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Sammendrag 

Sweco har utredet de geologiske forhold for broer mellom Stord og Tysnes og mellom 

Tysnesøya og Reksteren på Tysnes i forbindelse med kommunedelplanen under 

utarbeidelse for strekingen Stord-Os på prosjektet «Ferjefri E39». Det er total vurdert 4 

broer og 8 brofester. 

Sørlig krysning av Langenuen mellom Stord og Tysnes er utredet ved en hengebro-

løsning og lokalisert mellom Tausatøket i vest og Grovaneset i øst. Fjorden ved 

krysningsområdet er dyp (ned til kote -300) med steile sider (60-70°). Ved Tausatøket 

består berggrunnen grønnskifer som har lav trykkfasthet, mens det ved Grovanseset er 

finkornet granitt med sterkere egenskaper. Pga. de bratte fjordsidene og svak bergart er 

det behov for omfattende grunnundersøkelser (kjerneboring og seismikk) for å bestemme 

endelig plassering av brofundamentene. Det må tas høyde for flytting av brofeste mot 

nord-nordvest for sikker plassering. Et alternativ med brofeste på «halvøya» like nord for 

fergekaien på Jektevik vurderes som et mulig alternativ. På Grovaneset vurderes det som 

gjennomførbart å etablere brotårnfunsdament i området uten betydelige endringer i 

forhold til forelagte veilinjer.  

Nordlig krysning av Langenuen mellom Stord og Tysnes er utredet ved en hengebro-

løsning og lokalisert mellom Raunholm i vest og Straumsneset i øst. Fjorden her er opptil 

400 m dyp, med 40-50° bratte fjordsider. Berggrunnen består av metagabbro ved 

Raunholm og saussurittgabbro ved Straumsneset. Det er ikke observert spesielt uheldige 

geologisk forhold ved brofestene og det vurderes som gjennomførbart å etablere broen 

uten betydelige endringer i forhold til forelagte veilinjer.  

Krysningen over Søreidevågen mellom Tysnesøya og Reksteren er utredet ved en 

hengebro-løsning og lokalisert mellom Øklandsklubben i øst og Sætresjøen i vest. 

Fjorden her er opptil 210 m dyp, med opptil 50° bratte fjordsider. Berggrunnen består av 

båndet gneis og dioritt. Det er ikke observert problematiske geologisk forhold ved 

brofestene og det vurderes som gjennomførbart å etablere broen uten betydelige 

endringer i forhold til forelagte veilinjer.  

Krysningen av Bårdsundet mellom Tysnesøya og Reksteren er utredet ved en bjelkebro- 

eller skråstagbro-løsning. Sundet er opptil 30-35 m dypt med forholdsvis slake fjordsider. 

Berggrunnen på begge sider av sundet består av granittoide eller gabbrioide bergarter. 

Det er ikke observert problematiske geologisk forhold ved brofestene og det vurderes 

som gjennomførbart å etablere broen med brofester i området langs forelagte veilinjer. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

I forbindelse med prosjektet «Ferjefri E39» utarbeider Statens vegvesen 

kommunedelplan for strekningen mellom Ådlandskrysset på Stord via Tysnes og til 

Svegatjørn i Os (Figur 1). Det er utredet 4 alternative traseer benevnt B, D, E og F.  

Sweco har vært engasjert for å vurdere de geologisk forholdene omkring traseene. I 

foreliggende rapport er broer over Langenuen (mellom Stord og Tysnes), over 

Bårdsundet og Søreidevika (mellom Tysnesøya og Reksteren) vurdert.  

Fjordkrysningen over Bjørnafjorden, mellom Reksteren på Tysnes og Søre Øyane i Os er 

underlagt et eget prosjekt, «Fjordkryssingsprosjektet», og vil ikke bli omtalt i foreliggende 

rapport. Statens vegvesen utfører selv planarbeidet i veiprosjektet og utreder også de 

geotekniske problemstillingene. 

1.2 Grunnlag 

1.2.1 Befaringer 

Det er utført flere befaringer ved brofestene for å registrere de geologiske forholdene ved 

brofestene, blant annet 10. desember 2015. Hovedbefaringen ble utført av Albert Duah 

Mensah og Harald Sverre Arntsen den 17.-18. februar 2016.  

1.2.2 Kartgrunnlag 

Kartgrunnlaget i sjøen er for de fleste brofesteneopprinnelig basert på terrengmodeller 

etablert fra 5 m koter fra sjøkartverket. Ved ett punkt ved Grovaneset er batymetrien målt 

i forbindelse med en tidligere utredning av brokrysningen over Langenuen [2] og her 

foreligger terrengdata med 1x1m oppløsning [3].  

DOF Subsea har i mars/april 2016 foretatt detaljerte kartlegging av bunnforholdene ved 

brofestene i Langenuen og i Bårdsundet [3]. Det er benyttet en versjon av rapport, med 

tilhørende data, datert 29.04.2016. Denne versjonen av rapporten er betegnet «Issued for 

client review». Bunnkotekartleggingen er utført med bruk av multistråleekkolodd (MBE) 

fra fartøy. I et område ved Tausatøket på Stord ble det i tillegg benyttet MBE fra ROV for 

å få et bedre overblikk av eventuelle overhengende partier. Dataene er rapportert som 

punktdata (xyz). I Bårdsundet er det i tillegg kartlagt utbredelse og mektigheter av 

løsmasser på sjøbunn ved penetrerende ekkolodd (SBP). Utbredelse og mekti 

For broen over Søreidevika har det kun vært tilgjengelig data med 5 m koter fra 

sjøkartverket.  

1.2.3 Tidligere arbeider 

Norconsult har i 2015 utført et skisseprosjekt for broene over Langenuen og Søreidevika 

[4], samt over Bårdsundet [5]. Disse arbeidene danner grunnlaget for dimensjonering og 

plassering av broene.  
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Vegdirektoratet har tidligere utført en geologisk vurdering av «Tysnesbroa» i forbindelse 

med tidligere utredninger av ny E39 [2]. Rapporten omtaler et broalternativ som krysser 

Langenuen mellom Jektevik på Stord og Hodnanes på Tysnes. På Stordsiden ligger 

brofeste ca. 500 m nord for brofeste i foreslått alternativ (F/D), mens det på Tysnes siden 

er tilsvarende ilandføring av broen.  



  

   

 
 

 

3(60) 
 

RAPPORT 

21.06.2016 

DOKUMENTNUMMER: 177222001-R03-A01 –  REV 1 

E39-STORD-OS - GEOLOGISK UTREDNING AV BROER I STORD OG TYSNES KOMMUNER 

 

 

 

Figur 1. Kart over de utredete alternativer fra Ådlandskrysset på Stord i sør til Svegatjørn i Os i 
nord. Kilde: SVV. 
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1.3 Broer og traseer 

Det er i forbindelse med planprogrammet valgt å gå videre med alternativene B, D, E og 

F over Stord og Tysnes (Figur 1). I foreliggende notat er det vurdert 

fundamenteringsforhold for hengebroene ved to lokaliteter over Langenuen (sør og nord), 

og over Søreidevika (Figur 2, Tabell 1). I tillegg er det vurdert et alternativ for krysning 

over Bårdsundet mellom Tysnesøya og Reksteren med bjelke eller skråstagbro.  

 
Figur 2. Oversiktskart over de vurderte broene mellom Stord, Tysnesøya og Reksteren. Oversikt 
over de ulike veialternativene er vist i Figur 1. 
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Tabell 1. Oversikt over undersøkte brolokaliteter. Spenn i henhold til skisseprosjekt [4] og [5]. 

Bro Fra Til Veilinje Type bro Spenn 

Langenuen 

Sør 

Tausatøket, 

Stord 

Grovaneset, 

Tysnes 

F, D Hengebro 1220 m 

Langenuen 

Nord 

Raunholm, 

Stord 

Straumsneset, 

Tysnes 

B, E Hengebro 1235 m 

Søreidvik-

broen 

Øklandsklubben, 

Tysnesøya 

Sætresjøen, 

Reksteren 

D, E Hengebro 1165 m 

Bårdsundet Bårdsundet sør, 

Tysnesøya 

Bårdsundet, 

nord 

B, F Bjelke/Skråstag-

bro 

100/240 m 

 

1.4 Vei- og brostandard 

Med utgangspunkt i trafikkmengde og vegens funksjon er det lagt til grunn 

dimensjoneringsklasse H8/H9 [6]. Fartsgrensa er 110 km/t, og minste 

horisontalkurveradius er 800m. Vegen skal bygges som firefelts vei med midtdeler. 

Kjørefeltene skal ha ei bredde på 3,5 m. Endelig valg av dimensjoneringsklasse (H8 eller 

H9) blir tatt i reguleringsplanfasen. 

Broene over Langenuen og Søreidevika utredes som hengebroer. Broene utredes med 4 

kjørebaner á 3,5 m og en veiskulder på 3 m (Figur 3). På ene siden er det skissert et felt 

for gang og sykkelvei med 3,5 m bredde. Det legges til grunn en brokasse med 

totalbredde på 34,3 m.  

 
Figur 3. Prisnippskisse over brokasse for hengebroene over Langenuen og Søreidevika. Kilde: [4]. 
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2 GENERELL OMRÅDEBESKRIVELSE 

Veiprosjektet E39- Stord-Os går gjennom øykommunene Stord og Tysnes til fastlandet 

ved Os kommune.  

2.1 Topografi, batymetri og naturforhold  

Veiprosjektet E39 Stord –Os går gjennom et kystlandskap med øyer og fjorder. Øyene 

består av mindre fjell (opptil 7-800 m o.h.), mindre åser, dype fjorder (opptil 200-600 m 

dype). Terrenget er i hovedsak skogkledt. 

2.2 Berggrunnsgeologi  

Berggrunnen på Stord og Tysnes er dominert av bergartsgruppene 

Sunnhordlandskomplekset (fjellområdene på Stord og det meste av Tysnes) og 

Hardangerfjordgruppen (flatere områder på Stord). Sunnhordalandsforkastningen utgjør 

grensen mellom disse enhetene i sørøst.  

Sunnhordalandskomplekset består hovedsakelig av kompetente, mer eller mindre 

metamorfiserte magmatiske bergarter inndelt er inndelt i tre undergrupper bestående av 

gabbroer og dioritter (enhet 1), granodioritter (enhet 2) og granodioritter og granitter 

(enhet 3). Med unntak av ett ligger alle de utredete brofestene på bergarter i 

Sunnhordalandskomplekset.  

Hardangergruppa består i hovedsak av metamorfiserte sedimentære bergarter. Disse er 

skifrige bergarter med lavere trykkfasthet. Av brofestene er det kun de sørvestlige 

brofeste for broen over Langenuen sør (Tausatøket) som lokalisert i denne typen bergart.  

Ved grensen mellom de to bergartskompleksene går Sunnhordalandsforkastningen. 

Dette er en gjennomgående struktur i området som stryker SV-NØ sør på Stord, som 

videre krysser over Langenuen og følger langs sørøst siden av Tysnes.  

2.3 Kvartærgeologi og løsmasser 

Planområdet for E39 Stord-Os ligger i et landskap med forholdsvis lite løsmasser. De 

løsmassene som er tilstede er konsentrert på sjø- og fjordbunn samt i forsenkninger på 

land. Fjordsidene er i hovedsak steile og fri for løsmasser. Løsmassene i fjordene er i stor 

grad konsentrert på bunnen hvor det kan utgjøre betydelige mektigheter. 
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3 LANGENUEN SØR 

Utredet alternativ for sørlig krysning av Langenuen er lokalisert fra Tausatøket, like sør 

for fergekaien på Jektevik, Stord, til Grovaneset like nord for fergekaien på Hodnanes ved 

sørligste punkt av Tysnesøya. Broen er i Norconsults skisseprosjektet oppgitt med ca. 

1220 m langt brospenn og vel 200 m høye brotårn [4]. Fjorden er opptil 340 m dyp 

sentralt i Langenuen ved brokrysningen. 

 
Figur 4. Skisse av hengebro over Langenuen, sørlig alternativ. Modifisert med vanndyp fra 
Norconsults skisseprosjekt [4]. Merk at bunnprofilet på Tausatøket (Stord til venstre) skjærer skrått 
på fallretningen av skråning, se Figur 7 for profil langs bratteste fall. 

 

3.1 Tausatøket, Stord 

Planlagt bro over Langenuen i sør kommer i land på Stord ved Tausatøket (Figur 5). Det 

er foreslått å plassere de to brotårnfundamentene på et nes delvis i vannkanten og delvis 

på en mindre høyde (Figur 6). 

 

Figur 5. Lengdesnitt over brofeste ved Tausatøket på Stord for Langenuen broen, alternativ sør.  
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Figur 6: Detaljkart over brofundamenteringsområdet ved Tausatøket. Fundamentplasseringer fra 
Norconsults skisseprosjekt er merket med firkanter [4].  

 

3.1.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Brofestet er tenkt plassert på et lite nes sør for Jektevik fergekai kalt Tausatørket (Figur 

6). Neset utgjøres av en mindre høyde (ca. 12 m o.h.), avgrenset av en nordvendt bukt i 

nord. Bukten forsetter som en NV-SØ-lig strykende forsenkning på innsiden av nestet.  

Under vann faller terrenget bratt ut mot fjorden med til om lag kote -310. Utenfor det 

søndre brotårnfundament faller bunnen steilt med gjennomsnittlig fall om lag 60º (Figur 

7). Profilet består av brattere partier (opptil 80°) avdelt av slakere «hyller» (20-30°). Det 

understrekes at dette er basert på midlertidige data. Om lag 150 m sør for fundamentet er 

gjennomsnittlig fall på om lag 70°, mens det 100 m mot nord for søndre fundament er det 

gjennomsnittlig fall på 60° fra kote -30 og nedover. Nærmest land er fallet gjennomsnittlig 

16°. 

70 

Koven 
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I forlengelsen av neset mot nord er det en markert rygg på havbunnen mellom kote -20 

og omtrentlig kote -50. Det er ved batymetrien for tidligere utredet brofeste (ca. 550 m 

mot nord) identifisert et overhengende parti om lag på kote -150 m (Iversen, 2001). 

Kartdata fra DOF Subsea [3] avslører ikke tilsvarende overheng i skåningen ved 

Tausatøket. 

I dataene fra DOF Subsea [3] observeres det ingen tydelige spor etter tidligere 

utglidninger eller skred på fjordbunnen under den steile fjordsiden (innfelt skjermdump 

Figur 7). 

 

 
Figur 7: Terrengprofil ved det sørlige brotårnfundament ved Tausatøket (profil S5 - Figur 6). Basert 
på data fra DOF Subsea. Teoretiske glideflater er skissert inn i berget fra markerte flater i profilet. 
Et skjermdump fra målingene med multistråleekkolodd er vist i høyre hjørnet, der området er sett 
fra NØ. 

 

Berggrunn 

Bergmassen ved Tausatøket er en del av en enhet kartlagt av NGU til «Grønnskifer og 

grønnstein, grønn fyllitt og sandstein, stedvis lag av rødbåndet radiolariekiselstein» [6]. 

Den såkalte «Sunnhordalandsforkastningen» er lokalisert like nord (ca. 3-400 m) for 

Tausatøket (Figur 8). Denne stryker SV-NØ i området og danner overgangen til de 

Terrengprofil - Tausatøket - S5
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overliggende metavulkanske bergartene i Sunnhordalandskomplekset. Fjorden 

«Langenuen» følger i denne delen en NNV-SSØ strykende forkastning.  

 
Figur 8. Geologisk kart over området omkring brofeste på Tausatøket. Veilinjene for alternativ B 
(grønn) og F (brun) er vist med heltrukken linje hvor veien går i dagen og stiplet for tunnel. 
Fundamentene for brotårn, nedføringspunkt for kabel og forankringskammer er indikert med 
oransje symbol. Rød linjer viser lineamenter i forbindelse med svakhetssoner på neset.  

 

Bergmassen ved Tausatøket er svært skifrig med oppsprekking langs foliasjonen. Det 

kan observeres noe forvitring i dagsonen. Det er generelt bart fjell i fundamentområdet 

men i søkk i terrenget er det lokalt ansamling av løsmasser. 

Ved fundamentet i sørøst er berggrunnen meget skifrig grønnstein (Figur 9).  

Finkornet granitt 

Grønnstein/-skifer 

Sunnhordalandsforkastningen 



  

   

 
 

 

11(60) 
 

RAPPORT 

21.06.2016 

DOKUMENTNUMMER: 177222001-R03-A01 –  REV 1 

E39-STORD-OS - GEOLOGISK UTREDNING AV BROER I STORD OG TYSNES KOMMUNER 

 

 

 

Figur 9: Bilde av det sørøstre brofundamentet ved Tausatøket. Berget er en svært skifrig 
grønnstein/grønnskifer. 

 

Ved det nordvestlige fundamentet består berggrunnen av grønnskifer med lag av kvarts 

langs foliasjonen. Berget er skifrig med tette og svært småfoldete/knudrete lag langs 

foliasjon (Figur 10). Bergmassen her er relativ fastere enn den ved det sørlige 

fundamentet (Figur 9). 
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Figur 10: Tausatøket, fundamentområdet i nordvest. 

Svakhetssoner 

Det er to svakhetssoner i vest og sørvest som møtes bak neset, strykende henholdsvis 

N/NNV-S/SSØ og NV-SØ.  

Sonen som stryker N/NNV-S/SSØ danner en ca. 30 m brei og nordvendt bukt. Denne 

avgrenser den nordlige delen av haugen på Tausatøket i vest. En forsenkingen på 

sjøbunnen mot nord indikerer sonen fortsettelse under vann. Sprekker i forbindelser med 

sonen har en fjordparallell orientering og faller steilt til sub-vertikalt ut mot fjorden (øst).  

Den NV-SØ-strykende sonen utgjør på overflaten en 10-12 m bred sone med organiske 

løsmasser i overflaten. Berget er stedvis eksponert og det observeres tett oppsprukket 

skifer med sprekkeavstand 1-2 cm. Det er skifrig fjell i hele sonen og en åpen sprekk helt 

inntil berget på sydsiden. 

Oppsprekking 

Berget ved Tausatøket er generelt sterkt foliert. Foliasjonene er foldet/bølget med et strøk 

og fall omkring 220-240° og fall 35-70° (fall mot NV) (Tabell 2). Foliasjonsprekkene er 

åpne i dagen på grunn av forvitring (Figur 9).  
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Et annet sprekkesystem (Sprekkesett II, Tabell 2) har varierende fall (60-90°) over 

vertikalen og stryker med retning140-320. Sprekkene karakteriseres som diskontinuerlig, 

ru og bølgete, og sprekkeavstanden er 0,3-1 m. Sprekkene går parallelt med 

svakhetssonen som stryker NV-SØ, og er parallell med forkastingen i Langenuen.  

Et annet sprekkesett har strøk 60 og fall 20-30. Disse sprekkene oppstår lokalt i 

soner/partier, sprekkeavstand er ca. 20-30 cm. Sprekkene karakteriseres som ru og 

diskontinuerlig.  

I tillegg til de tre sprekkesettene observeres det en del sprekker i bergveggen like syd for 

svakhetssonen i sørvest. Sprekkene karakteriseres som ru og diskontinuerlig. Sprekkene 

har strøk 360° og fall 50° (mot øst). 

Tabell 2. Sprekker observert ved Tausatøket. 

Sprekkesett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

I 
220-240°/35-70˚ 

 

Sprekker langs foliasjonen med fall om lag 35-70° 

mot nordvest. Sprekkene er foldet/bølget, ru og 

diskontinuerlige. 

II 

140°/60-85° 

 

310-330/70-90˚ 

Sprekkene faller bratt mot sørvest, dvs. mot 

Langenuen. Sprekkene er diskontinuerlige, ru og 

bølgete. Sprekkeavstanden er 0,3-1 m 

Samme sprekkesett som nevnt oppe men med fall 

på motsatt side, dvs. nordøst.  

III 60°/20-30° Lokale sprekker med sprekkeavstand 0,2-0,3 m. 

Sprekkene er ru og diskontinuerlige 
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Figur 11: Steile sprekker med 70-90 grader mot øst/sjøen (sprekkesett II, Tabell 2). 

 

3.1.2 Vurderinger av regionalstabilitet  

Svakhetssonene som avgrenser neset hvor fundamentene er foreslått plassert, utgjør 

potensielle utglidningsflater. Observerte flater/lineament faller steilt til vertikalt (60-90°) 

langs disse sonene. Dette vi i utgangspunktet ikke gi utgående sprekker i fjordsiden som 

faller gjennomsnittlig 60° (Figur 7).  

Utflatingene i bunnprofilet er muligens dannet langs svakheter i berggrunnen og kan 

opptre som potensielle utglidingsflater. I det forliggende kartmaterialet fremstår disse med 

fall på 26-32° (Figur 7). Dette er betydelig slakere enn friksjonsvinkelen i berg og det 

vurderes at dette er for slakt til å utgjøre en fare for utgliding. Mangelen på tydelige spor 

etter tidligere utrasinger på sjøbunnen (innsatt skjermdump i Figur 7), tilsier at det her 

ikke har vært større utglidinger eller ras etter siste istid (siste 11 500 år). 

En tilsvarende utflating i profilet utenfor fergekaien faller om lag 37°. En eventuell 

glideflate herfra skjærer opp i dagen omtrent ved sjøkanten og vil ikke avskjære terrenget 

på land.  

Overhenget ved ca. kote -150, identifisert ved det tidligere utredete brofeste [2], synes å 

ikke fortsette mot sør, men dette kan ikke utelukkes før mer detaljert batymetri foreligger. 
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I tidligere utredninger ble overhenget vurdert å ikke være problematisk for 

regionalstabiliteten av området nord for ferjekaien [2].  

3.1.3 Vurdering av lokalstabilitet ved foreslått plassering  

Sørlig fundament 

På grunn av tett oppsprekking vurderes bergmassen å ha lav bæreevne. Sprekkene som 

faller 60-85˚ mot øst i fundamentområdet i sør kan lokalt by på stabilitetsproblemer. Dette 

vil imidlertid påvirke enkelte partier og blokker langs sjøkanten og overflateblokker og 

partier i terreng under sjø. Selve foliasjonssprekkene ved den sørlige fundamentet har 

også gunstig moderat fall i retning mot land. Åpne sprekker i dagsonen tettes trolig 

forholdsvis raskt i dypet. 

Nordlig fundament 

Bergmassen i nord har også lav bæreevne men er observert til å være fastere enn den 

ved fundamentområdet for sørlige brotårn. Sprekkesettet 140/85˚ har gunstig fall mot land 

og inn i bergmassen. Sprekkesettene 310/70-90˚ og 240/60-70˚ har ugunstig fall retning 

mot sjøen. Disse kan påvirke lokal stabilitet av partier og blokker ved sjøkanten som 

utglidning av blokker og bergflak. 

3.1.4 Kabelnedføringer og forankringskammer 

Kabelnedføring og forankringskammer ved Tausatøket vil komme i tilsvarende bergart 

som ved brofestene (Figur 8). Berget er i hovedsak eksponert eller med et tynt 

løsmasse/vegetasjonsdekke over. Det er enkelte lineasjoner i området som stryker VNV-

ØSØ og N-S. Forankringsområdet må kartlegges i detalj for å finne optimal plassering i 

kombinasjon med plasseringen av brotårn. Punktene er ikke befart i detalj, men det 

vurderes som at forankringen lar seg gjøre uten spesielle utfordringer.  

3.1.5 Videre anbefalinger 

Foreliggende vurderinger er utført på kartgrunnlag fra DOF Subsea. Det bør også gjøres 

en detaljert vurdering av videofilm fra ROV utført i forbindelse med multistråle-

kartleggingen, for å avdekke eventuelle overheng og uheldige strukturer.  

Videre er det behov for kjerneboring og seismikk for å avdekke egenskaper med berget, 

samt en detaljert geologisk kartlegging for å finne optimal plassering av fundamentene for 

brotårn, kablenedføring og forankringskammer. Deler av fundamentflaten har svært tett 

oppsprekking og har følgelig lav bæreevne. Det antas behov for omfattende injeksjon for 

å øke fjellets bæreevne.  

3.1.6 Alternative plasseringer  

Om det avsløres stabilitetsproblemer med foreslått plassering i de videre undersøkelsen 

kan det være nødvendig å flytte fundamentene. Det vurderes at 3 ulike alternativer for 

flytting (Figur 12). 
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Figur 12. Kart over alternative plasseringer for brofeste ved Tausatøket. 

Mot land i samme veilinje: 

Ved å flytte fundamentene mot SV i veilinjen ca. 40-50 m for å komme klar og bak de to 

markerte svakhetssonene. Det sørøstre brofundament vil fremdeles ligge tett opp til den 

steile skråningene mot øst og det vil være behov for omfattende grunnundersøkelser 

(kjerneboringer og seismikk) og beregninger for å avklare denne plasseringen, med tanke 

på utglidningsflater i dypet. Brospennet ved dette alternativet vil være om lag 1270 m. 

Sør for biloppstillingsplass/fergekai (mot VNV): 

Ved alternativet med flytting mot VNV (vest for bukten «Koven») vil fundamentene ligger i 

større avstand fra den steile fjordskråningen og det vil i mindre grad være mulig å ha 

utgående sprekkeplan i sjøen. Dette innebærer også en forskyvningen av veilinjen mot 

nordvest, som igjen medfører at Agdesteintunnelen i større grad vil være i kontakt med 

den regionale forkastningssonen «Sunnhordalandsforkastningen». Dette vil også være 

tilfelle for kabelnedføring og forankringskammer for broen. Det bør derfor gjennomføres 

en detaljert kartlegging av bergforholdene ved kabelforankringen og for den første delen 

av tunneltraseen som potensielt kan være i kontakt med forkastningen. Brospennet ved 

dette alternativet vil være om lag 1270 m.  
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«Halvøyen» nord for fergekaien (mot NNV): 

Er omtalt i eget underkapittel (kap. 3.2). 

3.2 «Halvøyen» nord for fergekaien (mot NNV) 

En alternativ plassering nord for dagens fergekai på Jektevik er foreslått av SVV i 

sluttfasen av arbeidet med den geologiske rapporten. Denne lokaliseringen vil gi en bro 

med spenn på om lag 1205 m, og omtales kort under. Det er utført en befaring for å 

kartlegge de geologiske forholdene i området.  

 

Figur 13. Oversiktsfoto med halvøya nord for eksisterende fergekai (sentralt på bildet). Grovaneset, 
hvor broen planlegges ilandført på Tysnes, ses i bakgrunnen rett over halvøya. 

3.2.1 Beskrivelse 

Halvøya består av en bergskråningen ned mot sjøen med en rygg orientert N-S ved 

toppen av skrenten. På innsiden av denne ryggen er overflaten planert/utfylt og utgjøres i 

dag av en rasteplass i forbindelse med nedkjøringen til Jektevik fergekai. Et mindre skar i 

sjøsiden utgjør en svakhetssone som krysser over halvøyen.  

Halvøyen ved rasteplassen består ifølge kartlegging av NGU [6] delvis av 

grønnskifer/grønnstein og delvis av metaryolitt (Figur 8). Observasjoner i felt tilsier at 

halvøyen består hovedsakelig av metaryolitt, og at grensen til grønnskiferen trolig er 

lokalisert i bukten sør for halvøyen. Det observeres enkelte linser med grønnskifer langs 

sjøkanten i nordlige del av halvøya.  
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Figur 14. Observasjonskart over halvøya nord for Jektevik kai, med sprekkeorienteringer, 
lineasjoner (forkastningssoner/svakhetssoner/slepper/sprekkesoner), fylling og punkter med 
eksponert berg (+). Mulig veilinje er indikert med oransje linje. 

 

Metaryolitten er moderat oppsprukket og domineres av et steilt sprekkesett med fall mot 

ØNØ (mot sjøen) i tillegg til andre mer sporadiske sprekkeretninger (Figur 14). I linsene 

med grønnskifer er det en utpreget foliasjon som faller steilt mot NV. Det er enkelte 

mindre sprekkesoner langs dette sprekkesettet i sørlig del av halvøya. En markert 

svakhetssone stryker VSV-ØNØ omtrent i midt på halvøya. Ytterst langs sjøen er det 

synlig berg, men på innsiden av dette ligger en betydelig fylling hvor det er opparbeidet 

gressplen i forbindelse med en rasteplass (Figur 13).  

«Sunnhordalandsforkastningen» kommer ned i området, trolig går denne i sjøen like sør 

for det aktuelle neset (tykk stiplet rød strek i Figur 14). 

Dybdeprofilet fra halvøya går steilt ned til kote -20 hvor det flater ut. Om lag 100 m fra 

land faller bunnen med gjennomsnittlig fall på om lag 45° ned til kote -250, med lokalt 

steile partier på ca. 15 m fra kote -160 og på 50 m fra kote -200. Bratteste, potensielle 

kritiske bruddflate fra brofeste til underkant av brattskrenten ved kote -250, er på mindre 

enn 40°. Halvøya ligger tilbaketrukket i forhold til den generelle brattkantene ned mot 

fjordbunnen (Figur 17).  

I området for planlagt kabelnedføring, forankringskammer og tunnelpåhugg er det bratt 

terreng (Figur 15). Markerte og steile/vertikale bergskrenter ved mellom kote 60-80 og 

Fylling 
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100-120 er avløst med et slakere parti mellom. Oppunder øverste skrent ligger det 

skredmateriale i en vifteform, mens det på det slakere partiet ligger spredte ansamlinger 

av blokk. Hovedsakelig med blokkstørrelser opptil 2-3 m3 (Figur 16), største blokk er 

estimert til 25 m3. Høyere opp i terrenget er det steile/vertikale skrenter avbrutt av slakere 

områder med urmasser (Figur 15).  

 

Figur 15. Helningskart over fundamenteringsområder ved Jektevik for alternativet med brofeste på 
halvøya nord for eksisterende fergekai. 

 

3.2.2 Vurdering og anbefalinger  

Regionalstabilitet 

Den regionale stabiliteten av halvøya antas å være god basert på den tilbaketrukkede 

lokalisering i forhold til de steile sidene i fjorden (Figur 17). Det er ingen spor etter større 

utrasinger på bunnen utenfor området og det vurderes at området er regionalt innspent.  

Lokalstabilitet 

Lokalstabiliteten er avhengig av endelig plassering av de to fundamentene for brotårnet. 

Retningen på broen kommer inn på skrå og det nordlige fundament vil ligge lengre inn på 

land i forhold til det sørlige. Delvis er det løsmasser/fylling og det må gjennomføres 

grunnundersøkelser (seismikk og fjellkontrollboringer og kjerneboringer) her for å 

avdekke detaljer om bergforholdene. Det må påses det sørlige fundament plasseres på 

berg som ikke har utgående sprekker under sjøen. Det er trolig nødvendig med en 

bunnkartlegging/dykkerinspeksjon av berget nærmest land. Det kan være nødvendig å 
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flytte fundamentet noe mot land dersom det viser seg å være lokalt ustabile bergpartier 

langs sjøkanten i sør.  

Skredsituasjon ved kabelnedføring/tunnelportal 

Forankringspunktene for brokablene og tunnelpåhugget ligger i en potensielt skredutsatt 

område. Urmasser og steinblokker i terrenget viser at det har vært steinsprangsaktivitet i 

skråningen og det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere skredfaren. Den største 

blokken i område (25 m3), er pga. av litologi (trolig metaryolitt) og grad av runding, 

muligens en moreneblokk. Berggrunnen ved funnplassen og i skråningen over, er klarlagt 

som finkornet granitt av NGU [7]. Dette kan ikke bekreftes med sikkerhet før det er utført 

nøye kartlegging i skrentene over funnstedet og det må tas høyde for å sikre for blokker 

av denne størrelsen.  

Potensielt kan det også gå snøskred i skråningen, men dette vurderes som mindre 

aktuelt på grunn av oppstykket topografi (uten jevne akkumulasjonsområder) og skog i 

potensielle løsneområder.  

 

 

Figur 16. Foto av utflatingen ved broforankrings- og tunnelpåhuggsområde i skråningen ved 
Jektevik. 
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Figur 17. Utsnitt av en 3D modell av terrenget over og under sjø ved Jektevik. På modellen er det 
fundamenteringsområdet for brotårnene på Tausatøket (rød pil til venstre) og på halvøya nord for 
fergekaien indikert med blå pil. Området for kabelnedføring og alternativt tunnelpåhugg er indikert i 
skråningen over halvøya, også det med blå pil.  

 

Det må tas høyde for omfattende skredsikringstiltak i forbindelse med kabelnedføring og 

tunnelpåhugg. Ved å senke veilinjen ned slik at veien kommer i tunnel i den nedre 

brattskrenten (kote 60-80) vil en kunne benytte utflatingen over denne til å etablerer en 

høy skredvoll som beskytter brokonstruksjoner og tunnelåpning. Ved behov, kan det 

etableres fanggjerde på toppen av fangvollen for å øke høyden på sikringen. Dette 

sammen med eventuelle tiltak høyere opp i skråningen (bolter, fanggjerder ledevoller) 

samt solid tunnelportal, vurderes å kunne gi tilstrekkelig sikkerhet mot skred. Siden 

angrepspunktet går om lag vinkelrett inn i skråningen utgjør partiet som skal sikres 

begrenset utstrekning lateralt. Eventuelt behov for sikring mot snøskred kan utføres med 

snøforankrings-installasjoner i stål montert i løsneområdene. 

Ved videre prosjektering av skredsikringstiltakene anbefales det en nøyaktig kartlegging 

av løsneområder og skredavsetnigner i skråningen ved befaring til forts og ved 

helikopter/drone i terrenget samt studier av terrengmodeller etablert ved lidar-data. 



   

 
 

 

 

22(60) 
 
RAPPORT 

21.06.2016 

DOKUMENTNUMMER: 177222001-R03-A01 –  REV 1 

E39-STORD-OS - GEOLOGISK UTREDNING AV BROER I 

STORD OG TYSNES KOMMUNER 

 

 

Sammen med skredmodelleringer (steinsprang og eventuelt snøskred) vil dette danne 

grunnlaget for prosjekteringen av tilstrekkelig skredsikring.  

Anbefalinger til linjeføring 

For å best mulig kunne sikre kabelnedføring og tunnelpåhugg mot skred anbefales det at 

veilinjen senkes og flyttes noe mot nord slik at den best mulig treffer brattskrenten ved 

kote 60-80. Det vil da frigjøre plass ved det slakere terrengpartiet over skrenten for 

etablering av skredsikringstiltak.  

3.2.3 Konsekvenser for tunnelene ved brofestene  

Agdesteintunnelen 

Dette alternativet fører til at Agdesteintunnelen på Stord må forlenges om lag 5-600 m, 

samtidig som den regionale forkastningene «Sunnhordalandsforkastningene» må krysses 

i tunnelen. Forkastningen faller steilt mot nordvest. Det må forventes skifrige soner, 

oppknust berg og eventuelt leire/kloritt i forbindelse med forkastningen [8], men 

krysningen blir i gunstig vinkel, om lag vinkelrett på. Det vurderes som gjennomførbart, 

men det er behov for detaljerte undersøkelser av forkastningen med feltkartlegging samt 

refraksjonsseismikk og eventuelt kjerneboring av krysningsområde. 

Skardkult-/Skorsåtatunnelen 

På østsiden av Langenuen vil veilinjen ha en mer østlig retning og det blir nødvendig å 

legge veien i tunnel fra broen og under både Skardkulten og Skorsåta. I forhold til 

veilinjen F vil da dette partiet reduseres fra to til en tunnel, og den totale tunnellengden 

øker med om lag 5-600 m. Denne enderingen vurderes gjennomførbar og mer gunstig 

enn veilinje F fordi man unngår et potensielt skredutsatt parti mellom de to tunnelen.    

  

3.3 Grovaneset, Tysnes 

Planlagt bro over Langenuen i sør kommer i land på Tysnes ved Grovaneset (Figur 18). 

Det er foreslått å plassere de to brofundamentene på sidene av en liten høyde på 

Grovaneset (Figur 19). 
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Figur 18. Lengdesnitt over brofeste ved Grovaneset på Tysnes for Langenuen broen, alternativ sør. 
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Figur 19. Detaljkart over brofundamenteringsområdet ved Grovaneset. Fundamentplasseringer er 
merket med blått (brotårnfundament, kabelnedføringer og forankringskammer). 

3.3.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Haugen på Grovaneset ligger på toppen på kote 23. Bak bergknausen er det et flatere 

sletteparti med løsmasser. To markerte forsenkingene stryker VNV-ØSØ og NNØ-SSV 

og avgrenser haugen mot NØ til SØ (Figur 20).  

Haugen på Grovaneset er avgrenset mot fjorden i SV og NV. Utenfor neset i sørvest er 

det en mindre rygg parallelt med strandlinjen på kote -10 (Figur 21). Under dette faller 

profilet under vann først moderat ned til kote -80 og senere steilt til utflatingen ved 

fjordbunnen starter ved kote -270. Gjennomsnittlig fall fra fundament til utflating er 63°. 

Mot nordvest faller terrenget tilsvarende (Figur 22). 
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Figur 20. Helningskart over fundamentområdet ved Grovaneset (mørkere farge angir brattere 
terreng). Dybdeprofil (svarte linjer), plassering for fundament/kabelnedføringer/forankringskammer 
er markert øverst til høyre (blått) og eksisterende Fv. 49 (grått). 
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Figur 21. Dybdeprofil langs veilinjen ved Grovaneset (Profil S4 - Figur 20). Blå pil markerer 
fundament plassering i profilet.  

 

Figur 22. Dybdeprofil fra det nordvestre fundament ved Grovaneset og mot VNV (Profil S2 - Figur 
20). Blå pil markerer plassering av det nordvestre fundament.  
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Berggrunn 

Bergarten her er ifølge NGUs kart en finkornet granitt. Bergmassen er observert til å være 

godt fast berg med ca. 7 sprekker per m3. 

Svakhetssoner 

Det er to markerte forsenkninger i bakkant av haugen på Grovaneset (Figur 20).  

Den mest markerte ligger på sørøstsiden av haugen og stryker NØ-SV. Denne består av 

en steil-vertikal bergskrent på SØ-siden av forsenkningen. Selve forsenkningen er 15-20 

m brei nederst mot sjøen. Mot NØ blir forsenkningene gradvis mindre markert og blir 

dekket av løsmasser, men fremstår igjen som markert i terrenget bak Fv49. Sonen er ikke 

veldig utpreget i de batymetriske data, men et mindre skar er synlig mellom bunnkote 20-

45 m, kan være forlengelsen. Sonen er vertikal. Den sørøstlige brotårnfundament er 

foreslått plassert delvis inne i denne sonen. 

En svakhetssone nord for haugen er markert med ca. 10 m brei VNV-ØSØ strykende 

forsenkning som gradvis forsvinner inn mot øst. Forsenkningen forsetter under vann og 

dreier her noe i nordlig retning. Svakhetssonen heller steilt til sub-vertikalt mot nord. 

De to sonene vil møttes potensiell i bakkant av haugen, men det er usikkert om den VNV-

ØSØ-strykende sonen er utviklet langt nok mot Ø til at sonene avskjærer hverandre.  

Fundamentområdet for brotårn i sørøst 

Foliasjonen i berget har strøk 90-110 og fall ca. 80˚. Det er også et annet sprekk med 

strøk 100 og fall 70 ut mot sjøen. Sprekkene karakteriseres som plan og bølgete. Et 

tredje sprekkesett har strøk 285 og slakk fall 30, karakteriseres som svært ru.  

Det er forholdsvis mer oppsprukket berg i forhold til området rundt den nordlige 

fundamentet.  

Fundamentområdet for brotårn i nordvest 

Fundamentområdet i nord har godt massivt berg. Foliasjonen er en del foldet og har strøk 

stryker 300°-100° med fall på +/- 10°over vertikalen. Det er også et sprekkesett 130-140/ 

/75-85˚, dvs. ut mot sjøen. Sprekkene har senteravstand 0,5-1m. Et annet sprekkesett 

har strøk/fall 060/60-70° og kan observeres spesielt langs sjøkanten. Sprekkene har 

senteravstand 5-50cm og faller stabiliserende inn i terrenget.  

Tabell 3: Sammenstilling av sprekker observert ved Grovaneset 

Sprekksett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 90-110°/80° 

300°/80° 

Foliasjon – Foldet, ru og bølgete 

2 285°/30° Svært ru 

3 060°/60-70° Ru og bølgete, gjennomgående sprekker 
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3.3.2 Vurdering av regionalstabilitet  

Svakhetssonene i bakkant av haugen er vertikale og eller steilt/subvertikale fallende inn i 

bergmassen og vurderes å ikke være problematiske for stabiliteten av ved 

fundamentområdet for brotårnet.  

Basert på tilgengelige dybdeprofil faller «kritisk vinkel» fra brofundament til utflating ved 

sjøbunnen på ca. 64° i begge retninger (Figur 21 og Figur 22). De observerte 

sprekkesettene med ugunstig fall mot sjøen har bratte vinkler ca. 70-85˚ utover sjøen. Vi 

vurderer at sprekkene har for bratte helninger til å kunne skjære ut i terreng under vann 

dersom de danner en utglidningsplan. Et potensielt utglidningsplan på 70-85° vil skjære 

ned i dypet slik at utglidning unngås. 

Regionalstabilitetene ved brofeste på Grovaneset ble i tidligere undersøkelse [2] ikke 

vurdert problematisk.  

3.3.3 Vurdering av lokalstabilitet 

 
Sprekkesettene med steilt fall 70-80˚ mot sør kan lokalt avgrense blokker og partier langs 
sjøkanten men vil ikke utgjør fare for selve fundamentet. 
 
For nordlig fundament kan de sprekkene med steilt fall 75-85˚SV avgrense blokker og 
partier langs sjøkanten men vil ikke utgjør fare for selve fundamentet. 

 

3.3.4 Kabelnedføring og forankringskammer  

Områdene for kabelnedføringer og forankringskammer kommer inn i terrenget over 

eksisterende Fv. 49. Området består hovedsakelig eksponert berg eller berg med et tynt 

løsmassedekke. Forlengelsen av den SV-NØ-lige svakhetssonen på Grovaneset forsetter 

opp og mellom foreslått plassering av de to kabelfestene. I svakhetssonen stikker det opp 

berg flere steder. Det vurderes som uproblematisk å etablere forankringene i dette 

området.  

3.3.5 Videre anbefalinger 

I de videre arbeider med fundamentområdene bør det utføres både seismikk og 

kjerneboring for å avdekke om sprekkene med fall utover sjøen endres nedover og 

eventuelt har utgående glideplan i sjøen.  

Den SV-NØ-strykende svakhetssonen ved det sørøstlige fundamentet må undersøkes 

spesielt for å avdekke bergartsfasthet dersom den sørlige fundamentet havner i den. Det 

kan i tillegg være behov for omfattende injeksjon for å øke bæreevnen i svakhetssonen.  

Området for kabelfundamentering består delvis av løsmasser og her må det utføres 

grunnundersøkelser for å kartlegge bergoverflaten og løsmassemektighet. Det er aktuelt 

å både benytte grunnboringer (om mulig pga fremkommelighet) og seismikk, og det må 

vurderes om det er behov for kjerneboringer. 
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4 LANGENUEN NORD 

Utredet alternativ for nordlig krysning av Langenuen er lokalisert fra Raunholm på Stord, 

til Straumsneset ved Nese på Tysnes. Broen er i Norconsults skisseprosjektet oppgitt 

med en ca. 1235 m langt brospenn og vel 200 m høye brotårn [4]. Fjorden er nær 400 m 

dyp sentralt i Langenuen ved brokrysningen. 

 
Figur 23. Skisse av hengebro over Langenuen, nordlig alternativ. Raunholm er til venstre på 
figuren. Modifisert, med dybdeprofil i sjøen, etter Norconsults skisseprosjekt [4]. 

 

4.1 Raunholm, Stord 

Planlagt bro over Langenuen i nord (Figur 23) kommer i land på Stord ved Raunholm 

(Figur 24). Det er foreslått å plassere de to brofundamentene i helt ned til vannkanten, 

mens kabelnedføring og forankringskammer ligger i bergskråningene over eksisterende 

E39 (Figur 25). 
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Figur 24. Lengdesnitt over ilandføringsområdet ved Raunholm. 
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Figur 25. Detaljkart over fundamenteringsområdet ved Raunholm. Fundamenteringspunkter for 
broen i henhold til skisseprosjektet [4] er indikert i blått, svakhetssoner i rødt. 

4.1.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Brotårnfundamentet er tenkt plassert på land ved en mindre holme ved Raunholm, se 

Figur 25. Området for fundamenteringen er preget av kupert terreng med hovedsakelig 

eksponert berg. 

Basert på tilgjengelige dybdedata faller bunnprofilet brattest utenfor brofundamentet i SØ 

(Figur 26). Profilet har en konveks form i øvre del og blir gradvis brattere ned til om lag 

kote -160 hvor gradienten avtar noe før den igjen blir brattere. Bratteste parti er mellom 

kote -200 og -260 hvor det er en gradient på opptil 80°. Fjordbunnen flater ut ved kote -

370.  

Bratteste teoretiske utglidningsplan fra brofeste er om lag 50° og skjærer ut sjøen ved om 

lag kote -260.  
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Figur 26. Dybdeprofil ved Raunholm. Lokalisering av profilet er indikert i kartet øverst til høyre 
(svart strek). Kartet innsatt i øverst til høyre er et helningskart, der mørkere farge angir brattere fall 
basert på data fra DOF Subsea [3]. På kartet er eksisterende E39 er angitt med grå strek. Mens 
brofundament, kabelnedføringer og -kammer er markert i blått.  

 

Berggrunn 

Bergarten er ifølge NGUs kart en metagabbro, stedvis olivinførende, middels- til finkornet, 

oppbygd av ganger, stedvis gabbronoritt, dioritt, kvartsmonzodioritt, tonalitt, granitt og 

syenitt. Bergarten er observert å være fast og massivt med moderat oppsprekking. 

Lineasjoner/svakhetssoner 

I bakkant av ilandføringsområdet ved Raunholm går det en markert fjordparallell lineasjon 

som stryker NNV-SSØ. Sonen er ikke veldig utpreget i bakkant av 

fundamenteringssområdet men er ved to halvøyer i nordvest mer markert og danner 20-

25 m brede forsenkinger.  
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Det er i tillegg mindre kortere forsenkinger fra strandkanten og opp til om lag kote 20, 

både mellom og like sør for de to foreslåtte brotårnfundamentene. Disse lineasjonene 

danner forsenkinger i terrenget på 10-20 m.  

Sprekker 

Det er forholdvis mange sprekke-retninger i området ved Raunholm. De mest 

fremtredende er listet i Tabell 4. I tillegg er det flere subvertikale/vertikal sprekker. De 

fleste sprekkene har gunstig fall inn mot land. 

Tabell 4. Sprekkeorienteringer ved brofestene ved Raunholm. 

Sprekksett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 120-140°/50-60° Ru og bølgete 

2 200-220°/45-60° Ru og storbølgete overflate 

3 080°/60°  

4 320°/15-30° Ru og plane  

 

4.1.2 Vurdering av regionalstabilitet  

Både sprekkesettene som faller mot sørvest og nordvest vil låse seg inn i bergmassen og 

representerer ikke fare for brotårnfundamentet. De sprekkesettene med fall mot sjøen 

(dvs. mot Ø eller NV) er alle brattere enn fjordprofilet og vil være understøttet av berg i 

dypet.  

Ut fra geologiske vurdering av tilgjengelige data representerer området ved Raunholm 

ingen spesielle utfordringer for etablering av brotårnfundamentet.  

4.1.3 Vurdering av lokalstabilitet 

Sprekkene som faller mot NØ og SØ kan lokalt by på stabilitetsproblemer. Dette vil 

imidlertid påvirke enkelte partier og blokker langs sjøkanten og overflateblokker og partier 

i terreng under sjø. Det kan være behov for å stabilisere berget ved injeksjon for å øke 

trykkfastheten i fundamentsområdet. 

4.1.4 Kabelnedføring og forankringskammer 

Områdene for kabelnedføringer og forankringskammer kommer inn i terrenget over 

eksisterende E39 ved Raunholm. Området består hovedsakelig eksponert berg eller berg 

med et tynt løsmassedekke. Det vurderes som uproblematisk å etablere forankringene i 

dette området. Det vil være behov for noe skredsikring av forankringsområdet.  

4.1.5 Videre anbefalinger 

Det anbefales at det foretas seismikk ved fundamentområdet på land (svakhetssonen) og 

utover sjø helt ned til sjøbunnen flater ut. Vi anbefaler dessuten kjerneboring med 

orienterte kjerner for å avdekke potensielle utglidningsplan. 
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Området for kabelfundamentering består delvis av løsmasser og her må det utføres 

detaljkartlegging for å kartlegge bergoverflaten og løsmassemektighet. Det er trolig ikke 

mulig å gjennomføre grunnboringer og seismikk i området, men det må vurderes om det 

er behov for kjerneboringer. 

 

4.2 Straumneset, Tysnes 

Planlagt bro over Langenuen i nord (Figur 23) kommer i land på Tysnes ved 

Straumsneset (Figur 27). Det er foreslått å plassere de to brotårnfundamentene på et nes 

delvis i vannkanten og delvis på en mindre høyde (Figur 27). 

 

Figur 27. Lengdesnitt over ilandføringsområdet for bro Langenuen, nord ved Straumsneset på 
Tysnes. 
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Figur 28. Detaljkart over fundamenteringsområdet for broen ved Straumsneset, Tysnes. 
Fundamenteringspunkter for broen i henhold til skisseprosjektet [4] er indikert i blått, svakhetssoner 
i rødt. 

 

4.2.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Fundamentet er tenkt plassert på en bergskråning ved sjøkanten, se Figur 28. Terrenget 

stiger moderat fra sjøen med en gradvis avtagende gradient opp på land. 

Skråningen under sjøen faller jevnt med ca. 40° til kote -235 (Figur 29). Videre nedover er 

et brattere parti på opptil 70° ned til kote -340. Fjordbunnen flater ut på kote -380. Rett 

sør for det sørøstlige brotårnfundamentet er det mindre brattskrenter i profilet, men 

hovedtrekkene er også her, at det generelt er moderat fall på skråningene til ca. kote -

240. Det er ikke observert potensielle overhengende partier i fjordbunnen under 

fundamenteringsområdet [3]. 
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Figur 29. Dybdeprofil ved Straumsneset. Lokalisering av profilet er indikert i kartet øverst til høyre 
(svart strek). Kartet i er et helningskart der mørkere farge angir brattere fall basert på data fra DOF 
Subsea (ned til kote -150) [3] og kartdata (5 m koter) fra sjøkartverket videre nedover.  

 

Berggrunn 

Bergarten her er også ifølge NGU kart en metagabbro, stedvis olivinførende, middels- til 

finkornet, oppbygd av ganger, stedvis gabbronoritt, dioritt, kvartsmonzodioritt, tonalitt, 

granitt og syenitt [6]. 

På Straumneset er det godt, fast og massivt berg med lite oppsprekking, ca. 5-6 sprekker 

per m3. Det er generelt bart fjell i fundamentområdet for brotårnet, men i søkk i terrenget 

er det lokalt ansamling av løsmasser.  

Lineasjoner/svakhetssoner 

Det er flere mindre søkk i terrenget som vurderes som mindre svakhetssoner eller 

sleppesoner. Den mest markerte er 2-3 m bred og kommer ned ved det nord-vestlige 

brotårnfundamentet. Det går en bekk i svakhetssonen ned mot sjøen. Det er og en 
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mindre sone som kommer ned i kanten av plasseringen av det sørøstlige 

brotårnfundament. Berget er fast og massivt og ikke spesielt dårlig i og ved søkkene.  

Sprekker 

Ved fundamentområdet i sør er det massivt godt fjell. Fjelloverflaten faller utover mot 

sjøen lang et forholdsvis slett overflate. Dominerende sprekker er moderat fallende 

sprekker mot SV, to subvertikale sprekksett med fall mot VSV og SØ, samt et steilt 

sprekkesett med fall på skrå inn mot land.  

I svakhetssonen som kommer ned til brotårnfundamentet i nord (Figur 28) ble 

foliasjonssprekkene målt med strøk 160° og fall 85˚. Det er noen oppsprekking langs 

foliasjon i berget. 

 

Tabell 5: Sprekker observert ved Straumneset. 

Sprekkesett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 100-150°/30° Plan og bølgete 

2 160-180°/80° Ru og bølgete til bølgete  

3 290/70 Ru og bølgete (observert langs foliasjonen) 

4 50/85 Svært ru og plan 

 

4.2.2 Vurdering av regionalstabilitet  

Sprekkene med steilt fall mot sjøen er brattere enn terrenget under vann og vil ikke 

utgjøre et problem for stabiliteten. Ut fra geologiske vurdering representerer området 

ingen problemer for brufundamentene. 

4.2.3 Vurdering av lokalstabilitet 

Sprekkene (strøk 160-180) med steil fall mot vest ut mot sjøen kan lokalt by på 

stabilitetsproblemer. Dette vil kun påvirke enkelte partier og blokker langs sjøkanten.  

Bergmassen i området rundt de mindre sleppesonene ved fundamentene er relativt 

massive og det vurderes derfor at disse sonene ikke vil by på spesielle problemer med 

etablering av brotårnfundamentene. 

4.2.4 Kabelnedføring og forankringskammer 

Kabelnedføring er foreslått plassert ca. 300 m nordøst for brotårnfundamentet, hvor det i 

dag står et boligtun (Figur 28). Bergmassen her er også ifølge NGU gabbro som for 

fundamentområdet. Stedet ble ikke befart men basert på kartstudie vurderes det at det 

her er noe løsmasser og eksponert berg. Det er behov for grunnundersøkelser her for å 

finne nøyaktig plassering av installasjonene, men det vurderes at løsmassene har 

moderate mektigheter. Det er trolig ingen spesielle utfordringer knyttet til etableringen av 

kabelnedføring og forankring.  
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4.2.5 Videre anbefalinger 

Det bør utføres både seismikk og kjerneboring i de videre arbeidene med 

fundamentområdet for brotårnet.  

Området for kabelfundamentering består delvis av løsmasser og her må det utføres 

grunnundersøkelser for å kartlegge bergoverflaten og løsmassemektighet. Det er aktuelt 

å både benytte grunnboringer og seismikk, og det må vurderes om det er behov for 

kjerneboringer. 

 

5 SØREIDVIKBROEN 

Utredet alternativ for krysning av Søreidevika er lokalisert fra Øklandsklubben på 

Tysnesøya i øst og til Sætresjøen på Reksteren i vest. Broen er i Norconsults 

skisseprosjektet oppgitt med en ca. 1165 m langt brospenn og vel 200 m høye brotårn 

(Figur 30). Fjorden er om lag 220 m dyp sentralt i fjorden ved brokrysningen. 

 

 
Figur 30. Skisse over hengebro over Søreidevika. Merk at Øklandsklubben i øst er lokalisert til 
venstre på figuren. Kilde: [4] 

 

5.1 Øklandsklubben, Tysnesøya 

Søreidvikbroen (Figur 31) er foreslått ilandført i øst ved Øklandsklubben. 

Brotårnfundamentet er tenkt plassert på en bergknaus på Øklandsklubben, se Figur 32.  
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Figur 31. Lengdesnitt over ilandføringsområdet for Søreidevika bro ved Øklandsklubben. NB! 
Snittet er sett mot sør med øst til venstre i figuren. 

 
 

 
Figur 32: Kart over ilandføringsområdet ved Øklandsklubben. Brotårnfundament, kabelnedføring og 
forankringskammer er indikert med rødt. Merk at veilinjen er forskjøvet noe mot nord i gjeldene 
planer i forhold til den veilinjen som lå til grunn i skisseprosjektet [4].  
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5.1.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Området med foreslått brotårnfundament ligger på en markert haug avgrenset av fjorden 

på 3 sider og utgjør en halvøy. Yttersiden av halvøyen består av en 20-25 m høy steil 

skrent som går rett i sjøen. Haugen har sitt høyeste punkt på 32 m o.h. og er avgrenset i 

øst av en tydelig forsenkning om lag 25 m bred. Videre mot øst stiger terrenget i trinn 

med mindre brattskrenter og flater partier i mellom.  

I sjøen rundt Øklandsklubben er det forholdsvis grunne områder blant annet med et 

undersjøisk høydedrag (opptil kote-8) om lag 50 m ut fra standen. Videre ned mot 

fjordbunnen på kote -220 m, faller fjordsiden med moderat fall på ca. 48º Figur 33. 

 

 
Figur 33: Terreng og dybdeprofil ved Øklandsklubben ved østre ilandføring av Søreidvikbroen. 
Profil langs veglinje (øst til høyre). Plassering av brofestet er omtrentlig angitt med pil.  

Berggrunn  

Øklandsklubben utgjøres, ifølge NGU, av båndet gneis av amfibolittiske, diorittittiske og 

granittiske bergarter. Gneisen ligger som et 120 m bredt belte i øst-vestlig retning inn i 

granodioritt som er hovedbergarten i området. Det sørlige av kabelforankringen er 

foreslått på grensen inn i granodioritt. 

Bergmassen er observert til å være godt massivt berg med lite oppsprekking. Området 

langs sjøkanten er preget av fjell i dagen og stedvis med tynt løsmassedekke. Det er lite 
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løsmasser over berg i området men et betydelig vegetasjonsdekke med skogsvegetasjon 

og store/mellomstore trær. 

 
Figur 34. Detaljkart over området ved Øklandsklubben. Berggrunnen i området består av båndet 
gneis (lys rosa) og metagranodioritt (mørk rosa). Forankringspunkter for broen er merket i blått. 

Lineasjoner/svakhetssoner 

Dominerende lineasjoner i området ved Øklandsklubben stryker N-S og Ø-V.  

 Lineasjonene som stryker N-S er markert i topografien av to forsenkninger som 
avskjærer Øklandsklubben i øst (Figur 34). Den vestligste av disse er mest 
markert og utgjøres av en ca. 25 m bred sone, mens den østligste er noe mindre 
utviklet i topografien. Forsenkningene er tydelige svakhetssoner som faller steilt 
mot vest. 

 De mest markerte av lineasjonene som stryker Ø-V avgrenser Øklandsklubben i 
nord og sør (Figur 34). En mindre sone krysser over halvøyen i nordlige deler. 
Lineasjonene utgjør vertikale svakhetssoner.  

 

Sprekker 

Ved den sørlige brotårnfundamentet ble det registrert en sprekk med strøk N300 og 

vertikal fall mot nordøst. Ved den nordlige brotårnfundamentet er det registrert et 

sprekkesett med strøk 160° og fall 40˚ ut mot sjøen. Det finnes også et sprekkesett med 

samme strøk og brattere fall ca. 60-85˚. I svakkhetssonen er det en del sprekker som er 

bølgete og diskontinuerlig. I den vestvendte skrenten ned mot sjøen er det sprekkesett 

med 50° fall mot øst (sprekkesett III).  
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Tabell 6: Sprekker observert ved Øklandsklubben. 

Sprekksett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 300°/85˚NØ Svært ru 

2 160-180°/40°,60°-85˚ Ru og bølgete 

3 360°/50° Ru og plane 

4 060°/55° Markert sleppe (Figur 35) 

 

I fronten av skrenten mot sjøen kommer det ut en åpen sleppe med åpning på 40-50 cm 

(Figur 35). Sprekkeplanet faller ca. 55° mot SSØ (060°/55°). Sprekken er ikke synlig åpen 

i toppen, men dette kan skyldes at en eventuell åpning er dekket av vegetasjonen. 

Sprekken ligger direkte under foreslått plassering for det nordlige brotårnfundament. 

 
Figur 35. Bilde av sleppe i den vestvendte skrenten ved Øklandsklubben. 

 

5.1.2 Vurdering av lokalstabilitet 

Lokalstabiliteten for brotårnfundamentene er først og fremst relatert til den steile fronten 

ut mot sjøen. Fronten er steil ned til sjøen, men under sjøen er denne mindre bratt og 
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flater ut ved kote -20°. Observerte sprekker er i hovedsak brattere enn 60°som er fallet på 

skrenten ned mot sjøen, og disse vil være understøttet og ikke problematisk for 

stabiliteten. Det er observert sprekker på 40° med fall utover mot sjøen. Disse sprekkene 

er derimot så slake at det vil mobiliseres mye friksjon på sprekkeflaten og det vurderes 

derfor som uproblematisk for brotårnfundamentet. Det bør likevel utføres detaljert 

kartlegging ved for eksempel kjerneboringer i senere planfase.  

5.1.3 Vurdering av regionalstabilitet  

Dersom svakhetssonen bak neset utgjør en potensiell utglidningsflate kan dette være 

ugunstig for den globale stabiliteten av neset og den planlagte plassering av 

brotårnfundamentet. Svakhetssonen er derimot steil og vil ikke ha utgående i fjordsiden. 

Dersom sprekkesettet med fall 40˚ ut mot sjøen, også danner en utglidningsflate vil det 

dette være omkring friksjonsvinkelen for berg og det mobiliseres trolig nok friksjon langs 

utglidningsflaten til å hindre utglidning. Brufundamentet er planlagt ca. 50m fra selve 

svakhetssonen.  

Det anses derfor som uproblematisk å plassere fundamentet her som planlagt. 

5.1.4 Kabelnedføringer og forankringskammer 

Området for kabelnedføring ligger over tunnelen ca. 320 m øst for brotårnfundamentet. 

Bergmassen her er ifølge NGU båndet gneis av amfibolitt, dioritt og granittiske bergarter 

men det sørlige kabelfeste ligger på grensen til granodioritten (Figur 34). Området for 

kabelfestene er småkupert, med spredte punkter av eksponert berg og mindre mengder 

løsmasser.  

Søndre forankring kommer ved en bergartsgrense, og berget kan her være noe mer 

oppsprukket. Det er ut over dette ble ikke observert forhold som tilsier at det skal oppstå 

større utfordringer med kabel-nedføring her og forankring her i området.  

5.1.5 Videre anbefalinger 

Det anbefales kartlegging av sjøbunnen med multistrålemålinger i et forholdsvis bredt 

område utenfor brotårnfundament området for å kontrollere dybdeforholdene stemmer 

overens med det relativt grove datasettet tilgjengelig i foreliggende rapport. Videre bør 

det utføres både seismikk og kjerneboring for å få bedre kjennskap til berget egenskaper 

og avsløre eventuelle utdanningsplan i dypet.  

 

5.2 Sætresjøen, Reksteren 

Planlagt bro over Søreidevika mellom Tysnesøya og Reksteren (Figur 30) er foreslått 

ilandført i vest ved Sætresjøen (Figur 36). Brotårnfundamentet er foreslått plassert delvis i 

sjøen ved et mindre holme tett opptil land på Reksteren, se Figur 37. 
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Figur 36. Lengdesnitt over ilandføringsområdet for Søreidevika bro ved Sætresjøen. NB! Snittet er 
sett mot sør med øst til venstre i figuren. 

 

 
Figur 37. Kart over ilandføringsområdet ved Øklandsklubben. Brotårnfundament, kabel-
nedføringspunkt og forankringskammer er indikert med rødt. 
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5.2.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Fundamentet er tenkt plassert på en holme ved Sætresjøen (Figur 37 og Figur 38). På 

land stiger terrenget først steilt og siden slakere opptil kote 40-45 hvor terrenget flater ut.  

Tilgjengelige sjøbunnskart indikerer at det er forholdsvis grunne forhold fra holmen og 

170 m ut mot fjorden (<30 m). Videre er det et steilt fall på ca. 70˚ fra kote -50 til kote -

120 før den flater ut igjen, se Figur 39. 

 
 

 
Figur 38: Bilde av Sætresjøen tatt fra land. Videre ut i sjøen ligger Raudholmen. 
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Figur 39. Topografiske og batymetrisk profil langs veilinjen ved fundamentområdet ved Sætresjøen. 

 

Berggrunn og overflate 

Bergarten her er ifølge NGU kart en granodioritt, stedvis med megakrystaller av 

kalifeltspat (Reksterenplutonen) (Figur 40). Den observerte bergarten i området 

karakteriseres som godt og massivt berg. 

Bergmassen er observert til å være godt massivt berg med lite oppsprekking. Det er lite 

løsmasser over berg på holmen. På holmen er det også enkelte trær.  

På land er det er det et tynt vegetasjonsdekke med stedvis eksponert berg. I skråningen 

ligger det spredte mosegrodde blokker, se Figur 41. 
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Figur 40. Detaljkart over området ved Øklandsklubben. Berggrunnen i området består av båndet 
gneis (lys rosa) og granodioritt (mørk rosa). Forankringspunkter for broen er merket i blått. 

 
Figur 41: Vegetasjonsdekke og mosegrodde blokker på land. 
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Lineasjoner/svakhetssoner 

Ved ilandføringsområdet ved Sætresjøen er det dominerende lineasjoner med N-S-lig, Ø-

V-lig og SV-NØ-lig retning. Sonene er meget utpreget i topografien, markert som opptil 20 

m brede soner, og er tydelige svakhetssoner. Kartgrunnlaget i sjøen er for dårlig til å 

kartlegge disse ut fra kysten.  

 Sonene med N-S strøk står steilt til subvertikale med fall mot øst. En av disse 

følger parallelt med kystlinjen og krysser linjen på innsiden av holmen med 

foreslått plassering for brotårnfundamentet.  

 Sonene med Ø-V-lig strøk ligger både nord og sør for fundamentområdene. 

Sonene er vertikale. 

 Sør for fundamentområde er det to markerte soner med SV-NØ-retning. En av 

disse kommer ned like sør for fundamentet og forsetter trolig på utsiden av 

holmen. Denne synes å falle steilt mot SØ.  

 

Sprekker 
Følgende sprekker ble observert ved Sætresjøen på holmen: 

 

Tabell 7: Sprekker observert ved Sætresjøen. 

Sprekksett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 320-360°/40-60˚ Forholdsvis tett oppsprekking i en sone i midten av 

holmen. Ru og bølgete 

2 S/30˚ Ru og bølgete 

3 80°/70° Ru og bølgete 

 

5.2.2 Vurdering lokalstabilitet 

Vi vurderer at de opptredende sprekker med fall 40-60º mot øst er for steile til å skjære ut 

i terrenget videre nedover mot sjøen. Disse sprekkene vil antageligvis skjære ned i dypet 

i berget. Sprekkene kan imidlertid avgrense enkelte blokker og mindre partier helt framme 

ved sjøkanten og kan gi lokalt stabilitetsutfordringer 

5.2.3 Vurdering regionalstabilitet  

Svakhetssoner og sprekkene observert i området står vertikalt eller steilt og vil skjære 

ned i dypet vertikalt med fall 40-60º mot øst er for steile til å skjære ut i terrenget videre 

nedover mot sjøen dersom de danner en utglidningsflater. Med forbehold om at terrenget 

faktisk er slakt som kartgrunnlaget tilsier vurderer vi at området ikke representere 

problemer for brotårnfundamentet.  
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5.2.4 Kabelnedføring og forankringskammer 

Kabelnedføring vil gjennomføres langs veiprofilet og ca. 400m vest for 

brotårnfundamentet. Bergmassen her er også ifølge NGU granodioritt, stedvis med 

megakrystaller av kalifeltspat (Reksterenplutonen). Området består av delvis av dyrka 

mark omkring et eldre boligtun. Terrenget er småkupert med berg i dagen flere steder og 

området vurderes som egnet for forankringen. Det må utføres grunnundersøkelser i dette 

området i neste planfase.  

5.2.5 Videre anbefalinger 

Det anbefales kartlegging av sjøbunnen i et forholdsvis bredt område utenfor fundament 

området for å kontrollere bunnforholdene. Både seismikk og kjerneboring skal inngå som 

en del av kartleggingen. Det må undersøkes spesielt om terreng under sjø er så slakt 

som kartgrunnlaget tilsier 

Det er behov for grunnundersøkelser ved forankringsområdet for kablene. Dette gjelder 
spesielt for den sørlige kabelen. Dette bør omfatte både seismikk og grunnboring.  

 

6 BÅRDSUNDET BRO 

Bårdsundet skiller Tysnesøya fra Reksteren og utgjøres av et om lag 250 m bredt sund. 

Dagens vei (Fv. 83) går på flere mindre broer mellom en rekke av mindre øyer og holmer 

på innsiden (NØ) av selve sundet (Figur 42). Det skal i denne omgang utredes to 

alternativer der det ene går på bro over sundet, mens det andre er en senketunnel/rørbro 

i eller på bunnen av sundet. Broalternativet er vurdert i denne rapporten. 
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Figur 42. Oversiktskart over Bårdsundet. Alternativ med bro er skissert med svart plantegning, 
mens alternativet med senke/rørtunnel er presentert med gult. 

Det er forslått to typer broer ved krysningen av sundet; bjelkebro og skråstagbro [5]. 

Bjelkebroen er skissert med søyler i strandkanten på begge sider samt to søyler 

fundamentert ute i sundet. Lengste spenn er her 100 m (Figur 43). 

 

Figur 43. Skisse av bjelkebro over Bårdsundet [5]. Reksteren (NV) ligger til høyre i figuren. 

 
Skråstagbroen er skissert med tårnet på nordvestsiden av sundet, og er uten 
fundamentering i selve sundet (Figur 44). Brospennet over sundet er om lag 240 m. 
Brotårnet vil ved denne løsningen rage om lag 105 m o.h. 
 



  

   

 
 

 

51(60) 
 

RAPPORT 

21.06.2016 

DOKUMENTNUMMER: 177222001-R03-A01 –  REV 1 

E39-STORD-OS - GEOLOGISK UTREDNING AV BROER I STORD OG TYSNES KOMMUNER 

 

 

 
Figur 44. Skisse av skråstagbro over Bårdsundet. Reksteren (NV) ligger til høyre i figuren. Tårnet er 
plassert på nordvestsiden av sundet [5]. 

 

Data fra sjøbunnskartleggingen indiker at sundet under veilinjen er opptil 30 m dypt (Figur 

45). Dyp-ålen i sundet er lokalisert i den sørøstlige halvdelen, og består av en flatt 

omtrent 70 m bredt parti. Det er her løsmasser på bunnen (Figur 46). På nordsiden 

skimtes bergknauser i terrengmodellen ut til om lag 130 m fra stranden (Figur 45), mens 

isopakk-kartet indikerer at det er lite sedimenter over berget ytterligere 20 m til ut fra 

stranden (Figur 46).  

 

 

Figur 45. Kart over Bårdsundet med dybdedata fra DOF Subsea [3]. Dypeste punkt under veilinjen 
er om lag 30 m u.h.  
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Figur 46. Isopakk-kart fra Bårdsundet. Kilde: DOF-Subsea - tegning 600308-005-01 [3]. 

6.1 Bårdsundet nord, Reksteren 

6.1.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Området for fundamentering på nordsiden av sundet stiger slakt fra sjøen og opp på land. 

Dekningen av de batymetriske data er mangelfull nær land. Dette skyldes trolig for lite 

vanndyp til at båten kunne ferdes her. Ved kanten det undersøkte området i nordvest (ca. 

60 m fra land) er vanndypet dypet 7-8 m. 
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Figur 47. Detaljkart over fundamenteringsområdet på nordsiden av Bårdsundet, med berggrunn, 
lineasjoner og sprekkemålinger angitt. Hele området er kartlagt som å bestå av granittoid og 
gabbroid bergarter (rosa).  

 

Berggrunn og overflate 

Bergarten her er ifølge NGU kart en granittoid og gabbroid bergart i veksling. Denne er 

ikke nærmere inndelt i NGUs kartlegging.  

Bergmassen i fundamentområdet er observert til å være godt fast berg med moderat 

oppsprekking. Partiet der brofundamentet er planlagt er generelt bart uten løsmasser, se 

Figur 48. På deler av strandsonen nær veilinjen ble det observert noe løsmasser i form av 

halvrundete stein. 

Litt lengre nordvest mot land er det tynt løsmassedekke over berg samt vegetasjon 

bestående av noen trær og buskas. 
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Figur 48: Bergmasse på fundamentområde. 

Lineasjoner/svakhetssoner 

Lineasjoner i området på nordsiden av Bårdsundet stryker NV-SØ og NNØ-SSV. 

Topografisk fremstår linjene som mindre smale forsenkningene og er trolig dannet i 

forbindelse med små svakhetssoner. Sonene står trolig vertikal til steilt, respektiv mot SV 

og NV.  

Sprekker 

Det er observert 3 sprekkesett i bergmassen. Sprekkeflatene er ru til bølgete og 

sprekkeavstand mellom sprekkesettene varierer fra ca. 0,3 - 1m. Stedvis er sprekkene 

åpen i dagsonen men er observert til å være generelt lukket i dypet uten sprekkefyling. 

Tabell 8: Sprekker observert ved Bårdsundet nord. 

Sprekkesett Strøk og fall Beskrivelse sprekkeflate 

1 Ø-V/30˚ Ru og bølgete 

2 NØ-SV/60˚ Ru og bølgete 

3 NV-SØ/70˚ Ru og bølgete 
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6.1.2 Vurdering av lokalstabilitet 

Oppsprekking i bergmassen er observert til å være gunstig på grunn av at sprekkene låse 

seg inn i bergmassen. Sprekkene som faller mot ØNØ og sør kan imidlertid lokalt by på 

stabilitetsproblemer spesielt der det er et innhukk langs sjøkanten som gjør at de to 

fallretningene blir åpen. Dette vil imidlertid påvirke enkelte partier og blokker langs 

sjøkanten og overflateblokker og partier i terreng under sjø. 

6.1.3 Vurdering av regionalstabilitet  

Det mangler detaljert sjøbunnskart for skråningen fra land mot sjøbunn. Eksisterende 

kartgrunnlag som vi har fått viser at fra berghyllen ved sjøkanten går terrenget ned med 

jevnt helning ca. 40º ned til sjøbunn på ca. kote -30. Vi vurderer det slik at selv om det 

sprekkesett med sørlig fall på 30º kan skjære ut av skråningen i sjøen vil den være for 

slakk til å kunne utløse skred da det vil mobiliseres mer friksjon i utglidningsflaten som 

avgrenser et større areal. Dessuten vil denne fallretningen i likhet med fallretningen mot 

sør låser seg inn i berget så lenge det ikke er et innhukk langs sjøkanten.  

Sprekkene med fall 70˚ mot ØNØ vurderes også som for steile til å skjære ut i terreng 

under sjøen. På grunn av at terreng helningen er slakk vil denne sprekken skjære ned i 

dypet dersom den danner en utglidningsflate.  

Det anses derfor som uproblematisk å plassere fundamentet her som planlagt. 

6.1.4 Videre anbefalinger 

I den videre planfasene bør det her gjøres en mer detaljerte undersøkelse av 

fundamenteringsområdene for å finne optimal plassering av fundamentene. Det bør 

vurderes å utføre både seismikk og kjerneboring i denne kartleggingen.  

 

6.2 Bårdsundet sør, Tysnesøya 

6.2.1 Beskrivelse 

Topografi/batymetri 

Fundamentet er tenkt plassert på en bergrygg langs sjøkanten på sørsiden av 

Bårdsundet (Figur 49 og Figur 50). Bergmassen i fundamentområdet her er også 

observert til å være godt fast berg med moderat oppsprekking. Området der fundamentet 

er tenkt plassert er generelt bart fjell uten løsmasser. Litt lengre sørøst et det tynt 

morene/løsmassedekke over berg samt vegetasjon bestående av noen trær, mose og 

buskas. 

Kartdata fra multistråleekkolodd [3] viser at skråningen i sjøbunnen er slakk med helning 

på ca. 26º fra kysten og ned til utflatingen på ca. kote 30 (Figur 45). 
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Figur 49. Detaljkart over fundamenteringsområdet i sørøst med berggrunn, lineasjoner og 
dybdeforhold. 

Berggrunn 

Bergarten her er også ifølge NGU kart en granittoid og gabbroid bergart i veksling, ikke 

inndelt. Bergarten stammer fra kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt som hovedbergart. Det 

er samme bergart i nord og sørsiden av Bårdsundet. 
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Figur 50. Godt fast berg ved fundamentområdet i sør. 

Lineasjoner/svakhetssoner 

De mest markerte lineasjoner ved brofeste på sørsiden av Bårdsundet er orientert VSV-

ØNØ og NV-SØ. I tillegg er det en mindre sone som går parallelt med sundet (SV-NØ).  

Nord for fundamentområdet er det et antatt svakhetssone med bredde ca. 6 m, se Figur 

51. 
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Figur 51: Svakhetssone nord for fundamentområdet. 

Sprekker 

Observasjoner vi har gjort under befaringen viser samme sprekkeorientering er 

dominerende på sørsiden som ved nordsiden (Tabell 8). Dette medfører at sprekkesettet 

med fall 60º mot nordvest faller her ut mot sjøen. Sprekkesettene med fall 70˚NV og 30˚S 

faller nå inn i bergmassen. 

6.2.2 Vurdering lokalstabilitet 

De opptredende sprekker med fall 60º mot sjøen kan avgrense enkelte blokker og mindre 

partier helt framme ved sjøkanten og gir lokalt stabilitetsutfordringer. Dette vil imidlertid 

ikke kunne påvirke stabilitet av brufundamentet som står lengre inn på bergryggen. 

6.2.3 Vurdering regionalstabilitet  

På grunn av den slakke skråningen under sjøen vil ikke et potensielt utglidningsplan på 

60º skjære ut i terreng under vann. Dersom sprekken danner en utglidningsplan vil det 

skjære ned i dypet. Det anses derfor som uproblematisk å plassere fundamentet her som 

planlagt. 
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6.2.4 Videre anbefalinger 

I den videre planfasene bør det her gjøres en mer detaljerte undersøkelse av 

fundamenteringsområdene for å finne optimal plassering av fundamentene. Det bør 

vurderes å utføre både seismikk og kjerneboring i denne kartleggingen.  

6.3 Kommentar til valg av brotype 

De geologiske forholdene ligger til rette for begge typer bro utredet i skisseprosjektet, og 

det vurderes at geologien ikke er avgjørende for valg av brotype.  

Basert på midlertidige data fra DOF Subsea er det lite løsmasser i sundet og det er 

antagelig gode fundamenteringsforhold (berg) for søyler omtrent midtveis ute i sundet. 

 

7 GEOTEKNISK KATEGORI 

Geoteknisk kategori bestemmes ut ifra NE-EN 1997-1:2004+NA:2008, Eurokode 7 

Geoteknisk prosjektering med bakgrunn i en vurdering av pålitelighetsklasse (CC/RC) og 

grad av vanskelighet. På bakgrunn av geoteknisk kategori defineres omfang av kontroll 

for prosjektering og utførelse.  

Basert på en helhetsvurdering av vanskelighet og konsekvenser settes brofestene ved 

broene i geoteknisk kategori 3.  

Det må gjøres en vurdering av geoteknisk kategori i de videre planfaser av prosjektet 

basert på utførte og supplerende grunnundersøkelse samt hvilken trasealternativ som 

velges. 
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