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Befaringsrapport Bjørnafjorden 
 

1. Innledning 
 

Denne rapporten er ment å gi en forståelsen av de strukturelle forhold i forbindelse med ilandføringen av flytebru 
over Bjørnafjorden som ett av flere konsepter for krysning av E39 og få en oversikt over bergmassekvaliteten i 
området. For bergmassekvalitetsbestemmelse har jeg brukt Q-systemet. 

Rapporten er ikke ment som noen dyptgående strukturell eller ingeniørgeologisk rapport, men er en befaring i 
området for å få en forståelse av de geologisk problemstillingen og spesielt vekt på sprekkesystemene.  

De befarte områdene er på nordlig og sørlig side av Bjørnafjorden henholdsvis ca. 45 minutter og 1 ½ time kjøring 
sør for Bergen.  Området Kobbavågen ligger vest for Halhjem fergekai (fig. 1) og Svarvhelleholmen/Sædalen nord for 
Gjøavåg (fig. 1). Lokalitetene er begge to tilgjengelig fra vei og krever ca. 20 min gange det siste stykket fra parkering. 
Veien til Svarvhelleholmen er bomveg og krever tiltrede for kjøring til lokaliteten. Områdene er best tilgjengelig med 
liten båt. 

 

Figur 1 Viser lokalitetene Kobbavåg på Røtinga og svarvhelleholmen og Sædalen på henholdsvis nord og sørsiden av Bjørnafjord. 

Det er i nord og sør antatt to mulige traseer, for ilandføring av flytebru (fig. 1). I Kobbavågen er det foreslått en 
vestlig trase med tunnelinnslag under havbunn, og krysse nordlige holme av Kobbholmane og gå i tunnel vider 
nordover. Den Østlige traseen vil gå øst for Kobbholmane med tunnelinnslag i kvartsdioritt 150 m SØ for Kobbavåg 
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(fig. 3). I Sædalen området vil traseen gå SØ over Svarvhelleholmen for så å gå inn i tunnel på høydekote ~65 m for så 
å svinge mot SV (fig. 4). 

 

På Røtinga er vegetasjonstypen furu-blåbærlyng med til dels tett vegetasjon av bregner ned mot vannet. 
Blotningsgraden er til dels svært dårlig og det er generelt bare mulig å gjøre geologisk feltarbeid i en 20 m sone i 
strandsonen. Det er enkelte blotninger lokalisert i terrenget utenom fjæresonen. Det samme gjelder for 
Kobbholmane. Den dårlige blotningsgraden utelukker nærmere undersøkelser i eventuelle påhuggsområder for 
tunell. 

Ved Svarvhelleholmen og i tonalitten sør for holmen, er vegetasjonstypen også furu-blåbærlyng, men dominert av 
mer myrlendt terreng (fig. 2). Her er blotningsgraden dårligere enn nordsiden av fjorden. Det er langsgående 
terrasser opp fra fjæra mot toppen og generelt mye ansamling av vann i søkk i terrenget. 

 

Figur 2. Generelt dårlig blotningsgrad i området sør for Svarvhelleholmen. Bergarten er tonalitt. 

 

2. Geologi 
Os, og Hordalands bergarter hører til da Norge kolliderte med Grønlands daværende østkyst. Bergensfeltet, 
Hordaland består av metamorfe bergarter, mest gneiser og dypbergarter, bl.a. anortositter, gabbro-anortositter og 
mangeritter i den sentrale, indre del, og en blanding av vulkanske og sedimentære lag i de ytre og indre buene. 
Berggrunnen i Os stammer i all hovedsak fra jordas oldtid paleozoikum og fikk sin nåværende posisjon og struktur 
under den Kaledonske fjellkjedefoldingen som fant sted for 444-416 millioner år siden. Under denne 
fjellkjedefoldingen skrumpa oldtidshavet (Iapetushavet), som en gang eksisterte mellom Grønland/Nord- Amerika og 
Norge, inn som følge av kontinentaldrift, og forsvant helt i det kontinentalplatene kolliderte. Under kollisjonen var 
en mengde ulike bergarter skjøvet inn over det norske grunnfjellet fra nordvest (skyvedekker). Dette var blant annet 
fragment av havbunnskorpe, sediment avsetninger på dypt vann og sediment avsetninger langs strendene av dette 
oldtidshavet. Det er rester av disse sedimentene vi i dag kan observere i det undersøkte området (fig. 3 og 4). 
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Figur 3 Geologisk kart over Røtinga med beskrivelse av de ulike bergartene. Viser stereo pol plott i det undersøkte området (sirkel). Det er 
plottet Sprekker og S1-hovedfoliasjon.  

 
Figur 4. Viser bergrunnskart over Svarvhelleholmen og tilstøtende områder. Figur 5.. Observerte svakhetssoner krysser muligens traseen sør for 
Austre Klovstein Det er plottet Sprekker og S1-hovedfoliasjon. Det er også markert svakhetssoner (rød strek) som er stipulert orientering langs 
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etter dalsøkk (Sædalen er vestlig lineament  og Laudalen er det østlige) etter observasjoner i strandsonen (se fig. 13). Pol til sprekker har to 
maksimumspoler og kan indikere to konjugerte sprekkesett. 

 

Berggrunn 
Bergartene i Bjørnafjorden er sterkt deformert og foldet. Dette kan sees ved at vi har opptreden og repetisjon av de 
samme bergartene på nord- og sørsiden av Bjørnafjorden i det undersøkte området (fig. 3 og 4). 

Kobbavågen og fastlandsdelen over sundet for Svarvhelleholmen er et gangkompleks tilhørende gullfjellkomplekset 
og bestående av grønnstein/basaltisk lav med skarp kontakt til den tonalittiske sidebergarten (fig.7). 
Svarvhelleholmen og bergartene NV for Kobbavågen er konglomerat med boller av gabbro og grønnstein i veksling 
med tynne lag med sandstein (fig. 6). Bergarten har enkelte sprekkefyllinger og hulrom bestående av karbonat som 
på fjell i dagen stort sett er forvitret bort (fig. 6 og 13). 

Tonalitt/kvartsdioritt i Kobbavågen (nord for Bjørnafjorden) viser større grad av foliasjon og foliasjonsparallell 
oppsprekking enn tonalitt fra Sædalen (sør for Bjørnafjorden, (fig. 5) 

 

 

Figur 5. Figur viser en ufoliert homogen tonalitt fra Sædalen (venstre bilde) og foliert kvartsdioritt/tonalitt fra Kobbavågen(høyre bilde) 

 

Figur 6.. Svarvhelleholmen. Viser sterkt deformert basalkonglomerat med sandsteinslag; (Mobergformasjonen, Gullfjellkomplekset). Bildet er 
tatt mot Øst. 

S1 
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Figur 7. Skarp kontakt mellom amfibolitt og tonalitt over sundet for Svarvhelleholmen. Tonalitt er homogen og ufoliert ii forhold til amfibolitten. 
Bildet er tatt mot øst. 

 

Strukturgeologi 
Det er under befaringen lagt vekt på å undersøke sprekkeintensiteten og sprekkeorienteringer for å få en oversikt på 
bergmassekvaliteten. De strukturelle målingene er vist i stereoplott for lettere illustrere orienteringen til sprekkene i 
romgeometri (fig. 3 og 4). Det er gitt en kort beskrivelse av hvordan du leser slike plott nedenfor. 

 

Fremstilling av strukturelle data 
For fremstillingen av strukturelle data er programmet Stereonet 9.5 av Richard W. Allmendinger brukt og det kan 
lastes ned fra internett.  
 
Stereografisk projeksjon er en visuell fremstillingsmetode av strukturgeologiske data. Metoden fremstiller 
orientering av data uten å ta hensyn til romlig sammenheng. Med stereografisk projeksjon kan en bestemme 
orienteringen til skjæringslinjen mellom to eller flere flater, vinkelen mellom flater og vinkelen mellom en linje og en 
flate. Plan som blir tegnet inn i stereonettet som en storsirkel gjennomskjærer nedre halvkule. Det vil si at 
storsirkelen til et plan som bøyer mot venstre viser at planet har fall mot vest, mens storsirkelen til et plan som 
bøyer til høyre viser at planet har fall mot øst (figur 8a). (Linjer gjennomskjærer nedre halvkule som et punkt, som 
for eksempel lineasjon). Avstanden fra origo i stereonettet til storsirkelen eller punktet forteller fallvinkelen på flaten 
eller linjen. Hvis den er nær origo er fallvinkelen bratt og hvis den ligger langt vekk fra origo er fallvinkelen slak. Plan 
blir ofte plottet som polplott. Det er et punkt som ligger 90° ut fra midten av storsirkelen, på motsatt side av fallet. 
Dette er en måte å forenkle plottet når en har mye data (figur 8b). 
 



side 6 
 

 
Figur 8. Stereografisk projeksjon. a) tredimensjonal fremstilling av plan som er tegnet i todimensjonal stereonett. b) Stereonettet viser 
todimensjonal fremstilling av tredimensjonale data. 

S1 Hovedfoliasjonen 
S1, er den regionale tektoniserte hovedfoliasjonen i området. Denne er representert ved bergartens utgående og står 
steilt og tilnærmet vertikalt i det undersøkte området. Bergartene kuttes av opptil 2 konjugerte sprekkesett med høy 
vinkel til hovedfoliasjonen (fig. 4 og 11). De tonalittiske bergartene sør for Svarvhelleholmen ser ut til å være mer 
homogen og lite foliert (fig. 7). 

 

 

Figur 9. S1-hovedfoliasjon i tonalitt på Kobbholmane. Steiltstående og kuttes av konjugerte sprekkesett. Bildet er tatt mot SV. 

Sprekker 
Hovedfoliasjonen S1, kuttes av gjennomsettende åpne sprekker med høy vinkel til S1. I Nord - i området Kobbevågen 
- er sprekkesettet dominert av ett sett konjugerte sprekker med orientering NØ-SV (sprekker-plott fig. 9 og 12), mens 
det i sør ved Svarvhelleholmen er 2 dominerende Steiltstående sett, NNØ-SSV og NNV-SSØ (Sprekker-plott fig. 11 og 
14). Disse sprekkene er trolig relatert til den postkaledonske ekstensjon av mulig Devonsk alder og sprekkesettene er 
trolig assosiert til de større sprekkesonene som har en noe mer regional karakter og er observert i tonalitten øst og 
vest for Svarvhelleholmen (fig. 10 og 4). Disse sprekkesonen ser ut til å definere dalsøkk som er lett synlig i tonalitten 

S1 
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sør for svarvhelleholmen, og som er parallell med allerede målte sprekker (NNV-SSØ). Begge sprekkesonen ser ut til 
å definere henholdsvis Sædalen og Laudalen og ser ut til å krysser traseen nord for Austre Klovsteinen (fig. 4 og 10). 

 

 

Figur 10. NNV-SSØ orientert svakhetssone med en bredde på ca. 8 m, lokalisert vest for Svarvhelleholmen (se fig. 8). Legg også merke til at det 
eksisterer en horisontal lagdeling som gjør at det dannes terrasser oppover i skråningen mot klovsteinen. Det representere en mulig 
eksfoliasjon og indikator for anisotropiske spenninger. 

 

 

Figur 11. Svarvhelleholmen. Dominerende sprekkesett er synlig fra flybilde og satelitt. Stereoplott viser sprekkeplan og tilhørende polplott. 
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Figur 12. Kobbholmane. Dominerende sprekkesett er synlig fra flybilde og satelitt. Stereoplott viser polplott av målte sprekker. 

Sprekkene i tonalitten og i konglomeratet og grønnsteinen ser ut til å ha noe ulik opptreden. Observasjoner i 
grønnsteinen viser at sprekkene stort sett er åpne sprekker på 0.1-10 cm, og enkelte sprekker er kvartsfylte (fig. 14). 
Enkelte viser også til en viss grad duktilitet men det er ikke funnet noen form for mineraliseringer i disse sprekkene. 
Bergarten på Svarvhelleholmen viser også hulrom som tidligere har bestått av antatt karbonat (fig. 13).  

 

 

Figur 13. Viser klaster av grønnstein samt hulrom bestående av tidligere karbonat. 
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Lenger ned i dypet kan sprekken være gjenfylt med ankeritt (Jernkarbonat) og epidot og kan dermed ha en 
forseglende funksjon. 

Sprekkene har en avstand på mellom 0.3-2m og i tonalitten viser enkelte sprekker vanngjennomtrenging med fukt på 
enkelte sprekker. 

 

Figur 14. Svarvhelleholmen med gjennomsettende sprekker. Delvis kvartsinnfylte med avstand på 0.5 til 2m. Bildet er tatt mot Nord. 

 

Figur 15. Bilde viser lokalitet Røtinga, ca. 150 m sør for Kobbavågen. Vi kan observere NNV-SSØ orienterte kvartsfylt årer. Bergarten er foliert 
tonalitt/trondhjemitt.  
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3. Geologiske og ingeniørgeologiske Vurdering 
 

Løsmasser og geoteknikk 
Generelt er det svært lite overdekning i området. Dekket består generelt av et tynt jordlag med et humus/torvlag på 
toppen. 

Det er enda ikke foretatt grunnboringer eller kjerneboringer i området og det er derfor vanskelig å si noe om type 
løsmasseavsetninger eventuelt tilstedeværelse kvikkleire. 

Bergmasseklassifisering 
Q-systemet er et ingeniørgeologisk verktøy ment for klassifisering av bergmasser med hensyn på stabilitet i tunneler 
og bergrom. Nedenfor er satt opp parametere for beregning av Q-verdien. Denne er høyst usikker men er ment å gi 
et estimat av Q-verdien ut ifra observasjoner gjort i felt. 

 

�𝑄𝑄 =
𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅
𝐽𝐽𝐽𝐽

∗
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
∗
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

� 

 

RQD 75 Rock Quality Designation 
Jn 6 Tall for sprekkesett 
Jr 1.5 Sprekkeruhetstall 
Ja 0.75 Tall for sprekkefylling 
Jw 1.0 Sprekkevannstall 
SRF 1 Spenningsfaktor 
ESR 1.0 Type underjordsanlegg 
Q 25 Bergmassens stabilitet 

Q>10 er god bergkvalitet. 

 

Bruk av Q-systemet under feltkartlegging kan ofte gi en god indikasjon på bergkvaliteten. Men det er visse punkter 
som det må gjøres oppmerksom på. 

 
• Bergmasse nær overflaten vil ofte være mer oppsprukket og uforvitret enn bergarter på større dyp. Ved 

overflaten vil sprekkefyllinger ofte være vasket bort. 
• Vannforholdene i et bergrom vil være vanskelig å forutsi kun ut fra feltkartlegging. 
• SRF-spenninger blir gjort på antakelse. I vårt tilfelle er det antatt mulig eksfoliasjon i tonalitten (horisontale 

sprekker, fig. 10) og vil indikere høye anisotropiske spenninger. Grensen for avskalling vil generelt ligge på 
400-1100 m bergoverdekning i hardt berg. Vi har en overdekning på 110m og vil ligge innenfor grensen. Men 
det anbefales å ta spenningsmålinger. 

• Ved tunneldriving vil det måtte gjøres systematisk bolting og sikring som følge av 2 konjugerte sprekkesett. 
Det vil gi større mulighet for ustabile kiler og derfor vil også Q-verdien gi et noe feil inntrykk av 
nødvendigheten av sikring. 

• Sprekkene ligger parallelt med tunellen og er derfor ikke optimalt for driving.  
• Det er ikke gjort noen vurdering m.h.p. svelleproblemer og leirmineraliseringer. Det antas at det blir vurdert 

ved seinere kartlegging og kjerneboring. 
• Det er ikke registrert andre svakhetssoner enn de to svakhetssonene i tonalitten sør for Svarvhelleholmen. 

Det må derimot gjøres seismiske målinger for karlegging av svakhetssoner. 
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4. Konklusjon 
Konglomeratet og grønnsteinene som ligger i Kobbavågen og Svarvhelleholmen er av generelt god kvalitet. Det er 
noe vanskeligere å si hvordan området sør for Svarvhelleholmen er. På grunn av overdekning er det ikke mulig å se 
noen svakhetssoner men det er observert to soner øst og vest for Svarvhelleholmen som er orientert NNV-SSØ. Disse 
sonene ser ut til å krysse traseen lenger sør ved Austre Klovstein. Det må seismiske undersøkelser til for å 
dokumentere eventuelle svakhetssoner i overdekt område. Det er ikke observert større svakhetssoner i tonalitt sør 
for Kobbavågen, men disse kan gjerne ligge i forsenkningene i terrenget som ligger parallelt med hovedfoliasjonen 
S1. Generelt vil den dominerende sprekkeretningen ligge parallelt med tunnelen på Sørsiden av fjorden og vil føre til 
noe mer sikring under driving. 

Den beregnede Q-verdien ovenfor på 25 indikerer en god bergmasekvalitet men kan gi et noe feil bilde av 
sikringsmengder ved tunneldriving. Sprekkenes orientering i forhold til tunnel kan gi potensielle problemer for 
utglidning av blokker i tunnel, særlig i Sædalsområdet. Her kan det også være større grad av vanninntrenging som 
kan destabilisere sprekkene og lettere gi utglidning. 

Overdekningsgraden er generelt stor i områdene ovenfor strandsonen og det er derfor ikke mulig å gjøre detaljerte 
feltgeologiske undersøkelser i områdene for tunnelinnslag/påhugg.  
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