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1 Innledning  
 
SINTEF Byggforsk er underleverandør til COWI i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og tekniske 
planer for E39 Rogfast. Den foreliggende geologiske rapport (versjon 3) er et vedlegg til temarapport tunnel. 
 
Det er lagt vekt på å jobbe med de deler som vil ha størst betydning for plassering av påhugg og tunneltraseen. 
Det er i rapporten også vurdert om det er behov for ytterligere undersøkelser. Det er også fokus på å avdekke 
utfordringer som kan medføre drivetekniske problemer. Det er utført en første fordeling av sikringsklasser og 
injeksjonsklasser langs tunneltraseen. 
 
Rapporten starter med sammendrag og konklusjon samt noen nøkkeldata (kapittel 2 og 3). I Kapittel 4 beskrives 
regionalgeologien i området med en oppsummering av mulige geologiske modeller inkludert et forslag til 
bergartsfordeling for Rogfast-tunnelen. Kapittel 5 gir en oversikt over undersøkelser utført hittil for Rogfast-
tunnelen, i delkapittel 5.2.3 er det beskrevet hvordan seismikkprofiler er projisert inn på lengdeprofilet, og områder 
med lave seismiske hastigheter er listet opp. Kapittel 6 redegjør for den ingeniørgeologiske kartleggingen som ble 
utført av SINTEF Byggforsk sommeren 2011. Her er sprekkeretninger, evt. registrerte svakhetssoner påvist og 
påhuggsplassering vurdert. Videre er det i kapittel 7 gitt en oppsummering og diskusjon av områder som fortsatt 
har usikker geologi og påviste utfordringer som kan skape drivetekniske problemer. I tillegg er områder med lav 
bergoverdekning diskutert. I kapittel 8 er det beskrevet hvordan tunnelen er inndelt i bergmasseklasser og 
sikringsklasser basert på bergmassekvalitet (Q-verdi) langs tunneltraseen. I kapittel 9 vurderes krav til maksimal 
innlekkasje og det blir beskrevet hvilke geologiske parametere som har størst betydning for innlekkasje i 
tunnelen. Det blir gitt et forslag til injeksjonsklasser basert på Q-verdi. Til slutt er referansene listet opp.  

2 Sammendrag og konklusjon 
 
I denne geologiske rapporten er det foretatt en gjennomgang av de undersøkelser som hittil er utført. Det er lagt 
vekt på en gjennomgang av utført refraksjonsseismikk og kjerneboringer samt geologiske tolkninger utført av 
NGU (basert på bl.a. geologiske kartlegginger, utførte geofysiske målinger i kjerneborhull og logging av kjerner). 
Utført refraksjonsseismikk og plassering av seismikk profiler er vist på Vedlegg 1. Resultater fra 
refraksjonsseismikken som er utført viser at det finnes flere strekninger hvor det er registrert lave seismiske 
hastigheter. Områder som utmerker seg med lave seismiske hastigheter er presentert, og det er flere områder 
med så lav seismisk hastighet at det kan forventes svært dårlig bergmassekvalitet og drivetekniske utfordringer.  
 
Det er gjort små endringer i etterkant av innlevert forprosjekt; tunneltraseen er flyttet nærmere Kvitsøy og 
traseen er senket noe i kryssområdet hvor tunnel fra Kvitsøy kobler seg på hovedtunnelen. Krysset mellom 
hovedtunnel og tunnelen opp til Kvitsøy er flyttet lenger nord og tar en sving under Kvitsøy før den kommer opp 
på Kvitsøy i det samme området hvor påhugget har vært plassert hele tiden. Det er kun gjort små korrigeringer i 
forhold til plassering av påhuggene. Totalt er tunnelen 25,5 km lang og det laveste punktet ligger 384,5 muh. 
 
Regionalgeologien i området for Rogfast-tunnelen består av flere skyvedekker som er skjøvet over den stedegne 
grunnfjellsgneisen som er observert ved Vestre Bokn og det nordlige påhuggsområdet til Rogfast-tunnelen. Det 
er stor usikkerhet i fordelingen av bergartstyper, og hvor overgangene mellom de forskjellige skyvedekkene vil 
komme i tunnelen. Det finnes per i dag ikke en sikker strukturgeologisk modell.  
 
SINTEF har utført ingeniørgeologisk kartlegging av påhuggsområder og områder på land over tunneltraseen på 
Randaberg, Kvitsøy og Arsvågen. Områder som er kartlagt er vist i Vedlegg 2. Antatte forløp av svakhetssoner 
som er observert er også tegnet inn. Registrert foliasjonsretning og sprekkesett er beskrevet og presentert i 
sprekkeroser, og bergmassekvaliteten er angitt med Q-verdier. Det er ikke avdekket ingeniørgeologiske forhold 
ved påhuggsområdene som tilsier at det vil bli vanskelig å få etablert gode løsninger for påhugg og 
portalløsninger. 
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Kjerneboringer fra Hestholmen og Krågøy har avdekt en svakhetssone som karakteriseres som en 
knusningssone like øst for Kvitsøy. Det har blitt utført flere forsøk med kjerneboringer gjennom sonen både fra 
Krågøy og Hestholmen. Det lyktes til slutt å bore gjennom knusningssonen i et kjerneborhull fra Krågøy Nord, 
hullet raste imidlertid sammen. Ut fra bilder fra kjernene består sonen av tett oppsprukket og oppknust 
bergmasse over en strekning på minst60 m, selve knusningssonen med ekstremt dårlig bergmassekvalitet er på 
ca. 30 m. Det vil være risiko forbundet med å drive gjennom denne knusningssonen, risikoen for ukontrollert 
innlekkasje og utvikling av ras vil være tilstede, og det er forventet at det vil bli driveteknisk komplisert og dyrt. 
Hovedtunnelen må krysse denne sonen, og det må være spesielt fokus på kontroll på vannlekkasjer og forsiktig 
driving gjennom sonen. 
 
Etter studier av resultater fra utførte undersøkelser og tilgjengelig grunnlagsmateriale inkludert 
ingeniørgeologisk kartlegging er det foreslått videre undersøkelser. Undersøkelser som bør gjøres før neste 
planfase er:  
 

• Refraksjonsseismikk ved påhugg Harestad. Her er det en svakhetssone ved ca. profil nr. 1250 som bør 
undersøkes nærmere for å kontrollere bergmassekvalitet og svakhetssonens forløp rett over 
tunneltraseen. 

• Det er anbefalt å utføre kjerneboring ved Tungenes forkastningen (profil nr. 6700) 
• I forbindelse med knusningssone øst for Kvitsøy anbefales det å bore et vertikalt kjerneborhull litt inn på 

Kvitsøy. Dette for å få en bedre kontroll på geologien med tanke på bergartstyper og forløp av 
svakhetssoner. 

• Mellom Kvitsøy og Vestre Bokn er geologien svært usikker. Boringer fra skip i 4 eller flere punkt vil kunne 
gi et bedre grunnlag for å tolke geologien i området. Områder som er svært aktuelle for boring er profil nr. 
17430 og 18200. Et annet område hvor det er registrert lav seismisk hastighet er på tunnelens dypeste 
punkt ved ca. profil nr. 19740 og 20100.  

• Det anbefales å utføre kjerneboring for å kontrollere bergmassekvalitet på en sone like utenfor land ved 
Vestre Bokn. Sonen har lav seismisk hastighet (2400 m/s) og kun ca. 55 m bergoverdekning. 

 
Basert på resultater fra refraksjonsseismikk, Q-verdier fra kartlegging utført på land, Q-verdier fra kjernelogger 
samt data fra geologisk kart fra NGU er Q-verdien estimert langs hovedtunnelen. Ut fra Q-verdien er det definert 
sikringsklasser og injeksjonsklasser som er fordelt langs tunneltraseen.  
 
Sikringsklasse 1 angir minst behov for bergsikring og sikringsklasse 6 beskriver omfattende sikring, inndelingen 
er gjort i henhold til teknisk rapport nr. 2538 (Statens vegvesen, 2010). Det er forventet at 78% av tunnelen vil ha 
Q-verdi over 4. 12% vil ha Q-verdi mellom 1 og 4, 6% vil ha Q-verdi mellom 0,1 og 1 og 4% vil ha Q-verdi <0,1.  
 
Likedan er det gjort for injeksjonsklasser. Det er delt inn i tre injeksjonsklasser ut fra Q-verdi;  

• Injeksjonsklasse 1 (Q>4)  
• Injeksjonsklasse 2 (Q:0,1-4) 
• Injeksjonsklasse 3 (Q<0,1) 

Hver injeksjonsklasse er beskrevet med injeksjonsinnsats (med prinsippskisser og beskrivelse) og en grov 
fordeling av forventet innsats for tunnelen er laget. Antall meter som må injiseres totalt av tunnelen er estimert til 
5683 m (22% av tunnelen).  
 
SINTEF har utført en projisering av alle relevante seismiske profiler inn på lengdeprofiler for både hovedtunnelen 
og for Kvitsøytunnelen, se Vedlegg 3. På lengdeprofilet er topp løsmasse samt topp bergmasse markert. Seismisk 
hastighet i bergmassen samt i løsmasser er lagt inn. I noen områder er det registrert flere lag med løsmasser med 
forskjellig seismisk hastighet.  
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De mest kritiske punktene langs tunneltraseen med tanke på bergoverdekning og markerte svakhetssoner er: 
• Harestad like etter påhugget ca. profil nr. 1250 hvor bergoverdekning er 10-15 m under et søkk i 

terrenget. 
• Ved Tungenes forkastningen (ca. profil nr. 6700) hvor bergoverdekningen er estimert til ca. 60-65 m. 
• Knusningssonen øst for Kvitsøy som vil skjære hovedtunnelen ved ca. profil nr. 13900.  
• Tunnel opp til Kvitsøy hvor bergoverdekningen er noe usikker mellom profil nr. 3450 og 3650. Området 

ligger delvis på land og delvis under sjø, laveste overdekning er ca. 50 m.  
• Svakhetssone (forkastning) like nord for Kvitsøy (profil nr. 15750-15850) som ble påvist i kjerneborhull fra 

Sauholmen.  
• Mellom Kvitsøy og Vestre Bokn (mellom profil nr. 17400 og 17750) er bergoverdekningen ned i ca. 60 m. 

Løsmassetykkelsen er ca. 20 m. 
• Utenfor Arsvågen er bergoverdekningen marginal. Ved profil nr. 23.940 og 24.630 er bergoverdekningen 

på henholdsvis ca. 60 og 55 m. 
 
På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om geologiske forhold, er det identifisert to hovedforhold som anses som 
kritisk med tanke på sikkerhet og stabilitet i byggefasen: 

• Fare for nedfall og ras i forbindelse med svakhetssoner, knusningssoner, forkastninger, 
skyvedekkegrenser o. l. 

• Fare for store innlekkasjer, sannsynligvis i forbindelse med forhold som nevnt over 
 

3 Prosjektbeskrivelse – nøkkeldata 
 
Målsetninger med prosjektet er en ferjefri kryssing av Boknafjorden slik at reisetiden kan forkortes og 
framkommeligheten bedres på E39.  Rogfast omfatter en lang undersjøisk tunnel under Boknafjorden fra Harestad 
i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune. Tunnelen inkluderer også en avgreining opp til Kvitsøy.  
 
Selve hovedtunnelen vil bli verdens lengste undersjøiske tunnel på ca. 25,5 km. Den bygges med to separate løp 
der hvert løp får to kjørefelt slik at det blir en firefelts vei. Største dybde for hovedtunnelen vil bli ca. 384,5 m.u.h. 
(tunnelheng) noe som også vil være ny verdensrekord for dyp under havet.  
 
Tunnelen opp til Kvitsøy vil bli ca. 3,9 km lang. Denne tunnelen planlegges som en ordinær ettløpstunnel med to 
kjørefelt, et i hver retning. Krysset mellom hovedtunnelen og Kvitsøy-tunnelen planlegges som et to-plans kryss 
med ramper. Det er skrevet et notat som vurderer 3 kryss utforminger i tunnelen.  
 
Det skal også drives et tverrsnitt fra hovedtunnelen (ca. profil nr. 1925) til industriområdet ved Mekjarvik i 
forbindelse med deponi av sprengstein.  I tillegg til tunnelene inkluderer prosjektet også dagsoner i Randaberg, 
Kvitsøy og Bokn. 
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4 Regionalgeologisk oversikt og oppsummering av mulige geologiske modeller for Rogfast-
tunnelen (mulig bergartsfordeling langs traseen) 

 
Regionalgeologien i området for Rogfast-tunnelen består av flere skyvedekker som er skjøvet over den stedegne 
grunnfjellsgneisen som er observert ved Vestre Bokn og det nordlige påhuggsområdet til Rogfast-tunnelen.  
Tabell 1 viser en oversikt over de forskjellige skyvedekkene som kan forventes å finne i forbindelse med drivingen 
av Rogfast-tunnelen.  
 
Tabell 1 Tektono-stratigrafiske enheter i nærheten av Rogfast-tunnelen (NGU, 2011) 

Hardangerfjord dekke 
Torvastad og Visnes gruppe 

Midtre til øvre ordovicium – overflatebergart som 
ligger over Karmøy ofiolitten – består av 
grønnstein/skifer, putelava, lavabergarter, tuff, 
svartskifer og diabasganger  

Karmøy ofiolitt 
Nedre ordovicium – nedre ordovicium – gabbro – 
intrusiv, mafisk og ultramafisk bergart 

Storheia og Boknafjorden dekke Proterozoisk granittisk gneis, amfibolitt og 
glimmerskifer med noen linser med marmor 

Viste forkastningsdekke Kambrium –ordovicium – kvartsrik Ryfylke skifer 
(fyllitt og glimmerskifer) 

Prekambrisk grunnfjell (stedegent) Granittisk til diorittisk gneis med noen kropper 
med gabbro – dekket med et tynt fyllittlag fra 
kambro-silur 

 
Som vist på kartet i figur 1 dominerer Ryfylke skifer bestående av fyllitt og glimmerskifer på Randaberg (sørlige 
påhugg). På Kvitsøy dominerer grønnstein og grønnskifer (Torvastad og Visnes gruppe). På Vestre Bokn er det 
observert både granittisk/diorittisk gneis (prekambrisk gneis) samt fyllitt (Ryfylke skifer). På øya Alstein mellom 
Randaberg og Kvitsøy er det registrert gabbro i forbindelse med kjerneboring (Karmøy ofiolitt). Som figur 1 viser 
er det fortsatt stor usikkerhet i forhold til bergartstype i et stort område mellom Kvitsøy og Vestre Bokn. Dette 
gjør at det er stor usikkerhet i antagelser rundt bergartsfordeling langs tunneltraseen. 
 
Basert på kjerneborhullene fra Alstein, Krågøy og Sauholmen har NGU i sin rapport 2011.34 utarbeidet en 
oppdatert geologisk modell for strekningen Randaberg til Kvitsøy vist i figur 2.   
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Figur 1 Foreslått geologisk kart over området. Tunnelens beliggenhet er vist som en blå linje. NGU rapport 
2011.34 

Randaberg-Kvitsøy (Tungenes forkastningen og knusningssone øst for Kvitsøy) 
Tykkelsen av de forskjellige skyvedekkene er ikke kjent i detalj og det er heller ikke helt sikkert hvordan 
bergartsgrensene er blitt til. Men resultater fra seismiske undersøkelser har avdekket lave seismiske hastigheter 
som viser at det finnes en svakhetssone i overgangen mellom Ryfylke skiferen og Storheiadekke/Karmøy 
ofiolitten. Kjerneboringen utført fra Alstein viste overveiende gabbro (Karmøy ofiolitt) men lengst ned i borhullet 
ble det påtruffet noe oppsprukket gneis som kan være starten på overgangen til Storheia dekke. Om dette er 
tilfelle vil tolkningen vist øverst i figur 2 være nærmest virkeligheten. I såfall kan tunnelen etter en 
normalforkastning komme inn i Storheia dekket før den kommer inn i Karmøy ofiolitten. Men det kan imidlertid 
være at gabbroen og Karmøy ofiolitten er svært mektig og geologien er nærmere den foreslåtte tolkningen 
nederst i figur 2. Tunnelen vil da mest sannsynlig komme direkte over i gabbro etter å ha krysset 
normalforkastningen utenfor Tungenes.  
 
Nærmere Kvitsøy vil tunnelen krysse bergartsgrensen Karmøy ofiolitten og Torvastad og Visnes gruppen med 
ukjent plassering og geologisk opptreden. Like øst for Kvitsøy vil tunnelen måtte krysse noen NS-gående 
svakhetssoner, registrert som knusningssoner i kjerneborhull boret fra Hestholmen og Krågøy.  
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Figur 2 Mulige geologiske modeller for strekningen Randaberg – Kvitsøy. NGU rapport 2011.34 

Kvitsøy-Vestre Bokn  
Det er også skissert mulige geologiske profiler og for strekningen Kvitsøy til Vestre Bokn vist i figur 3. Her er det 
imidlertid stor usikkerhet i bergartsfordelingen hvor en lang strekning (nesten 10 km) ikke har fått sikker 
bergartsangivelse, se figur 1. Basert på resultater fra kjerneboring utført fra Sauholmen og lave seismiske 
hastigheter like nord for Kvitsøy har avdekket at det er en svakhetssone her. I samme området er det registrert 
lineamenter ved studier av batymetriske data (høyoppløselige havbunnsdata) og magnetiske anomalier samt at 
det er sannsynlig at det finnes en NØ-SV gående forkastningssone i Boknafjorden (NGU., 2006). Dette støttes av 
at det på land er registrert en normalforkastning lenger mot nordøst (Sigmond, 1975). Flere undersøkelser viser at 
det mest sannsynlig finnes en normal forkastning like Nord for Kvitsøy som inntegnet øverst i figur 3. I 
kjerneboringen fra Sauholmen avdekket flere soner med oppknust bergart (breksje), og siden det er registrert 
flere soner med lave seismiske hastigheter kan det ikke utelukkes at det finnes flere slike svakhetssoner lenger 
ut i Boknafjorden.  
 



                          

            

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SBF 2011 A0080 

VERSJON 
Endelig 11 av 68 

 

 

 
Figur 3 Mulige geologiske profiler for strekningen Kvitsøy – Vestre Bokn. NGU rapport 2011.34 

Som figur 3 viser finnes det flere mulige geologiske modeller for området mellom Kvitsøy og Vestre Bokn. 
Avhengig av tykkelse på Hardanger dekket (Torvastad/Visnes gruppe og Karmøy ofiolitten) og grensen mellom 
Karmøy ofiolitten og Torvastad/Visnes gruppa kan bergartsfordelinga variere sterkt. SINTEF har i sine videre 
beregninger tatt utgangspunkt i at det er et relativt tynt Hardanger dekke og at tunnelen vil gå hovedsakelig 
gjennom Torvastad/Visnes gruppe og Karmøy ofiolitten omtrent som midterste tolkning i figur 3. Tabell 2 viser en 
grov prosentvis fordeling av bergarter langs Rogfast-tunnelen. Det understrekes at estimatet er svært usikkert. 
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Tabell 2 Estimert prosentvis fordeling av bergarter 

Profil fra -  til Lengde i m Bergart I Bergart II Bergart III Bergart IV Bergart V 
1 110 6 500 5 390 5 390         
6 500 7 000 500       500   
7 000 14 000 7 000   7 000       

14 000 18 500 4 500     4 500     
18 500 24 500 6 000   6 000       
24 500 25 000 500       500   
25 000 25 500 500 500         
25 500 26 530 1 030         1 030 

  SUM i m 25 420 5 890 13 000 4 500 1 000 1 030 
    % av tot. lengde 23 51 18 4 4 
 
Bergartsbeskrivelser i tabell 2 er hentet fra NGUs rapport 2011.034, hvor  
 
Bergart I = Ryfylke skifer – fyllitt og glimmerskifer , Kambrium – Ordovisium kvartsrik skifer  

 Bergart II= Karmøy ofiolitt – gabbro, intrusive mafisk og ultramafisk berg – Ordovisium (nedre) 
 Bergart III= Karmøy ofiolitt – grønnstein, grønnskifer, glimmer/klorittskifer, tuff, lavabreksje, svartskifer 

og diabasganger, Torvastad og Visnes gruppe – Ordovisium (midtre til øvre) 
 Bergart IV= Storheia dekke og Boknafjorden dekke – granittisk gneis, amfibolittisk- og glimmer skifer 

med noen linser av marmor - Proterozoisk 
 Bergart V= Autokoton grunnfjellsgneis – granittisk til diorittisk gneis med kropper av gabbro og dekt 

med et tynt fyllittlag – Prekambrisk  
  

Som beskrevet i dette kapittelet er det stor usikkerhet i fordelingen av bergartstyper, og hvor overgangene 
mellom de forskjellige skyvedekkene vil komme i tunnelen. Overgangen mellom to skyvedekker danner ofte en 
tilnærmet flat bergartsgrense og det må forventes at det i skyvegrensene vil være noe tettere oppsprukket 
bergmasse. Spesielt uheldig vil det være om tunnelen følger eller må skjære gjennom skyvegrenser flere ganger. 
Det er imidlertid en del svakhetssoner og forkastningssoner som nevnt over man vet plasseringen av ganske 
nøyaktig.  
 

5 Oppsummering og sammenstilling av utførte undersøkelser  
 
I det følgende er det først gitt en oversikt over utførte undersøkelser og annet relevant underlag. Resultater fra de 
ulike undersøkelsene som er utført er deretter gjennomgått og vurdert. 
 

5.1 Oversikt over tilgjengelig grunnlag fra utførte undersøkelser 
 
Det er utført omfattende undersøkelser i flere faser. Tabell 3 gir en oversikt over utførte undersøkelser og annet 
relevant grunnlagsmateriale for Rogfast-prosjektet. 
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Tabell 3 Oversikt over undersøkelser og grunnlagsmateriale for Rogfast-prosjektet (listen er ikke fullstendig). 

Tittel Rapportnr. Dato Utarbeidet av  
Refleksjonsseismiske undersøkelser i 
Karmsundet, Boknafjorden og 
Kvitsøyfjorden, Rogaland 

88.129 20.08.1988 NGU, Reidulv Bøe og 
Heidi A. Olsen 

E 39 Rogfast – Foreløpig vurdering av 
grunnforholdene 

L-231 A 29.08.2002 Vegdirektoratet,  
Knut Borge Pedersen 

Analyse av ingeniørgeologiske forhold for 
Rogfast-tunnelen 

Prosjektoppgave 
ved NTNU 

12.12.2002 Arild Gjerde 

Rogfast-tunnelen, ingeniørgeologisk 
analyse av trasè/linjeføring og 
tverrsnittsutforming. 

Hovedoppgave 
ved NTNU, del 1 
og 2 

11.06.2003 Arild Gjerde 

Rogfast. Vegtunnel mellom Tungenes på 
Randaberg og Arsvågen på Bokn. 
Samlerapport for målinger utført i 2000 og 
2002. Akustisk profilering og 
refraksjonsseismikk. 

221408.01 16.11.2005 GeoMap A/S 

Notat til Anslagsgruppen. 
Bergmassefordeling Rogfast 

Notat 28.09.2006 K.B. Pedersen 

Geological and geophysical investigations 
for the ROGFAST project. 

2006.076 15.11.2006 NGU, Jan Steinar Rønning 
et al. 

ROGFAST-TUNNELEN – Analyse av 
korrelasjoner mellom geofysikkresultater 
og påtrefte forhold i nærliggande 
tunneler. 

Prosjektoppgave 
ved NTNU 

20.12.2006 Linda Nesje 

E39 ROGFAST Vegtunnel mellom 
Tungenes på Randaberg og Arsvågen på 
Bokn. Akustisk profilering og 
refraksjonsseismikk. 

261810.01 12.01.2007 
 

GeoMap A/S 

ROGFAST-TUNNELEN – Analyse av 
nøyaktigheita av geofysikk for kartlegging 
av svakheitssoner 

Rapport og 
masteroppgave 
ved NTNU 

29.06.2007 Linda Nesje 

Rogfast-tunnelen – Analyse av 
bergmassens borbarhet og sprengbarhet. 

Prosjektrapport 
NTNU 

09.01.2008 Stefán Geir Árnason 

Prognose for tettingsinjeksjon i Rogfast 
undersjøiske tunneler. 

Masteroppgave 
ved NTNU 

13.06.2008 Stefán Geir Árnason 

Rogfast – Geologisk samlerapport 20061048-00-14-
R 

25.06.2010 NGI, Eystein Grimstad 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Sauholmen, borehull KH-01-10 

 05.08.2010 Geo Drilling 

Vanntapsmålingsrapport.  
Anlegg: Rogfast. Hull nr. 1 Alstein 

Sak nr. 15153 10.10.- 
18.11.2010 

Entreprenørservice A/S 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Sauholmen, borehull KH-01-10-B 

 16.11.2010 Geo Drilling 

RAPPORT – Refraksjonsseismikk – 
Parsell Rogfast alternativ 1 

10071 (prosj nr.) 29.11.2010 GeoPhysix, Staffan 
Paulsson 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Krågøy, borehull BH-01-11 

 05.03.2011 Geo Drilling 
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Kjernelogging Rogfast. Alstein. Pdf-filer 28.03.2011 Statens vegvesen 
Kjernelogging Rogfast. Sauholmen Pdf-filer 29.-

31.03.2011 
Statens vegvesen 

Kjernelogging Rogfast. Sauholmen B Pdf-filer 29.03 – 
01.04.2011 

Statens vegvesen 

Prøvningsrapport. Undersøkelse av 
svelleegenskapene til tre prøver fra 
Sauholmen, E39 Rogfast. 

11034IG 04.04.2011 SINTEF Byggforsk, 
Geologi og bergteknikk, 
Filip Dahl 

Kjernelogging Rogfast. Krågøy Pdf-filer 06.04 – 
12.07.2011 

Statens vegvesen 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Krågøy, borehull BH-01-11-B 

 08.04.2011 Geo Drilling 

Geofysisk logging av borehullet på 
Alstein, Randaberg kommune, Rogaland. 

2011.032 11.04.2011 NGU, Harald Elvebakk og 
Aline Saintot 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Krågøy, borehull BH-01-11-C 

 02.05.2011 Geo Drilling 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Hestholmen, borehull BH-01-11 

 10.06.2011 Geo Drilling 

Kjernelogging Rogfast. Krågøy B Pdf-filer 14.- 
15.07.2011 

Statens vegvesen 

Kjernelogging Rogfast. Krågøy C Pdf-filer 15.- 
21.07.2011 

Statens vegvesen 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Hestholmen, borehull BH-02-11-B 

 17.07.2011 Geo Drilling 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Hestholmen, borehull BH-02-11-C 

 20.08.2011 Geo Drilling 

Geological investigations by drill core 
logging for the Rogfast tunnel project. 

2011.34 
 

20.12.2011 NGU, Aline Saintot og 
Arne Solli 

Prøvningsrapport. Undersøkelse av 
svelleegenskapene til to prøver fra 
Krågøy, E39 Rogfast. 

11056IG 08.09.2011 SINTEF Byggforsk, 
Geologi og bergteknikk, 
Joakim Eggen og Niklas 
Haugen 

RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Krågøy Nord, borehull BH-03-11 

 14.09.2011 Geo Drilling 

Kjernelogging Rogfast. Hestholmen C Pdf-filer 19. - 
20.09.2011 

Statens vegvesen 

Kjernelogging Rogfast. Hestholmen B Pdf-filer 20. - 
22.09.2011 

Statens vegvesen 

Kjernelogging Rogfast. Hestholmen A Pdf-filer 22.09.2011 Statens vegvesen 
RAPPORT – VANNTAPSMÅLING – Lugeon.  
Krågøy Nord, borehull BH-03-11-B 

 10.10.2011 Geo Drilling 

Kjernelogging Krågøy Nord Pdf-filer 13.02.2012 Statens vegvesen 
Bergspänningsmätningar i borrhål 
BH-04-11, Krågoy, Kvitsoy kommune 

8H40256 16.03.2012 Pöyry, Daniel Ask 

RAPPORT – Refraksjonsseismikk 12001 12001 (prosj nr.) 30.03.2012 GeoPhysix, Morgan Wåle 
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5.2 Seismiske undersøkelser 
 
Det er utført seismiske undersøkelser i flere omganger, både akustisk profilering og refraksjonsseismikk. De 
første orienterende undersøkelsene ble gjort i juli 2000 og det er utført ytterligere undersøkelser både i 2002, 
2006, 2010 og 2012. En samlet oversikt over hvor de seismiske profilene ligger i forhold til tunneltraseen er vist i 
Vedlegg 1. 
 

5.2.1 Akustisk profilering 
 
I juli 2000, i perioden april til mai 2002 og på høsten 2006 ble det utført orienterende akustisk profilering av 
Geomap. Det ble først gjort en linje fra Randaberg over mot Kvitsøy og videre mot Bokn og tilbake. Senere ble det 
utført i en korridor over Boknafjorden fra Kvitsøy til Bokn, samt av et område inntil østsiden av Kvitsøy og også 
dypålområdet ved Randaberg. Til slutt ble det utført profilering av en korridor fra Randaberg til Bokn via Kvitsøy. I 
den sammenheng ble det også utført noen tilleggslinjer ved Kvitsøy for avgreningstunnelen dit og et sveip over et 
eventuelt deponiområde.  
 
Totalt er det målt ca. 90 km akustisk profilering i 2000 og 2002, dels som orienterende enkeltprofiler og dels som 
systematisk profilering med 200 m linjeavstand. I 2006 er det utført 192 km akustisk profilering, stort sett som 
systematiske profiler med 50 m og 100 m linjeavstand. Vedlegg 1 viser alle seismiske profiler som er utført.  

5.2.2 Refraksjonsseismikk 
 
Det er utført refraksjonsseismiske profiler i juni 2002, høsten 2006 sommeren 2010 og vinteren 2012. 

• Juni 2002 
Geomap målte 8 refraksjonsseismiske profiler i 2002. Profilene var lagt til utvalgte steder for å kontrollere 
tolkningen fra den tidligere utførte akustikken, og for å få ytterligere informasjon om seismiske hastigheter i 
berggrunnen. Det ble benyttet en 470 m lang sjøbunnskabel med 10 m hydrofonsavstand. Totalt er det målt   
3 262,5m. 
 
• Høsten 2006 
I 2006 har Geomap målt 21 refraksjonsseismiske profiler i sjøen og 9 profiler på land. Totalt er det målt 26 742 
m. Refraksjonsseismikk til sjøs ble utført på utvalgte steder. Det ble benyttet en 470 m lang sjøbunnskabel 
med 10 m hydrofonsavstand, mens noen profiler er sammensatt av 2x235 m lange profiler. De 9 profilene på 
land er fordelt med 7 på Harestad, 1 på Kvitsøy og 1 i Arsvågen. Det ble benyttet standard landkabler med 5 m 
geofonavstand.  

 
• Sommeren 2010 
I 2010 utførte Geophysix 57 utlegg med registreringslengdene 235 m på sjøen og 3 utlegg på land, 
henholdsvis 110, 165 og 170 m lange. Totalt er det målt 13 840 m. Formålet var å komplettere tidligere utførte 
geofysiske undersøkelser med kartlegging av sedimenttykkelse og fjellkvalitet langs traseen for planlagt 
tunnel.  
 
• Vinteren 2012 
I 2012 utførte Geophysix 25 utlegg á 235 meter på sjøen og 20 utlegg á 115 meter på land/ innenskjærs. 
Samlet lengde på 8 175 meter. Formålet var å komplettere tidligere utførte geofysiske undersøkelser med 
kartlegging av løsmassetykkelse og fjellkvalitet langs traseen for planlagt tunnel sør og øst for Kvitsøy samt 
for ny trase for Kvitsøytunnelen.  

 



                          

            

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SBF 2011 A0080 

VERSJON 
Endelig 16 av 68 

 

De refraksjonsseismiske undersøkelsene har gitt informasjon om løsmassemektighet og overflateforvitret fjell. 
Det er registrert soner med lav seismisk hastighet, noe som tyder på svakhetssoner/knusningssoner. Sonenes 
mektighet er også tolket ut fra registreringene. Seismisk hastighet utenom lavhastighetssonene er registrert å 
være forholdsvis høy, noe som tyder på god bergmassekvalitet. 
 
Tabell 4 viser en grov beskrivelse av bergmassens kvalitet basert på seismisk hastighet. Seismisk hastighet 
påvirkes av en rekke andre forhold, så det er viktig å betrakte dette kun som veiledende. 
 
Tabell 4 Seismisk hastighet og bergmassens kvalitet. 

Seismisk 
hastighet m/s 

Bergmassens kvalitet 

< 3000 Store bruddsoner 
3000 – 3500 Meget dårlig berg 
3500 – 4500 Dårlig berg 
4500 – 5000 Middels 
>5000 Godt berg 

 

5.2.3 Projisering av seismiske profil inn på lengdeprofil 
 
SINTEF har utført en projisering av alle relevante seismiske profiler inn på lengdeprofiler for både hovedtunnelen 
og for Kvitsøytunnelen. I de områder hvor det er flere seismiske profiler som dekker den samme strekningen av 
tunnelen er kun profilet som ligger nærmest tunnelen i horisontal avstand tatt med. På lengdeprofilet er 
horisontal avstand (snittverdi) fra seismisk profil til tunnelen angitt, samt profil nr. og årstall seismikken ble 
utført. For eksempel betyr "P3-9/2010 H285m" at seismisk profil P3-9 utført 2010 og profilet ligger 285 m til høyre 
for tunneltraseen (med stigende profil nr.). 
 
På lengdeprofilet er topp løsmasse samt topp bergmasse markert. Seismisk hastighet i bergmassen samt i 
løsmasser er lagt inn. I noen områder er det registrert flere lag med løsmasser med forskjellig seismisk hastighet.  
 
Det er i mange tilfeller ganske stor avstand mellom det seismiske profilet og tunneltraseen, og avhengig av hvor 
raske endringer det er i topografien (land eller sjø) vil det bli avvik i forhold til inntegnet sjøbunn/land langs 
tunneltraseen. Det finnes eksempel på at løsmasseoverflate og fjelloverflate ser ut til å ligge høyere enn 
sjøbunnen i aktuell strekning. Dette ser ikke naturlig ut, men det er likevel besluttet å ta med profilene for å 
videreformidle all den tilgjengelige informasjonen videre til neste planfase. Om man hadde valgt å tolke 
svakhetssoners forløp og anslå bergoverflate i lengdeprofilet og kanskje slettet informasjon som ikke "passer inn" 
kan det være fare for tolkningsfeil som kan følge prosjektet inn i neste planfase.  
 
I påhuggsområdene samt på Kvitsøy er det også tilfeller hvor fjelloverflate inntegnet fra seismiske profil er 
unaturlig lavt i forhold til eksisterende topografi, dette kan typisk skje når profilet er utført med en horisontal 
avstand som medfører at terrenghøyden ligger lavere enn terrenget over tunneltraseen. Et annet eksempel er ved 
Kvitsøy der et profil er utført ute i sjøen parallelt tunnelen, der gir seismikk profilet en mye lavere topp på 
bergmassen enn det som er virkelig rett over traseen der det er registrert fjell i dagen.  Det er laget noter på 
lengdeprofilet som beskriver disse spesielle tilfellene.  
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5.2.4 Områder med lav seismisk hastighet 
 
Profil nr. 6500 til 7200 langs hovedtunneltraseen (Tungenes-forkastningen):  
Dybde til sjøbunnen er opptil 130 m. Løsmassetykkelsen ble målt opptil 85 m langs traseen og opptil 96 m i 
nærheten av denne. De seismiske profilene viser forskjellige lavhastighetssoner på begge sider av depresjonen. 
Hastighetene i lavhastighetssonene varierer mellom 3000 m/s og 3700 m/s. Lavhastighetssonenes bredde 
varierer fra 20 til 45 m. I figur 4 er seismiske profiler med innmålte resultater vist. Bergoverdekningen ved 
Tungenes-forkastningen er på minimum 75 m.  
 

 
Figur 4 Resultater fra seismiske undersøkelser i 2002 og 2006 samt plassering av profiler fra 2010.  
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Profil nr. 13750  til 14200 m (knusningssonen øst for Kvitsøy) 
Lavhastighetssoner ble målt for de seismiske profilene som ble kjørt i området. Hastighetene i 
lavhastighetssonene varierer mellom 2700 m/s og 3800 m/s. Lavhastighetssonenes bredde varierer fra 12 til 45 
m. Løsmassetykkelsen er maksimum 30 m. Resultatene er vist i figur 5 nedenfor. Seismikkprofilene som ble utført 
vinteren 2012 viser at knusningssonen vil krysse hovedtunnelen ved ca. profil nr. 13900 (P1-16). 

 
Figur 5 Resultater fra seismiske undersøkelser i 2002 og 2006 samt plassering av profiler fra 2012. 



                          

            

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SBF 2011 A0080 

VERSJON 
Endelig 19 av 68 

 

Mellom profil nr. 2 600 og 3100 (Kvitsøytunnelen) 
Langs Kvitsøytunnelen er det registrert lavhastighetssoner med verdier mellom 2800m/s og 3100 m/s (P4-1/12 
og P4-2/12). Lavhastighetssonene har bredder på mellom 10 og 15 meter. Løsmassetykkelsen er registrert til å 
være mellom 9 og 15 meter over sonene.  
 
I tillegg ble det i 2006 registrert et profil (P29/2006) hvor en svakhetssone med bredde ca. 17 m med seismisk 
hastighet på 2200 m/s ble registrert. Profilet er plassert innerst i bukta der den røde streken er inntegnet på figur 
6. Profilet ligger 225 meter fra tunnelen men er likevel relevant siden det her er sannsynlig at det ligger en 
svakhetssone parallelt sundet slik som antydet med den røde stiplede streken.  

 
Figur 6 Resultater fra utført refraksjonsseismikk utført ved Kvitsøy 2012 (Table 1 - Geophysix, 2012). Rød stiplet 
linje indikerer svakhetssone fra seismiske undersøkelser utført 2006 (Table 1 - Geomap, 2007).  
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Profil nr. 15200-15500 (kryssområde for Kvitsøytunnelen) 
I dette området (profil 1-22/2012) er det registrert 2 svakhetssoner med seismisk hastighet lik 2700 m/s med 
bredde henholdsvis 6,5 og 9 meter. Disse svakhetssonene ligger i den nordlige delen av kryssområdet hvor det 
kommer inn en eller to ramper i forbindelse med krysset. Man skal være forsiktig med å etablere for store spenn i 
dårlig bergmassekvalitet.   
 
Nord for Kvitsøy:  
Nordover fra Kvitsøy er det registrert flere lavhastighetssoner. Hastighetene er lokalt mindre enn 3000 m/s. 
Lavhastighetssonenes bredde varierer fra noen meter til 65 m. Løsmassetykkelsen er generelt liten, for det meste 
mindre enn 20 m og maksimum 45 m.  
 
Følgende områder har lav seismisk hastighet: 

- Mellom 15750 og 16025 m : 2 lavhastighetssoner med hastigheter som varierer fra 2500 m/s til 3900 m/s 
og bredde fra 10 m til mer enn 50 m. 

- Mellom 17370 og 17600 m : 2 lavhastighetssoner ble målt i nærheten av tunneltraseen med hastigheter 
som varierer fra 2600 m/s til 3200 m/s (bredde mellom 10 og 20 m). 

- Mellom 18100 og 18300 m : 1 lavhastighetssone med hastighet som er ca. 2700-2800 m/s. Bredde er ca. 
60-65 m. Her er løsmassetykkelsen ca. 45 m. 

- Fra 19200 m og nordover er det registrert en rekke ulike tynne lavhastighetssoner:  
o 19290 m : 2600 m/s, bredde 15 m 
o 19430 m: 2900 m/s, bredde 15 m  
o 19550 m: 2700/2900 m/s, bredde 10 m 
o 19660 m: 2800/2900 m/s, bredde: 10/27 m 
o 19740 m: 2700 m/s, bredde 10 m 
o 20100 m: 2500 m/s, bredde 10 m  
o 20600 m: 2500 m/s, bredde  25 m  
o 20940 m: 2600 m/s, bredde 10 m  
o 20990 m : 2500 m/s, bredde 15 m  
o 21310 m: 2200 m/s, bredde 7m 
o 21885 m: 2200/2300m/s, bredde 10 m 
o 22630 m: 2800 m/s, bredde minst 15m  
o 24630 m: 2400 m/s, bredde 10 m 

 
Andre lavhastighetssoner med hastigheter mellom 3000 og 4000 m/s ble også målt langs tunneltraseen. 
Seismiske profiler med tilhørende registrerte resultater er vist i figur 7 og 8. 
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Figur 7 Resultater fra seismiske undersøkelser nord for Kvitsøy 
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Figur 8 Resultater fra seismiske undersøkelser. 

5.3 Kjerneboring 
 
Det er utført kjerneboring fra fem lokaliteter, Alstein, Krågøy, Sauholmen, Hestholmen og Krågøy Nord. Alstein er ei 
lita øy beliggende omtrent midt mellom Randaberg og Kvitsøy. De øvrige fire lokalitetene ligger alle ved Kvitsøy. 
Krågøy og Hestholmen er øyer beliggende på vestsiden mens Sauholmen ligger på nordspissen av Kvitsøy. Figur 
9 viser beliggenheten til de fire kjerneboringslokalitetene ved Kvitsøy. Kjerneborhullenes startpunkt er markert 
med en rød prikk mens planlagt forløp er vist med rød linje. Krågøy og Krågøy Nord er i figur 9 kalt henholdsvis 
Krågøy 1 og Krågøy 2. 
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Figur 9 Kjerneboring ved Kvitsøy, lokalitetene Sauholmen, Krågøy og Hestholmen. Rød prikk markerer 
startpunktet mens rød linje viser planlagt forløp. 

Kjernelogging er utført på borkjernene og foreligger i form av kjerneloggingssskjema og bilder av borkjernene (i 
prøvekasser). 
 

5.3.1 Kjerneboring Alstein 
 
Logging av borkjernen er utført våren 2011 av Ragnhild Øvrevik fra Statens vegvesen og foreligger for hele 
lengden. NGUs rapport "NGU Report 2011.34 Geological investigations by drill core logging for the Rogfast tunnel 
project" omhandler også kjernelogging fra Alstein.  

Hestholmen 

Sauholmen 

Krågøy 1 

Krågøy 2 
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Alstein ligger omtrent midt mellom Randaberg og Kvitsøy. Fra lokaliteten Alstein er det boret et vertikalt 
kjerneborhull med lengde 301 meter. Boringen foregikk uten spesielle problemer. Boringen ble avsluttet i 300 m 
dybde som er planlagt nivå for tunnelen i dette området.  
 
Kjerneloggen og bildene viser enkelte partier med noe mer oppsprekking, men i all hovedsak er det godt berg med 
høye RQD-verdier. Figur 10 nedenfor er fra 161 – 168 m og er relativt representativ. Det er ikke påtruffet større 
soner, nedknuste partier eller andre forhold som indikerer problematiske geologiske forhold. Det var gabbro i hele 
hullet bortsett fra de siste 20 meterne hvor det var innslag av granittisk og mafisk bergart.  
 

 
Figur 10 Typisk kjerneprøve fra Alstein, 161 – 168 m dybde. 

  

5.3.2 Kjerneboring Sauholmen 
 
Logging av borkjernene er utført våren 2011 av R. Øvrevik og E. Sørensen fra Statens vegvesen og foreligger for 
hele lengden. NGUs rapport omhandler også kjernelogging fra Sauholmen. 
 
Sauholmen ligger på nordenden av Kvitsøy. Fra denne lokaliteten er det boret to kjerneborhull, et opprinnelig hull 
med inklinasjon 20 ° og senere et hull B som grener av fra det opprinnelige hullet. Det opprinnelige hullet traff på 
en sandaktig sleppe ved ca. 680 m og måtte avsluttes. Sleppa var bare ca. 20 cm bred, men vanntrykket i området 
førte til at det ikke var mulig å støpe ut slik det tidligere var gjort i soner med dårlig berg. Figur 11 viser det 
opprinnelige borhullet der sonen ble påtruffet ved 680 m. 
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Figur 11 Kjerneboring fra Sauholmen, opprinnelig hull. Sandaktig sone påtruffet ved ca. 680 m som medførte at 
boringen måtte avsluttes. 

 
Boringen ble deretter trukket tilbake til 460 m og et nytt hull B ble boret som en avgreining. Hull B ble skrådd ut til 
siden og nedover, slik at man i området med sleppa lå ca. 20 m vest for og 10 m dypere enn det opprinnelige hullet. 
Figur 12 viser borkjernen for 677 – 683 m, altså det samme området der det opprinnelige hullet måtte avsluttes. 
Denne gangen boret man gjennom uten spesielle problemer.  
 

 
Figur 12 Kjerneboring fra Sauholmen, hull B. Borkjerner fra 677 – 683 m. 

 
Videre boring av hull B foregikk uten større problemer, og ble avsluttet som planlagt ved 961 m..  
 
Basert på kjerneloggingen har NGU utarbeidet et geologisk profil for borehullene, se figur 13 og 14. Disse viser at 
den dominerende bergarten er grønnstein, med ulike varianter av svart skifer. Markerte knusningssoner og 
skjærsoner er også vist i de to profilene. 
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Figur 13 Geologi langs opprinnelige borhull, Sauholmen. NGU rapport 2011.34  

 

 
Figur 14 Geologi langs borhull B, Sauholmen. NGU rapport 2011.34 

 

5.3.3 Kjerneboring Krågøy 
 
Logging av borkjernene er utført våren 2011 av Ragnhild Øvrevik, Elisabeth Sørensen fra Statens vegvesen og Leif 
Egil Friestad (masterstudent fra NTNU) og foreligger for hele lengden. 
 
Fra lokaliteten Krågøy er det boret tre kjerneborhull, et opprinnelig hull boret med 17 ° inklinasjon og to hull, B og C 
som grener av nedover fra det opprinnelige hullet. Ved boring av det opprinnelige hullet traff man på en 
svakhetssone ved ca. 250 m. Figur 15 viser forholdene idet man borer seg inn i sonen. Ved 313 m måtte boringen 
avsluttes på grunn av kollaps i borhullet og fastboring. 
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Figur 15 Opprinnelig kjerneborhull Krågøy idet man borer seg inn i svakhetssonen ved ca. 250 m. 

Boringen ble trukket tilbake til 164 m og et nytt hull B ble boret som en avgreining. Hull B ble boret med retning 
noe dypere enn det opprinnelige hullet. De samme problemene oppstod på nytt, og ved dybde 287 m måtte også 
hull B avsluttes. Boringen ble nok en gang trukket tilbake, denne gangen til 65 m og en ny avgreining kalt hull C ble 
boret med retning enda dypere. Ved 315 m dybde ble det wirebrudd, og da ny borestreng ble forsøkt ført ned i 
borhullet, hadde det kollapset. Ytterligere boring fra Krågøy ble da besluttet avsluttet.  
 
Alle tre borhullene fra Krågøy påtraff den samme svakhetssonen. Beskaffenheten til sonen varierer, fra svært tett 
oppsprukket til fullstendig nedknust, nærmest som sand å betrakte. Figur 16 og 17 viser typiske bilder fra 
svakhetssonen. I og med at man ikke greide å bore seg gjennom sonen og ut i bedre forhold med noen av 
borhullene, er sonens mektighet ikke klarlagt. Opprinnelig hull og hull C ble imidlertid boret ca. 65 m inn i sonen, så 
mektigheten er minst 65 m i området øst for Krågøy.  
 
 
 

 
Figur 16 Borhull B Krågøy, forholdene ved ca. 261 – 268 m 
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Figur 17 Borhull C Krågøy, forholdene ved ca. 286 – 294 m 

 

5.3.4 Kjerneboring Hestholmen 
 
Logging av borkjernene er utført våren 2011 av Leif Egil Friestad (masterstuden NTNU) og Anne Merete Gilje fra 
Statens vegvesen og foreligger for følgende lengder: 
 Hestholmen A fra 0 m til 191,8 m 
 Hestholmen B fra 252 m til 517,5 m 
 Hestholmen C fra 151,8 m til 422 m 
 
Fra lokaliteten Hestholmen er det boret tre kjerneborhull, et opprinnelig hull A og to hull, B og C som grener av 
nedover fra det opprinnelige hullet.  Hestholmen ligger like sør for Krågøy og boringen er foretatt med omtrent 
samme retning som borhullene fra Krågøy slik at man har flere parallelle borhull, se figur 9. 
 
Man har hatt store problemer med boringen også fra denne lokaliteten Det opprinnelige borhullet har blitt avbrutt 
to ganger ved ca. 500 m på grunn av svært dårlig bergmassekvalitet i en svakhetssone. Dette er høyst sannsynlig 
samme sonen som ble påtruffet fra Krågøy. 
 
Også på Hestholmen har man så trukket seg tilbake i borhullet og boret et nytt hull B som en avgreining nedover 
fra det opprinnelige hullet. For hull B er hullbanen senket ca. 25 meter i området med svakhetssonen.  Også for 
dette hullet oppstod det problemer. Denne gangen var det ikke det sandaktige materialet som stoppet hullet, men 
det var så seig masse rundt hullet at det ikke var mulig å bore. 
 
Kjerneloggen for hull A viser at det i all hovedsak godt berg ned til ca. 200 m. Det foreligger ikke logg videre 
nedover i dypet. Figur 18 viser representative forhold i borhull A ned til ca. 200 m. 
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Figur 18 Hestholmen A, typiske forhold 0 – 200 m 

 Logg for Hestholmen B foreligger fra 252 m til boringen ble avbrutt ved 517,5 m. Det er i hovedsak brukbare 
forhold, men med vekslende bergartsforhold og vekslende oppsprekking. I enkelte partier er oppsprekkingen tett, 
f.eks. rundt 350 m, se figur 19. 
 

 
Figur 19 Hestholmen hull B. Forholdene ved 358,8 – 359,2 m. 

Fra ca. 400 m blir forholdene gradvis verre med mye oppknust og svakt materiale, beskrevet som sandig, siltig og 
leirig materiale. Det er enkelte partier med bedre forhold innimellom. Forholdene ved 517,5 m der boringen ble 
avsluttet, er vist i figur 20. 
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Figur 20 Hestholmen B. Forholdene ved 517 m der boringen ble avbrutt. 

Logg for borhull C foreligger for 151,8 m til 422 m. Borhull C viser mye av det samme som borhull B. Forholdene 
ned til ca. 250 m viser bra berg, noe som stemmer med det som ble observert i hull A. Fra ca. 250 m ser 
oppsprekkingen ut til å være tettere med enkelte partier som er svært oppsprukket.  Det er imidlertid fortsatt 
brukbart berg. Ved ca. 350 påtreffes lignende forhold som i borhull B ved samme dybde. Etter ca 400 m ser 
forholdene igjen ut til å forverres gradvis, og boringen må avbrytes før hullet var boret til planlagt lengde ved 422 
m. Figur 21 viser forholdene der boringen av hull C ble avsluttet. 
 
 
 

 
Figur 21 Forholdene i hull C ved 422 m der boringen ble avbrutt. 
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5.3.5 Kjerneboring Krågøy Nord 
 
På grunn av problemer med å kjernebore gjennom knusningssonen Øst for Kvitsøy ble det bestemt å gjennomføre 
en siste kjerneboring lenger nord på Krågøy for å prøve å komme gjennom knusningssonen med kjerneboring.  
 
Fra Krågøy Nord er det boret to kjerneborhull, et opprinnelig hull A mot øst med nær vertikal (mellom 80 ° og 90 °) 
inklinasjon og et hull B som grener nedover fra opprinnelig bane. Boringen av hull A kom gjennom knusningssonen 
som tidligere har skapt problemer for kjerneboringen. Hull A ble avsluttet ved total borlengde på 345 meter, men 
hullet raste sammen ved ca. 200 m og de kom ikke gjennom igjen.  
 
Hull B ble påbegynt ved 125 meter og gikk gjennom knusningssonen under hull A og endte på 373 meter, men 
også her kollapset hullet i samme område. Figur 22 viser borkjerner fra området hvor hullet senere raste sammen.  
 
Loggen til hull A viser gjennomgående dårlig bergmassekvalitet etter passering av ca. 160 meter med registrerte 
Q-verdier tilsvarende svært dårlig til ekstremt dårlig bergmassekvalitet i deler av hullet. Lengste strekningen med 
ekstremt dårlig bergmassekvalitet var registrert mellom 203 og 223 m. Deretter ble det boret inn i bergmasse med 
svært god kvalitet (252 m).  
 
Hull B viser samme tendens med svært dårlig bergmassekvalitet fra 154 meters hullengde, også her ble ekstremt 
dårlig bergmassekvalitet påtruffet mellom 212 og 239 m. Deretter bedret bergmassekvaliteten seg gradvis, og 
mellom 255 og 265 var bergmassekvaliteten middels til god. Nedover i hullet varierte bergmassekvaliteten mye, 
men overveiende ble det registrert svært dårlig bergmasse.  
 
Kjerneloggene som beskrevet over tyder på at det lyktes å bore gjennom knusningssona, og at sona totalt er på 
ca. 60 m med oppsprukket/oppknust bergmasse, og at den dårligste delen av sonen ble påtruffet ved drøyt 200 
m's dybde er ca. 30 m. Resultatene viser at knusningssonen har varierende mektighet og bergmassekvalitet over 
en lengde på ca. 60 m totalt.  
 

 
Figur 22 Borkjerner fra Hull B ved 201-207 meter i nærheten av der hullet kollapset. Prøvene er relativt 
representative for resten av hullet mot dypet. 
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Det ble utført tomografi (refraksjonsseismikk) mellom Krågøy Nord hullet og sjøbunnen i mars 2012 i den delen 
som var åpen, men rapport forelå ikke når denne rapporten ble ferdigstilt.  

5.4 Målinger i kjerneborhull 
 
NGU har utført geofysisk logging i kjerneborhull på Alstein (NGU rapport 2011.032). Det er gjort en rekke målinger 
og registreringer i borhullet: temperatur, ledningsevne i vann, resistivitet i berg, porøsitet, lydhastighet, 
gammastråling, pH, Eh, strømningsmåling, borhullsavvik og opptak med optisk televiewer.  
 
Resultatene viser at hullet i all hovedsak går i gabbro. Det er ikke påvist åpne sprekker eller sprekkesoner som 
ser ut til å ha betydning for bergets stabilitet ved tunneldriving, noe som sammenfaller med resultatene fra 
kjerneboringen (se kap. 5.3.1) 

5.5 Vanntapsmålinger 
 
Det foreligger resultater fra vanntapsmålinger for alle kjerneborhullene:  Alstein, Sauholmen, Krågøy, Hestholmen 
og Krågøy Nord . Målingene fra Alstein er utført av Entreprenørservice A/S, mens de øvrige målingene er Geo 
Drilling. Det er viktig å være oppmerksom på at resultatene for Alstein er angitt på en annen måte en de øvrige 
målingene. For Alstein er verdiene angitt som liter pr. 5 min mens det for de øvrige målingene er benyttet liter pr. 
min. Alle vanntapsmålingene i de neste avsnittene er omregnet til Lugeon-verdier, som er angitt som vanntap gitt 
i liter/min per meter med et overtrykk på 10 bar (1MPa). 
 

5.5.1 Vanntapsmålinger Alstein 
 
Vanntapsmålinger i kjerneborhull ved Alstein er utført av Entreprenørservice A/S høsten 2010 og resultatene 
foreligger i form av skjemaet ”Vanntapsmålingsrapport”. Det er gjort målinger i hele borhullets lengde.  
 
Registrerte verdier ligger fra 0 til 0,93 Lugeon. De høyeste verdiene er registrert i de øverste 100 meter av 
borhullet. Under nivå 98 m's dybde er det målt verdier fra 0 til 0,16 Lugeon. 
 

5.5.2 Vanntapsmålinger Sauholmen 
 
Vanntapsmålinger i kjerneborhull ved Sauholmen er utført av Geo Drilling høsten 2010 og resultatene foreligger i 
form av skjemaet ”Rapport-Vanntapsmåling-Lugeon.”  
 
Det er gjort målinger i det opprinnelige kjerneborhullet fra dybde 112 m til bunn av borhullet ved 680 m. Det er 
også gjort målinger i B-hullet, fra dybde 477 m til bunn av borhullet ved 961 m. 
 
For det opprinnelige borhullet (112 – 680 m) er det registrert verdier fra 0 til 5,17 Lugeon. De høyeste verdiene er 
registrert øverst, fra 112 m til 175 m. Her ligger mange verdier i området 3,33 – 5 Lugeon. I området 175 til 405 m 
ligger målingene med noen få unntak under 1,67 Lugeon. Fra 405 m og til bunn av borhullet er det i all hovedsak 
ikke registrert innlekkasjer. Det er noen få unntak der en har punkter med relativt små innlekkasjer.  
 
For borhull B (477 – 961 m) er det i all hovedsak registrert null innlekkasje. Mellom 477 og ca. 600 er det registrert 
enkeltpunkter med små innlekkasjer (0,17 – 1 Lugeon) men de fleste registreringene viser null. Under 600 m er det 
overhode ikke registrert innlekkasjer.  
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5.5.3 Vanntapsmålinger Krågøy 
 
Vanntapsmålinger i kjerneborhull Krågøy er utført av Geo Drilling i februar og mars 2011 og resultatene foreligger 
i form av skjemaet ”Rapport-Vanntapsmåling-Lugeon.” Det er påført skjemaet at E-Service boret fram til 151,6 m. 
Det er gjort målinger både i det opprinnelige borhullet, og i de to avgreiningene kalt borhull B og borhull C. 
 
I det opprinnelige borhullet har Geo Drilling gjort målinger fra 151,6 m til 310,4 m. Det er hele veien registrert små 
verdier, fra 0 til 0,38 Lugeon. Det er et unntak, ved 284,8 til 294,3 hvor registrerte verdier er noe høyere, fra 0,2 til 
1,02 Lugeon. 
 
For avgreiningen kalt borhull B er det gjort målinger fra 164,0 m til 286,6 m. Også her er det registrert lave verdier 
mellom 0 og 0,44 Lugeon, hele veien ned til ca. 270 m. Under 270 m øker verdiene gradvis, fra 0,65 til 1,02 Lugeon 
registrert ved den siste målingen. 
 
For avgreiningen kalt borhull C er det gjort målinger fra 57,1 m til 315,5 m. Også her er det registrert lave verdier 
mellom 0 og 0,46 Lugeon, hele veien ned til 273,7. Fra dette nivået og ned er verdiene noe høyere, mellom 0,39 og 
1,35 Lugeon og med en enkeltmåling til slutt på 2,16 Lugeon. 
 

5.5.4 Vanntapsmålinger Hestholmen 
 
Vanntapsmålinger i kjerneborhull Hestholmen er utført av Geo Drilling sommeren 2011 og resultatene foreligger i 
form av skjemaet ”Rapport-Vanntapsmåling-Lugeon.” Det er gjort målinger både i det opprinnelige borhullet, og i 
de to avgreiningene kalt borhull B og borhull C. 
 
I det opprinnelige borhullet er det gjort målinger fra 100 til 446,4.  Fra starten og ned til ca. 400 m dyp er det målt 
verdier mellom 0 og 0,47 Lugeon. Det er et unntak ved dybde 353,4 til 359,5 der det er målt 0,98 Lugeon. Fra 400 m 
dyp og til slutten er det målt noe høyere verdier, fra 0,53 til 1,09 Lugeon. 
 
Det er i etterkant gjort en kontrollmåling for strekningen 100 m til ca. 380 m. Denne viste et vanntap på 1,08 
Lugeon som er lavere enn summen av de seksjonsvise målingene som gav 0,06 Lugeon sammenlagt. Det antas at 
dette skyldes gjentetting av sprekker med boreslam underveis. 
 
For avgreiningen kalt borhull B er det gjort målinger fra 253,5 til 514 m. Det er hele veien ned til ca. 500 m dyp gjort 
målinger mellom 0 til 0,58 Lugeon.  Fra 500 m dyp og til slutten er det målt noe høyere verdier, fra 0,58 til 1,15 
Lugeon. 
 
For avgreiningen kalt borhull C er det gjort målinger fra 151,2 m til 419 m. Alle målingene ligger mellom 0 og 0,62 
Lugeon med unntak av den siste målingen nederst i borhullet som viser vanntap på 1,73 Lugeon. 
 

5.5.5 Vanntapsmålinger Krågøy Nord 
 
Vanntapsmålinger i kjerneborhull Krågøy er utført av Geo Drilling høsten 2011 og resultatene foreligger i form av 
skjemaet ”Rapport-Vanntapsmåling-Lugeon.” Det er gjort målinger både i det opprinnelige borhullet, og i 
avgreiningen kalt borhull B. 
 
I det opprinnelige borhullet er det gjort målinger fra 100 m til 339,7 m. Det er hele veien registrert små verdier, fra 0 
til 0,62 Lugeon.  
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En kontrollmåling ble gjort for en sone med dårlig fjell ved160 – 190 m dyp og denne gav som resultat 0-0,45 
Lugeon vanntap for hele strekningen (32 m). En potensiell feilkilde er at boreslam har tettet noen av sprekkene 
underveis. 
 
For avgreiningen kalt borhull B er det gjort målinger fra 131,7 til 369,1. Alle målingene viste små verdier for 
vanntap, mellom 0 og 0,89 Lugeon. 
 

5.6 Laboratorieanalyser 
 
Det er utført laboratorieanalyser på tre prøver fra Sauholmen (184 m og 533 m i opprinnelig hull A og 557,8 m i hull 
B) og på to prøver fra Krågøy (285 m og 294,5 m i hull C), SINTEF Prøvningsrapport 11034IG og 11056IG. Følgende 
analyser er utført av SINTEF Byggforsk, faggruppe Geologi og bergteknikk:  

• Avslemming av materiale < 20 µm 
• Fri svelling 
• Ødometerforsøk for måling av svelletrykk 

 
NTNU, Institutt for geologi og bergteknikk har utført XRD-analyse. 
 
Svelleegenskapene til de undersøkte prøvene fra Sauholmen er klassifisert som middels aktiv for fri svelling 
mens prøvene fra Krågøy klassifiseres som meget aktiv. Alle prøvene klassifiserer som aktiv/inaktiv for 
svelletrykk. Tabell 5 viser registrerte verdier. 
 
Tabell 5 Resultater fra svelltrykktesting og frisvelling 

Borhull Andel materiale 

<20µm (%) 

Fri svelling (%) Svelletrykk (MPa) 

Sauholmen Hull A 184 m 6 126(Middels aktiv) 

 

0,27  (aktiv/inaktiv) 

Sauholmen Hull A 533 m 1 126(Middels aktiv) For lite prøvemateriale 

Sauhaolmen Hull B 558 m 3 127 (Middels aktiv) For lite prøvemateriale 

Krågøy Hull C 285 m 21 163 (Meget aktiv) 0,28 (aktiv/inaktiv) 

Krågøy Hull C 294,5m 10 166 (Meget aktiv) 0,28 (aktiv/inaktiv) 
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5.7 Spenningsmålinger  
 
Det er utført spenningsmålinger i et borhull Nord på Krågøy, Pöyry som utførte målingene opplevde store 
problemer med å få gode og mange nok målinger. Det er derfor stor usikkerhet i resultatet. Spenningene vart målt 
i nivå 75 og 198 (bormeter i hullet). Hovedtunnelen ligger på ca. 258 muh i kryssområdet. Borhullet startet på ca. 2 
moh.  

› Ved 75 m var σ1 = 2,9 MPa (subvertikalt 77°), σ2 = 1,6 MPa (N184°Ø) og σ3 = -0,7 MPa (N301°Ø) 

› Ved 198 m var σ1= 12,1 MPa (subvertikalt 74°), σ2= 11,1 MPa (N73°Ø) og σ3= 4,3 MPa (N164°Ø)  

Ved nivå 1 (75 m) var den største hovedspenningen vertikal og tilsvarer omtrent utregnet teoretisk spenningen 
generert fra vekten av bergmassen over (2,9 MPa mot 2 MPa). Men de horisontale spenningene var svært lave og 
indikerer strekkspennning. 

Ved nivå 2 (198 m) var største spenning fortsatt tilnærmet vertikal, men noe høyere enn teoretisk spenning 
generert fra vekten av bergmassen over (12,1 MPa mot 5,3 MPa). Også de horisontale spenningene var noe 
høyere i nivå 2 enn i nivå 1. Det er store usikkerheter i resultatene, og i rapporten ble det understreket at 
resultatene fra spenningsmålingene er svært usikre: ± 3 MPa.  

Slike lave in-situ bergspenninger betyr at man ikke kan forvente noe positivt bidrag i form av god innspenning 
under planlegging og bygging av store bergrom (rundkjøringer). Siden det har vist seg å være vanskelig å få til 
gode målinger i tilnærmet vertikale hull anbefales det å utføre nye bergspenningsmålinger når tunneldrivingen 
nærmer seg kryssområdet enten fra Kvitsøytunnelen eller hovedtunnelen.  

5.8 Sammenstilling og vurdering av tilgjengelig grunnlag 
 
Kjerneboringen som er utført fra Alstein tyder på god bergmassekvalitet i dette området. Det er ikke påvist større 
svakhetssoner, nedknuste partier eller andre forhold som indikerer problematiske geologiske forhold. 
 
Kjerneboringen både fra Krågøy og Hestholmen viser at det er en mektig knusningssone like øst for Krågøy. Det 
har blitt utført flere forsøk med kjerneboringer gjennom sonen både fra Krågøy og Hestholmen. Det lyktes til slutt 
å bore gjennom knusningssonen i et kjerneborhull fra Krågøy Nord, hullet raste imidlertid sammen. Ut fra bilder fra 
kjernene består sonen av tett oppsprukket og oppknust bergmasse over en strekning på minst 60 m 
 
For store deler av tunneltraseen er det gjort seismiske undersøkelser og disse har avdekket en rekke soner med 
seismisk hastighet under 4000 m/sek. En del av disse sonene har til dels svært lav seismisk hastighet (under 
3000 m/sek), og det kan bety problematiske forhold for tunneldrivingen. Vanntapsmålingene viser overveiende 
avtagende verdier for vanntap mot dypet, dette kan tyde på overveiende moderat innlekkasje i tunnelen. Men det 
er viktig å huske på at kjerneboringene kun er "nålestikk" i en stor bergmasse.  
 
Deler av den nåværende traseen er ikke dekket av seismikk, og det er behov for ytterligere undersøkelser. Totalt 
er ca. 16 360 m av hovedtunnelen dekt av seismiske profiler, det tilsvarer 64% av den totale lengden av tunnelen. 
Det er også behov for kjerneboring i enkelte, kritiske områder der tunnelen vil krysse svakhetssoner. Dette er 
nærmere omtalt i kapittelet som omhandler behovet for ytterligere undersøkelser. 
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6 Geologisk kartlegging utført av SINTEF juli 2011 
 
Det ble utført en geologisk kartlegging på landområdene på Randaberg, Kvitsøy og Arsvågen. Kartleggingen har 
lagt vekt på å avdekke evt. svakhetssoner som kan innvirke på tunnelen, samt å kartlegge aktuelle områder for 
påhugg for tunnelen. Kartleggingen ble utført over tre dager fra 27. til 29. juni. Kartleggingen ble utført av Kristin H. 
Holmøy fra SINTEF Byggforsk.  
 

6.1 Randaberg 
 
På Randaberg-siden går 3,7 km av tunnelen under land før den dukker under havnivå. Terrenget i området er 
småkupert med en del landbruksområder og boligområder. Det ble observert fjellblotninger langs vegskjæringer 
og på flere koller i området. Totalt ble det tatt 32 strøk og fall målinger av sprekkeflater i området Randaberg og 
Tungenes. Områdene hvor det ble foretatt kartlegging er merket og nummerert på Vedlegg 2. Det ble lagt vekt på å 
avdekke evt. svakhetssoner, utføre sprekkeregistrering av observerte sprekker i tillegg til å beskrive 
bergmassekvalitet. 
 
Bergartstypen i hele området er fyllitt, ved Tungevågen var det en del kvartslinser i bergmassen, se figur 23. 
Sprekkeavstanden for foliasjonssprekkene varierer mye, i enkelte områder er sprekkeavstanden nede i 0,2 m 
mens i andre områder er sprekkeavstanden oppe i 1 m. Figur 24 viser eksempler på hvordan bergmassen er 
oppsprukket.  
 
Sprekkeflatene er plane og undulerende. Observerte Q-verdier varierer mellom 2 og 10, som tilsvarer dårlig til godt 
berg. I områder med tett oppsprekking og tre sprekkesett blir Q-verdien ca. 2.  

 
Figur 23 Bergart med kvartslinser ved Tungevågen. 
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Figur 24 Eksempler på oppsprekking på Randaberg 

 

6.1.1 Registrerte sprekkesett og mulige svakhetssoner 
 
Det ble ikke observert markerte svakhetssoner i området Randaberg og Tungenes. Det er imidlertid ikke 
usannsynlig at evt. svakhetssoner er dekt med løsmasser og ikke er lette å observere ved feltkartlegging. Et 
område hvor det kan være en svakhetssone er i området like etter påhugget ved Harestad hvor det er et tydelig 
søkk i løsmassene. Det er utført refraksjonsseismikk i området, men de seismiske profilene ligger noe Vest for 
traseen som den er planlagt nå. Det er også utført boringer for å finne fjelloverflata. Det er laget noen snitt som 
viser tolket fjelloverflate, men dette bør sjekkes nøye og kanskje bør det suppleres med et nytt seismisk profil rett 
over tunneltraseen og noen boringer ekstra.  
 
Den mest markerte sprekkeretningen i området er foliasjonen, strøkretningen for foliasjonssprekkene varierer fra 
N39ºV til N27ºØ. Flere foliasjonssprekker har strøk N10ºV ± 10º. Foliasjonen har fall ca. 25ºº mot Vest.  
 
I tillegg til foliasjonen ble det registrert to sprekkesett til i området. Sprekkesett 2 N100ºØ med 70–80° fall mot 
Nord. I enkelte områder ble et tredje sprekkesett observert med strøkretning N5ºØ med fall 80-90° mot Øst. Noen 
sporadiske sprekker som ikke hører til noen av de nevnte sprekkesettene finne også.  Sprekkerose for Randaberg 
er vist i figur 25.  
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Figur 25 Sprekkerose for Randaberg  

 
 

6.1.2  Vurdering av påhuggsområde ved Harestad 
 
Påhuggsområdet ligger like Vest for Harestadvn. Nr. 39-41, se Vedlegg nr 2. Det ligger et hagesenter og et par 
boliger like ved påhuggsområdet. Området er dominert av dyrka mark, og er slakt hellende mot vest slik at det vil 
bli lange skjæringer i løsmasser og berg inn mot påhuggsområdet. Der påhugget er planlagt er det fjellblotninger i 
dagen, langs veien inn til hagesenteret og i hagen til boligen som ligger like ved Harestadveien. Det er derfor ikke 
dypt til berg i området. Det som er utfordringen her er å få tilstrekkelig bergmasseoverdekningen videre under 
området med dyrka mark like etter kryssing av Harestadveien og under Todnemveien. Bildet vist i figur 26 viser 
påhuggsområdet ved Harestad samt området med dyrka mark, bildet er tatt fra en kolle merket med nr. 9 i 
Vedlegg 2.  
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Figur 26 Bilde tatt mot påhuggsområde ved Harestadveien. 

Bergmassen i påhuggsområdet har Q-verdi på 7 til 10 tilsvarende middels til god bergmassekvalitet.  
Foliasjonsretningen i området er N7ºØ med fall 25° mot Vest. Det finnes ett annet sprekkesett med strøkretning 
N27ºØ og med fall 80° mot Vest. Noen sporadiske sprekker ble også observert med strøkretning N5ºØ med fall 80° 
mot Øst. Figur 27 viser et bilde av bergmassen langs veien inn til hagesenteret.  
 

 
Figur 27 Bergmasse like ved påhuggsområdet ved Harestadveien. 

Påhugg ved Harestadveien 
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Inn mot tunnelåpningen ved Harestad vil det på vestsiden av vegen bli ca. 23 m høye skjæringer i bergmassen, 
mens skjæringen på østsiden av vegen på det høyeste vil bli totalt ca. 20 m hvorav 13 m er i berg. Skjæringene er 
orientert omtrent N60ºØ, og det vil si at strøkretningen til foliasjonen og de to sprekkesettene vil danne en vinkel 
på mellom 60 og 80 med skjæringene. Dette vil være gunstig med tanke på stabiliteten. Fallet på foliasjonen er 
såpass lavt at det forventes ikke at det vil forekomme utglidning på foliasjonssprekkene. Men her kan det 
selvsagt forekomme lokale variasjoner på både strøk og fall på sprekkene, slik at det vil bli nødvendig med en 
endelig vurdering av utforming og stabilitetssikring av vegskjæringene når bergmassen blir avdekket. Forholdene 
er forventet å være gunstige, og det antas at det vil være mulig å få til stabile vegskjæringer ved Harestad ved å 
bruke bolting og eventuelt band.  

6.2 Kvitsøy 
 
Det er planlagt at prosjektet skal ha en tunnelarm opp til Kvitsøy. Den ingeniørgeologiske kartleggingen som er 
utført på Kvitsøy ble gjort i området som dekker påhuggsområdet og utover mot Hestholmen der hvor de sto og 
kjerneboret, se Vedlegg 2. Totalt ble det tatt 18 strøk og fall målinger av sprekkeflater i området Områdene hvor 
det ble foretatt kartlegging er markert med nummer på Vedlegg 2. Det ble lagt vekt på å avdekke svakhetssoner, 
utføre sprekkeregistrering av observerte sprekker i tillegg til å beskrive bergmassekvalitet. Området som ble 
kartlagt har en del dyrka mark og utmark. Det var flere områder med bergblotninger både langs veien og ute på 
skjær ved sjøen.  
 
Bergartene grønnskifer og grønnstein dominerte i områdene som ble kartlagt, og i deler av området hadde 
grønnskiferen synlig putelava struktur. Det ble observert kloritt på sprekkeoverflater. Det ble også observert at 
det var overflatenær forvitring i området, se figur28.  
 

 
Figur 28 Putelava struktur til venstre og overflateforvitring til høyre 

6.2.1 Registrerte sprekkesett og mulige svakhetssoner 
 
Det ble registrert en svakhetssone ved punkt nr. 5, se Vedlegg 2, svakhetssonen ser ut til å være en sone med 
tett oppsprukket bergmasse som følger retningen på fjorden N7Ø med fall 40° mot Vest, se figur 29. Det er utført 
refraksjonsseismikk her (P19/10), og det ble registrert to 5 m brede soner med seismisk hastighet på 4000 m/s 
omkringliggende bergmasse hadde seismisk hastighet på 5700 m/s. Det er tegnet inn mulige svakhetssoner som 
er tolket ut fra topografien og fjordene i området.  
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Figur 29 Bilder av observert svakhetssone 

På grunn av putelavastrukturen var det store variasjoner i strøkretning og fall på foliasjonen, i tillegg til at det var 
stor forskjell på hvor markert foliasjonen var. Foliasjonsretningen hadde en hoved retning NS ± 20° med fall 15-40° 
mot V. Foliasjonen dreide mer mot N50ºØ med fall 50°ºmot NV lenger sør (på Hestholmen). Mens det ved punkt 4 
ble observert flere foliasjonssprekker med strøk N45ºV med fall 40° mot Øst. På mange plasser ble det observert 
et sprekkesett som var tilnærmet parallell foliasjonsretningen men med steilt fall. I tillegg ble det observert et 
sprekkesett som gikk tilnærmet vinkelrett på foliasjonen Til sammen gir dette tre sprekkesett og et litt 
uoversiktlig bilde siden strøkretningene varierer mye, og dette gjenspeiler seg i sprekkerosen som er vist i figur 
30.  
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Figur 30 Sprekkerose Kvitsøy  

Det ble registrert varierende bergmassekvalitet i de områdene som ble kartlagt. I områder med svakhetssoner ble 
Q-verdien registrert til ca. 1 det vil si svært dårlig til dårlig berg, mens det for den øvrige bergmassen er estimert 
en Q-verdi på mellom 5 og 10 som tilsvarer middels bergmassekvalitet. Sprekkeoverflaten er ofte ru med 
mineralbelegg (kloritt).  
 

6.2.2 Vurdering av påhuggsområde på Kvitsøy 
 
Det aktuelle påhuggsområdet ligger ved punkt nr. 3 på oversiktskartet over den geologiske kartleggingen, se 
Vedlegg 2. I det aktuelle påhuggsområdet er det en fjellknaus med fjell i dagen, se figur 31.  
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Figur 31 Aktuelt påhuggsområde på Kvitsøy, på bildet til høyre står fotografen omtrent på påhugget og tar bilde i 
retning tunneltraseen. 

I området hvor påhugget er planlagt på Kvitsøy er det grønnskifer med putelavastruktur og strøkretningen til 
foliasjonen varierer mellom N145ºØ til N183ºØ med fall 30° til 70° mot Øst. På grunn av putelavastrukturen var det 
store variasjoner i strøkretning og fall på foliasjonen, i tillegg til at det var stor forskjell på hvor markert foliasjonen 
var. Sprekkeavstanden varierer mellom 0,3 til 1 m, Q-verdien varierer mellom 5 til 7 tilsvarende middels 
bergmassekvalitet.  
 
Plassering av påhugget er bra, og det er gode muligheter for å få til en bra påhuggsløsning i det foreslåtte 
området ut fra de ingeniørgeologiske forholdene som er registrert. 
 
Inn mot tunnelåpningen på Kvitsøy vil det bli skjæringer i bergmassen på begge sider av vegen. Detaljert 
utforming av skjæringene er p.t. ikke kjent, men det er mulig å anta en sannsynlig utforming. Ut fra topografien i 
området og tunnelens relativt bratte stigning (7,00 %), vil det sannsynligvis bli forholdsvis korte skjæringer.  
 
Skjæringene er orientert omtrent N150ºØ mens foliasjonen har orientert mellom N145ºØ til N183ºØ. Dette gir en 
ugunstig vinkel der foliasjonen er mer eller mindre parallell med skjæringene. Dette vil spesielt være ugunstig for 
den vestlige skjæringen, der foliasjonen vil ha fall 30° til 70° ut av skjæringen, noe som betyr at det kan være fare 
for blokkutfall.  I og med at både strøk og fall for foliasjonen varierer en god del, må utforming av skjæringene og 
nødvendig stabilitetssikring dimensjoneres og tilpasses når bergmassen er avdekket. 
 
Registrerte Q-verdier i området (utenom svakhetssoner) viser i hovedsak en middels bergmassekvalitet. Det 
antas at det ved hjelp av sikringsmidler som bolting og nett vil oppnås stabile vegskjæringer ved Kvitsøy. 
 
Et annet forhold som imidlertid kan skape problem, er om det er tilstrekkelig med bergoverdekning der tunnelen 
krysser svakhetssonen registrert ved punkt nr. 5, om man antar at sonen har et forløp som stiplet mot sør under 
sjøen.   

6.3 Bokn 
 
Tunnelen kommer opp på Vestre Bokn ved Arsvågen like ved Arsvannet. Tunnelen går under land over en 
strekning på ca. 750 m før tunnelen dukker under havnivå. Det har vært vurdert to mulige påhuggsområder på 
Arsvågen. I tillegget til det som er tegnet inn på Vedlegg 2 (like Øst for punkt 13) er det vurdert å plassere 
påhugget på vestsiden av Arsvannet.  
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Terrenget i området er småkupert med noen områder med dyrka mark, utmark og spredte gårder og boliger. 
Løsmassedekket i området er sparsomt og det ble observert fjellblotninger langs vegskjæringer og på flere koller i 
området. Totalt ble det tatt 60 strøk og fall målinger av sprekkeflater i området Områdene hvor det ble foretatt 
kartlegging er merket og nummerert på Vedlegg 2. Det ble lagt vekt på å avdekke evt. svakhetssoner, utføre 
sprekkeregistrering av observerte sprekker i tillegg til å beskrive bergmassekvalitet. 
 
Påhuggsalternativet som blir beskrevet mer i detalj i denne rapporten ligger like Øst for et vegkryss mellom to 
lokale småveier (like Øst for område nr. 13 vist i Vedlegg 2). 
 
I nordenden av Arsvannet ble det observert en mørk finkorna og skifrig bergart (leirskifer) i tillegg til fyllitt. Langs 
vannet var det mest fyllitt. Nærmere påhugget markert med nr. 11 på Vedlegg 2 ble det observert granittisk gneis. 
I kryss (nr. 13) ble det observert fine foldestrukturer, se figur 32. I området sør for ferjeleiet (nr. 14-20) ble det 
observert mest fyllitt men også granittisk og diorittisk gneis. Ved område nr. 21 ble det observert raske 
skiftninger mellom fyllitt og lys gneis, se figur 33. I samme område var det også en mørk bergart med lyse 
krystaller, se figur 33. Det var raske skiftninger i bergartstype i dette området.  

 
Figur 32 Fine foldestrukturer i fyllit 
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Figur 33 Bergartskille; fyllitt til høyre og gneis til venstre. Mørk bergart med lyse krystaller. 

6.3.1 Registrerte sprekkesett og mulige svakhetssoner 
 
For å få en oversikt over geologien langs vegtraseen også litt lenger inn på Bokn ble det utført ingeniørgeologisk 
kartlegging på fire områder fra Austre Bokn til Arsvannet. Disse områdene ligger utenfor kartet som er vist på 
Vedlegg 2. På østre deler av Bokn ble det registrert veksling mellom fyllitt og granittisk gneis med linser av 
pegmatitt. Bergmassekvaliteten var middels til god med Q-verdi mellom 7 og 15. Eksempel på bergmassekvalitet 
er vist i figur 34. Østre Bokn er imidlertid langt øst for påhuggsområdet og vil ikke bli nærmere beskrevet her.  
 

 
Figur 34 Eksempel på god bergmassekvalitet langs veiskjæring. 
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Foliasjonssprekkene har noe varierende strøkretning i området som ble kartlagt, og det samme gjelder 
sprekkesett 2 og 3, en oppsummering av sprekkeretningene er gitt i tabell 6, og sprekkerose for påhuggsområde 
Arsvågen og området Vest for tunneltraseen er vist i henholdsvis figur 35 og 36. 
 
Tabell 6 Oversikt over sprekkesett observert på Arsvågen 

Sprekkesett Påhuggsområde (nr. 8-13) Vest for traseen (nr. 14-20) 
Foliasjonssprekker (spr sett 1) N23V / 40 NØ (157/40) N4Ø / 40-60 Ø (184/50) 
Sprekkesett 2 N67Ø / 70-80 SØ (247/75) N80V / 70 N (100/70) 
Sprekkesett 3 N64Ø / 70-80 NV (64/75) N26Ø / 70 V (26/70) 
 

 
Figur 35 Sprekkerose for påhuggsområdet ved Arsvågen 
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Figur 36 Sprekkerose for områder vest for tunneltraseen 

 
 
Sprekkeavstanden i dette området varierer mye, i den granittiske gneisen er sprekkeavstanden typisk 1 til 2 m, 
mens det i fyllitten er ned i 0,1 til 0,2 m lokalt. Også Q-verdien varierer derfor mye; fra 1 til 10 som tilsvarer dårlig 
og middels god bergmassekvalitet.  
 
Det ble observert flere søkk i terrenget under kartleggingen, spesielt ble det avdekket svakhetssoner i området 
merket med nr. 14 til 20, eksempler er vist i figur 37. Estimert forløp på svakhetssonene er tegnet inn på Vedlegg 
2. I tillegg til observasjoner gjort i felt er det ut fra høydekotene tolket noen mulige svakhetssoner / lineamenter i 
forlengelsen av Arsvannet og langs fjordarmene i området, se Vedlegg 2.  
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Figur 37 Bildet til venstre er tatt ved område nr. 14 og bilde til høyre er tatt ved område nr. 17. 

 

6.3.2 Vurdering av påhuggsområde ved Arsvågen 
 
Påhuggsområdet sørøst for Arsvannet er plassert i et område med dyrka mark, men løsmassedekket i området 
ser ikke ut til å være mektig, da berget stikker opp flere steder. Tunnelpåhugget er blitt flyttet noe sørover, og ved 
befaringen i juli 2011 ble det ikke tatt bilde direkte av området der påhugget nå er plassert. Det ble imidlertid tatt 
et bilde av vegskjæringen som ligger like Vest for området hvor påhugget nå er plassert (område nr. 13), se Figur 
38. Det er imidlertid nødvendig med boringer for å finne nøyaktig løsmassetykkelse og avstand ned til fjell før 
påhugget kan plasseres og planlegges i detalj. Dette må tilpasses når boringer er utført. 
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Figur 38 Bilde av en bergknaus like ved påhuggsområdet. 

 

Bergarten i vegskjæringa består av en mørk skifrig bergart (fyllitt), i tillegg ble det observert granittisk gneis ved 
område nr. 11 (se Vedlegg 2). Se figur 39 for bilder som illustrerer bergartstype og kvalitet i området.   
 
I området rundt påhugget ved Arsvågen ble det gjort flere strøk og fall målinger, det ble observert tre sprekkesett. 
Foliasjonssprekkene har strøkretning N23ºV med 40 º fall mot Øst (157/40). Sprekkesett 2 har strøkretning N67ºØ 
med fall 70-80º mot SØ (247/75). Sprekkesett 3 har stor variasjon i strøkretningen, med en gjennomsnittlig 
strøkretning på N64ºØ med 70-80º fall mot NV (64/75). Sprekkesett 2 og 3 har tilnærmet lik strøkretning men med 
fall i forskjellig retning. Sprekkesett 2 er mer dominerende enn sprekkesett 3 som har stor variasjon i 
strøkretningen. 
 
Ut fra de ingeniørgeologiske forholdene som er registrert er det gode muligheter for å få til en bra påhuggsløsning 
i det foreslåtte området 
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Figur 39 Bildet til venstre viser fyllitt like ved stolpe nær Arsvannet (nr. 10), høyre bilde viser eksempel på 
granittisk gneis like ved vei (nr. 11). 

Inn mot tunnelåpningen ved Arsvågen vil det bli opptil 15 m høye skjæringer i bergmassen på begge sider av 
vegen. Skjæringene er orientert omtrent N35Ø, og det vil si at foliasjonssprekkene vil ha en gunstig vinkel i forhold 
til skjæringene, spesielt gjelder dette den østlige skjæringen. For de to andre sprekkesettene vil strøkretningen 
danne ca. 30º i forhold til vegskjæringen. Dette er ganske nært parallelt og sprekkesettet med fall mot NV hadde 
svært varierende strøkretning. Det kan bety at det kan forekomme områder med sprekker tilnærmet parallelt 
skjæringen med fall ca. 75º ut av skjæringen. Det kan bety at det kan være fare for blokkutfall langs sprekker med 
fall ca. 75º. Det kan selvsagt forekomme lokale variasjoner på både strøk og fall på sprekkene, slik at det vil bli 
nødvendig med en endelig vurdering av utforming og stabilitetssikring av vegskjæringene når bergmassen blir 
avdekket. Q-verdien varierer fra 1 til 10 i området, og det kan forventes noe tettere oppsprekking i deler av 
vegskjæringene.  Det antas at det ved hjelp av sikringsmidler som bolting og nett vil oppnås stabile vegskjæringer 
ved Arsvågen.  
 

7 Oppsummering/diskusjon av områder hvor geologien fortsatt er usikker og kan skape 
drivetekniske utfordringer 

7.1 Områder som fortsatt har stor usikkerhet knyttet til geologi 
 
Som diskutert i kapittel 4.9 finnes det ikke en sikker geologisk modell for store deler av området for Rogfast-
tunnelen. Det må derfor understrekes at det er stor usikkerhet i deler av grunnlaget som sikringsklasser og 
injeksjonsklasser er bygget på. I det følgende delkapittel er områder som fortsatt har stor usikkerhet knyttet til 
geologi som er potensielle "show stoppers" beskrevet kort. 
 
Tungenes forkastningen ved ca. profil nr. 6700 er en regional forkastning hvor den nordlige bergmassen har 
beveget seg ned, og i tunnelhøyde er det forventet at tunnelen vil gå gjennom Ryfylke skifer på sørsiden for 
deretter å komme inn i Storheia dekket eller Karmøy ofiolitten (gabbro) etter forkastningen.  Det er ikke utført 
refraksjonsseismikk mellom forkastningen og land, men vi har sikre geologiske beskrivelser fra avløpssambandet 
IVAR. Det ble registrert økende innlekkasje og behov for injeksjon i avløpstunnelen når de nærmet seg Tungenes 
forkastningen, dette indikerer at det er en markert svakhetssone i bergmassen. Også refraksjonsseismikken som 
viser seismisk hastighet mellom 3100 og 3700 tyder på en opptil 50 m bred svakhetssone. På det seismiske 
profilet som ligger nærmest tunneltraseen er den seismiske hastigheten 3200 m/s like under den bratteste 
skrenten. Det ble imidlertid ikke registrert høyere hastighet videre sørover (nærmere Randaberg), og det er derfor 
usikkert hvor bred sonen er akkurat her.  
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I området sørøst for Kvitsøy er det avdekket en knusningssone med minimum mektighet 60 m. Det er påvist 
ekstremt dårlig bergmassekvalitet med svelleleire. Den geologiske modellen er usikker i området, og det er stor 
usikkerhet rundt bergartstyper og fall på svakhetssoner i dette partiet. For å få en bedre kontroll på geologien 
med tanke på bergartstyper og forløp av svakhetssoner foreslås det å bore et vertikalt kjerneborhull litt inn på 
Kvitsøy.  
 
Det er påvist en svakhetssone like nord for Kvitsøy som sannsynligvis er en markert forkastning i NØ-SV retning. 
Kjerneboring viser lange strekninger med oppknust bergmasse og sonen kan være vannførende.  I området videre 
nordover fra Kvitsøy er det registrert mange soner med lave seismiske hastigheter, som kan tyde på flere 
tilsvarende svakhetssoner i Boknafjorden. Den geologiske modellen er svært usikker i dette området, og det er 
ikke sikkert hvordan bergartsfordelingen vil være her.  Det kan være horisontale bergartsgrenser og 
svakhetssoner som kan skape problemer over lange strekninger i tunnelen.  
 
I et område like sør for Arsvågen er det registrert lav seismisk hastighet, og det tyder på at det finnes en 
svakhetssone i området, og det anbefales å kjernebore fra land for å få en bedre kontroll med bergmassekvalitet 
her.  
 

7.2 Områder med lav bergoverdekning 
 
Fjelloverflaten ble estimert langs tunneltraseen i henhold til refraksjonsseismikk resultater og tolking av 
topografi og geologi, og bergoverdekning ble kalkulert.  
 
De mest kritiske punktene langs tunneltraseen med tanke på bergoverdekning kombinert med svakhetssoner er:  
 

• Harestad like etter påhugget hvor bergoverdekning er 10-15 m under et søkk i terrenget. 
• Ved Tungenes forkastningen (ca. profil nr. 6700) hvor bergoverdekningen er estimert til ca. 75 m. Her er 

løsmassetykkelsen veldig høy (opptil 85 m) og flere soner med lav seismisk hastighet er registrert. 
• Tunnel opp til Kvitsøy hvor bergoverdekningen er noe usikker mellom profil nr. 3450 og 3650. Området 

ligger delvis på land og delvis under sjø, laveste overdekning er ca. 50 m.  
• Etter Kvitsøy (ca. profil 17700) hvor bergoverdekningen er ca. 60 m. Løsmassetykkelsen er ca. 20 m. 
• Utenfor Arsvågen er bergoverdekningen marginal ved profil nr. 24630 med bergoverdekning på ca. 55 m 

kombinert med en svakhetssone med seismisk hastighet på 2400 m/s. Også ved profil nr. 23940 er 
bergoverdekningen ned i ca. 60 m (3700 m/s). Løsmassetykkelsen er ikke høy men kan være lokalt oppi 
10 m. 
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7.3 Forslag til videre undersøkelser 
 
I dette kapittelet er videre undersøkelser delt inn i undersøkelser som bør gjøres før man går videre med detaljert 
prosjektering og undersøkelser som kan utsettes til neste planfase. Undersøkelsene som er anbefalt utført før 
neste planfase er sett på som viktig for å avklare gjennomførbarheten av prosjektet. 
 

7.3.1 Forslag til undersøkelser som bør gjøres før neste planfase 
 
Påhugg Randaberg 
 
Like etter påhugget ved Harestad krysser tunnelen under et område med dyrka mark ca. profil nr. 1250. Her er det 
et tydelig søkk i terrenget som går på tvers av tunnelen. Det er registrert en sone med lav seismiskhastighet, 
2500 m/s på profil P26/06, ca. 100 m øst for tunneltraseen. Det er ikke utført refraksjonsseismikk rett over 
tunneltraseen, dette bør gjøres for å kontrollere svakhetssonens forløp også her. Eventuelt bør det utføres 
kjerneboring som skjærer svakhetssonen like over tunnelhengen. Dette for å verifisere bergmassekvaliteten i 
svakhetssonen. Det er utført supplerende boringer i sommer for å kontrollere dybde til berg, men det gir ikke 
tilfredsstillende kontroll på orienteringen av svakhetssonen når bergoverdekning er begrenset (10-15 m).  
 
Randaberg - Kvitsøy 
 
Forkastningen ved ca. profil nr. 6700 utenfor Tungenes er en regional normalforkastning som markerer en 
bergartsgrense mellom Ryfylke skifer og Storheia eller Karmøy ofiolitt (gabbro). Det er ikke klart hvor stor 
bevegelsen av hengblokken (nord-siden) har vært langs normalforkastningen. Det er mulig at bevegelsen har 
vært så stor at tunnelen går fra Ryfylke skifer og over i gabbro (Karmøy ofiolitt) etter passering av Tungenes 
forkastningen. Refraksjonsseismikken som er utført i nærheten av Tungenes forkastningen viser seismisk 
hastighet mellom 3000 og 3700. Området har to lavhastighetssoner på henholdsvis ca. 50 og 30 m. På det 
seismiske profilet som ligger nærmest, ca. 200 m fra tunneltraseen, er den seismiske hastigheten 3200 m/s like i 
underkant av den bratteste skrenten, det ble imidlertid ikke registrert høyere hastighet på sørsiden (nærmere 
Randaberg) det er derfor usikkert hvor bred sonen er akkurat her. 
 
I tillegg til resultatene fra refraksjonsseismikken har vi erfaringene fra avløpstunnelen IVAR hvor det rapporteres 
om økende oppsprekking og behov for injeksjon de siste 20 meterne ut mot brattskrenten, (NGI Rapport, 2010). 
Usikkerheten knyttet til bergmassekvaliteten for denne regionale forkastningssonen er stor og det anbefales å 
utføre kjerneboringer for å avdekke bergmassekvaliteten i denne sonen. Bergoverdekningen er på det minste ca. 
75 m. I området er det ca. 80 m løsmasser. Boringene kan enten utføres fra Alstein eller fra et boreskip.  
 
Kvitsøy 
 
Både refraksjonsseismikken som er utført like øst for Kvitsøy og kjerneboringene som er utført viser at det 
opptrer en svakhetssone her som kan karakteriseres som en knusningssone. Sonen ser ut til å ha en bredde på 
min. 60 m. Det lyktes til slutt å bore gjennom knusningssonen i et kjerneborhull fra Krågøy Nord, hullet raste 
imidlertid sammen. Ut fra bilder fra kjernene består sonen av tett oppsprukket og oppknust bergmasse over en 
strekning på mellom 30 og 60 m. Det vil være risiko forbundet med å drive gjennom denne knusningssonen, 
risikoen for ukontrollert innlekkasje og utvikling av ras vil være tilstede, og det er forventet at det vil bli 
driveteknisk komplisert og dyrt.  Refraksjonsseismikken og boringene fra Krågøy og Hestholmen tyder på en 
regional svakhetssone som også hovedtunnelen må krysse ved ca. profil nr. 13900. Tunnelen opp til Kvitsøy er 
flyttet lenger nord (profil nr. 14900) og det ser ut som kryssområdet er plassert greit i forhold til resultater fra 
seismikkprofilene.  
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Dette området er vurdert til å være kritisk og kan skape drivetekniske utfordringer. Det anbefales å få en bedre 
kontroll på geologien med tanke på bergartstyper og forløp av svakhetssoner, og det foreslås å bore et vertikalt 
kjerneborhull litt inn på Kvitsøy. Et vertikalt kjerneborhull vil kunne avdekke om svakhetssonene som er påtruffet i 
flere kjerneborhull kan være relatert til en bergartsgrense som kan være horisontal. Dette er svært viktig å 
avdekke for å planlegge riktig plassering av kryssområde, høyde på hovedtunnel og linjeføring på tunnel opp til 
Kvitsøy. I verste fall kan det være en horisontal svakhetssone / bergartsgrense og da er det mulig at tunnelen må 
drive gjennom sona opp mot Kvitsøy.  
 
Kvitsøy til Vestre Bokn 
 
Refraksjonsseismikken mellom Kvitsøy og Vestre Bokn har avdekt mange soner med lav seismiskhastighet. Det 
er to områder som er valgt å trekke frem:  
 
Et område som utmerker seg med ekstra lave seismiske hastigheter er strekningen mellom profil 17200 og 17800. 
Profil 8-1 fra 2010 viser to soner med hastighet på 2500 m/s på henholdsvis 7 og 18 m. Også profil P6/06 viser en 
10 m lang sone med hastighet på 2600 m/s for sannsynligvis den samme sona.  
 
Mellom profil nr. 18100 og 18300 er det to ekstra lange lavhastighetssoner; profil 9-3 viser en 65 m lang sone med 
hastighet 2800 m/s og profil 9-1 viser en 60 m lang sone med hastighet 2700 m/s.  
 
På strekningen mellom Kvitsøy og Vestre Bokn er det fortsatt stor usikkerhet i forhold til grensen mellom 
Torvastad/Visnes gruppen og Karmøy ofiolitten. Boringer fra skip i 4 eller flere punkt vil kunne gi et bedre 
grunnlag for å tolke geologien i området. Områder som er svært aktuelle for boring er profil nr. 17430 og 18200. Et 
annet område hvor det er registrert lav seismisk hastighet er på tunnelens dypeste punkt ved ca. profil nr. 19740 
og 20100.  
 
I området like utenfor Vestre Bokn er det registrert lavhastighetssoner langs seismikk profil P21A/B/06 og P1/06. 
Laveste registrerte hastighet er nede i 2400 m/s rett ved profil nr. 24630. Det er viktig å få avdekket 
bergmassekvaliteten for denne svakhetssonen på grunn av den lave seismiske hastigheten og kun ca. 55 m 
bergoverdekning i dette området. Det bør vurderes å utføre kjerneboring fra Vestre Bokn for å kontrollere 
bergmassekvaliteten. 
 
 

7.3.2 Forslag til undersøkelser som bør gjøres før endelig prosjektering og anbud 
 
For alle tre påhuggsområdene gjelder det at det bør utføres mer boringer for å finne fjelloverflaten for å kunne 
detaljplanlegge påhuggsplassering og portal løsninger. Det synes imidlertid som om påhuggene slik de er 
plassert nå er gjennomførbare og at kun små justeringer kan være aktuelle.  
 
Det er ikke utført feltkartlegging eller refraksjonsseismikk over tverrslagstunnelen som er planlagt til 
deponiområdet ved Mekjarvik. Det er utført seismikk sørøst for tverrslaget, nærmeste profil er P25/06 hvor det ble 
registrert seismisk hastighet mellom 3900 og 5900 m/s. Sonen med 3900 m/s ligger ca. 30 m til sides fra 
tverrslagstunnelen.  Men dette er såpass langt fra tverrslagstunnelen at det bør utføres refraksjonsseismikk like 
over tverrslagstunnelen for å undersøke bergmassekvaliteten.  
 
Mellom profil nr. 9150 og 10400 finnes det ikke refraksjonsseismiske profil som er nært nok traseen til å ha 
relevans. Dette bør dekkes bedre for å ha et bedre grunnlag for å bestemme bergmassekvalitet og gi gode nok 
estimat på sikringsklasser og dermed kostnader. Spesielt dypålene ved profil nr. 9500 og 9900 burde vært dekt 
med refraksjonsseismikk. 
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Ved Arsvågen mellom profil nr. 26200 og 26300 er det sannsynlig at en svakhetssone vil krysse tunnelen. 
Svakhetssonen er registrert med refraksjonsseismikk på profil P28/06 og stemmer bra med en svakhetssone 
observert i felt, se Vedlegg 2. Hvor denne sonen krysser tunnelen bør avklares enten ved seismikk eller 
kjerneboring. Et annet område som har marginal bergoverdekning er rundt profil nr. 23940. Her er det utført 
refraksjonsseismikk som viser opptil 15 m løsmasser og estimert bergoverdekning er ca. 60 m.  
 

8 Inndeling i bergmasseklasser og sikringsklasser med forslag til grov fordeling 
 

8.1 Eurokode 7 
 
I mars 2010 ble prosjekteringsstandardene i NS-serien trukket tilbake, og erstattet med Eurokodene. For vårt 
fagområde er det Eurokode 7 som er gjeldende, og da for både jord og berg. 
 
Eurokode 7 består av to deler;  

• Del 1: Allmenne regler 
• Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver  

For hvert prosjekt skal det bestemmes en geoteknisk kategori basert på vanskelighetsgrad og 
pålitelighetsklasse. For undersjøiske tunneler benyttes geotekniskkategori 3. På grunn av prosjektets omfang, 
kompleksitet og risikoforhold må omfanget av prosjekteringskontroll være utvidet prosjekteringskontroll i form av 
uavhengig prosjekteringskontroll. 
 
Eurokoden anbefaler bruk av 4 forskjellige prosjekteringsmetoder: 

• Geoteknisk prosjektering ved beregning 
• Prosjektering ved konstruktive tiltak 
• Prøvebelastning og modellprøving 
• Observasjonsmetoden  

 
For dette prosjektet vil det være naturlig å benytte observasjonsmetoden. Dette går i prinsipp ut på at utført 
prosjektering verifiseres ved målinger og iakttakelser under bygging. For dette skal det utarbeides planer som 
inkluderer effektive mottiltak dersom foreskrevet, akseptabel stabilitet ikke er tilfredsstilt under byggingen. 
Planleggingen skal formaliseres/dokumenteres før bygging startes, bl.a. ved å angi: 

• Akseptabel stabilitet 
• Oppførsel av bergmassen (type instabilitet) langs tunnelen  
• Effektive mottiltak for eventuell nødvendig ekstra forsterkning/tetting 
• Plan for oppfølging av sikringsarbeidene, kartlegging og dokumentasjon av bergforholdene 

 
Ingeniørgeologisk kartlegging inngår i normalprosedyrene for kontroll under bygging, og i mange tilfeller vil det 
også være aktuelt å foreta registrering av forholdene foran stuff ved hjelp av ordinær sonderboring, MWD 
(registrering under boring) og/eller kjerneboring. Ved kryssing av svakhetssoner med fare for rasutvikling bør det 
foretas vurdering og eventuelt laboratorietesting av sleppematerialet mht. potensielt svelletrykk. Blir det påvist 
aktiv svelleleire må permanentsikringen vurderes spesielt nøye. I mange tilfeller vil det også være aktuelt å utføre 
deformasjons- eller konvergensmålinger, samt i noen tilfeller bergspennings og vanntrykks-målinger. Andre 
målinger kan også være aktuelle. Det er viktig at eventuelle svakhetssoner påvises, beskrives og vurderes 
spesielt under kartleggingen. 
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8.2 Fordeling av bergmassekvalitet, bergmasseklasser og sikringsklasser langs 
tunneltraseen 

 
På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om geologiske forhold, er det identifisert to hoved forhold som anses som 
kritisk med tanke på sikkerhet og stabilitet i byggefasen: 

• Fare for nedfall og ras i forbindelse med svakhetssoner, knusningssoner, forkastninger, 
skyvedekkegrenser o. l. 

• Fare for store innlekkasjer, sannsynligvis i forbindelse med forhold som nevnt over 
 

For å ivareta dette er de geologiske forholdene og bergmassens kvalitet forsøkt estimert i størst mulig detaljgrad 
langs hele tunneltraseen basert på tilgjengelig informasjon fra overflatekartlegging, kjerneboringer, 
refraksjonsseismikk og kart. Det ble utført en beregning av Q-verdi ut fra registrerte seismiske hastigheter, 
følgende formel ble brukt ( Barton, 2001/2002): 
 

)1(10 5,3−= pV
cQ  

 
Der Qc er lik: 
 

)2(
100

c
c QQ σ

×=
 

 
Om man setter σc lik 100 blir Qc lik Q, ved å gjøre denne forenklingen ble Q-verdien beregnet ved hjelp av ligning 1. 
Dette ga imidlertid urealistisk høye Q-verdier og det ble bestemt at det benyttes en korrelasjon som tar hensyn til 
at høyeste seismiske hastighet registrert tilsvarer en Q-verdi på 10-40 som erfaringsmessig er høyeste Q-verdi 
registrert i tunnelanlegg i nærheten.  Tabell 7 viser korrelasjonen som er brukt ved estimering av Q-verdier.  
 
Tabell 7 Viser korrelasjon mellom seismisk hastighet og Q-verdi (fra NGI rapport, 2010) 

Seismisk 
hastighet (m/s) 

Q-verdi (fra 
NGI,2010) 

5500-6000 "10-40" 
5000-5500 "4-10" 
4500-5000 "1-4" 
4000-4500 "0,4-1" 
4000-3600 "0,1-0,4" 
3200-3600 "0,04-0,1" 
2800-3200 "0,01-0,04" 
2500-2800 "0,004-0,01" 
2000-2500 "0,001-0,004" 

 
For områder hvor det ikke er seismiske data tilgjengelige, er følgende informasjon benyttet: 

- Q-verdier fra kartlegging utført på land 
- Q-verdier fra kjernelogger 
- Data fra geologisk kart fra NGU (spesielt for svakhetssoner) 

 
På et Excel regneark er det sammenstilt følgende opplysninger: 

- Tunneltraseen; høyde på veibane og heng i tunnelen 
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- Seismisk hastighet på bergmassen (i områder hvor det er registrert) 
- Sjøbunn 
- Løsmassemektighet og fjelloverflate estimert fra refraksjonsseismiske profiler 
- Estimerte Q-verdier  
- Stigningsforhold i tunnelen 
- Forventet bergartstype langs tunneltraseen 
- Sikringsklasser 

 
Opplysninger er registrert for hver 10. meter langs tunneltraseen. 
 
Sikringsklassene er bestemt ut fra Q-verdiene. Sammenhengen mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og 
sikringsklasser (permanent sikring) er gjort i henhold til Teknisk rapport 2538 fra SVV, og er beskrevet i tabell 8. 
  
Tabell 8 Sammenhengen mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og sikringsklasser. (Statens vegvesen, 2010)  

 
 

Forventet fordeling av sikringsklasser langs hovedtunnelen er vist i Vedlegg 4. Det må understrekes at det er 
usikkerheter i denne fordelingen da det er lange strekninger der Q-verdien er estimert uten tilstrekkelig geologisk 
informasjon.  
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Tabell 9 viser fordelingen av Q-verdier i områdene dekt med seismiske profiler (16360 m) og for hele tunnelen, 
angitt både i meter og i prosent. 
 

Tabell 9 viser fordelingen av Q-verdier i områdene dekt med seismiske profiler og for hele tunnelen angitt i både 
m og %. 

Seismisk 
hastighet (m/s) 

Q-verdi  

Lengde langs tunneltraseen- 
(meter) 

Andel i % 

Med seismiske 
profiler 

For hele 
tunnelen 

Med seismiske 
profiler 

For hele 
tunnelen 

5500-6000 "10-40" 3 950 5 020 24.2 19.7 
5000-5500 "4-10" 8 430 14740 51.6 58.0 
4500-5000 "1-4" 1 530 3000 9.4 11.8 
4000-4500 "0,4-1" 880 880 5.4 3.5 
4000-3600 "0,1-0,4" 440 670 2.7 2.6 
3200-3600 "0,04-0,1" 290 290 1.8 1.1 
2800-3200 "0,01-0,04" 400 400 2.4 1.6 
2500-2800 "0,004-0,01" 270 270 1.7 1.1 
2000-2500 "0,001-0,004" 150 150 0.9 0.6 

 

I tabell 10 er det tatt hensyn til at erfaring viser at det må tas høyde for økt injeksjon og sikring i en strekning før 
det drives inn i en svakhetssone. Fordelingen er derfor annerledes med økte lengder av de høyeste 
sikringsklassene. Sikringsklassene begynner 20 m før hver lavhastighetssone. Dette ble bestemt i henhold til 
anbefalingene gitt i teknisk rapport Nr. 2538: "Ved driving inn mot svakhetssoner etableres en undersøkelses- og 
sikringssone minimum 15m foran svakhetssonen. Her startes sonderboring, forbolting og eventuell injeksjon". 

 

Tabell 10 Fordeling av sikringsklasser langs tunneltraseen. 

Q-verdier Sikringsklasse 

Lengde langs tunneltraseen- 
(meter) 

Andel i % 

Med seismiske 
profiler 

For hele 
tunnelen 

Med seismiske 
profiler 

For hele 
tunnelen 

"10-40" I 3 950 5 020 24.2 19.7 
"4-10" II 8 430 14740 51.6 58.0 
"1-4" III 1 530 3000 9.4 11.8 

"0,4-1" 
IV 

880 880 
8.1 6.1 

"0,1-0,4" 440 670 
"0,04-0,1" 

V 
290 290 

4.2 2.7 
"0,01-0,04" 400 400 

"0,004-0,01" 
VI 

270 270 
2.6 1.7 

"0,001-0,004" 150 150 
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9 Vurdering av innlekkasjer og injeksjon 
 
Forventet innlekkasje og injeksjonsbehov vil være styrt av en rekke faktorer som geologi, bergartstype, 
oppsprekking, svakhetssoner, seismiske hastigheter, tetthetskrav, spenningssituasjonen, vanntrykk m.fl. De 
viktigste faktorene og deres innvirkning på forventet nivå av vannlekkasje og omfang av injeksjon omtales 
nærmere i de følgende delkapitlene. Injeksjon ved høyt vanntrykk på grunn av tunnelens dybde blir også 
kommentert.  
 

9.1 Krav til maksimal innlekkasje 
 
Suksesskriteriet for injeksjon i forbindelse med undersjøiske tunneler er todelt; 1) tette slik at man unngår 
situasjoner som utgjør en trussel for tunnelens stabilitet og integritet; 2) tette slik at man tilfredsstiller kravet om 
maksimum innlekkasje som ofte er angitt som en gjennomsnittmengde, for eksempel 300l/min/km. Tallet 
300l/min/km er et tall som ofte er blitt benyttet som grunnlag for undersjøiske vegtunnelprosjekter (Statens 
vegvesen Håndbok 021, 2002), men de skal være gjenstand for en prosjektspesifikk evaluering. 
 
Nå viser erfaringene for mange av de norske undersjøiske tunnelene at det oppleves en reduksjon i innlekkasjene 
over tid, som er en naturlig tetting av sprekker og diskontinuiteter som finner sted. Det som sist er publisert i regi 
av Statens vegvesen ved Vegdirektoratet er Rapport 98 "Subsea Road Tunnels in Norway". Ut fra de erfaringene 
som er vist i denne rapporten har mange prosjekter innlekkasjer i størrelsesorden 100-200l/min/km i 
gjennomsnitt. Noen få har erfart lekkasje i nivået mindre enn 100l/min/km, og faktisk er det ingen av de 
prosjektene som er gjengitt i denne rapporten som har i størrelsesorden 300l/min/km.  
 
Nå er det også slik at vannlekkasjene ikke kommer som innlekkasjer som er jevne og like store hele tunnelen fra 
ende til annen, men varierer fra små drypp til betydelig punktlekkasjer. Innsatsen under driving må derfor være 
knyttet til å ta de store lekkasjene primært. Den eneste måten å oppnå dette på er å sonderbore og undersøke 
foran stuff og basert på resultatene fra dette injisere etter bestemte mønster avhengig av påtruffet lekkasjenivå. 
 
Tetthetskravet er i stor grad styrt av praktiske og økonomisk avveininger. På den ene siden har man kostnader og 
tidsforbruk knyttet til forinjeksjon under driving mens på den andre siden kommer kostnader til utpumping av 
lekkasjevann og eventuell supplerende vannsikring. Typiske krav for undersjøiske tunneler har vært 20 - 30 
l/min/100 meter. På grunn av Rogfast-tunnelens lengde og dyp foreslås det å bruke 20 l/min/100 meter. 
 
Rogfast-tunnelen er en undersjøisk tunnel, men den har også en betydelig andel som vil være under land. 
På land vil kravet til tetthet være styrt av hvor følsom omgivelsene og eventuell bebyggelse er for endringer i 
grunnvannsnivå. I en korridor langs tunneltraseen bør det kartlegges hvilke løsmassetyper og tykkelser som 
finnes; dette for å avgjøre om det finnes områder hvor faren for setninger er stor (tykke avsetninger med leire). 
Dette er spesielt viktig om det er bebyggelse som er fundamentert delvis på berg og delvis på løsmasser.  I tillegg 
bør det utføres en studie av natur og fauna for å avdekke områder som er spesielt følsomme for 
grunnvannssetninger. Basert på denne studien og bebyggelse i området bør det settes krav til maksimal 
innlekkasje. Typisk er kravet til maksimal tillatt innlekkasje i størrelsesorden 2 – 10 l/min og 100 m, men mer 
nøyaktige krav til maksimal innlekkasje må utarbeides når nødvendig informasjon er tilgjengelig. 
Grunnvannsnivået i området må overvåkes i en periode før tunneldrivingen starter for å få en god dokumentasjon 
på naturlige svingninger i grunnvannsnivået. I tillegg bør bebyggelsen i området som kan påvirkes ved en 
eventuell grunnvannssenking besiktiges med fotografering og video av grunnmurer osv.  
 
 



                          

            

PROSJEKTNR 
3C0810 

 

RAPPORTNR 
SBF 2011 A0080 

VERSJON 
Endelig 59 av 68 

 

9.2 Geologiske parametere som har betydning for innlekkasje i tunnelen 
 
I det følgende blir det beskrevet hvilke geologiske parametere som ansees å ha størst betydning for hydraulisk 
konduktivitet.  
 

9.2.1 Bergartstype 
 
Geologien i området er kompleks, med stedegent grunnfjell i bunn og flere skyvedekker og forkastninger. Den 
tektoniske aktiviteten i flere faser har gitt et uoversiktlig geologisk bilde som er vanskelig å tolke. Geologisk 
kartlegging i flere faser samt kjerneboringer på Kvitsøy har gitt relativt god oversikt over geologien for de delene 
som ligger på land, mens det er fortsatt knyttet til dels stor usikkerhet til geologien for den undersjøiske delen, 
spesielt mellom Kvitsøy og Bokn.  
 
Generelt gjelder det at eruptive bergarter (inkludert dypbergarter, gangbergarter og vulkanske bergarter) ofte er 
sprøe bergarter, og har en tendens til å danne åpne vannførende kanaler. Derfor kan det forventes at gabbro kan 
gi større innlekkasjer enn de metamorfe bergartene. Det vil si at i området for Rogfast prosjektet kan man 
forvente mer lekkasje i gabbro (Karmøy-ofiolitten) enn i grønn-stein/-skifer, fyllitt og grunnfjellsgneiss. Dette er 
imidlertid svært generalisert, og borehullsloggingen på Alstein hvor kun en sprekk viste mulig vanninnbrudd i et 
borehull på over 300 m tyder på at gabbroen i området ikke er spesielt vannførende. Derfor forventes det kun 
moderat injeksjon i gabbroen.  
 
Basert på generelle kunnskaper om egenskapene til bergartene i området sammen med erfaringer fra 
eksisterende tunneler i området og undersøkelser i borehull gir dette følgende grove inndeling for forventning av 
innlekkasje i bergartstypene utenom svakhetssoner:  

• I bergartene fyllitt og grønn-stein/-skifer forventes lite injeksjon. 
• I gabbro (tilhørende Karmøy ofiolitten) moderat injeksjon.  
• I grunnfjellsgneisen forventes moderat til omfattende injeksjon.  

 
Holmøy (2008) påviste at markerte bergartsgrenser ofte ga store innlekkasjer, dette skyldes bergmassen ofte er 
mer oppsprukket enn vanlig i forbindelse med bergartsgrenser. Typiske bergartsgrenser kan være knyttet til 
forkastninger, vulkanske bergarter i kontakt med sedimentære eller metamorfe bergarter eller bergartsgrenser 
mellom bergartstyper av samme opprinnelse. 
 

9.2.2 Bergspenninger  
 
Resultatene fra analyser utført av Holmøy (2008) viser at dagens spenningssituasjon spiller en viktig rolle i 
forhold til sprekkers evne til å lede vann. Vannførende sprekker viser seg ofte å være tilnærmet parallelle største 
hovedspenning. 
 
Det ble utført spenningsmålinger i et borhull nord på Kvitsøy. Som nevnt tidligere i denne rapporten opplevde 
Pöyry store problemer med å få til gode målinger, og resultatene har derfor store usikkerheter: ± 3 MPa. 
Målingene viser at største hovedspenning (tilnærmet horisontalt) er 1,6 MPa i NS retning ca. 75 m under havnivå. 
Ved 200 m's dybde er største hovedspenning (tilnærmet horisontalt) 11,1 MPa i retning N73°Ø. Subvertikale 
hovedspenninger ved henholdsvis 75 m's dybde og 200 m's dybde ble målt til 2,9 MPa og 12,1 MPa. Ved 75 m's 
dybde tilsvarer vertikal spenningen omtrent utregnet teoretisk spenning generert fra vekten av bergmassen over 
(2,9 MPa mot 2 MPa), mens det på 200 m's dyp er målt drøyt dobbelt så høy spenning som teoretisk gravitativt 
indusert ut fra overdekningen (12,1 MPa mot 5,3 MPa). 
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Det faktum at hovedspenningene endrer retning mot dypet og at størrelsen på spenningene varierer ganske mye 
gjør det vanskelig å tolke resultatene.  
 
Målinger utført i Stavanger-Bokn regionen viser høye horisontale spenninger flere steder, se Tabell 11.  
 
Tabell 11 Målinger utført i Stavanger-Bokn regionen. 

Lokalitet Målemetode Største hovedspenning Retning 
Kårstø Overboring/hydr splitting 8,1 MPa N-S /  ØSØ-VNV 
Tastevarden (Stavanger) Overboring 5,6 MPa Ø-V 
Risavika Hydraulisk splitting Minimum 3 MPa N-S 
Finnfast-tunnelen 2D-spenningsmåling 5 MPa Ø-V 
Rogfast-tunnelen Overboring 1,6 MPa / 11,1 MPa NS / ØNØ-VSV 
 
 
Basert på det generelle spenningsbildet for området og utførte spenningsmålinger ved anlegg i nærheten, kan 
man si at største horisontale spenning er forventet å ligge mellom Ø-V til N-S, og at det kan variere mye over korte 
avstander og dybder. Dette kan komme av at det i området finnes flere svært markert forkastningssoner og 
svakhetssoner som vil påvirke spenningsbildet lokalt. Og det er grunn til å tro at det kan være strekninger i 
tunnelen som pga. meget dårlig bergmassekvalitet vil være spenningsavlastet, og det kan medføre økt fare for 
vannlekkasjer.  
 
Generelt vil høye in situ spenninger være gunstig i forhold til innlekkasje, sprekker og åpninger i bergmassen vil 
presses sammen og tettes, men som nevnt over er det en risiko for at det vil være strekninger med relativt lave 
spenninger. Og om tunnelen påtreffer svakhetssoner med oppknust bergmasse uten for mye leire som tetter vil 
det være fare for høye vanntrykk og store innlekkasjer.  
 
For Rogfast prosjektet må man forvente større vannlekkasjer i sprekker og svakhetssoner med retning varierende 
fra N-S til Ø-V. Knusningssonen like øst for Kvitsøy og flere andre svakhetssoner i området har en nær nord-sør 
orientering. Det er også registrert andre soner med orientering omtrent nord-sør, og disse kan vise seg å være 
vannførende.  
 

9.2.3 Sprekkeretninger, svakhetssoner og forkastninger 
 
Studier utført av Holmøy (2008) viser at det i flere tunneler er registrert at kjernen i forkastningene var tilnærmet 
tette på grunn av leire, mens de største lekkasjene ble påtruffet i distaldelen, 5-20 m fra forkastningskjernen, hvor 
det er sprekkesystemer med åpne og kontinuerlige sprekkesystemer. Dette kan resultere i at selve 
forkastningskjernen gjerne er tett og kan føre til at vannet samler seg på den ene siden av forkastningskjernen, 
noe som ble observert i forbindelse med flere forkastninger i Frøyatunnelen. Resultatene støttes også av 
Ganerød (2008) som fant at indre del av distaldelen til en forkastning har høyest permeabilitet, og at det ble brukt 
dobbelt så mye injeksjonssement i denne sonen sammenlignet med forkastningskjernen.  
 
Selmer-Olsen (1981) lanserte en teori som sier at vannførende sprekker danner en vinkel med nærliggende 
regionale forkastninger på 45º ± 15º. Han studerte 11 kraftverks tunneler med over 100 m fjelloverdekning, og kom 
frem til at de største vannlekkasjene ble påtruffet i sprekker som dannet en vinkel på 45º ± 15º i forhold til de 
regionale forkastningene i området. Selmer-Olsens teori var hovedsakelig empirisk begrunnet, og han mente at de 
største lekkasjene ofte kom i berg som var blitt påvirket av tektoniske spenninger i geologisk relativt ny tid, 
spesielt der skjærsoner forandret karakter eller retning. Holmøy (2008) fant at resultater fra Romeriskporten, 
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Frøyatunnelen og Lunnertunnelen støtter Selmer-Olsens teori, og at i de tunnelene var vannlekkasjene relativt 
store sammenlignet med de andre tunnelene. 
 
Spesielt oppmerksom bør man være i de tilfeller hvor man har sprekker / soner som er både tilnærmet parallell 
største hovedspenning og 45° i forhold til en regional forkastning. Dette har vi for Rogfast for sprekker / soner 
som har retning tilnærmet N-S. Man bør derfor for Rogfast prosjektet forvente lekkasjer i sprekker og 
svakhetssoner som har strøkretning N-S.  
 
Soner som kan forventes å gi problemer er forsøkt avdekket både ved hjelp av seismiske undersøkelser, 
feltkartlegging på land og ved kjerneboringer. De seismiske undersøkelsene har påvist en rekke 
lavhastighetssoner i området for tunneltraseen. Fra Kvitsøy og nordover er det registrert omkring 18 soner med 
seismiske hastigheter mellom 2200 og 3000 m/s. Oversiktskart i vedlegg 1 viser resultatene fra alle seismiske 
undersøkelser som er utført.  
 
Kjerneboringene fra to lokaliteter på østsiden av Kvitsøy (Krågøy og Hestholmen) har påvist en mektig 
knusningssone rett øst for Krågøy. Kjerneboring fra Sauholmen har også påtruffet en knusningssone. 
Lavhastighestssonene påvist med seismikk og sonene funnet ved kjerneboring forventes alle å gi mer eller 
mindre vanskelige driveforhold, og det må også forventes innlekkasje av vann som medfører behov for injeksjon i 
forbindelse med denne svakhetssonen.  
 

9.2.4 Bergmassekvalitet (Q-verdi) 
 
I områdene med Q-verdi fra 0,1 til 1, vil bergmassen normalt sett være svært oppsprukket med lite leirfylt 
materiale. I denne tilstanden, er bergmassen svært vannførende. Erfaringer fra mange tunnelprosjekter viser at 
behovet for injeksjon, for å kontrollere innlekkasjer er størst i slike områder. 
 
I området med lavere Q-verdi (Q <0.1), blir bergmassen normalt mer oppsprukket med leire som sprekkemateriale. 
Leiren reduserer den hydrauliske konduktiviteten til bergmassen, og vannlekkasjene er normalt mindre i disse 
områdene. Undersøkelser har vært gjort i flere tunneler og konkluderte med at vannlekkasjer er redusert i 
bergmassen med Q-verdier lavere enn 0,1 (Holmøy, 2008). Injeksjonsbehovet for denne bergmassekvaliteten er 
mer for å sikre tunnelstabiliteten enn for å kontrollere innlekkasjen i tunnelen. 
 
Lugeon-tester i borehullet BH-03-11 og BH-03-11B bekrefter disse kommentarene. Resultatene av testene er 
presentert i Figur 40. Som figuren viser, tenderer Lugeon verdien å være lav i områder med Q-verdi> 1 og Q-verdi 
<0.1, mens Lugeon verdien er større i områdene med Q-verdier mellom 0,1 og 1.  
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Figur 40 Loggede Q-verdier og Lugeon-verdier i borehuller BH-03-11 og BH-03-11B, Krågøy Nord. 

 

9.3 Forslag til injeksjonsklasser og grov fordeling 
 
Det finnes ingen klar definisjon av hva som er lite eller mye injeksjon. Ser man på erfaringstall fra norske, 
undersjøiske tunneler er det stor variasjon i hvor stor andel av totallengden som ble injisert. Tallene varierer fra 
null (eksempel Kvalsund-tunnelen) til 40 % (Godøy-tunnelen). Et typisk omfang av forinjeksjon har for norske, 
undersjøiske tunneler vært 10 – 15 % av tunnelens totale lengde (Arnason, 2008). 
 
Eksempler på avvik mellom estimert forinjeksjon og faktisk utført injeksjon sees i figur 41. Figuren viser at det 
forekommer svært sjeldent at de estimerte verdiene er i tråd med faktisk injeksjon. Den estimerte injeksjonen før 
byggingen kan være flere ganger større eller mindre enn den faktiske mengden. Dermed kan man si at det er 
svært vanskelig å forutsi hva det virkelige injeksjonsomfanget i en undersjøisk tunnel vil bli.  
 
Informasjon om injeksjonsforbruk i noen undersjøiske tunneler er også presentert i Tabell 12. 
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Figur 41 Planlagt og faktisk utført injeksjon (kg per meter) i noen norske undersjøiske tunneler (Statens 
vegvesen, 2002). 

Tabell 12 Forinjeksjon forbruk i noen Norsk undersjøiske tunneler (Nilsen og Palmstrom, 2001). 

Tunnel Tverrsnitt (m2) Lengde 
(km) 

Bergartstype Forinjeksjon forbruk 
(kg/m) 

Vardø 53 2.6 Skifer/sandstein 31.7 
Karmsund 27 4.8 Gneis/fyllitt 13.4 
Ellingsøy 68 3.5 Gneis 99.1 
Kvalsund 43 1.6 Gneis 0 
Godøy 52 3.8 Gneis 265 
Freifjord 70 5.2 Gneis 13.7 
Hitra 70 5.6 Gneis 11.4 
Frøya 52 5.2 Gneis 197 
Bømlafjord 78 7.9 Gneis, grønnskifer 36 
Oslofjord 78 7.2 Gneis 165 
North Cape 50 6.8 Skifer/sandstein/glimmerskifer 10 
 
Basert på tilgjengelig informasjon for alle de geologiske parameterne som har innflytelse på innlekkasje i tunnelen 
bør det deles inn i for eksempel 3 klasser som beskriver forventet innlekkasje; lite innlekkasje, middels 
innlekkasje og mye innlekkasje. Men med nåværende grunnlagsdata vil det bli for stor usikkerhet i angivelsene til 
at det er formålstjenlig. I det videre arbeidet foreslås det å dele inn i tre injeksjonsklasser ut fra Q-verdier. Tabell 
13 viser et forslag til hvordan man kan beregne forventet injeksjon.  
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Tabell 13 Beskrivelse av injeksjonsklassene og forventet omfang 

 Injeksjonsklasse 1 Injeksjonsklasse 2 Injeksjonsklasse 3 
Q-verdi >4 0,1 - 4 <0,1 
Vanskelighetsgrad Enkel  Middels til vanskelig Vanskelig 
Innlekkasje Kan forekomme stor 

innlekkasje 
Forventer størst lekkasje Forventer innlekkasje i overgangen 

til svakhetssoner 
Hullgeometri 20-30 hull 25-40 hull 40-60 hull 
Omfang (% av 
lengden som må inj.) 

15% 50% 40% 

 
Inndelingen som foreslås bygger på at det synes å være en tendens til at når Q-verdien er lavere enn 0,1 så øker 
andel leire på sprekker som igjen tetter bergmassen. Grensen mellom injeksjonsklasse 1 og 2 begrunnes i at 
bergmassen for Q-verdier over 4 har mindre oppsprekking og lite leire som tetter sprekkene. Mens for 
injeksjonsklasse 2 kan bergmassen være oppsprukket med noen åpne sprekker men også med sprekkemateriale 
som kan tette, og det kan medføre ganske vanskelige forhold for injeksjon med potensielt høye innlekkasjer. Figur 
42 viser prosentvis fordeling av Q-verdier langs tunneltraseen og inndeling i injeksjonsklasser.  
 

 
Figur 42 Estimert Q-verdi langs tunnelen og forinjeksjonsklasser 

Eksakt antall meter av de forskjellige injeksjonsklassene er svært vanskelig å anslå, og det er fortsatt stor 
usikkerhet i tallene som er gitt i Tabell 14 og i regnearket.  
 
 
Tabell 14 Forventet fordeling mellom injeksjonsklassene. 

Injeksjonsklasse Klasse 1 (Q>4) Klasse 2 (Q: 0,1-4) Klasse 3 (Q<0,1) 
    
Antall meter tunnel totalt 19 760 m 4 550 m 1 110 m 
%-andel som må injiseres 15% 50% 40% 
Antall meter som må injiseres 2 964 m 2 275 m 444 m 
 
 
I forinjeksjonsklasse 1 med Q-verdi over 4 vil berget ofte være massivt med få sprekker. Normalt vil innlekkasje 
ikke være et stort problem. Det kan opptre relativt store mengder med vann om man påtreffer kontinuerlige og 
åpne sprekker. Men det vil som oftest være mulig å få til en tilfredsstillende tetting med forinjeksjon. Det kan være 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 
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nødvendig med 20 til 30 hull i en injeksjonsrunde for å få tilfredsstillende dekning og kryssing av vannførende 
sprekker. Man skal være oppmerksom på at det kan være fare for å treffe åpne sprekker med høyt vanntrykket. 
Dette må man være forberedt på kan skje i Rogfast-tunnelen. Se også kapittel 9.4 hvor injeksjon med høyt 
vanntrykk er kommentert.  
 
I forinjeksjonsklasse 2 med Q-verdi mellom 0,1 og 4 er det forventet størst innlekkasje og det vil også kunne kreve 
noe mer innsats i form av flere injeksjonshull for å oppnå tilstrekkelig tetthet. Det estimeres at 40% av lengden 
med Q-verdi 0,1 til 4 vil ha behov for injeksjon.  
 
Forinjeksjonsklasse 3 har Q-verdi mindre enn 0,1, og skal erfaringsmessig ikke gi de største innlekkasjene. Men 
det kan forekomme vann i overgangen til svakhetssonene og i små kanaler i svakhetssonene. Dette har vist seg i 
andre undersjøiske tunneler å være vanskelig å tette tilfredsstillende, og antall injeksjonshull må økes for å få god 
inntrengning i leirinfiserte sprekker. 
 
Forslag til hullkonfigurasjon er gitt i figur 43. Dette er ment som prinsippskisser og en mer detaljert utforming av 
injeksjonsskjermer må utarbeides på et senere stadium i prosjektet. Spesiell hullfordeling kan vurderes hvis 
geologien tilsier det, som f. eks. oppkonsentrering av sprekker dominerende sprekkeretning, forkastninger osv. 
   

 

Klasse 1 
Kontur: 15 hull (s≈2.3m)  
I stuffen: 7 hull 
Kontrollhull: 6-15 hull 

Klasse 2 
Kontur: 23 hull (s≈ 1.5m) 
I stuffen: 9 hull 
Kontrollhull: 6-21 hull 

Klasse 3 
Kontur: 35 hull (s≈ 1m) 
I stuffen: 12 hull 
Kontrollhull: 21 hull 

Figur 43 Eksempel på injeksjonsskjermer for injeksjonsklasse 1, 2 og 3 

Basert på erfaringer fra blant annet Frøya-tunnelen foreslås injeksjonsopplegg for Rogfast-tunnelen i Tabell 15. 
 
  

10.5 m 

3-5m 

m10.5 m 10.5 
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Tabell 15 Forslag til forinjeksjonsopplegg for Rogfast tunnelen. 

Klasse Q-verdi Beskrive av injeksjonen 
1 >4 Utvidet sonderboring, systematisk injeksjon. 

 
Forinjeksjon når lekkasjemengden overstiger visse grenser (typisk 5l/min på 3 
sonderhull eller 3l/min fra et enkelthull). Injeksjon med industrisement. 
 
Injeksjonsskjerm i 21 eller 24 m lengde. Antall hull pr skjerm 20-30 hull. Boring 
av kontroll hull 

2 0.1<Q<4 Utvidet sonderboring, systematisk injeksjon. 
 
Forinjeksjon når lekkasjemengden overstiger visse grenser (typisk 5l/min på 3 
sonderhull eller 3l/min fra et enkelthull). Injeksjon med industrisement samt 
mikrosement. 
 
Injeksjonsskjerm i 18 eller 21 m lengde. Antall hull pr skjerm fra 25 til 40. Etter 
oppboring av kontrollhull vil det kunne være behov for 1 ekstra 
injeksjonsomgang. 

3 Q<0.1 Systematisk injeksjon. 
 
Forinjeksjon når lekkasjemengden overstiger visse grenser (typisk 5l/min på 3 
sonderhull eller 3l/min fra et enkelthull). Injeksjon med mikrosement og 
spesialsementer må forventes. 
 
Injeksjonsskjerm i 15 eller 18 m lengde. Antall hull pr skjerm fra 40 til 60. 
Oppboring av kontrollhull og ny injeksjonsomgang må forventes i enkelte 
tilfeller.  
 
Dreneringshull, delvis kontrollert med vanntrykksmåling, må etableres for å 
sikre at bergmassene rundt tunnelprofilet (rundt ny salve) er trykkavlastet. I 
stedet for å injisere kontrollhullene, kan disse bli stående som 
trykkavlastningshull. 
 
Dreneringsprinsippet må planlegges slik at det kan settes inn perforerte rør 
som hindrer gjenrasing av hullet. 

9.4 Injeksjon ved høyt vanntrykk 
 
For de dypeste delene av Rogfast-tunnelen (-384,5 m), vil det hydrostatiske vanntrykket ligge utenfor det man har 
erfaringer med fra tidligere undersjøiske tunneler. Den dypeste tunnelen hittil er Eiksundtunnelen med – 287 m. 
Andre dype tunneler er Hitratunnelen (-264 m) og Bømlafjordtunnelen (-260 m). I følge Arason (2008) hadde man 
ingen spesielle problemer i forbindelse med injeksjon i disse tre tunnelene.  
 
En suksessfaktor ved injeksjon er injeksjonsmassens inntrenging i sprekker og åpninger i berget. Det er derfor 
viktig å bruke riktig sementtype med små nok korn som kan trenge inn i sprekker i bergmassen. For Rogfast-
tunnelen vil det nok forventes bruk av ulike typer sementbasert injeksjon, også såkalt mikrosement der 
inntrenginger ikke er så avhengig av trykket. 
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Norsk praksis har vært å benytte relativt høye trykk, og en injeksjonsrunde avsluttes gjerne med maksimalt 
tilgjengelig trykk, normalt i størrelsesorden 50 – 100 bar. Generelt anbefales det at maksimalt trykk bør være 
minst 50 bar over det hydrostatiske vanntrykket. 
 
For Rogfast-tunnelen vil det teoretiske, hydrostatiske vanntrykket på det meste være nærmere 40 bar. Moderne 
injeksjonsutstyr har i dag ingen problemer med trykk opp til 100 bar, det finnes også utstyr som kan levere 200 
bars trykk. Det er dermed ikke noe som tilsier at det høye vanntrykket i seg selv innebærer noe hinder for 
vellykket injeksjon. 
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