å få god nok bergoverdekning gitt vertikalkurvatur på maksimalt 5 %. En løsning er å få 

traseen inn ved Vassvikodden på søndre Hadseløya hvor det er godt med bergblotninger. 

Her kunne man for eksempel ha tunnelpåhugg omtrent under Prestfjellet. Det finnes ikke 

registrerte skredhendelser og terrenget ser greit ut i så måte. Det er ikke befart i terrenget. 

3.3 Konsept 3 

3.3.1 Tunnelalternativ 3 

Dette konseptet består av to tunneler, hvor den ene er en landtunnel som går fra Laupstad i 

sør til Morfjord i nord. Tunnelen antas en lengde på ca 2,7 km og virker uproblematisk i 

forhold til overdekning, påhuggsforhold og skredfare. 



Fv.82/ev.10. Alternative kryssinger av Hadselfjorden. Geologisk rapport nr. 50934-GEOL-34 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Side 13 av 16 

Den andre tunnelen er undersjøisk tunnelalternativ 3, hvor man antar et søndre 

påhuggsområde ca. ved Sommarhusstranda på Morfjordens vestside og et nordre nord 

påhugg vest for Melbu. Går en mer detaljert inn på hvor dette nordre påhugg kan etableres, 

ser en for seg flere muligheter som vist på figur 9.   

Alternativ 3 har som figur 1, 2 og 9 viser, en antatt lengde på 10 – 11 km. En må krysse ned 

til 180 m havdyp. Det kreves minimum 50 m bergoverdekning. Antatt løsmassemektighet er 

opp mot 30 meter noe som gir alternativet en dybde på tunnelsåle tilsvarende ca. -270 m. 

Figur 10: Nærbilde av mulig «ilandføring» av nordre påhuggsområde(r) til alternativ 3 og 5 ved Melbu, 

her sett mot nordøst. Gul er mulig tunneltrase. Røde soner er antatte bergblotninger og kvite streker er 

tre mulige påhugg. Alternativene er byggbare men krever undersøkelser. Kilde: Norge i bilder (ref 9). 

3.3.2 Påhuggsområde sør 

Sommarhusstranda ligger på ei strandflate på Morfjordens vestside. Terrenget er derfor 

uproblematisk mhp skred og skredfare. Største utfordring her er kanskje overdekningen, slik 

at man må finpusse på hvor langt sør en må gå før dette er tilfredsstillende. Det må videre 

totalsonderes for løsmassetykkelse til berg. Noen elver renner på tvers av tenkt trase. Dette 

er uproblematisk.  

3.3.3 Påhuggsområde nord 

Relieffet i nord er slakere og roligere. Terrenget reiser seg slakt slik at en må ha mange 

meter tunnel for å få god bergoverdekning gitt en vertikalkurvatur på maksimalt 5 %. Et godt 

alternativ for påhugg er på Lauvåsens østside som ligger nord for Melbu og jordene 

omkring. Det er ikke befart i terrenget, men trolig er løsmassetykkelsene tynne og 

overkommelige.  



Fv.82/ev.10. Alternative kryssinger av Hadselfjorden. Geologisk rapport nr. 50934-GEOL-34 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Side 14 av 16 

Det er også mulighet for «ilandføring» på Melbusiden er vist på figur 9. En ser for seg at 

traseen kommer opp et godt stykke vest for Melbu ved Haugneset og med mulige 

påhuggsområder nord og øst for dette. En slik trase blir betraktelig kortere. 

3.4 Konsept 4 

3.4.1 Tunnelalternativ 4 

Dette alternativet har som figur 1 og 2 viser en fjordkryssing ca mellom Holdøya - Husby, 

med en antatt lengde på 8 – 9 km. En må krysse ned til 170 m havdyp, i tillegg minimum 50 

m bergoverdekning og antatte løsmassemektigheter opp mot 60 meter. Det gir et maksdyp 

på tunnelsåle tilsvarende ca. -290 m. Vi forventer å påtreffe S2-lineament som vist på figur 

8 ute i Hadselfjordbassenget. 

3.4.2 Påhuggsområde sør 

I sør ser det ut til å være brukbare påhuggsforhold sør på Holdøya. Øya er lav slik at en må 

ha mange meter tunnel på øya  for å få god nok bergoverdekning. Det er ikke befart i 

terrenget, men trolig er løsmassetykkelsene tynne.  

3.4.3 Påhuggsområde nord 

I nord er relieffet likt det i sør; slakt og rolig. Ut fra flyfotos ser det ut til å være lite med 

bergblotninger, slik at en må ha mange meter tunnel for å få god bergoverdekning gitt en 

vertikalkurvatur på maksimalt 8%. Et mulig alternativ er å «gå i land» litt lengre nord, dvs 

påhugg ut av fjellskrenten under Ørntuva, i så tilfelle må en ta høyde for skredfare, god 

arbeidssikring og lang portal. Det er ikke befart i terrenget. 

3.5 Konsept 5 

3.5.1 Tunnelalternativ 5 

Dette alternativet starter ved Fiskebøl og går som veg i dagen i vestlig retning om lag 3,5-4 

km før den går ned i tunnel ved Strønstad. Her går den først i nordvestlig retning før den 

dreier mot nord og deretter nordøst til den kommer opp og ut i dagen som altenativ 3, se 

figur 2, 3, 6 og 10. Tunnelen en antatt lengde på 10 – 11 km. En går ned til 180 m havdyp 

og med minimum 50 meter bergoverdekning og antatte løsmassemektigheter på opp mot 30 

meter gir dette et maksimaldyp på tunnelsåle på ca. -270 m. Vi antar å påtreffe S2-

lineament som vist på figur 8 like utenfor Fiskebøl. 

3.5.2 Påhuggsområde sør 

I sør er det påhuggsforhold under fjellet Strøna ved Hestsandneset. Påhugget kan legges inn 

mellom disse to stedene. Området langs strandlinja her ser ut til å være preget av tydelig 

skredaktivitet iform av store blokker, urer og snøskredløp. Dette er det prosedyrer for og 

kan enkelt håndteres. Det er uansett klokt å legge alternativet et stykke unna slike områder 
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også pga linjeføring og bergblotninger og muligheter for påhuggsområder. Det er ikke 

registrert skredhendelser på veg. Området er ikke befart.  

3.5.3 Påhuggsområde nord 

Se beskrivelse som for alternativ 3, over. 
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4 ANBEFALINGER 

De geologiske og tekniske vurderingene som er gjort for alternativene, munner ut i følgende:  

• Er de fire alternativene for undersjøisk tunnel byggbare?  

• Og svaret på det, ut fra det grunnlaget vi har nå; ja, de er byggbare.  

Alle parametere tatt i betraktning, spesielt når det gjelder forkastninger, bergoverdekning, 

mulighet for innlekkasje, skredfare og generelle påhuggsforhold tilsier byggbarhet. I tillegg 

har Statens vegvesen gjennomført prosjekt hvor ingeniørgeologisk vanskelighetsgrad ligner 

på de fire omtalte tunnelalternativer.  

I en eventuell neste fase av prosjektet vil det være naturlig å fortsette med detaljering av 

alternativene, innhente ytterligere data og informasjon ved kartlegging o.l. og å «bruke» 

lignende prosjekter rundt om i landet. «Fergefri E39» har mange delprosjekt med en høy 

likhetsgrad i forhold til dette. Allerede finnes det mange etablerte kontakter og nettverk 

internt i Statens vegvesen og eksternt i NGU, NFF og NTNU.  

Ennå gjenstår mange spørsmål og svar for å kunne fastslå hvilket alternativ som er det 

beste, men det er klart en fordel med den mindre sedimenttykkelsen for alternativene 3 og 5 

ift alternativene 2 og 4.    

For oversiktens del er alle fem alternativene samlet i tabell 1, under. 

Tabell 1: Nøkkeltall for alternativene. 

Alternativ Konsept Tunnellengde Havdyp Sedimenttykkelse Bergoverdekning* Tunnelhøyde Tunneldyp** 

0 

Ferge med eksisterende 

fergeleier 0           

1 Ferge med nye fergeleier 0           

2 

Undersjøisk tunnel og 

veg i dagen 14 - 15 km 180 45 50 10 285 

3 

Undersjøisk tunnel, 

landtunnel og veg i 

dagen 10 - 11 km 180 30 50 10 270 

4 

Undersjøisk tunnel og 

veg i dagen 8 - 9 km 170 60 50 10 290 

5 

Undersjøisk tunnel og 

veg i dagen 10 - 11 km 180 30 50 10 270 

*Kravet er minimum 50 meter, men må vurderes i hvert enkelttilfelle 

** Alle tall er cirkatall oppgitt i muh, meter under havnivå 
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