
 Statens Vegvesen 

Geofysiske undersøkelser 
Sotrasambandet 
Fagrapport 

Desember 2007 
 

Dokument nr. 1 

Prosjekt nr.  124959  

Utgivelsesdato 07.12.07 

 

Utarbeidet Edana Fedje 

Kontrollert Oddmund Soldal 

Godkjent  





Geofysiske undersøkelser Sotrasambandet 

P:\12R0555U_014\Fagområde\Geologi_geoteknikk\2007 Data  Bunnmålinger og sesimiske undersøkelser\Data fra Cowi\Geofysiske undersøkelser 

Sotrasambandet.doc 

2 

.  

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning 4 

2 Metode og gjennomføring 5 

3 Resultat 7 
3.1 Storavatnet 7 
3.2 Magnusvatnet 21 
3.3 Stovevatnet 31 
3.4 Stiavatnet 35 
3.5 Stølevatnet 39 

Vedlegg 1 Georadarprofiler 45 

Vedlegg 2 Kart 97 
 



Geofysiske undersøkelser Sotrasambandet 

P:\12R0555U_014\Fagområde\Geologi_geoteknikk\2007 Data  Bunnmålinger og sesimiske undersøkelser\Data fra Cowi\Geofysiske undersøkelser 

Sotrasambandet.doc 

3 

.  

 



Geofysiske undersøkelser Sotrasambandet 

P:\12R0555U_014\Fagområde\Geologi_geoteknikk\2007 Data  Bunnmålinger og sesimiske undersøkelser\Data fra Cowi\Geofysiske undersøkelser 

Sotrasambandet.doc 

4 

.  

1 Innledning 
 

I forbindelse med planlegging av det fremtidige Sotrasambandet, er det gjen-
nomført georadarundersøkelser av 5 innsjøer langs alternative trasèer (fig. 1). 

 

Figur 1. Oversiktskart som viser de undersøkte innsjøene. 

Det er gjennomført georadarprofileringer av de 5 innsjøene, formålet har vært: 

• Kartlegging av dyp til sedimentoverflate 

• Kartlegging av sedimentene og fjelloverflate der dette er mulig. 
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2 Metode og gjennomføring 
Georadarundersøkelser baserer seg på elektromagnetiske signaler. Fra en sen-
derantenne blir signal sendt ut med visse mellomrom, og en mottakerantenne 
registrerer signaler som blir reflektert. Refleksjon av signaler skjer der det er 
overgang i elektriske egenskaper til mediet. 

Fra mottakerantennen blir signalet sendt inn på en hovedenhet som viderebe-
handler signalene. Målingene blir styrt av et program på en bærbar datamaskin. 

 

Informasjonene generert ved georadarundersøkelser gir grunnlagsdata som må 
tolkes. Etter innsamling blir målingene bearbeidet. Ulike filtrerings- og forster-
kingsteknikker blir brukt.  

Hastigheten til signalene kan variere ettersom signalet passerer ulike medier. I 
dette prosjektet er hastigheten på signalene justert i henhold til feltobservasjo-
ner. Om det er ulik hastighet i åpent vann og sediment på samme lokalitet er 
dette ikke mulig å korrigere for med det utstyr som er brukt. 
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Til målingene er det benyttet en Malå georadar og 100 MHz antenner. Innsam-
lede data er bearbeidet ved hjelp av Ramac2. 

Det er samlet inn i alt 7 768 m med profil1. Dyp til sedimentoverflate er kont-
rollert ved hjelp av lodding. I tillegg er et jordspyd brukt til å kontrollere dybde 
og type sediment der det har vært mulig.  

Metoden har begrensninger som i første rekke består av at elektromagnetiske 
signal blir adsorbert hvis mediet har høy elektrisk ledningsevne, for eksempel i 
leire, salt eller forurenset vann. Dette gjorde seg gjeldene ved flere av de aktu-
elle innsjøene, og lodding ble derfor utført i større grad enn planlagt. 

Tolkning av data er basert på en kombinasjon av bearbeidet datamateriale fra 
georadar og annen tilgjengelig informasjon om lokaliteten. 

Reell informasjon får man etter at det er utført kontrollboringer på utvalgte ste-
der. 

                                                   
1 Storevatnet; 3 508 m, Magnusvatnet; 1 836,5 m, Stovevatnet; 1 407 m, Stølevatnet; 1 016 
m, Stiavatnet N/A. 
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3 Resultat 
Alle georadarprofiler er vist i vedlegg 1. 

3.1 Storavatnet 
Figur 2 viser en oversikt over de undersøkte profilene. 

 

Figur 2. Georadarprofil i Storavatnet. Utsnittet viser alle profilene som ble 
tatt opp. Hovedbildet viser de utvalgte traseene som er grunnlag for tolk-
ningen av bunnprofilen og sedimentbassengene. I alt ble over 3 500 m 
brukt i tolkningen. 

3.1.1 Generell informasjon 
Storavatnet er et komplisert basseng. Det er raske overganger i bunn- og fjell-
topografien og enkelte sedimentbassenger viser tegn til utglidninger og masse-
bevegelser.  

I nordøstre del av vatnet går en større svakthetssone i fjellet med utstrekning 
nordvest- sørøst. Det er også en svakhetssone vinklerett på denne, med utstrek-
ning nordøst-sørvest (fig. 3). 
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Figur 3. Svakhetssoner og overfordypninger i Storavatnet lokalisert basert 
på strukturen i omkringliggende fjellmasser og observerte strukturer i 
fjellbunnen. 

3.1.2 Dybdetolkning 
I figur 4 og 5 viser kotekart og 3D-modell over bunnen på vatnet. 
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Figur 4. Dybdekart for Storavatnet (basert på bunnprofil, ikke dybde til 
fjell) 
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Figur 5. Bunntopografi i Storavatnet 

3.1.3 Oppsumering  
Av det undersøkte området på Storavatnet er to avgrensete områder antatt å 
være de mest stabile og minst sedimenterte.  Områdene er vist i figur 6 etter-
fulgt at tolkede georadarprofiler fra de ulike områdene. 
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Figur 6. Området fremhevet med gule streker og merket (a) har en antatt 
maks dybde til fjell på 7,5 m (se profil 26). Sedimentpakken har en maks 
tykkelse på omtrent 4 m. Område (b) er grunt og maks dybde til fjell er 4 
m (se profil 22 , 35 og 40). Det kan være noe sediment her, men mektighe-
ten er antatt å være mindre enn 1 m. Område (c) har en maks dybde til 
fjell på 6 m (se profil 8, 35 og 40). Her er det lite/ingen sedimenter. Områ-
de (d) har en maks dybde til fjell på 9,5 (10) m (se profil 5, 6 og 14). Sedi-
mentlaget har en maks mektighet på 3 m.  
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De følgende profilene viser de tolkete grenser mot fjell merket med rødt, muli-
ge grenser mot fjell er merket med stiplet rødt, overflate på sedimentlag er gule 
og området i profilen som ligger innenfor de aktuelle områdene a,b,c eller d er 
merket med grønt.  
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3.2 Magnusvatnet 
 

Magnusvatnet er også kalt Odavatnet på enkelte kart. Profillinjene i dette vatnet 
er vist i figur 7. 
 

 
Figur 7. Georadarprofilene i Magnusvatnet. Grunnlag for tolkningen av 
bunnprofilen er basert på over 1 800 m profildata. 

3.2.1 Generell informasjon 
Magnusvatnet har en tilsynelatende enkel bassengstruktur. Det dypeste partiet 
er i den nord-østlige delen der maks dybde er på 10 m. Bunntopografien endrer 
seg gradvis foruten enkelte deler av det dypeste bassenget?. Vatnets lengderet-
ning er sammenfallende med en svakhetssone i berggrunnen med samme ut-
strekning. Også i dette vatnet er det svakhetsstrukturer vinkelrett på den store 
svakhetssonen (fig. 8).  
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Figur 8. Svakhetssoner og overfordypninger i Magnusvatnet. Lokalisering 
er basert på strukturen i omkringliggende fjellmasser og observerte struk-
turer i bassenget. 

3.2.2 Dybdetolkning 
I Magnusvatnet virker det som om det er svært lite sedimenter (ingen ”sedi-
ment” signal i profilene). Det er derfor ikke laget kotekart kart og 3D-modell 
over fjelloverflaten, da denne synes å sammenfalle med bunnen av vannet (fig. 
9 og 10). 
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Figur 9. Dybdekart for Magnusvatnet. 
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 Figur 10. Bunntopografi i Magnusvatnet. 
  

3.2.3 Oppsumering 
Magnusvatnet ble undersøkt i sin helhet. Det grunneste området ligger i den 
sørlige halvdelen av vannet og er avmerket i figur 11. Noen strukturer var tve-
tydige. Profilene viser mulige sediment-lommer av betydelig størrelse (se profil 
7 og 8). Prøveboring ville kunne gi svar på dette.  
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Figur 11. Området fremhevet med gule streker og merket (a) er dekket i 
profilene 7, 8 og 18. Område (b) er dekket i profilene 5, 6, 18 og 44. Maks 
dybde til fjell er mindre en 4 m. Det er mulig at det finnes et tynt sediment-
lag her, men det var ikke synlig i profilene.   

De følgende profilene viser de tolkete grenser mot fjell merket med rødt, muli-
ge grenser mot fjell er merket med stiplet rødt, overflate på sedimentlag er gule 
og området i profilen som ligger innenfor de aktuelle områdene a,b,c eller d er 
merket med grønt .  
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3.3 Stovevatnet 
Figur 12 viser de målte profilene i Stovevatnet. Se vedlegg 2 for størret kart. 

 
Figur 12. Georadarprofil i Stovevatnet. Her vises alle profilene som ble tatt 
opp. Tolkningen av bunntopografien er basert på over 1 400 m profildata, 
men kun den østlige delen av bassenget ga rimelige signaler. 
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3.3.1 Generell informasjon 
Generelt var det svært dårlige signaler i de vestre og dypere delene av vannet. 
Grunnen til dårligere signal er trolig at vannet har så høyt saltinnhold at signa-
lene ble adsorbert. Ledningsevnen i overflatevannet ble målt til 210 uS/cm.   
I østlige deler er vannet grunnere, og det var mulig å få relativt gode signaler. 
Det ser ut til å være 2-3 m mektige sedimenter i de dypeste delene av den østli-
ge delen av bassenget. 
 
En del signal er vanskelige å tolke. De ser ut som ikke reelle signal (multipler2). 
Sikker informasjon fåes kun ved boringer. 
 
Profil 8 er fra den nordøstlige delen av vannet og illustrerer forholdene (fig. 
13). 
 

 
Figur 13. Profil 8, langs den nordøstlige delen av Stovevatnet. Det kan se ut 
som om det er en utrasning av løsmasser. De røde linjene kan være mul-
tipler eller fjell. 
 
 

                                                   
2 Multipler: En form for støy som kjennetegnes ved høyvinkel repetisjon av et overliggende 
signal (struktur) 
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3.3.2 Dybdetolkning 
I figur 14 og 15 er det vist kotekart og 3D-modellover Stovevatnet. 

 

Figur 14. Dybdekart av Stovevatnet.  Dybde til sediment, ikke til fjell (ba-
sert på opplodding). 
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Figur 15. Bunntopografi i Stovevatnet 

3.3.3 Oppsumering 
Det er særlig i den østlige delen av bassenget at de bunntopografiske forholde-
ne er kjent. Her finnes også det grunneste området. Sediment-mektighet kan se 
ut til å være noe mindre i den nordlige delen av vannet, som fronter mot fyll-
masser fra en tidligere veiutbygging. Undersøkelse med jordspyd viser en liten 
sedimenttykkelse (mindre en 1 m). I de vestlige, sørlige og østlige deler av 
vannet er det et mektig sedimentlag på over 3 og 4+ m med vannholdige, orga-
niske sedimenter. Det var stort sett ikke mulig å komme ned til fjellet med spy-
det under forholdene rundt Stovevatnet. 
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3.4 Stiavatnet 
Figur 16 viser en oversikt på prøvepunkter brukt i den bunntopografiske be-
skrivelsen. 

 
Figur 16. Loddete traseer og borepunkter i Stiavatnet. 

3.4.1 Generell informasjon 
I dette vannet var det kun en profil langs land som ga signal. Ved kontroll viste 
det seg at vannet hadde høy elektrisk ledningsevne (> 550 uS/cm). En årsak til 
dette kan være avrenning av veisalt fra nærliggende vei, og dette er trolig for-
klaringen på dårlige signal. 
Dybdekartet i figur 17 er derfor kun basert på loddinger. 
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3.4.2 Dybdetolkning 
I figur 17 og 18 er det vist kotekart og 3D-modell over Stiavatnet 

 
Figur 17. Dybdekart av Stiavatnet (basert på opplodding). 
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Figur 18. Bunntopografi av Stiavatnet 

3.4.3 Oppsumering 
Stiavatnet har en slak bunntopografi med en maksimal dybde på mellom 4 og 5 
m til sediment. Ved å ta spydprøver i vannkanten ble det bekreftet at det her er 
et mektig sedimentlag. I nordlige og sørlige deler av bassenget er det 4+ m med 
sedimenter.   
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3.5 Stølevatnet 
Figur 19 viser en oversikt over de målte profilene i Stovevatnet. Se vedlegg 2 
for større kart. 
 

 
Figur 19. Georadarprofil i Stølevatnet. 
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3.5.1 Generell informasjon 
Generelt var signalet svakt i dette vannet, særlig i de sørlige delene. Det er in-
teressant å merke seg at til tross for at det med jordspyd ble påvist mer enn 3 m 
med organisk material langs den nordlige kanten av vannet, gir georadarprofi-
lene lite informasjon om sedimentene  
 
I figur 20 er bunntopografien vist ved den gule linjen. Under denne er det et sett 
repeterende refleksjoner som kan være multipler eller et tynt lag av sedimenter. 
 
 

 
Figur 20.  Eksempel på en profil i Stølevatnet.  
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I profil 10 (fig. 21) er det antydning til at det kan være opptil 4 m med sedimen-
ter, men dette er ikke mulig å kontrollere ved hjelp av kryssende profiler. 
 

 
Figur 21. Profil 10 i Stølevatnet. Den gule linjen representerer bunntopo-
grafien i vannet. Den røde stiplete linjen kan være fjelloverflaten. 
 
På grunn av dårlige data i Stølevannet er det kun presentert et dybdekart over 
vannet og en 3D modell av bunntopografi. Mangelen på data kan skyldes leir-
holdige sedimenter eller høyt saltinnhold i vannet. 
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3.5.2 Dybdetolkning 
Figur 22 og 23 viser kotekart og 3D modell over Stølevatnet. 
 

 
 
Figur 22. Dybdekart av Stølevatnet (basert på opplodding). 
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Figur 23. Bunntopografi i Stølevatnet (basert på opplodding). 

3.5.3 Oppsummering 
Stølevatnet har en brå topografi i kantene og en åpen slette i midten av det sør-
lige bassenget. Maksimal vanndybde er på mellom 5 og 6 m, men dybden til 
fjell er ukjent. I bassengkanten viser spydprøver til et mektig sedimentlag på 4+ 
m både i det nordlige og sørlige bassenget.   
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Vedlegg 1 Georadarprofiler 
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Storavatnet 
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Magnusvatnet 
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Profil 20 ga ingen resultat 
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Stølevatnet 
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Vedlegg 2 Kart 
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Storavatnet profilkart 

 

Magnusvatnet profilkart
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Stiavatnet loddprofilkart
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