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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Sambandet Sotra-Bergen har en viktig funksjon i det integrerte samspillet mellom øyene i vest 
og Bergensområdet, og er eneste vegtilknytning til fastlandet. De siste 10-15 åra har det vært 
sterk vekst i næringsutviklingen, særskilt i oljerelatert virksomhet på Sotra og i Øygarden 
(nord for Sotra). Samtidig har det vært sterk økning i folketall og boligbygging. Dette har ført 
til økt trafikk mellom Sotra og Bergen. Veksten på Sotra er i stor grad konsentrert langs 
eksisterende transportkorridor Sotra-Bergen (rv 555) og langs det interne nord-sørlige 
sambandet Øygarden-Fjell-Sund (rv 561 og rv 555). Sund kommune omfatter sørlige delen av 
øyen Sotra. 
 
Siden Sotra/Øygarden og Bergen har felles bolig- og arbeidsmarked, er det stor 
transportaktivitet begge veger mellom Bergen og kommunene i vest. Ca 8.000 personer 
pendler mellom Sotra/Øygarden og Bergen hver dag. Trafikkmengden i 2006 var ca 23.800 
biler pr. døgn (ÅDT) på Sotrabrua. Sotrabrua ble bygd i 1971, for helt andre trafikkmengder 
enn i dag. Dagens bru er på to felt, uten gang og sykkelbane. Med den utvikling som har vært 
på Sotra og Øygarden, er brua i dag en flaskehals for trafikken til og fra Bergen med kø og 
forsinkelser både for privat og kollektiv trafikk. 
 
Målet med nytt Sotrasamband er å få et bedre og framtidsrettet transportsamband mellom 
Sotra og Bergen, og et effektivt og trafikksikkert nord/sør samband på Sotra som kan sikre 
gode transportforhold og som kan medvirke til å skape en positiv utvikling til beste for hele 
regionen. 
 
Planoppgavene som gjelder fastlandssambandet Sotra-Bergen og det nord-sørgående 
sambandet på Sotra, er svært ulike i forhold til problemstillinger og omfang. Planoppgaven er 
derfor delt i 3 parallelle planprosesser som vist under (se også figur 1): 
 

1. Delprosjekt 1: Nytt fastlandssamband mellom Sotra og Bergen 
2. Delprosjekt 2: Rv 555 Kolltveit-Austefjorden. Sotra sør.  
3. Delprosjekt 3: Rv 561 Kolltveit-Ågotnes. Sotra nord.  

 
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av planseksjonen i region vest. Den skal brukes til 
utarbeidelse av kommunedelplan for fastlandssambandet Sotra-Bergen (delprosjekt 1) og 
beskriver de geologiske forhold for de alternative korridorer og aktuelle traséer for 
fastlandsforbindelsen. Kommunedelplanen omfatter veg i dagen, krysning med bru, 
landtunneler og undersjøiske tunneler. Rapporten er et delbidrag for rangering og valg av 
ulike løsninger. 
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Figur 1: Sotrasambandets tre delprosjekter. 1: Nytt fastlandssamband, 2: Sotra sør, 3: Sotra nord 
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1.2 Delprosjekt 1; Fastlandssambandet Sotra-Bergen 
De geologiske vurderingene omfatter alle traséalternativene vist på figuren under. Det tas 
utgangspunkt i tre hovedprinsipp (se figur 2) for nytt samband:  
1. Kollektivprioritering – ingen kapasitetsøkning for annen trafikk. A-alternativ.  
2. Nytt vegsamband i eksisterende korridor Sotra-Bergen vest-. C- og D-alternativ 
3. Nytt vegsamband i en sørlig korridor Sotra-Bergen sør (Ytrebygda). E-alternativ 

 

 

Figur 2: Delprosjekt 1; fastlandssamband mellom Sotra og Bergen. Noen traséer har brusamband mens noen 
andre traséer har undersjøisk tunnel. 
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1.3 Omtale av traséalternativ 
Alle traséalternativ innenfor prinsipp 2; nytt samband i eksisterende korridor Sotra – Bergen 
vest, har et felles krysspunkt i Arefjord og alle alternativ vest og øst for Arefjord kan 
kombineres.  
 
Forklaring: 
A = Kollektivalternativ 
C = Bru 
D = Tunnel 
Nummerserie fra nr 1 gjeld Arefjord-Storavatnet  
Nummerserie fra nr 101 gjeld Kolltveit-Arefjord 
 
Følgende inndeling ligger til grunn for vurderingene. 

1.3.1 Prinsipp 1, Kollektivalternativ: 
A1:  Nye kollektivfelt langs dagens veg på begge sider av Sotrabrua. Ikke ny bru. 
A2:  Nye kollektivfelt langs dagens veg på begge sider av Sotrabrua og ny bru for 

kollektivtrafikk.  
 
Traséen og arealinngrepet for A-alternativa er det samme som for C102 mellom Straume og 
Arefjord, og som C9 mellom Arefjord og Storavatnet. De geologiske utfordringene blir derfor 
omtalt under C102 og C9. 

1.3.2 Prinsipp 2. nytt vegsamband i dagens korridor: 
Kolltveit-Arefjord  
C101: Ny veg, ny bru over Straumsundet 
C102: Utviding av dagens vegsystem 
D101: Senketunnel i Straumsundet 
D102: Undersjøisk tunnel Kolltveit-Arefjord  
 
Arefjord-Storavatnet 
C7: Bru i sør, ved høyspentlinja 
C8: Bru parallelt med dagens bru, ny veg 
C9: Bru parallelt med dagens bru, utvidet dagens veg 
C11: Bru i nord, ny veg 
D1/D8:Undersjøisk tunnel Arefjord-Storavatnet (en av to tunnelvarianter blir valgt) 
D7: Undersjøisk tunnel Arefjord-Ringveg Vest  

1.3.3 Prinsipp 3, nytt vegsamband i en sørlig korridor Sotra-Bergen sør 
(Ytrebygda):  
E1: Veg i dagen forbi Fjell gard, undersjøisk tunnel til Birkelandskiftet 
E2: Tunnel forbi Fjell gard, undersjøisk tunnel til Birkelandskiftet 

1.4 Opplegg for utført geologisk vurdering  
Denne rapporten gir geologisk grunnlag for valg av trasé til ny veiforbindelse Sotra-Bergen. 
13 alternativer er vurdert: C101, C102, D101, D102, C7, C8, C9, C11, D1, D7, D8, E1 og E2. 
Det er utført geologisk befaring ved påhuggsområder og ilandføringspunkter til undersjøiske 
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tunneler. Det er dessuten utført innledende undersøkelser mht. en rørtunnel mellom Lillesotra 
og Bildøy.  
 
C-alternativene følger samme korridor som dagens Sotraforbindelse og består av 
kombinasjoner av vei i dagen, bru og mindre landtunneler. D-alternativene følger også samme 
korridor som dagens Sotraforbindelse, men består av kombinasjoner av vei i dagen og 
undersjøiske tunneler. E-alternativet er en kombinasjon av vei i dagen og undersjøisk tunnel 
fra Tellnesområdet på Sotra til Flesland. 
 
Sotrasambandet inkluderer flere undersjøiske tunnelalternativer. Det er dermed et komplisert 
prosjekt som klassifiseres i geoteknisk prosjektklasse 3. Det er i den forbindelse opprettet en 
ekspertgruppe i geologi, bestående av personer fra henholdsvis vegvesenet, universiteter og de 
til enhver tid involverte konsulenter. Faste personer i ekspertgruppen er: 
 
Terje Kirkeby    Vegdirektoratet/Ringveg vest  
Knut Borge Pedersen   Vegdirektoratet 
Bjørn Nilsen   Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU 
Haakon Fossen  Institutt for geovitenskap, UiB 
 
Konsulenter engasjert i kortere tidsrom: 
 
Staffan Paulsson  Geophysix A/S, Vettre 
Oddmund Soldal  COWI, Bergen 
Geir Bertelsen   Opticonsult, Bergen 
 
Ekspertgruppen ble samlet én gang på våren 2007. Her ble det diskutert nivået på 
undersøkelsene i denne planfasen samt valg av områder og linjer for seismiske undersøkelser 
langs de undersjøiske traséene. Etter dette er de forskjellige personene i ekspertgruppen blitt 
konsultert enkeltvis alt ettersom det har dukket opp forskjellige problemstillinger. 
 
Klassifisering i geoteknisk prosjektklasse 3 innebærer også at rapporten skal kontrolleres og 
godkjennes av en utenforstående instans, dvs. utenfor Statens Vegvesen og utenfor 
ekspertgruppa og andre som har bidratt til utformingen av de geologiske undersøkelsene og 
den geologiske rapporten. For denne rapporten er det geolog Jan Rohde ved SWECO-Grøner i 
Lysaker som står for 3. mannskontrollen. 

1.4.1 Undersøkelser og presentasjon av data 
Grunnlaget for de geologiske feltundersøkelsene er plankart i skala 1:10.000, flybilder i skala 
1:15.000, sjøbunndata (multistråle ekkolodd) fra sjøkartverket samt berggrunnskartene 
”Bergen 1115 I”, skala 1:50.000 (Fossen & Ragnhildstveit, NGU, 1997) og ”Bergen, skala 1: 
250.000” (Ragnhildstveit og Helliksen, NGU, 1997). 
 
 
Geologisk feltarbeid er utført over en lang tidsperiode: 

Dato Geolog Område 
10.01.2007 Sara Skutlaberg (S.S.) og Harald Hauso, 

vegteknisk 
Birkeland i Fana, Godvik/Drotningsvik 

7.8.2007 S.S. og Geir Bertelsen, siste fra Opticonsult Birkeland i Fana, Godvik/Drotningsvik og 
østlige Lillesotra 

21.8.2007 S.S. og Geir Bertelsen Vestlige Lillesotra og Kolltveit, Sotra 
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Befaring av ilandføringsområder for undersjøiske tunneler: 
6.9.2007 S.S. og Haakon Fossen, siste fra UiB Bildøystraumen, Sotra (D1 vest) og Norwegian 

Talc, Lillesotra (D8) 
10.10.2007 S.S. 

 
Bildøystraumen, Sotra (D1 vest) og Norwegian 
Talc, Lillesotra (D8) 

02.12.2007 S.S. Tyssøy (E1) 
08.12.2007 S.S. Flesland (E1) 
09.12.2007 S.S. Li, Sotra (E1) 
10.12.2007 S.S. og Ingunn Glenjen, Vegteknisk Haakonshella (D7) og Ramsvik, Loddefjord 

(D1 øst) 
14.12.2007 S.S. Ramsvik, Loddefjord (D1 øst) og Norwegian 

Talc, Lillesotra (D8) 
17.12.2007 S.S. Kiparneset i Snekkevika (D7) og 

Bysundet/Valahavnen, Lillesotra (D1 øst) 
18.12.2007 S.S. Geitvikneset (D1 vest) og Drotningsvik i 

Loddefjord (D8), Bildøy bibelskole (D1 vest) 
20.02.2008 S.S. Norwegian Talc, Lillesotra 
 
Grunnundersøkelsene har i størst grad vært fokusert på å kartlegge dybder og svakhetssoner i 
de områdene som er viktigst i denne planfasen, som for eksempel dypålene langs undersjøiske 
krysninger og i innsjøer i områder med liten overdekning. 
 
Med en svakhetssone menes en lang og dyp sone med tett oppsprukket eller råttent berg, for 
det meste en større forkastning. Svakhetssoner opptrer i forskjellig skala i berget; noen er 
lange mens andre er korte, noen er smale mens andre er brede, noen stikker dypt nedover i 
berget mens andre dør ut et stykke ned i dybden. Fjordsystemene er dannet langs store, 
hovedsakelig fjordparallelle forkastninger, som er reaktivert mange ganger. Disse er for det 
meste steile. Svakhetssonene i fjorder og innsjøer må kartlegges vha geofysiske metoder og 
boringer. Svakhetssonene på land framtrer som markerte dalfører på kart og flyfoto. 
Retningen til geologiske strukturer, som svakhetssoner, sprekker og forkastninger, angis med 
strøkvinkel (mellom 0° og 360°) og fallvinkel (mellom 0° og 90°) og presenteres i 
stereogrammer. Stereogrammer er kort forklart i vedlegg 1. Strøkretningene kan også 
fremstilles i et rosediagram, som viser den relative frekvensen av de målte strøkretningene. Jo 
flere målinger det er gjort av orienteringen til sprekkene i et område, jo mer representativt vil 
rosediagrammet bli for sprekkefordelingen i bergmassen. Fallvinkelen fremkommer ikke i 
rosediagram. 
 
Siden prosjektet er i en tidlig planfase, hvor mange alternativer blir tatt i betraktning, er det 
lagt vekt på å påpeke problemområder ved de forskjellige alternativene. Befaringen på land 
har i hovedsak konsentrert seg om påhuggsområder, ”ilandføringsområder” for undersjøiske 
tunneler samt om områder med liten eller usikker overdekning over tunneler. Mange av 
påhuggsområdene er ikke synfart, men kun observert på flyfoto. På utvalgte lokaliteter er 
bergkvaliteten beskrevet i form av bergklasser regnet ut vha Q-systemet. Dette er nærmere 
forklart i kapittelet om berggrunnsgeologiske observasjoner. Videre er det utført 
georadarundersøkelser, for om mulig å finne dybde til berg på 5 innsjøer; Stovevatnet, 
Stiavatnet, Stølevatnet, Storavatnet og Magnusvatnet på Lillesotra og i Drotningsvik/Godvik. 
Disse undersøkelsene er utført av COWI AS i 2007. 
 
I forbindelse med undersjøiske tunnelalternativer er det utført geofysiske undersøkelser for å 
finne dybde til berg samt bergkvalitet. Disse ble utført av Geophysix A/S i 2004 og i 2007. I 
2004 ble det gjort akustikkundersøkelser i deler av Raunefjorden. I 2007 ble det utført 
kompletterende akustikkundersøkelser samt refraksjonsseismiske undersøkelser langs deler av 
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traséene. Resultatene fra disse undersøkelsene er fremstilt i hver sine rapporter; ”Sambandet 
Sotra/Øygarden-Bergen, akustiske målinger for undersjøisk tunnel”(Paulsson, 2004) og 
”Sotrasambandet - seismiske undersøkelser. Målinger i alternative områder for undersjøisk 
tunnel” (Paulsson, 2007) 
 
Det er også utført multistråle ekkolodd i Straumsundet mellom Bildøy og Lillesotra, dette for 
å undersøke bunntopografien med tanke på mulighetene for å legge en rørtunnel her. Disse 
dataene gir detaljert bunnterreng, men ikke dybde til berg. Undersøkelsene er utført av 
Geoconsult AS. 
 
En oversikt over geologisk informasjon er etter ønske fra oppdragsgiver blitt markert i 
vedlagte oversiktstegninger (vedlegg 3). Svakhetssonene på land er tolket på grunnlag av 
stereografiske flyfoto. Svakhetssonene i sjøen er tolket på grunnlag av seismiske data, både 
akustikk (fjellkotene) og refraksjonsseismikk. Siden de seismiske kartene også er en tolkning, 
vil det være større usikkerhet knyttet til forløpet av disse sonene. I vedlegg 3 er det forsøkt 
skilt mellom større og mindre svakhetssoner, men da dette kartet viser et omfattende 
tolkningsarbeid må disse skillene ikke tolkes som helt absolutte. Dette gjelder spesielt for de 
tilfellene hvor svakhetssonene ligger helt i sjøen. Noen av de små svakhetssonene skulle 
muligens vært klassifisert som en middels stor svakhetssone og omvendt. Det er heller ikke 
merket av bredden til svakhetssonene, da den helst skulle vært kontrollert i felt. De 
forskjellige fargekodene gir likevel en viss indikasjon på hva som kan forventes (gjelder 
svakhetssonene som helt eller delvis ligger på land). I sterkt utbygde områder og i områder 
med mye løsmasser kan det være vanskelig å tolke svakhetssoner vha. kart og flybilder. Brede 
dalfører med mye løsmasser ligger ofte i områder med store knusningssoner eller kryssende 
svakhetssoner, slik at disse områdene må undersøkes nøye for bergkvalitet og dybde til berg i 
neste planfase. 
 
Ved senere utarbeiding av reguleringsplan for fastlagt trasé bør det utføres mer omfattende 
grunnundersøkelser. Dette gjelder spesielt hvis et av de undersjøiske alternativene blir valgt. 
Ved neste planfase bør hele den undersjøiske traséen kartlegges på langs og på tvers vha 
refraksjonsseismikk, i tillegg til at det bør utføres kjerneboringer så langt som det er mulig. 
Andre geofysiske undersøkelsesmetoder, som for eksempel seismisk tomografi, kan evt. være 
aktuelle istedenfor eller i tillegg til kjerneboring. Det bør også fokuseres på bergforholdene i 
dalsøkk over tunneltraséer på land. Her er det viktig å ha kontroll på dybde til berg, 
bergkvalitet og grunnvannsforhold (med tanke på risiko for tørrlegging av myrområder og 
private brønner samt for setninger til hus). Bergforhold relatert til plassering av eventuelle 
brofundamenter bør også utredes i detalj i neste planfase. Alt dette for best mulig å kunne 
anslå byggekostnadene samt for å være teknisk og tidsmessig forberedt på de geologiske 
utfordringene i byggefasen. 
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2 Generell beskrivelse av geologien i områdene 
De aktuelle traséene ligger innenfor tre berggrunnsgeologiske enheter; Øygardskomplekset, 
Lille Bergensbue og Lindåsdekket, se kart på figur 3. Disse bergartsenhetene ble skjøvet over 
hverandre samtidig som de ble sterkt foldet og omdannet (metamorfosert) under den 
kaledonske fjellkjedannelsen (425-400 millioner år siden). Den kaledonske fjellkjeden ble 
dannet som en følge av kollisjon med Grønland. Etter fjellkjedannelsen har den kaledonske 
fjellkjeden vært utsatt for nedbrytning og strekning, bl.a. i forbindelse med åpningen av 
Atlanterhavet. 
 

 
Figur 3: Lys farge representerer Øygardskomplekset, rødbrune områder hører til Lindåsdekket, mens oransje og 
grønne striper hører til Lille Bergensbue. 

2.1 Bergarter 
De fleste av traséene ligger i Øygardskomplekset. Kun trasé E1/E2 krysser fjorden lenger sør, 
ved Tyssøy. Denne traséen vil gå gjennom tre bergartsenheter, da den vil måtte krysse 
Bergensbuene i fjorden og under Tyssøy for deretter å fortsette over i Lindåsdekket, på 
østsiden av fjorden. 
 
Øygardskomplekset består av forgneisete størknings- og sedimentære bergarter fra jordens 
urtid (mer enn 545 millioner år siden). Bergartene ble deformert og omdannet, hovedsakelig 
til forskjellige typer gneiser, under den kaledonske fjellkjedannelsen. Det er også noen mindre 
områder med amfibolitt, bla i nærheten av Bildøystraumen og Straumsundet. 
 
Lille og Store Bergensbue utgjør en karakteristisk bergartsformasjon. De består av en 
underpaleozoiske og eldre bergartsenheter, som er skjøvet over Øygardskomplekset. Over 
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disse bergartsenhetene ligger det enda en skjøvet bergartsenhet (Lindåsdekket). Hele denne 
pakken, Øygardskomplekset nederst til Lindåsdekket øverst, er formet som en stor 
foldestruktur, slik at bergartene på overflaten fremtrer som parallelle buer med Lindåsdekket i 
”lommen” imellom. Bergen sentrum ligger i Lille Bergensbue, mens store Bergensbue ligger 
øst for kartet i figur 3. Den strekker seg fra Fusa- og Samnangerfjorden i sør, tvers over 
Osterøy og videre nordvestover ut langs Fensfjorden på nordsiden av Radøy.  
 
Størsteparten av Tyssøy, langs trasé E1, ligger i Lille Bergensbue. Denne strekker seg videre 
nordover i et bånd over fjorden, hvor den bøyer av i østlig retning langs Nordåsvatnet og 
danner en stor bue inn mot Bergen sentrum og videre nordover til østsiden av Askøy.  
Bergensbuene består hovedsakelig av amfibol-granatglimmerskifer, amfibolitt og grønnskifer 
(Nordåsvatngruppen), gneiser samt noe kvartsitt, kvartsglimmerskifer og gneis 
(Gamlehaugkomplekset) og enkelte meget små forekomster av konglomerat og marmor 
(Storetveitgruppen). Kvarts og granat er harde mineraler, som kan gi økt slitasje på 
borekroner der hvor de forekommer i stor konsentrasjon. Disse bergartene forekommer også 
på sørlige Bjorøy samt på øyene og i en del av fjorden mellom Tyssøy og Flesland. 
 
Flesland og Blomsterdalen ligger i Lindåsdekket. Lindåsdekket er et heterogent kompleks, 
som består av omdannede bergarter fra jordens urtid. Her dreier det seg om 
charnokkitt/granulitt, amfibolitt, monzonitt og anortositt, i tillegg til granittiske gneiser. Noen 
av disse bergartene kan være vanskelige å drive tunnel i, da de er meget sprø og ofte sprekker 
opp som ”sukkerbiter” ved sprenging. Dette vil kunne medføre økte sikringskostnader. 
 
Krystalline bergarter, som i Lindåsdekket og Øygardenkomplekset, vil generelt kunne ha åpne 
sprekkesystemer som leder vann. Dette gjelder i mindre grad myke og ”seige” bergarter som 
fyllitter og glimmerskifere. Lille Bergensbue består av både harde og myke bergarter, bl.a. av 
marmor.  

2.2 Bruddmønster og -tetthet  
Etter den kaledonske fjellkjedannelsen ble den unge fjellkjeden utsatt for strekning og 
nedbrytning. Dekkene ble skjøvet noe tilbake, i nordvestlig til vestnordvestlig retning. De 
nordnordøst-sørsørvestlige forkastningene i Øygardskomplekset er dannet i denne fasen (se 
figur 3). Også Bergensbuene ble dannet i denne fasen, men dannelsesmekanismen er ikke helt 
klarlagt. Senere fulgte ytterligere oppsprekning i forbindelse med dannelsen av 
Nordsjøbassenget. Lange nord-sørlige forkastninger ble da dannet. Dette er spesielt tydelig på 
sokkelen i Nordsjøen, men også i Øygardskomplekset, hvor disse strukturene dominerer og de 
lange nord-sørlige forkastningene har hatt størst innvirkning på landskapsformene og 
retningen til fjordene. 
 
Hele regionen er preget av store nord-sørlige til nordnordvest-sørsørøstlige (bl.a. en fra 
Austevoll i sør til Solund i nord) og noe mindre nordnordøst-sørsørvestlige til nordøst-
sørvestlige forkastninger. Det største forkastningssystemet i området for Sotrasambandet 
følger fjordene og er ganske samlet og markert langs Raunefjorden i sør og Hjeltefjorden i 
nord. Dette forkastningssystemet forgrener seg rundt Lillesotra, Bildøy, Bjorøy og Tyssøy, 
slik at disse øyene ligger som tett oppsprukne linser midt i et stort forkastningssystem. 
Avhengig av skala kan hele dette området betraktes som en knusningssone.  
 
Bergensbuene og Lindåsdekket er i tillegg preget av bergartsgrenser og forkastninger som 
følger buestrukturen. I Tyssøyområdet vil det si omtrent nordøst-sørvestlig retning. 
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2.3 Noen erfaringer i nærliggende anlegg 

2.3.1 Bjorøytunnelen 
Under driving av Bjorøytunnelen traff man i 1994 på en 10 m bred, løsmassefylt sone med 
nordnordvest-sørsørøstlig orientering. Sonen ble påvist ved boring på stuff og krysningen av 
sonen utgjorde et stort driveteknisk problem som gjorde at byggetiden ble forlengt med et år. 
Bjorøyforkastningen representerer en av forkastningene dannet ved åpningen av 
Atlanterhavet, beskrevet i kapittel 2.3. Disse forkastningene er meget markert i terrenget og 
Bjorøyforkastningen utgjør et eksempel på hvordan disse forkastningene kan opptre i dybden. 
Noen av tunneltraséene vil måtte forsere disse forkastningene både på land og undersjøisk.   

2.3.2 Ringveg vest – krysning av Nordåsstraumen 
Nordåsstraumen danner overgangen mellom fjorden og et brakkvann et stykke øst for Bjorøy 
og nord for Flesland. Strømmen ligger i Lille Bergensbue og det er under bygging en tunnel 
under denne strømmen, som en del av byggetrinn 1 på Ringveg Vest i Bergen. Tunnelen blir 
drevet fra både nord- og sørsiden. I nord ligger tunnelen i Øygardskomplekset og i sør ligger 
den i Lindåsdekket. Nordåsstraumen ligger i Lille Bergensbue.  
 
I skrivende stund er drivingen av tunnelen mellom Dolvik og Sandeide på Ringveg Vest inne i 
Lille Bergensbue på begge sider. Skyvegrensen mellom Øygardskomplekset og Lille 
Bergensbue er krysset på land like nord for Nordåsstraumen. Den nordlige stuffen er nå i Lille 
Bergensbue under Nordåsstraumen, med kun 15 m fjelloverdekning. Ifølge ingeniørgeologene 
Terje Kirkeby, Lars Langhelle og John Ove Bjørge ved Ringveg Vest er det generelt en del 
åpne sprekker i Øygardskomplekset og det er dårlige bergforhold med knust berg ved 
krysningen av skyvesonen. I Lille Bergensbue er det varierende forhold, enkelte strekninger 
med meget godt berg og enkelte svakhetssoner med knust berg. For det meste stemmer 
erfaringene med det som er forventet ut ifra de seismiske undersøkelsene. 
 
I forbindelse med trasé E1/E2 til Sotrasambandet er det viktig å følge med på videre 
erfaringer i tilknytning til tunnelen mellom Dolvik og Sandeide, siden den blir drevet i de 
samme bergartsformasjonene som man vil finne igjen i fjorden langs trasé E1. 

2.3.3 Bømlafjordtunnelen 
Denne tunnelen ble bygget 1997-2000. Bergartene her består av fyllitter, grønnstein, skifere 
og gneis. Bergartsgrensene går på tvers av tunneltraséen. De seismiske undersøkelsene påviste 
en sone hvor dataene var vanskelige eller umulige å tolke (Palmstrøm, 2003). Hastigheten ble 
anslått til 2100 m/s. Pga usikkerhetene ble det utført kjerneboringer, som (ved en feilboring) 
avslørte en stor, morenefylt kløft her. 
 
2.3.4 Hjeltefjorden – undersøkelse for olje- og gassrørledning  
Her ble det i 1983 utført forundersøkelser med tanke på en undersjøisk tunnel for olje- og 
gassrørledning. Seismiske undersøkelser påviste en 1 km bred lavhastighetssone som ble 
tolket som en mulig grabenformasjon (nedforkastede blokker) med yngre bergarter, 
tilsvarende Bjorøyforkastningen. Tunnelen ble ikke bygget. 
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3 Oppsummering av resultater fra geofysiske undersøkelser 

3.1 Seismikk på sjø 

3.1.1 Undersøkelser 
Noen av de undersjøiske korridorene i Raunefjorden er undersøkt vha. akustikk i løpet av 
sommeren 2004 (Paulsson, 2004). Sommeren 2007 (Paulsson, 2007) ble det utført ytterligere 
seismiske undersøkelser (akustikk og refraksjonsseismikk) i tilknytning til de undersjøiske 
tunnelalternativene i Raunefjorden, Straumsundet og Bildøystraumen. Undersøkelsene ble 
utført av Geophysix A/S.  
 
Alle trasékorridorene som manglet bunn-, sediment- og bergkotekartlegging fra 2003 ble 
undersøkt vha. akustikk. Det ble også utført 14 refraksjonsseismiske profiler (utlegg) á 235 m. 
3 av disse ligger langs D1, 4 langs D7, 3 langs D8 og 4 langs E1. Det er generelt lagt mest 
vekt på å kartlegge dypålene i fjordene. Siden de fleste dominerende svakhetssonene i disse 
områdene antas å ha en tilnærmet nord-sørlig orientering er alle profilene plassert på langs av 
traséene (dvs. øst-vest). Topografien til bergoverflaten, som fremkommer av resultatene fra 
akustikken, kan gi en pekepinn på de reelle retningene til svakhetssonene.  
 
Flere av traséene er blitt justert i senere tid, bl.a. på grunnlag av resultatene fra seismikken. 
Derfor ligger traséen ofte et stykke unna refraksjonsseismikklinjene. Jo lenger unna 
refraksjonsseismikklinjene traséen ligger og jo mer rotete fjelltopografien er i området, jo 
mindre representative vil resultatene fra refrasjonsseismikken være for den aktuelle traséen. 
Dette kan også gjelde refraksjonsseismikkutlegg som har vært utsatt for avdrift pga. sterk 
strøm. 
 
Det poengteres at det i reguleringsplanfasen bør utføres ytterligere refraksjonsseismiske 
undersøkelser langs den valgte trasé, dette for å fange opp eventuelle øst-vestlige 
svakhetssoner samt svakhetssoner nærmere land. I reguleringsplanfasen bør det også utføres 
kjerneboringer fra begge sider på land, så langt som overhode mulig, for å kunne korrigere og 
komplettere de seismiske dataene.  

3.1.2 Metode 
Akustikk og refraksjonsseismikk baserer seg på hastigheten til lydbølger i forskjellige 
materialer. Akustikk brukes for å kunne danne seg et bilde av bunn- og bergtopografien over 
et større område, mens refraksjonsseismikken gir en mer detaljert kartlegging av bunn- og 
bergoverflaten i tillegg til at den gir et mål på bergkvaliteten langs én gitt linje. 
Refraksjonsseismikk er en relativt dyr og tidkrevende metode, sammenlignet med akustikk. 
 
Akustiske undersøkelser blir utført ved at en serie med sensorer, ”geofoner”, blir dratt i et 
slepetau etter en båt. Geofonene registrerer reflekterte bølger fra en lydkilde, ”sparker”, etter 
båten. Sparkeren sender ut signal med få sekunders mellomrom. Lydbølgene reflekteres dels 
mot bunn og dels mot bergoverflaten. De reflekterte lydbølgene fanges opp av geofonene og 
tolkes, slik at begge disse flatene kan tegnes opp. I dette prosjektet er det brukt 50 m avstand 
mellom de akustiske linjene. Den store linjeavstanden, i kombinasjon med en meget kupert 
topografi, gjør at kartene som er tolket ut fra de akustiske undersøkelsene ikke bør betraktes 
som detaljkart.  
 
Refraksjonsseismiske undersøkelser blir utført vha av en kabel med en lydkilde i den ene 
enden (endeskuddet) og en rekke geofoner. Kabelen blir strukket ut langs bunnen av fjorden 
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vha. to båter, og endeskuddet blir fyrt av. Lydbølgen går ned gjennom sedimentene, 
refrakteres (horisontalt) langs berget og går opp gjennom sedimentene igjen, hvor den blir 
registrert av de forskjellige geofonene langs kabelen. Oppsprukket og dårlig berg vil føre 
lyden seinere enn massivt, godt berg. På denne måten kan man derfor danne seg et bilde av 
bergkvaliteten langs den refraksjonsseismiske linjen. Ved denne kartleggingen er det benyttet 
235 m lang refraksjonsseismikkabel med 5 m geofonavstand. 
 
Områder med tykke sedimentlag eller store og plutselige variasjoner i topografi vil medføre 
økt usikkerhet i tolkningene av de seismiske data. Dette gjelder fremst tolkningen av dybde til 
berg. De usikre områdene er angitt vha. piler i tolkningene av de refraksjonsseismiske linjene.  

3.1.3 Resultater 
Ifølge de akustiske undersøkelsene er det generelt lite sedimenter i området, men lokalt er det 
store mektigheter. Langs traséene forekommer sedimentlommer på opp til ca. 60 m tykkelse. 
Refraksjonsseismikken viser at det er mange og store svakhetssoner i fjordene. Bergterskelen 
i tilknytning til trasé D8, mellom Drotningsvik i Loddefjord og Norwegian Talc på Lillesotra, 
ser ut til å ha best bergkvalitet. 
 
D101: 
I Straumsundet og rundt sørtuppen av Bildøy varierer sedimenttykkelsen mellom 0 og 10 m. 
For vurdering av bergkvalitet er det her benyttet et refraksjonsseismikkutlegg, hvor det er 
påvist to konsentrerte lavhastighetssoner. Sonene har en bredde på henholdsvis ca. 13 og ca. 
21 m i profilet. Den smaleste sonen har seismisk hastighet på 2300 m/s mens den bredere 
sonen har seismisk hastighet på 3100 m/s. Til sammenligning har hardpakket morene i 
området hastigheter på ca. 2200 m/s. En hastighet på 2300 m/s betyr derfor at det er meget 
dårlig fjellkvalitet her, dvs. tett oppsprukket/nedknust fjell eller helt enkelt en utgravd 
”lomme” fylt med morene. Bergkvaliteten for øvrig har seismiske hastigheter som tilsier 
middels godt til meget godt berg. Refraksjonsseismikkutlegget strekker seg over så godt som 
hele sundet. Siden Bildøystraumen, på vestsiden av Bildøy, er meget smal og grunn er det i 
denne planfasen valgt ikke å utføre refraksjonsseismiske undersøkelser her.  
 
Totalt ca. 15 % av den kartlagte traséen D101 har seismiske hastigheter under 4000 m/s (figur 
4). 

 
Figur 4: Fordeling av seismiske hastigheter for undersjøisk trasé D101. 

Seismiske hastigheter D101

Ikke kartlagt 
strekning
4000<v

3000<v<4000 

2500<v<3000 

2000<v<2500 

D1 og D8: 
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Mellom Brattholmen/Alvøen i sør og dagens Sotrabru i nord varierer sedimenttykkelsen 
mellom 0 og 22 m, med opp til 14 m sedimenttykkelse langs D1-traséen og 7 m langs D8-
traséen. Langs trasé D1 er det utført to refraksjonsseismikkutlegg for å dekke dypålen i 
fjorden. Pga avdrift med strøm er det en ca. 50 m bred ”glippe” uten refraksjonsseismikkdata 
midt i fjorden. Ut fra akustikkdataene ser det ikke ut til å være noen markert svakhetssone i 
”glippen”. Refraksjonsseismikken viser to brede svakhetssoner. I den vestlige delen av 
fjorden er det en over 100 m bred sone med seismisk hastighet på 3500 m/s. Inni denne sonen 
er det en knappe 10 m bred sone med seismisk hastighet på 2500 m/s. I den østlige delen av 
fjorden er det påvist tre svakhetssoner med forskjellige bredder; én 15 m bred sone med 
seismisk hastighet på 2800 m/s, én ca. 13 m bred sone med seismisk hastighet på 3500 m/s og 
én 45 m bred sone med seismisk hastighet på 3300 m/s. Avstanden mellom svakhetssonene i 
den østlige delen av fjorden er såpass liten at det kan være hensiktsmessig å betrakte hele 
denne delen av fjorden som en 110 m bred sone med dårlig berg. 
 
Langs trasé D8 er det utført 3 refraksjonsseismikkutlegg. Problemer med kraftig strøm i 
fjorden har også her medført at deler av utleggene ligger et stykke ifra traséen. Fjorden er 
dekket med refraksjonsseismikk i nesten hele sin bredde og resultatene tyder på at det er 
middels godt til godt berg langs denne strekningen. Det er ingen soner med hastigheter lavere 
enn 4000 m/s og det meste av området har seismiske hastigheter på 5000 m/s eller mer. Dette 
er dermed den undersjøiske traséen med totalt sett best bergforhold og minst sedimenter. 
 
Totalt ca. 35 % og 0 % av de kartlagte traséene til henholdsvis D1 og D8 har seismiske 
hastigheter under 4000 m/s (figur 5 og 6). 
 

   

Seismiske hastigheter D8

Ikke kartlagt
strekning

4000<v
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2500<v<3000

2000<v<2500

 
Figur 5: Fordeling av seismiske hastigheter for D1.       Figur 6: Fordeling av seismiske hastigheter for D8. 

Seismiske hastigheter D1  
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D7: 
I området Snekkevika-Haakonshella varierer sedimenttykkelsen mellom 0 og 30 +/- flere 
meter. Det er sjelden mer enn 15 m sedimenter i området, men et stykke av trasé D7 har ca. 
30 m sedimenter. Så store sedimenttykkelser medfør en viss usikkerhet i tolkningene av 
bergflaten, slik at man må regne med at berget også kan ligge noen meter dypere. Traséen er 
justert på grunnlag av seismikken, slik at den i dag er plassert sør for sedimentfellen. Pga. 
uheldig linjeføring på land blir det anbefalt å flytte den noe lenger nord igjen, som beskrevet i 
kapittel 6 og vist i vedlegg 3.  
 
Det er utført fire refraksjonsseismikkutlegg langs trasé D7, slik at fjorden er dekket i hele sin 
bredde. I den vestlige delen er det påvist en 75 meter bred svakhetssone med seismisk 
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hastighet på 3000 m/s. I den østlige delen av fjorden er det påvist 4 svakhetssoner med 
seismiske hastigheter på henholdsvis 3000, 3700, 3300 og 3500 m/s fra vest mot øst. Disse 
sonene er henholdsvis 30, 25, 40 og 45 m brede. De tre østligste av disse traséene ligger så tett 
at det kan være hensiktsmessig å betrakte dem som én 160 m bred svakhetssone. Det er ikke 
påvist soner med seismisk hastighet under 3000 m/s langs denne traséen. 
 
Totalt ca. 30 % av den kartlagte traséen D7 har seismiske hastigheter under 4000 m/s (figur 
7). 
 

Seismiske hastigheter D7

Ikke kartlagt
strekning

4000<v

3000<v<4000

2500<v<3000

2000<v<2500

 
Figur 7: Fordeling av seismiske hastigheter for D7. 

 
 
E1/E2: 
E1 og E2 følger samme undersjøiske trasé.  
 
I området Li (på Sotra)/Tyssøy/Flesland varierer sedimenttykkelsen mellom 0 og 60 m, med 
maks sedimenttykkelse langs den opprinnelige traseen. Denne traséen er flyttet lenger 
nordover på grunnlag av seismikken, slik at det lettere oppnås tilstrekkelig fjelloverdekning.  
  
Det er utført fire refraksjonsseismikkutlegg langs trasé E1/E2; et mellom Sotra og Tyssøy i 
vest og tre mellom Tyssøy og Flesland i øst. Mellom Sotra og Tyssøy er ca. 1/3 av fjordens 
bredde dekket mens tilnærmeret halvparten av den østlige traséen er dekket. I vest er det 
påvist to svakhetssoner med hastigheter på henholdsvis 3400 og 3000 m/s (fra vest mot øst). 
Sonene er henholdsvis 35 m (minst) og 45 m brede. I den østlige delen, midt imellom Tyssøy 
og Flesland, er det påvist en 125 m bred sone med seismiske hastigheter mellom 3000 og 
3500 m/s. Pga den meget store sedimentmektigheten her (60 m +/- flere meter) er det store 
usikkerheter i tolkningene. I verste fall kan det være en sedimentfylt kløft midt i dette partiet. 
Nærmere Haakonshella er det påvist to mindre svakhetssoner med seismiske hastigheter på 
henholdsvis 3200 og 2800 m/s. Disse sonene er ca. 15 m brede.  
 
Meget store topografiske variasjoner i området Tyssøy-Flesland gjør at dette området er 
vanskelig å tolke. En linjeavstand på 50 m for akustikken er ikke detaljert nok for å gi et godt 
bilde av denne variasjonen. De mange dalførene i dette området skyldes med stor 
sannsynlighet at traséen her krysser Lille Bergensbue, som går ut i sjøen ved Grimstad (nord 
for Flesland) og går opp på land igjen på Tyssøy. 
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Totalt ca. 35 % og 25 % av henholdsvis de kartlagte delene E1 vest (vest for Tyssøy) og E1 
øst (øst for Tyssøy) har seismiske hastigheter under 4000 m/s (figur 8). 
 

Seismiske hastigheter E1/E2

Ikke kartlagt 
strekning 

4000<v 

3000<v<4000 

2500<v<3000 

2000<v<2500 

 
Figur 8: Fordeling av seismiske hastigheter for E1/E2. 

 

3.2 Georadarundersøkelser på innsjøer 

3.2.1 Undersøkelser 
Det er usikkert hvor stor bergoverdekning som trengs under store og små innsjøer. Forhold 
som vil innvirke på dette er fremst bergkvalitet og naturhensyn. Hvis krysningen er kort og 
det kan bekreftes god bergkvalitet vil en kunne ha liten bergoverdekning. En 
tommelfingerregel for en vanlig landtunnel (ikke under innsjø) er at fjelloverdekningen bør 
være minst lik halve tunneltverrsnittet, dvs. minst ca. 5 m, hvis fjellkvaliteten ikke er for 
dårlig. Jo dårligere bergkvalitet ved krysningen av vannet, jo større bør også 
fjelloverdekningen være, siden det da kan være risiko for store utrasninger i taket under 
driving. Ved krysning av innsjø bør det regnes med systematisk forinjisering, for å hindre at 
innsjøen dreneres inn i tunnelen. Dette kan være vanskelig hvis overdekningen er for liten, 
siden injeksjonsmasse da vil kunne nå ut i vannet via åpne sprekker. Det vil også være aktuelt 
med full utstøpning av tunnelprofilet ved krysning av svakhetssoner under vann. 
 
Høsten 2007 ble det utført georadarundersøkelser for å kunne finne ut noe om dybde til berg i 
5 innsjøer; Stovevatnet, Storavatnet og Magnusvatnet på Lillesotra samt Stølevatnet og 
Stiavatnet i Drotningsvik/Loddefjord (Fedje, 2007). Siden flere av traséene har enten 
tunneltraséer med liten overdekning eller vei i dagen på fyllinger ved disse innsjøene er det 
viktig å finne ut noe om dybden til berg og om sedimentpakken. De to første vannene er per i 
dag ikke tilgjengelige for tungt utstyr. Ved bestillingstidspunktet var traséene heller ikke 
fastlagt, slik at det var ønskelig å få et helhetsbilde over bunnforholdene i innsjøene. 
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Det poengteres at geofysiske metoder alltid bør bekreftes vha. flere undersøkelser. Hvis noen 
av traséene tilknyttet disse innsjøene går videre til reguleringsplanfasen bør resultatene fra 
georadarundersøkelsene kompletteres med flere grunnundersøkelser. Dette kan gjøres vha. for 
eksempel Rockma- eller fjellkontrollboring. Det kan også være aktuelt med 
refraksjonsseismiske undersøkelser eller kjerneboring langs den valgte traséen. 

3.2.2 Metode  
Metoden baserer seg på elektrisk ledningsevne i forskjellige materialer. Rekkevidden blir 
derfor drastisk svekket hvis det er meget høy ledningsevne i vatnet (for salt) eller hvis det er 
tykke lag sedimenter med høy ledningsevne (som leire og morene). I områder med lite 
sedimenter og ferskt vann kan metoden gi et godt bilde av sedimentpakken og bergoverflaten. 

3.2.3 Resultater 
Vellykketheten til undersøkelsene var variabel. Som forventet har de gitt gode resultater for 
Magnusvatnet og Storavatnet, som ligger over MG (marin grense) og derfor forventes å ha lite 
leirholdige sedimenter og generelt et tynt sedimentlag. De tre mindre vatnene ligger under 
MG og har tykkere sedimentlag og mer leire. Her er det store usikkerheter når det gjelder 
dybde til berg. 
 
Figur 9 viser dybdekart for Storavatnet, med svakhetssoner markert med rødt. Svakhetssonene 
er tolket inn vha. flyfoto og dybdekartene fra georadarundersøkelsene. 
Georadarundersøkelsene tyder generelt på et tynt sedimentdekke, med mest sedimenter i den 
nordøstligste delen. Dybde til berg i denne delen er tolket til å være mellom 7 og 11 m under 
vannflaten. Langs den nord-sørlige strukturen øst i vannet er dybden til berg, med noe større 
usikkerhet, tolket til å være 14-15 m under vannflaten. Aller lengst sør i vannet er den også, 
med noe usikkerhet, tolket til 12 m dybde. De to grunneste områdene i vannet er markert med 
svarte ringer i figuren. Den tykkeste røde linjen er tolket til å være den nordlige fortsettelsen 
av Bjorøyforkastningen i Vatlestraumen. Trasé C8 går i tunnel med liten overdekning under 
det nordligste av de innringede områdene i figur 9. Dette vil medføre krysning av 
Bjorøyforkastningen. 
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Figur 9. Dybdekart for Storavatnet (basert på bunnprofil, ikke dybde til berg). Tolkning av svakhetssoner vist 
med rødt. De grunneste områdene er markert med svarte ringer. Tunnel under det nordligste av disse områdene 
vil samtidig medføre krysning av Bjorøyforkastningen. 

Figur 10 viser dybdekart for Magnusvatnet. Dybden er tolket til å være ca. 10 m i den 
dypeste, nordlige, delen. Georadarundersøkelsene tyder på generelt meget lite sedimenter, 
men et par steder midt på og sør på vannet forekommer noen georadarsignaler som kan tyde 
på at berget ligger dypere, ned mot 15 m under vannflaten.  
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Figur 10: Dybdekart for Magnusvatnet. Fjellkotekartet antas å være likt, siden det er lite sedimenter her. 
Tolkning av svakhetssoner vist med rødt. 
 
 
Georadarundersøkelsene i Stovevatnet, Stiavatnet og Stølevatnet ga ikke like godt resultat, 
slik at disse isteden er loddet for hånd. Grunnen til de dårlige signalene er sannsynligvis for 
høyt saltinnhold (og dermed for høy ledningsevne) i vannet. Vannene ligger under marin 
grense (og kan dermed ha saltholdige leirer) og i tillegg nær vei (mulig forurensning med 
vegsalt). For å finne dybde til berg i disse vannene bør det gjøres fjellkontrollboringer. 
Dybdekart over Stovevatnet er vist i figur 11. Dybden er 5-6 m i de østlige og opp til 14 m i 
de vestlige delene. Spydstikk på 6 forskjellige lokaliteter langs kanten viser at det er fra 0,5 til 
over 4 m løse, organiske sedimenter. Berget ble ikke påvist.  
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Figur 11: Dybdekart over Stovevatnet. Tolkning av svakhetssoner vist med rødt. Tolkningene av svakhetssoner 
er baserts på flyfoto. Det er brukt ca. 30 år gamle flyfoto, men området var allerede da en del bygget ut, slik at 
det er noe vanskelig å tolke den opprinnelige topografien ut ifra dem. 
 
Dybdekart av Stiavatnet er vist i figur 12. Det er maks 4-5 m dypt, men det er mye sedimenter 
her, vanligvis mer enn 4 m. 
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Figur 12: Dybdekart for Stiavatnet. Tolkning av svakhetssoner vist med rødt. 
 
Dybdekart for Stølevatnet er vist i figur 13. Maks vanndybde er 5-6 m, men det er mye 
sedimenter i det nordlige og det sørlige bassenget. Spydprøver tyder på ca. 4 m 
sedimenttykkelse langs den vestlige kanten, men tykkelsen kan godt være større i de sentrale 
delene av vannet. 
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Figur 13: Dybdekart for Stølevatnet. Tolkning av svakhetssoner er vist med rødt. 
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3.3 Multistråle ekkolodd i Straumsundet 

3.3.1 Undersøkelser 
Med tanke på å undersøke muligheten for å anlegge en senketunnel i Straumsundet, mellom 
Bjorøy og Lillesotra, er bunntopografien blitt nøyaktig kartlagt vha multistråle ekkolodd. 
Dette må betraktes som en høyst innledende undersøkelse, da det ikke er kartlagt verken 
dybde til berg eller andre forhold. Senketunnel i Straumsundet vil være meget kostbart 
(anslagsvis mellom 90 og 200 millioner, ifølge Håvard Østlid, geotekniker tidligere ansatt ved 
vegdirektoratet). Hvis denne løsningen blir valgt må det uansett gjøres omfattende 
kompletterende undersøkelser og tekniske løsninger må vurderes. For å få vurdert dette 
alternativet skikkelig må det tas med folk i planleggingsprosessen, som har mye erfaring med 
lignende konstruksjoner. 

3.3.2 Metode 
Multistråle ekkolodd er en metode for bunnkartlegging, som baserer seg på bruk av flere 
ekkoloddstråler i et bredt viftemønster under båten. På denne måten kan man relativt raskt og 
enkelt få et meget nøyaktig og detaljert bilde av sjøbunnen. Sjøkartverket benytter seg i stor 
grad av denne metoden for å generere de mest detaljerte sjøkartene.  

3.3.3 Resultater 
Bunnkartet som er generert på grunnlag av denne kartleggingen er vedlagt denne rapporten 
(vedlegg 1). I den nordlige delen av det kartlagde området er det enkelte fjellknauser som 
stikker opp over en jevn bunn. De jevne områdene av bunnen antas å være sedimentfylte 
lommer. I den sørlige delen av kartet er det mer småskala topografi, uten noen større 
oppstikkende fjellnabber. Bunnen er heller ikke helt jevn, som mellom fjellnabbene i nord. 
Det antas at dette er et område med lite sedimenter. Tidevannsstrømmer gjennom denne smale 
kanalen sannsynliggjør også at det er lite sedimenter her. 
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4 Berggrunnsgeologiske observasjoner ved 
ilandføringsområder for undersjøiske tunneler 
Det er gjort befaringer ved ilandføringsområder for undersjøiske tunneler, i den hensikt å få et 
inntrykk av berggrunnen lokalt. Bergkvaliteten kan variere over korte avstander, slik at disse 
observasjonene fremst er tenkt til å kunne sammenligne observasjoner på land med de 
seismiske dataene fra fjordene. Dette for å gi et visuelt inntrykk av hvilken type berg man vil 
kunne møte på langs de undersjøiske traséene. Beskrivelsen av bergmassen ved 
ilandføringsområdene vil gi et inntrykk av bergkvaliteten, men må ikke forveksles med en 
detaljert geologisk kartlegging. Dette gjelder spesielt siden noen av ilandføringsområdene er 
flyttet etter senere justeringer, slik at de ikke lenger sammenfaller helt med de undersøkte 
lokalitetene. Både traséer og undersøkte lokaliteter er tegnet inn i et kart med geologisk 
informasjon i vedlegg 3. 
 
Ved forskjellige lokaliteter er det beregnet Q-verdi, som blir bestemt ut ifra følgende seks 
parametere: 
 
Tall for sprekketetthet RQD 
Tall for antall sprekkesett Jn 
Sprekkeruhetstall  Jr 
Tall for sprekkefylling Ja 
Sprekkevannsfaktor  Jw 
Spenningsfaktor  SRF  
 

hvor Q = 
Jn

RQD  · 
Ja
Jr  · 

SRF
Jw  

 
Q-verdiene tilsvarer forskjellige bergklasser, med følgende inndelning: 
 
0,001<Q<0,01  G Eksepsjonelt dårlig 
0,01<Q<0,1  F Ekstremt dårlig 
0,1< Q<1  E Svært dårlig 
1<Q<4   D Dårlig 
4<Q<10  C Middels 
10<Q<40  B Godt 
40<Q<100  A Svært godt 
100<Q<400  A Ekstremt godt 
400<Q1000  A  Eksepsjonelt godt 
 
Bergklassene er knyttet opp mot forskjellige sikringskategorier relatert til forskjellige 
tunneltverrsnitt. Sikringskategoriene går fra usikret berg i klasse A til full betongutstøpning i 
klasse G. Det er imidlertid ikke oppgitt sikringskategorier for de forskjellige lokalitetene, 
siden denne bruken av Q-verdien egentlig forutsetter ferdig sprengt tunnel. Noen av de 
synfarte lokalitetene er i sprengte skjæringer mens andre er i usprengt berg. Sprengte 
bergmasser har som regel dårligere kvalitet og lavere Q-verdier enn usprengte, men det er 
forsøkt kompensert for dette. Siden bestemmelse av Q-verdier er svært erfaringsbasert vil 
bergklassene kunne avvike, avhengig av hvem som har klassifisert berget, men bergklassene i 
de følgende delkapitelene vil uansett kunne brukes til en grov inndeling av bergmassene. 
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4.1 D1 vest 

4.1.1 Sotra øst ved Bildøystraumen 

 
Figur 14: Bergskjæring på Sotra ved Bildøystraumen. Forkastningene kommer skrått inn fra høyre (nord) i 
bildet. Foliasjonen heller svakt utover (mot sørøst) i bildet. 
 
Området tilhører Øygarden gneiskompleks og berget består hovedsakelig av tonalittisk gneis 
og amfibolitt.  
 
Ved Bildøystraumen er det en ca. 140 m lang fjellskjæring, vist på figur 14. Skjæringen har to 
fremtredende sprekkeretninger, henholdsvis foliasjonssprekker (røde storsirkler i figur 15) og 
et sett med steile, gjennomgående forkastninger (blå storsirkler i figur 15) parallelt med 
fjorden. Sprekketettheten er meget stor, med noen cm til en dm mellom sprekkene. 
Foliasjonen heller svakt mot sørøst og er sprukket opp med 2-20 cm sprekkeavstand, 
vanligvis med ca. 5 cm avstand i tilknytning til forkastningene. 
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Figur 15: Stereogram som viser orienteringen til 
forkastninger (n=8, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n=5, røde storsirkler). Til høyre 
er forkastningene fremstilt i rosediagram. 

 
Det er også funnet én nordøst-sørvestlig forkastning, som kan ha sammenheng med et dalføre 
som går innover Sotra fra lokaliteten. Flere av forkastningene, som opptrer med én til to 
meters mellomrom, har brede knusningssoner og enkelte av dem har sterkt oppknust kjerne 
med grus og leire (se bildene 16 a og b). Finstoffet fra forkastningskjernen vist i bilde 16 b, er 
testet for svelleleire vha. ”fri svelling”-test (HB 018). Resultatet, vist i vedlegg 4, viser at 
leiren er lite aktiv. Noe av det bedre berget i skjæringen er vist på bilde 16 c. Også her er det 
tett oppsprekning, spesielt langs foliasjonen. Seismisk hastighet ved en tilsvarende lokalitet 
som denne skjæringen vil være meget lav og lokaliteten kan sammenlignes med noen av de 
dårligere sonene i sjøen. 
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a b

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 16 a-c: Det ca. én meter brede, tett 
oppsprukne bergpartiet til venstre for den blanke 
bergflaten i bilde a, viser knusningssonen tilknyttet 
en forkastning. Den ca. en meter brede 
forkastningskjernen vist i bilde b består nesten 
utelukkende av leire, sand og grus. Noe av det 
bedre berget i skjæringen ved Bildøystraumen er 
vist i bilde c. Også her er det tett oppsprekning, 
spesielt langs foliasjonen. Se trykkblyant midt i 
bildet for skalac 

Bilde 17 viser berg av bedre kvalitet i en naturlig bergvegg i området vest for fjellskjæringen. 
Denne bergveggen har mindre tett oppsprekning, men ved sprengning vil oppsprekningen øke 
også her. Områder med midlere seismiske hastigheter i fjorden antas å ha omtrent tilsvarende 
bergforhold.  
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Bilde 17: Bedre berg i naturlig brattkant, vest for skjæring. Ved 
sprengning vil oppsprekningen øke. 

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 1 under. I dette tilfellet er det angitt 
én Q-verdi for leirsonene og én Q-verdi for det øvrige berget i skjæringen i tillegg til én Q-
verdi for bedre berg vest for skjæringen. Dette illustrerer at bergkvaliteten kan variere over 
korte avstander. 
 
Tabell 1: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Bildøy havn. 
 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Dårlig sone i skjæringen 10 20 1,5 12 0,5 9 0,003 G = Eksepsjonelt dårlig 
”God” sone i skjæringen 30 4 1,5 1 0,5 1,5 3,750 D = Dårlig 
Godt berg vest for skjæringen 60 12 1,5 1 1 1 7,500 C = Middels 
 

4.1.2 Bildøy bibelskole 
Bildøy tilhører Øygarden gneiskompleks og berget på sørlige Bildøy består hovedsakelig av 
tonalittisk gneis og amfibolitt. 
 
Ved befaring langs sjøkanten ved Bildøy Bibelskole ble det observert meget variabel 
fjellkvalitet over korte avstander (bilde 17 a-f). Enkelte steder er fjellet nokså massivt, mens 
det noen meter lenger unna er godt oppsprukket. Nord i det synfarte området er det observert 
flere forkastninger med opptil desimetertykk, knust kjerne. Disse forkastningene har 
forskjellige orienteringer i både strøk og fall. Analyse av forkastningskjerner har påvist 
svelleleire her (vedlegg 4). 
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a b

 
c d

 
 

 

 
 

Figur 17 a-e: Lokalitetene ved bildene a og b 
ligger bare noen få meter fra hverandre mens bilde 
c, d og e ligger litt lenger nord. Disse bildene 
illustrerer at det er store forskjeller i bergkvalitet 
over korte avstander. Lokaliteten ved bildene d og e 
er litt lenger innpå land fra lokalitet c. Her er det 
observert flere forkastninger med tykke 
knusningssoner. Knusningssonene opptrer langs 
forkastninger med mange forskjellige orienteringer.

e 
 
Orienteringen til foliasjonen er vist med røde storsirkler i stereogram, figur 18. Foliasjonen 
varierer i både retning og bratthet over korte avstander, hvilket betyr at berget er sterkt foldet. 
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Foldeaksen, markert med svart prikk i figuren, er beregnet til å ha et fall på ca. 17° i 95° 
retning. 
 
Sprekkene er vist med blå storsirkler i stereogram, figur 18. Subvertikale sprekker med østlig 
strøkretning er meget tydelige og vanlige. Dette kommer ikke frem av rosediagrammet, siden 
det er målt orienteringen til ganske få av dem. De østlige sprekkene forekommer på cm- til 
meterskala. Subhorisontale sprekker med henholdsvis nordøstlig og sørlig strøkretning er også 
meget vanlige.
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Figur 18: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=13, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n=6, røde storsirkler). Den 
svarte prikken viser den beregnede foldeaksen til 
foliasjonen. Til høyre er sprekkene fremstilt i 
rosediagram, men det poengteres at det trengs 
mange flere sprekkemålinger for å få et statistisk 
signifikant rosediagram. 

Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 2 under. 
 
Tabell 2: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Bildøy bibelskole. 

 

 
4.1.3 Lillesotra vest ved Geitvikneset 
Hele Lillesotra tilhører Øygarden gneiskompleks og består av forskjellige typer gneiser. 
 
Ved Geitvikneset er det meget tett oppsprekning langs flere sprekkeretninger og langs 
foliasjonen (se figur 19 a-f). Lenger opp i terrenget er det områder med mer massivt berg, 
men også her er det en del brede, gjennomgående knusningssoner. Området kan generelt 
karakteriseres som oppknust.  
 
 
 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg 80 9 1,5 1 0,85 3 3,778 D = Dårlig 
Dårlig berg 45 12 1 13 0,33 8 0,012 F = Ekstremt dårlig 
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e f

 
Figur 19 a-f: Bilde a viser lite oppsprukket svaberg. I forgrunnen ses overgangen til mer oppsprukket berg. 
Bilde b viser oppknust berg med en liten svakhetssone. Bildene c og d viser sterkt oppknust berg i en bred nord-
sørlig svakhetssone. Bilde e viser oppknusning i en flere meter bred nordnordvest-sørsørøstlig svakhetssone. 
Bildene b og f viser typisk oppsprekning i området.
 
Orienteringen til foliasjonen er vist med røde storsirkler i stereogram, figur 20. Foliasjonen 
har lite til moderat fall i retning øst til sørøst. Den moderate fallvinkelen kan være grunnen til 
de sprikende strøkretningene i diagrammet, da dette gjør at små ujevnheter i en bergflate kan 
gi relativt store utslag i avlesningen av strøket. 
 
Det er tett oppsprekning bl.a. langs vestnordvest-østsørøstlig, nordnordvest-sørsørøstlig, nord-
sørlig og sørvest-nordøstlig retning i tillegg til en del oppsprekning langs foliasjonen. Det er 
observert noen oppknuste soner med bredder fra én dm opp til 5 m. De observerte 
knusningssonene har omtrent nord-sørlig retning.
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Figur 20: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=9, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n= 11, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det trengs flere sprekkemålinger for å 
få et statistisk signifikant rosediagram. 

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 3. 
 
Tabell 3: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Geitvikneset. 

 

 

4.2 D1 øst 

4.2.1 Lillesotra øst ved Bysundet 
Hele Lillesotra tilhører Øygarden gneiskompleks og består av forskjellige typer gneiser. 
 
 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg  80 5 1,5 1 1 1 24,000 B = Godt 
Dårlig berg 10 13 1,5 1 0,07 1,5 0,054 F = Ekstremt dårlig 
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Ilandføringsområdet (se figur 21) er sterkt preget av nordnordvest-sørsørøstlige 
svakhetssoner. Det er en 3-4 m bred, oppknust svakhetssone som følger traséen i 
nordnordvest-sørsørøstlig retning like vest for ilandføringsområdet. Denne svakhetssonen 
utgjør et markert søkk i terrenget. Ut ifra topografien ser det ut til å være i hvert fall tre 
tilsvarende svakhetssoner med nordnordvest-sørsørøstlig orientering innimellom Langholmen 
og Ringholmen. Forkastningen mellom Langholmen og Ringholmen utgjør et markert dalføre 
også på landsiden (se figur 22) og treffer på tunnelen igjen, med slak vinkel, lenger nord. 
Sammenligning med seismiske data fra sjøen sannsynliggjør at dette er fortsettelsen av 
Bjorøyforkastningen i Vatlestraumen. 
 
 

 
Figur 21: Utsikt sørover mot Bysundet. Ringholmen til venstre og Langholmen til høyre. Tunneltraséen følger 
denne øyrekken. 
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 Bilde 22: Valen Næringspark ligger lenger nord langs forkastningen som danner sundet mellom Ringholmen og

Langholmen og som trolig er sammenfallende med Bjorøyforkastningen i Vatlestraumen. Bildet er tatt mot øst. 
 

 

g sør for 

sørsørøstlig retning. 
 
 
 
 
 

Bilde 23 a-b: Ganske tett oppspreknin
Valahavnen. Det er markerte sprekkesett i området. 
Større svakhetssoner har som regel nordnordvest-
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Bruddretninger og foliasjon er vist i stereogramme  i figur 24. Orienteringen til foliasjonen 
varierer mye. Dette tyder på at berggrunnen er foldet. Foldeaksen heller noe mot øst. Steile 
sprekker med nordvestlig strøkretning har oppsprekning på dm-skala. Steile nord-sørlige 
sprekker forekommer også ganske tett (10-40 cm mellomrom). Det er ganske lite 
oppsprekning langs foliasjonen. Se bilde 23 a-b for å få et visuelt inntrykk av oppsprekningen.

ne

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=21, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n= 11, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det trengs flere sprekkemålinger for å 
få et statistisk signifikant rosediagram. 

r fremstilt i tabell 4 under. 

 
 SRF Q Bergklasse 

 
Q-verdier for området i dette kapittelet e
 
Tabell 4: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Bysundet. 
 RQD Jn Jr Ja Jw
Godt berg 50 9 1,5 1 1 1,5 5,556 C = middels 
Dårlig berg 10 18 1,5 2 0,1 5 0,008 G = Eksepsjonelt dårlig 
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4.2.2 Loddefjord ved Ramsvika 
Bergarten i ilandføringsområdet er lys og meget grovkornet. Ifølge Fossen & Ragnhildstveit 

997) er bergarten i området ”øyegneis, monzogranittisk til granodiorittisk, med røde 
alifeltspatøyne, amfibolførende”. 

Berget ved ilandføringsområdet ved Ramsvika er ganske massivt. Den nordvestlige viken 
følger en markant, tilnærmet nord-sørlig svakhetssone som fremkommer i terrenget som et 
brattheng. Den sørøstlige viken ser ut til å være dannet langs en nordnordøst-sørsørvestlig 
svakhetssone med tettere oppsprekning. Bildene i figur 25 a-d viser berg av forskjellig 
kvalitet i Ramsvika. 
 
 
 

(1
k
 

 
 

    
 

a 

b c

Vegteknisk seksjon, Region Vest 
- 42 - 



Geologisk rapport nummer 2003034014-132 

Vegteknisk seksjon, Region Vest 
- 43 - 

 
g 

lger de samme orienteringene som sprekkene ellers i området, men det er en god 
el tettere sprekkeavstand her. 

t 
st 
r det 

en i den 

rre svakhetssoner med tilnærmet denne retningen. Langs en 
markert brattkant ved veikrysset like ovenfor Ramsvika og litt sørover langs veien mot 
Alvøypollen, er det observert en del gjennomgående sprekker med øst-vestlig til østnordøst-
vestsørvestlig orientering. Disse forekommer med 2-5 m avstand, men noen steder tettere, ned 
mot ca. 30 cm avstand.  
 
Noe lenger sør blir det tettere avstand mellom de nordnordvest-sørsørøstlige sprekkene, ned 
mot ca. 0,5-1 m. Lenger sør er berget igjen mer massivt og de nordnordvest-sørsørøstlige 
sprekkene dominerer fortsatt, i tillegg til øst-vestlige sprekker med 1-3 m avstand. Det 
forekommer også noen få gjennomgående, subhorisontale sprekker i området.  
 
Orienteringen til sprekkene ser ut til å følge det samme mønsteret også lenger nede i 
Ramsvika. 
 
Sprekkene er for det meste rene. Det er observert noen cm tykk, knust og forvitret kjerne, på 
kun én av de målte sprekkene.

Bilde 25 a-d: Berget ved Ramsvika er ganske massivt og lite oppsprukket, med noen få markerte sprekkesett o
lite horisontale og foliasjonsparallelle sprekker. Bildene a og b er tatt mot øst, slik at man ser vinkelrett på det 
mest markerte, nordnordvest-sørsørøstlige sprekkesettet. Bilde c viser den markerte brattkanten i den 
nordvestlige delen av Ramsvika. Bilde d viser oppsprekningen i en svakhetssone i den sørøstlige delen av 
Ramsvika. Oppsprekningen fø

d 

d
 
Foliasjonen i området nær sjøen er vist med grønne storsirkler i figur 26. Her har den et svak
fall mot sørøst. Ovenfor viken, i området Hellersfjellet, heller foliasjonen slakt mot nordø
(røde storsirkler i figur 26). Dette kan enten bety at det er en stor, åpen fold i området elle
r på grunn av forkastninger mellom de to lokalitetene. Det er generelt massivt berg i e

området, med lite oppsprekning langs foliasjonen. Kun i forbindelse med svakhetsson
sørøstlige viken er det observert tett oppsprekning langs foliasjonen. 
 
Orienteringen til sprekkene er vist med blå storsirkler og som rosediagram i figur 26. 
Nordnordvest-sørsørøstlige sprekker er dominerende i store deler av området. På kartet 
fremkommer det også flere stø
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Bilde 26: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=38, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker ved lokalitet 1 (n=4, røde 
storsirkler) og 2 (n= 6 for grønne storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram.

Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 5 under. 
 
Tabell 5: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Ramsvika. 

 

 
4.3 D7 

4.3.1 Lillesotra øst ved Kiparneset 
Berget på Lillesotra tilhører Øygarden gneiskompleks og består av forskjellige typer gneiser. 
 
Ved ilandføringsområdet ved Kiparneset (bilde 27 a-f) er det store forskjeller i 
oppsprekningsgrad over korte avstander, omtrent som ved Bildøy Bibelskole. Enkelte 
bergpartier er ganske lite oppsprukket, mens det noen få meter unna er tett oppsprukne partier 
med brede, foliasjonsparallelle svakhetssoner og gjennomgående nord-sørlige sprekker. 
 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg 95 9 1,5 1 1 1 15,833 B = Godt 
Dårlig berg 25 10 1,5 1 0,3 1 1,125 D = Dårlig 
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 a b b

 
 

dc 

Bilde 27 a-e: Ilandføringsområdet ved 
Kiparneset. Bildene i a, c og d er tatt like i 
nærheten av hverandre og viser at det er en del 
forskjeller i oppsprekningsgrad over korte 
avstander. Figur c har utpreget oppsprekning 
langs foliasjonen. Figur b viser en liten fold, 
som sammen med stereoplottet over 
foliasjonsmålingene viser at berget er sterkt 
foldet i området. Det forekommer mange 
mindre knusningssoner parallelt med 
foliasjonen. Eksempel på knust berg er vist i 
figur e. ffe 
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Helningen til foliasjonen varierer en god del over korte avstander, hvilket betyr at berget er 
sterkt foldet. Bilde 27 b viser en liten fold. Foliasjonen er for det meste tydelig og tett 
oppsprukket, se bilde 27 c. Det forekommer flere foliasjonsparallelle knusningssoner (øst-
vestlige), bl.a. vist på bildene 27 e og 27 f. Det er registrert foliasjonsparallelle 
svakhetssonene som er 1-2 m brede. 
 
Bilde 28 viser sprekkene plottet i stereogram og som rosediagram. Det forekommer flere 
sprekkesett, men de nordnordvest-sørsørøstlige sprekkene dominerer.
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a b
 
 
 Bilde 28: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=40, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n=12, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram.

c 
 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 6 under. 
 
Tabell 6: Q-verdier med tilhørende bergklasser, Kiparneset. 
 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg 80 3 1,5 1 1 1 40,000 B = Godt 
Dårlig berg 20 12 2 4 0,1 7,5 0,011 F = Ekstremt dårlig 

4.3.2 Haakonshella 
Berget ved Haakonshellaberget, Godvika og Klubben er generelt moderat til lite oppsprukket, 
men det er en del tydelige svakhetssoner i området (se figur 29 a-c). Spesielt de nord-sørlige 
svakhetssonene, som langs de markerte brattkantene langs østsidene av Pollen og Myrapollen, 
er typiske for området.  
 
Bergarten i området er ganske grovkornet, massiv og med en rødlig farge. Ifølge Fossen og 
Ragnhildstveit (1997) består den av ”granittisk gneis, rød, omdannet granitt”.
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a b b 

 
Bilde 29 a-c: Berget ved Haakonshella er noen steder massivt, som i bilde a og noen steder 
mer oppsprukket, som i bilde b. Bildet viser en større knusningssone med nordnordøst-
sørsørvestlig orientering. Sonen er ca. 10 m bred og et utsnitt av den er vist i bilde c. 

c 

 
Foliasjonen er vist med røde storsirkler i figur 30. Den har liten til moderat helning i retning 
sør til sørøst. Det er lite til moderat oppsprekning langs foliasjonen. 
 
Sprekkene er fremstilt i stereoplott og som rosediagram i figur 30. Nord-sørlige og nordvest-
sørøstlige sprekker dominerer, men det er også flere tydelige sprekkesett.
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Figur 30: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=40, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n=12, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram.

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 7 under. 
 
Tabell 7: Q-verdier med tilhørende Bergklasser, Haakonshella. 

 
 

 

4.4 D8 

4.4.1 Lillesotra øst ved Norwegian Talc 
Berget i området Norwegian Talc (se figur 31 a-b) på Lillesotra er tett oppsprukket langs 
mange sprekkeretninger. Hele fjellknausen sør for Mustadvatnet og Norwegian Talc er 
gjennomsatt av vertikale, nord-sørlige sprekker med liten avstand. Noen av sprekkene i 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg  75 6 1,5 1 1 1 18,750 B = Godt 
Dårlig berg 19 12 1,2 2 0,5 2,5 0,190 E = Svært dårlig 
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skjæringen sør for Mustadvatnet har knust kjerne og noen av sprekkene er helt glatte og har et 
grønt mineralbelegg. Ilandføringsområdet for D8 er tegnet inn i en liten bukt like sør for 
Norwegian Talc. Her har berget generelt færre sprekkeretninger, men de nord-sørlige 
sprekkene er velutviklet og forekommer med en sprekkeavstand på 2-20 cm, normalt ca. 10 
cm. 
 
Berget på Lillesotra tilhører Øygarden gneiskompleks og består av forskjellige typer gneiser. 

 

 
Figur 31 a-d: Figur a viser grønnlig sprekkefyll på 
glatte forkastningsflater ved Norwegian Talc, 
Lillesotra. Figur b viser tett oppsprukket berg med 
mange sprekkeretninger i skjæringen sør for 
Mustadvatnet. De vertikale sprekkene har nord-
sørlig orientering og går igjen i hele fjellknausen 
sør for Norwegian Talc. C og d viser berget i 
bukten sør for Norwegian Talc. Berget her ser ved 
første øyekast ut til å være ganske massivt, men ved 
nærmere ettersyn er det tett oppsprekning i nord-
sørlig retning. D viser berget helt innerst i bukten, 
hvor det er tett oppsprekking i en svakhetssone. 
 

 

 

 

a 

b
 
 

 
dc 

 
Foliasjonen, vist med røde storsirkler i figur 32, heller svakt mot nord. Sprekkene er vist med 
blå storsirkler. I skjæringen har alle sprekkesettene meget tett oppsprekning. Sør for 
Norwegian Talc er den nord-sørlige sprekkeretningen mest uttalt. 
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Bilde 32: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker i skjæring (n=7, grønne storsirkler) og i 
bukta sør for Norwegian Talc (n=4, blå 
storsirkler). Stereogrammet under viser 
foliasjonssprekker (n= 8, røde storsirkler). Til 
høyre er alle sprekkene fremstilt i rosediagram, 
men det poengteres at det trengs mange flere 
sprekkemålinger for å få et statistisk signifikant 
rosediagram. 

 
 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 8 under. 
 
Tabell 8: Q-verdier med tilhørende sikringsklasse i bukten sør for Norwegian Talc. 

 
 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Dårlig berg 50 6 1,5 3 0,1 1,5 0,278 E = Svært dårlig
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4.4.2 Loddefjord ved Drotningsvika 
Berget på Storhaugen ved Drotningsvika er massivt og meget lite oppsprukket. Søre 
Drotningsvika ligger i krysningspunktet til en nord-sørlig og en nordnordøst-sørsørvestlig 
svakhetssone. Her er det tettere oppsprekning, som vist i figur 33 e. På østsiden av 
Drotningsvika er det igjen mer massivt berg, som vist i figur 33 d. 
 
Bergarten på ilandføringsstedet, Storhaugen, er lys og meget grovkornet. Ifølge Fossen & 
Ragnhildstveit (1997) er bergarten i området ”øyegneis, monzogranittisk til granodiorittisk, 
med røde kalifeltspatøyne, amfibolførende”. 
 

   

a b
 

 

Figur 33 a-e: Storhaugen ved Drotningsvika består 
av meget massivt berg, vist i figur a-c. Berget er lite 
oppsprukket. Den nær horisontale foliasjonen er 
vanskelig å få øye på i den grovkornede bergarten 
(figur a) og har nesten ingen oppsprekning. Nede i 
Ramsvika er det tettere oppsprekning, vist i figur e. 
Figur d viser berget på østsiden av Drotningsvika. 
Her er det igjen mer massivt berg. 
 
 

 
d

c 
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e 

 
Foliasjonen er vist som stereoplott i figur 34. Den er nær horisontal og ganske vanskelig å få 
øye på i den grovkornede bergarten. Det er nesten ingen oppsprekning langs foliasjonen.  
 
I figur 34 er sprekkene fremstilt henholdsvis i form av polplott og som rosediagram. Disse 
viser at tilnærmet nord-sørlige sprekker med moderat til steilt fall er vanlige i området. Det 
forekommer også en del andre sprekkeretninger.
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Figur 34: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=35, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n= 4, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det trengs flere sprekkemålinger for å 
få et statistisk signifikant rosediagram. 

 
 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 8 under. 
 
Tabell 8: Q-verdier med tilhørende bergklasse, Drotningsvik. 

 

 

4.5 E1 

4.5.1 Sotra sør ved Rossevikvatnet 
Berget ved Rossevikvatnet (vist i figur 35 a-c) er moderat til lite oppsprukket. Den aller 
viktigste sprekkretningen er oppsprekning langs foliasjonen. Dette vises tydelig i landskapet, 
hvor hele fjellsider følger foliasjonens østlige fallretning. 
 
Bergarten i området er ganske grovkornet, med en stor andel rødlige feltspatmineraler. Ifølge 
Fossen & Ragnhildstveit (1997) er det ”granittisk gneis, rød, omdannet granitt” i området. 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg 95 3 1,5 1 1 1 47,500 A = Svært godt 
Dårlig berg 19 12 1,5 1 0,5 1 1,188 D = Dårlig 
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 a b
 
Figur 35 a-c: Ved Rossevikvatnet på Sotra er den 
dominerende oppsprekningen langs foliasjonen, 
som har et moderat fall mot øst. Berget er ganske 
lite oppsprukket, med noen tydelige 
sprekkeretninger som fremkommer av rosediagram 
over sprekkemålingene i figur 36. Figur a viser 
østsiden av vatne. Bildet er tatt mot sør. Bildene b 
og c er fra vestsiden av vatnet og er tatt mot nord. 
”Svaene” på bildene er dannet langs 
foliasjonssprekker.

c 
 
 
Sprekkene er vist med storsirkler og som rosediagram i figur 36. Det er en del steile sprekker i 
området. De fleste av disse har en tilnærmet nord-sørlig eller nordvest-sørøstlig orientering. 
Sprekkeavstanden varierer fra noen cm til et par m, men er vanligvis noen dm.
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Bilde 36: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=36, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n= 12, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det trengs flere sprekkemålinger for å 
få et statistisk signifikant rosediagram.

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 9 under. 
 
Tabell 9: Q-verdier og korresponderende bergklasser, Li-Rossevikvatnet. 

 

 

4.5.2 Tyssøy 
Berget rundt den sørlige viken på Tyssøy er generelt moderat til noe mer oppsprukket. Den 
nord-sørlige viken følger en svakhetssone med tett oppsprekning. Denne svakhetssonen deler 
hele Tyssøy på langs i to ”deler” og danner en lang vik i den sørlige delen (se figur 37). 
 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg  60 9 1,5 1 0,5 1 5,000 C = Middels 
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Størsteparten av Tyssøy ligger i lille Bergensbue (se geologisk kart på figur 3) og består ifølge 
Fossen & Ragnhildstveit (1997) av ”amfibolitt, omdannet og sterkt deformert gabbro og 
grønnstein med bånd av Trondhjemitt”. 
 
 

  
Figur 37 a og b: Bildene viser den sørlige viken på Tyssøy. Denne følger en nord-sørlig svakhetssone. Generelt 
er berget moderat opppsprukket, som i bilde a, eller noe mer oppsprukket, som i bilde b. 
 
Foliasjonen er vist i stereroplott i figur 38. Den har slak helning og helningsretningen varierer 
pga. en svak foldning. 
 
Sprekkene er fremstilt som storsirkler og som rosediagram i figur 38. Det ser ut til at to 
tilnærmet nordvest-sørøstlige sprekkesett forekommer hyppigst, men det er også flere 
fremtredende sprekkesett i området.
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Figur 38: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=35, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n= 23, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det trengs flere sprekkemålinger for å 
få et statistisk signifikant rosediagram. 

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 10 under. 
 
Tabell 10: Q-verdier med korresponderende bergklasser, Tyssøy. 

 

 

4.5.3 Flesland 
Ved ilandføringsområdet på Flesland ser det ut til å være moderat oppsprukket berg, 
gjennomsatt av en del svakhetssoner med omtrent nordvest-sørøstlig retning (se figur 39). 
Ilandføringsstedet ligger vinkelrett på en slik sone, som er markert av en brattkant i terrenget.  
 
Bergarten er ganske grovkornet, med stor andel lyse mineraler. Ifølge Fossen & 
Ragnhildstveit (1997) er det ”granittiske, syenittiske og monzonittiske dypbergarter, for det 
meste charnokitter/granulitter” i området, representert ved rødoransje områder på 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg  80 4 1,5 1 1 1 30,000 B = Godt 
Dårlig berg 40 12 3 1 0,1 1 1,000 E = Svært dårlig 
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berggrunnskartet. De brune feltene på berggrunnskartet i området Flesland-Blomsterd
(figur 3) representerer områder med anortosittiske bergarter. Denne typen berggrunn 
assosieres ofte m

alen 

ed så kalt ”sukkerbitfjell”, dvs. berg som faller sammen som sukkerbiter ved 
prengning. 

 
s

 
ett 

e b. Stedvis er det mer 
massivt, som i bilde a. 

 Bilde 39 a-b: Berget ved Flesland er stedvis t
oppsprukket, som i bild

 

el oppsprekning langs foliasjonen, som har slakt til moderat fall mot sørøst i dette 
mrådet. 

t til å være nordnordøst-
sørsørvestlige, øst-vestlige og nordvest-sørøstlige sprekker.

 
 

Det er en d
o
 
Sprekkene er fremstilt som storsirkler og som rosediagram i figur 40. Det er flere 
sprekkeretninger, men de aller vanligste sprekkesettene ser u
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Figur 40: Stereogram som viser orienteringen til 
sprekker (n=20, blå storsirkler) og 
foliasjonssprekker (n=17, røde storsirkler). Til 
høyre er sprekkene fremstilt i rosediagram, men det 
poengteres at det er litt få sprekkemålinger for å gi 
et statistisk signifikant rosediagram. 

 
Q-verdier for området i dette kapittelet er fremstilt i tabell 11 under. 
 
Tabell 11: Q-verdier med tilhørende bergklasser, Flesland. 

 

 

5 Påhuggsområder  
I denne delen er de ulike påhuggsområdene kort beskrevet. Nøyaktig plassering i forhold til 
svakhetssoner og rasfarlige partier bør avklares i en senere fase. Alle påhuggsområder er ikke 
synfart og for mange traséer gjelder att plasseringen er endret etter synfaringen. Siden 
prosjektet er i en tidlig planfase er påhuggene og traséene ikke helt fiksert, men det vil være 
gode muligheter for justeringer. Det anses derfor ikke som nødvendig med en detaljert 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Bergklasse 
Godt berg  80 9 1,5 1 0,7 1 9,333 C 
Dårlig berg 45 9 1 1 0,5 2,5 1,000 E 
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beskrivelse av påhuggene i denne omgangen. Endelig plassering og utforming må bestemmes 
ved befaring i felt.  
 
En oppsummering av de største utfordringene ved hver enkelt trasé er fremstilt i neste 
kapittel. 

5.1 Blomsterdalen 

5.1.1 E1/E2: Påhuggsområde i Blomsterdalen 
Påhugget og tunneltraséen på denne siden av tunnelen er uheldig plassert i forhold til 
svakhetssoner. Ca. 100 m lenger øst, ved skolebygget, er det en fjellknaus i dagen. Dette 
området vil egne seg bedre for et påhugg. 

5.2 Loddefjord 

5.2.1 C7, C8, C11, D1 og D8: Østlig påhuggsområde, Nydalen i Loddefjord 
Påhuggsområdet ligger på østsiden av Harafjellet. Dette påhugget ligger i en bratt bergknaus, 
som raskt vil gi god overdekning. 

5.2.2 C7: Vestlig påhuggsområde i søre Drotningsvik 
Påhuggsområdet ligger i en praktisk talt loddrett fjellside, som gir ca.30 meters overdekning 
over tunnelen. Nøyaktig plassering av påhugg blir bestemt i en senere fase. Her kan det være 
aktuelt med en lenger portal mot steinsprang fra fjellsiden. Bolting av løse partier i fjellsiden 
er aktuelt. 

5.2.3 C8: Vestlig påhuggsområde i nordre Drotningsvik 
Påhuggsområdet ligger i en praktisk talt loddrett fjellside, som gir ca.30 meters overdekning 
over tunnelen. Nøyaktig plassering av påhugg blir bestemt i en senere fase. Her kan det være 
aktuelt med en lenger portal med tanke på steinsprang fra fjellsiden. Bolting av løse partier i 
fjellsiden er aktuelt. 

5.2.4 C11: Vestlig påhuggsområde i nordre Drotningsvik 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. De første ca. 100 meterne etter 
påhugget vil det være kun ca. 10 m overdekning over tunnelen, med boliger over. Stiavatnet 
svakhetssone bør undersøkes vha. boringer og/eller seismikk for å finne sikker dybde til 
fjelloverflaten. 

5.3 Lillesotra; øst for Arefjordpollen 

5.3.1 C7: Østlig påhuggsområde ved Mustadvatnet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. De første ca. 80 meterne er det meget 
liten overdekning, deretter ca. 10 m, frem til Skjendalen svakhetssone, som er ganske markert 
i terrenget. Lenger nord langs denne svakhetssonen ligger demningen for Storavatnet. Det ser 
ut til at overdekningen er ca. 12 m ved krysningen av svakhetssonen. Svakhetssonen kan 
utgjøre et stabilitetsproblem i tunnelen. 
 
Skjendalen svakhetssone bør undersøkes vha. boringer og/eller seismikk for å finne sikker 
dybde til fjell. 
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5.3.2 C8: Østlig påhuggsområde ved Knarrvika 
Påhugget ligger omtrent 15 meter over en ny tunnel, som fortsetter i nordlig retning, mens D8 
går i vestlig retning. Det vil raskt oppnås god overdekning, men det bør sprenges forsiktig 
med tanke på tunnelen under. 

5.3.3 C11: Østlig påhuggsområde ved Tøkje 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhugget ligger i en bratt skråning og 
det vil raskt oppnås god fjelloverdekning. Området er ikke bebygd.  

5.3.4 C7 og D7: Vestlig påhuggsområde ved Høstvikfjellet i Arefjordpollen 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhugget ligger i en steil fjellside og 
det vil raskt oppnås god fjelloverdekning. Avhengig av hvor påhugget blir plassert vil det 
kunne være behov for portal mot steinsprang. 

5.3.5 D1: Påhuggsområde innerst i Arefjordpollen  
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhuggsområdet ligger i 
krysningsområdet til 2 svakhetssoner, som det bør tas hensyn til ved nøyaktig plassering av 
påhugget. Det vil ganske raskt oppnås god fjelloverdekning. 

5.3.6 C8 og C11: Vestlig påhuggsområde innerst i Arefjordpollen 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Her vil det være liten eller ingen 
overdekning de første 80-100 meterne, frem til Arefjordvatnet svakhetssone er passert. Et 
godt påhugg i denne høyden kan nok etableres først øst for denne svakhetssonen.  

5.3.7 D8: Påhuggsområde ved Byksevatnet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhugget ligger i et uryddig område 
med flere kryssende svakhetssoner. Det vil være liten overdekning og dårlig fjell (med flere 
kryssende svakhetssoner) frem til Arefjordvatnet svakhetssone er passert, dvs. de første drøye 
100 m. Dybde til fast fjell må undersøkes. 

5.4 Lillesotra; vest for Arefjordpollen 

5.4.1 C101, D101 og D102: Østlig påhuggsområde ved Stovevatnet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Det vil ganske raskt oppnås god 
fjelloverdekning.  

5.4.2 C101: Vestlig påhuggsområde på Straume, ved Straumsundet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhugget kan etableres først øst for 
forkastningene Straume 1 og Straume 2, hvoretter overdekningen er ganske liten.  

5.5 Bildøy 

5.5.1 D101: Påhuggsområde ved vegkryss midt på Bildøy 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Påhugget plasseres øst for Bildøy 1 
svakhetssone. Det vil raskt oppnås god overdekning. 
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5.6 Sotra; Kolltveitområdet 

5.6.1 C101, C102, D101, E1 og E2: Østlig påhuggsområde ved Straumsundet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Området er geologisk sett uryddig, 
med mange kryssende svakhetssoner i de første drøye 300 meterne av tunnelen. 
Overdekningen blir raskt 20 m eller mer, men det er en del løsmasser på overflaten og en del 
bebyggelse. Det bør undersøkes for dybde og kvalitet til fjell langs denne strekningen. Berget 
bør tettes godt for å unngå drenering av løsmassene og setninger på hus. 

5.6.2 C101, C102, D101 og D102: Vestlig påhuggsområde ved Haljevatnet 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Her vil det ganske raskt oppnås god 
fjelloverdekning, men påhugget bør etableres øst for Kolltveit 1 svakhetssone, som har 
nordøst-sørvestlig orientering. Denne svakhetssonen er bred, men ikke veldig markert i 
terrenget.                   

5.6.3 E1: Sørvestlig påhuggsområde ved Blommen 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Det ligger i en steil fjellside og det vil 
raskt oppnås god fjelloverdekning. Det kan være aktuelt med en lenger portal mot steinsprang. 
Bolting av løse partier i fjellsiden kan også være aktuelt. 

5.7 Sotra; Tellnesområdet 

5.7.1 E2: Påhuggsområde i Bjørkedalen 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Det vil relativt raskt oppnås god 
fjelloverdekning. 

5.7.2 E1 og E2: Påhuggsområde ved Skoraberget 
Dette påhuggsområdet er kun studert på kart og flyfoto. Det vil ganske raskt oppnås 
tilstrekkelig bergoverdekning. Etter ca. 100 meter er bergoverdekningen god. 
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6 Problematiske områder langs de forskjellige 
traséalternativene  
I de følgende avsnitt er det tatt opp de mest problematiske områdene langs de forskjellige 
tunneltraséene. Dette kan for eksempel gjelde påhuggsområder, områder med tvilsom 
fjelloverdekning, områder med liten vinkel mellom trasé og svakhetssoner eller 
vannlekkasjer.  
 
Når det gjelder vannlekkasjer vil dette kunne utgjøre et spesielt problem både ved krysning av 
innsjøer, myrer og løsmassefylte dalfører med bebyggelse og jordbruksmark. Stor innlekkasje 
i tunnelen vil kunne tørke ut myrer, jordbruksmark og private brønner i tillegg til å forårsake 
setningsproblemer på bygninger. Ved krysning av svakhetssoner tilknyttet innsjøer vil det 
være fare for å drenere innsjøen. Berget må derfor forinjiseres og tettes godt i forbindelse med 
krysning av slike dalfører. Ofte er slike krysninger også utsatt for stabilitetsproblemer, da 
innsjøer og dalfører gjerne ligger langs soner med dårlig bergkvalitet. Ved tunnelsprengning 
gjennom store svakhetssoner bør det i utgangspunktet regnes med full utstøping. 
 
Noen av tunnelene har liten og usikker overdekning over lange avstander. Dette gjelder 
spesielt den østlige delen av tunnelene på Kolltveit (C101, C102, D101, D102, E1 og E2), den 
vestlige delen av C101-tunnelen på Straume og den østlige delen av E1/E2-tunnelen i 
Blomsterdalen. Her må man regne med avspent fjell og stor oppsprekning. Dette vil si at 
tunnelen sannsynligvis vil trenge tung sikring og at den må sprenges med korte salver. Det må 
gjøres nøye undersøkelser for dybde til fjell og fjellkvalitet langs disse traséene og traséene 
må om mulig legges dypere ned.  
 
For tunneler under havnivå og under innsjøer trengs det systematisk forinjisering og 
systematisk sonderboring, dette for å unngå store vannlekkasjer inn i tunnelen og for å ha god 
kontroll med fjellet foran stuffen. 

6.1 C101 
Denne traséen består av 2 landtunneler, 2 nye broer samt veg i dagen. 
 
6.1.1 Tunnel på Kolltveit 
Det er flere kryssende svakhetssoner over tunneltraséen, men særlig den østlige delen av 
tunnelen ligger i et geologisk uryddig område, med mange kryssende svakhetssoner og 
løsmassefylte terrengsøkk, som bør undersøkes nøye med tanke på dybde til fast fjell. Dette 
gjelder ca. 300 m av tunnelens lengde i øst. Det vestlige påhugget bør sikres en 
hensiktsmessig plassering i forhold til Kolltveit 1 svakhetssone, som er en bred, men ikke 
meget markert svakhetssone. 

6.1.2 Tunnel på Straume 
Påhugget i vest kan etableres først øst for forkastningene Straume 1 og Straume 2. De første 
ca. 700 m på den vestlige siden vil overdekningen variere mellom ca. 10 og 20 m. Langs 
denne strekningen bør det kartlegges dybde til fjell, særlig viktig er dette ved krysning av 
større svakhetssoner, som Bukketåvik svakhetssone og Ebbesvikvatnet svakhetssone. De 
største svakhetssonene ser ut til å ha ganske steil vinkel mot traséen, men mye utbygging og 
planering av terrenget i området vanskeliggjør tolkning av flybildene. 
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6.2 C102 
Denne traséen innebærer utvidelse av dagens vegsystem i øst og ny tunnel på Kolltveit i vest.  

6.2.1 Tunnel på Kolltveit 
Se C101 

6.3 D101 
Denne traséen består av én landtunnel, én ny bro, én senketunnel samt veg i dagen. For 
nærmere vurdering av senketunnelen bør det kobles inn ekspertise på dette området. 

6.3.1 Tunnel på Kolltveit 
Se C101 

6.3.2 Senketunnel i Straumsundet 
Påhugget på Bildøy er plassert øst for Bildøy 1 svakhetssone. Det vil raskt oppnås god 
overdekning, men Bildøy 2 svakhetssone blir passert på skrå straks etter påhugget. Det bør tas 
stilling til nøyaktig plassering av påhugget i neste fase. 
 
Bunnkotekartet over Straumsundet, som er generert vha. multistråle ekkolodd tyder på at det 
kan være lite løsmasser på bunn i dette området. Bunnen ser ikke helt jevn ut, som i partier av 
Straumskylderen og Straumsosen, nord for de aktuelle traséene. I de sørlige delene av 
kartbildet er det ikke like markerte knauser og sedimentfeller. Konsentrerte 
tidevannsstrømmer langs det smale partiet av Straumsundet kan bety at bunnen er nærmest 
bunnskrapt for sedimenter i dette området. Rom for senketunnel må da sprenges ut i fjell. 

6.4 D102 
Denne traséen består av en undersjøisk tunnel fra Kolltveit til Arefjord. 

6.4.1 Traséen på Sotra 
Det vestlige påhugget bør sikres en hensiktsmessig plassering i forhold til Kolltveit 1 
svakhetssone, som er en bred, men ikke meget markert svakhetssone. 
De største svakhetssonene på Sotra blir krysset med bratt vinkel. Flere av de mindre 
svakhetssonene ligger på skrå i forhold til traséen. 

6.4.2 Den undersjøiske traséen 
Bildøystraumen er ikke undersøkt vha. seismikk. Det er fjordparallelle svakhetssoner på 
begge sider av den lille knausen ved Bildøystraumen. Fjellkvaliteten midt i svakhetssonene er 
ikke kjent, men både berget på Sotrasiden og berget helt inntil Bildøystraumen er meget tett 
oppsprukket, med en til noen få cm mellom sprekkene.  
 
På Sotrasiden og ved Bildøy bibelskole er det observert flere forkastninger med tykke kjerner 
av leire og oppknust materiale. Forkastningene har forskjellige orienteringer. Leiren er testet 
for svelling. Leiren fra Sotra var ”lite aktiv” mens leiren fra Bildøy var ”middels aktiv”.  
 
De seismiske undersøkelsene viser at det er 2 markerte svakhetssoner midt i Straumsundet. 
Disse dekker henholdsvis ca 13 og 22 m langs traséen. Topografien tyder på at begge har 
fjordparallell orientering, men at en av dem krysses av Bukketåvik 2 svakhetssone omtrent på 
tunneltraséen. Seismiske hastigheter for de to svakhetssonene er henholdsvis 2300 og 3100 
m/s. Til sammenligning oppviser de hardeste bunnmorenene i Raunefjorden hastigheter på 
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2200 m/s! Denne sonen består dermed av meget oppsprukket fjell. Svakhetssonen må 
undersøkes nøye vha. kjerneboring eller seismisk tomografi for å finne bergkvaliteten og 
forløpet til sonen. Det må påberegnes full utstøpning. Full utstøpning er også aktuelt for den 
andre svakhetssonen.  

6.4.3 Traséen på Lillesotra 
På Lillesotra ligger traséen på skrå av Geitvik og Nordre Knappen svakhetssoner. 
Overdekningen er fortsatt god i dette områder, men det kan forventes meget dårlig 
bergkvalitet, siden minst 2 store, parallelle svakhetssoner ligger tett opp til hverandre. Det kan 
forventes tett oppsprekning rundt og mellom dem. Traséen bør plasseres utenom disse 
svakhetssonene. 

6.5 C7 
Denne traséen består av en bro og to landtunneler, i tillegg til veg i dagen. 

6.5.1 Tunnel ved Arefjordpollen 
Det østlige delen av tunnelen har liten overdekning frem til Skjendalen svakhetssone er 
passert. De første ca. 80 meterne er overdekningen meget liten, deretter ca. 10 m frem til og 
med Skjendalen svakhetssone. Et lite stykke nord for traseen, langs Skjendalen svakhestssone, 
ligger demningen for Storavatnet. Dybden til fjell og fjellkvaliteten i Skjendalen svakhetssone 
må undersøkes nærmere, for å være finne ut hvor påhugget kan plasseres. 

6.5.2 Tunnel i Loddefjord 
Traséen ligger med bratt vinkel mot svakhetssonene i området. Enkelte av svakhetssonene bør 
undersøkes nærmere med tanke på dybde til fjell. Dette gjelder spesielt Stiavatnet og 
Harafjellet svakhetssoner, avhengig av hvor den endelige traséen blir plassert. Lenger nord 
avtar fjelloverdekningen i disse søkkene. Like over traséen, på sørsiden av Ahlsellbygget i 
Harafjellet svakhetssone, er det observert fast fjell i dagen.  

6.6 C8 
Denne traséen består av en bro og to landtunneler, i tillegg til veg i dagen. 

6.6.1 Tunnel ved Arefjordpollen 
Det østlige påhugget ligger omtrent 15 meter over en ny tunnel, som bøyer av i nordlig 
retning, mens D8 går i vestlig retning. Det vil raskt oppnås god overdekning, men det bør 
sprenges forsiktig med tanke på tunnelen under. 
 
Tunnelen vil ha liten eller ingen overdekning de første 80-100 meterne ved Arefjordpollen, 
frem til Arefjordvatnet svakhetssone er passert. Et godt påhugg i denne høyden kan nok 
etableres først øst for denne svakhetssonen.  
 
De utførte georadarundersøkelsene tyder på at det er meget lite sedimenter i Storavatnet og at 
det er grunt ved krysningsområdet for trasé D8. Til tross for at dybden til fjell her er tolket til 
kun ca. 6 m i de to dypeste partiene vil fjelloverdekningen være meget liten, helt ned mot 3-4 
meter over et lite parti. Fjellkvaliteten er ikke kjent, men de to dype partiene ligger i hver sin 
svakhetssone. Lengst vest i Storavatnet krysser traséen det som sannsynligvis er fortsettelsen 
av Bjorøyforkastningen. Dybde til fjell og fjellkvalitet må kontrolleres nøye vha. Rockma-
boringer i neste planleggingsfase. Hvis denne traséen blir valgt bør den legges en god del 
dypere under vatnet. 
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6.6.2 Tunnel i Loddefjord 
Som for C7 gjelder også her at traséen ligger med steil vinkel mot svakhetssonene i området. 
Enkelte av svakhetssonene bør undersøkes nærmere med tanke på dybde til fjell. Dette gjelder 
spesielt Stiavatnet og Harafjellet svakhetssoner, avhengig av hvor den endlige traséen blir 
plassert.  
 
Traséen passerer også under Stølevatnet, med ca. 25 m fra tunneltak til bunn av Stølevatnet. 
Det bør vurderes utført noen fjellkontroll- eller Rockma-boringer for nærmere undersøkelse 
av fjellkvalitet og dybde til fjell.  

6.7 C9 
Denne traséen innebærer utvidelse av dagens vegsystem i kombinasjon med en ny bro over 
Raunefjorden. Det er ingen nye tunneler langs traséen. 

6.8 C11 
Denne traséen består av en bro og to landtunneler, i tillegg til veg i dagen. 

6.8.1 Tunnel i Loddefjord 
I Drotningsvik vil det være kun ca. 10 m overdekning over tunnelen de første ca. 100 meterne 
etter påhugget, frem til Stiavatnet svakhetssone er passert. Denne strekningen bør undersøkes 
nærmere for å finne sikker dybde til fjelloverflaten. 

6.8.2 Tunnel ved Arefjordpollen 
Ved Arefjord vil det være liten eller ingen overdekning de første 80 – 100 meterne, frem til 
Arefjordvatnet svakhetssone er passert. Et godt påhugg i denne høyden kan nok etableres først 
øst for denne svakhetssonen.  
 
Midt på traséen krysses Magnusvatnet, som ligger langs det som sannsynligvis er 
Bjorøyforkastningen. Georadarundersøkelsene tyder på at fjelloverflaten ligger ca. 4 m under 
vannflaten der hvor traséen går. Fjelloverdekningen fra tunnelen opp til vannet vil da være ca. 
20 m. Fjellkvalitet og dybde til fjell bør kontrolleres vha Rockma- eller fjellkontrollboringer.  
 
Flere mindre svakhetssoner blir krysset på skrå i den nordøstlige delen av tunnelen. Her kan 
det forventes dårligere bergkvalitet. 

6.9 D1 
Denne traséen består av undersjøisk tunnel mellom Arefjord på Lillesotra og 
Nydalen/Storavatnet i Loddefjord. 

6.9.1 Traséen på Lillesotra 
Påhuggsområdet innerst i Arefjordpollen ligger i krysningsområdet til 2 svakhetssoner, som 
det bør tas hensyn til ved nøyaktig plassering av påhugget. Det vil ganske raskt oppnås 
tilstrekkelig fjelloverdekning, men riktig god blir den først etter passering av Arefjordvatnet 
svakhetssone, som ligger litt på skrå av tunneletraséen. 
 
Traséen for øvrig på Lillesotra har på mange måter en uheldig plassering. Lengst i nord 
krysser den Skiftedalsvatnet svakhetssone med liten vinkel på to steder. Deretter er den 
plassert rett i nærheten av det som sannsynligvis er fortsettelsen av Bjorøyforkastningen og 
krysser denne på skrå hele 3 ganger, hvorav én gang under Storavatnet og én gang mellom 
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Ringholmen og Langholmen i Bysundet, dvs. i begynnelsen av den undersjøiske traséen. I 
dette området er det også et par mindre svakhetssoner på skrå og på langs av traséen. Ved 
Mustadvatnet krysser traséen også Stovevatnet svakhetssone, som forgrener seg over et 
bredere område her. Både Stovevatnet svakhetssone og Bjorøyforkastningen er meget markert 
over lange avstander i terrenget, slik at det kan forventes meget dårlige bergforhold i området 
Storavatnet/Mustadvatnet.  
 
Den generelle bergkvaliteten på Lillesotra, og også ved ilandføringsområdet i Bysundet, er 
meget dårlig. Det er tett oppsprekning og mange bruddretninger. 

6.9.2 Den undersjøiske traséen 
De seismiske undersøkelsene i Raunefjorden viser at det er omfattende svakhetssoner langs 
traséen. Ca. 35 % av strekningen som er undersøkt vha refraksjonsseismikk oppviser dårlig 
fjell med hastigheter på under 4000 m/s. 
 
I vest er det påvist en minst 100 m bred svakhetssone med seismiske hastigheter på 3500 m/s 
og med en 10 m bred sone midt i, hvor hastigheten er kun 2500 m/s. Til sammenligning 
oppviser de hardeste bunnmorenene i Raunefjorden hastigheter på 2200 m/s! Sonen i midten 
består dermed av meget oppsprukket fjell, hvor det definitivt må påberegnes tung sikring og 
regnes med vanskelige driveforhold. Dette vil sannsynligvis også gjelde for store deler av den 
over 100 m brede sonen.  
 
I øst er det påvist tre svakhetssoner med henholdsvis ca. 15, 13 og 45 m bredde. Avstanden 
mellom dem er såpass liten at det kan være hensiktsmessig å betrakte hele denne delen av 
fjorden som en 110 m bred sone med dårlig berg. Hastighetene er henholdsvis 2800 m/s, 3500 
m/s og 3300 m/s og det må beregnes mye tung sikring og til dels vanskelige driveforhold i 
disse sonene. Det ser ut til at én av sonene kommer inn på skrå av traséen, hvor den samtidig 
krysses av den fjordparallelle Kongshamnsholmen svakhetssone. 
 
Topografien tilsier at det er minst et større forkastningssystem lengst i vest, Brattholmen 
svakhetssone, som ikke er påvist vha. refraksjonsseismikken, dette fordi 
refraksjonsseismikken ikke dekker hele fjordens bredde.  
 
Inne i Ramsvika er det 2-3 svakhetssoner som krysser traséen på skrå.  
 
Traséen ligger noe nord for refraksjonsseismikkutleggene (pga avdrift), men det må forventes 
likedane eller verre forhold her, da den vil krysse de samme svakhetssonene som i det 
undersøkte området og det vil være ytterligere én svakhetssone som krysser traséen på skrå.  

6.9.3 Traséen i Loddefjord 
Traséen her kommer i land knappe 50 m vest for Ramsvika svakhetssone, som den ligger ved 
siden av langs ca. 700 m, dels i sjøen og dels på land. Denne svakhetssonen er nesten parallell 
med trasé D1 og nærmer seg traséen mer og mer lenger nord. Traséen bør trekkes noe lenger 
unna denne sonen. Den generelle bergkvaliteten i Ramsvika er god, i motsetning til på 
Lillesotra. Berget består av en grovkornet, granittisk bergart med lite oppsprekning og lite 
utpreget foliasjon (”lagdeling”). 
 
I Loddefjord krysser traséen flere nord-sørlige svakhetssoner. Noen av disse bør undersøkes 
med tanke på dybde til fjell. Dette gjelder spesielt Harafjellet og Nydalen-Kiplevatnet 
svakhetssoner. 

Vegteknisk seksjon, Region Vest 
- 68 - 



Geologisk rapport nummer 2003034014-132 

6.9.4 Justering av veglinje 
Hvis denne korridoren skal brukes må traseen justeres i forhold til de langsgående 
svakhetssonene på land og slik at man unngår å krysse Bjorøyforkastningen i sjøen. 

6.10 D7 
Denne traséen består av en undersjøisk tunnel fra Arefjord på Lillesotra som kobles opp 
underjordisk mot Ringveg Vest i Kanadaskogen. 

6.10.1 Traséen på Lillesotra 
I Knarrvikaområdet vil denne traséen krysse Stovevatnet forkastningssone på skrå langs ca. 
150 m samt følge Bjorøyforkastningen drøyt 200 m på langs. Her må det påregnes tung 
sikring. Bergkvaliteten generelt på Lillesotra er dårlig. Traséen har en mindre undersjøisk 
krysning under Høgøyna i Arefjordpollen. Det vil være svakhetssoner på begge sider av 
Høgøyna, men den på sørsiden ser ut til å være største. Det er ikke utført seismiske 
undersøkelser her. 
 
Sør for Arefjordpollen kommer D7 i konflikt med Arefjordvatnet og Vestre Arefjordvatnet 
svakhetssoner, som dels blir krysset på skrå og dels følges på langs. Dette er meget markerte 
svakhetssoner som tilhører samme system (samme dannelseshistorie) som 
Bjorøyforkastningen og vises godt i terrenget over lange strekninger.  

6.10.2 Den undersjøiske traséen 
Hele dette fjordpartiet ligger i krysningsområdet til én fjordarm mot nord, én mot sørsørvest 
og én mot sørøst. Fjordkrysningen er undersøkt vha refraksjonsseismikk over hele bredden, 
men traséen er flyttet lenger sørover i senere tid. Grunnen til dette er at traséen viste seg å 
være plassert midt i en sedimentfelle, slik at det var stor dybde til fjell samt en del usikkerhet i 
datatolkningene. De refraksjonsseismiske undersøkelsene viser at det er mye berg med dårlig 
kvalitet over fjordkrysningen. Totalt ca. 30 % av den kartlagte traséen D7 har seismiske 
hastigheter under 4000 m/s. 
 
I den vestlige delen er det påvist en 75 meter bred svakhetssone med seismisk hastighet på 
3000 m/s. I den østlige delen av fjorden er det påvist 4 svakhetssoner med seismiske 
hastigheter på henholdsvis 3000, 3700, 3300 og 3500 m/s fra vest mot øst. Disse sonene er 
henholdsvis 30, 25, 40 og 45 m brede. Den nest siste av dem antas å være 
Bjorøyforkastningen. De tre østligste svakhetssonene ligger så tett at det kan være 
hensiktsmessig å betrakte dem som én 160 m bred svakhetssone med ”øyer” av bedre kvalitet 
innimellom. Det er ikke påvist soner med seismisk hastighet under 3000 m/s langs denne 
traséen. 

6.10.3 Traséen fra Haakonshella til Kanadaskogen 
Langs denne strekningen krysser traséen mange svakhetssoner. De fleste blir krysset 
vinkelrett eller litt på skrå. To store svakhetssoner blir krysset litt på skrå ved Bjørndalspollen. 
Påkoblingen av traséen mot Ringveg Vest er ikke plassert i nær tilknytning til en av de 
registrerte svakhetssone, men 200-400 m før påkoblingen mot Ringveg Vest har tunnelen liten 
og usikker overdekning ved krysning av forkastningene som går nordover fra Bjørndalsvatnet. 
Det er myr i dette området og det må utføres grundige undersøkelser for å finne ut om 
fjelloverdekningen er tilstrekkelig. 
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6.10.4 Justering av veglinje 
For å unngå å følge Arefjordvatnet- og Vestre Arefjordvatnet svakhetssoner på langs på 
Lillesotra samt for å unngå krysning av Arefjordvatnet svakhetssone på skrå under fjorden, 
anbefales det å flytte denne traséen litt lenger nord igjen, som vist på kartet i vedlegg 3. Øst 
for Arefjordpollen bør traséen bør også trekkes unna Bjorøyforkastningen. 

6.11 D8 
Denne traséen består av undersjøisk tunnel mellom Arefjord på Lillesotra og 
Nydalen/Storavatnet i Loddefjord. 

6.11.1 Traséen på Lillesotra 
Påhugget ved Byksevatnet på Lillesotra ligger i et uryddig område med flere kryssende 
svakhetssoner. Det vil være liten overdekning og dårlig fjell (med flere kryssende 
svakhetssoner) frem til Arefjordvatnet svakhetssone er passert, dvs. de første drøye 100 m. 
Det bør vurderes å legge veien i skjæring dette stykket. 
 
Traséen i nord vil komme litt i konflikt med Lyklevatnet og Magnusvatnet svakhetssoner, da 
disse vil krysse traséen på skrå én til to ganger hver. Disse svakhetssonene forventes likevel å 
være mye mindre problematiske enn de store, nordnordvest-sørsørøstlige svakhetssonene i 
området. Ved Knarrvika krysser D8-traséen nær vinkelrett på Stovevatnet forkastningssone, 
som vil gi meget dårlige bergforhold langs et stykke av traséen.  

6.11.2 Den undersjøiske traséen 
Det er ikke påvist spesielt vanskelige strekninger i sjøen ved de seismiske undersøkelsene. 
Fjordkrysningen er undersøkt i nesten hele sin bredde og ”svakhetssonene” her har ikke lavere 
seismiske hastigheter enn 4000 m/s. Det kan ikke utelukkes at det finnes en svakhetssone opp 
imot land langs Lillesotra, men denne fjordkrysningen vil uansett være mye mindre enn alle 
de andre krysningene av Raunefjorden. 

6.11.3 Traséen i Loddefjord 
Traséen krysser Drotningsvika svakhetssone med tilnærmet rett vinkel på land i søre 
Drotningsvika. Deretter går tunnelen på tvers av svakhetssonene i området. For sikkerhets 
skyld bør dybden til fjell undersøkes i et par av disse svakhetssonene. Dette gjelder spesielt 
Harafjell og Nydalen-Kiplevatnet svakhetssoner. 

6.12 E1  
Denne traséen består av en undersjøisk tunnel fra Birkelandsskiftet til Tellnesområdet på 
Sotra. Ellers på Sotra er det veg i dagen samt en landtunnel på Kolltveit. 

6.12.1 Traséen på Sotra 
For Kolltveittunnelen vil det være ca. 20 m overdekning de første 300 m i nordøst. Langs 
denne strekningen bør det gjøres undersøkelser for å finne dybde til fast fjell. Dybde til fjell 
kan være spesielt kritisk i forhold til Trollhaugane 1 og Djupedalen 1 svakhetssoner samt 
eventuelt Djupedalen 2 svakhetssone. Traséen krysser disse svakhetssonene på skrå. Påhugget 
bør plasseres på et egnet sted i forhold til Bildøypollen svakhetssone. 
 
Traséen under Skorafjellet ser ut til å krysse de fleste større svakhetssonene med bratt eller 
noe skrå vinkel. 
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6.12.2 Den undersjøiske traséen 
Mellom Sotra og Tyssøy er det påvist to svakhetssoner. Antatt orientering til disse er tegnet 
inn med rød strek i kartet. De to svakhetssonene er henholdsvis 45 og minst 40 m brede og har 
seismiske hastigheter på henholdsvis 3000 og 3400 m/s. De blir krysset vinkelrett av traséen. 
Nærmere Tyssøy forventes det én eller to mindre svakhetssoner på skrå. Det er mulig at noen 
av disse krysser de fjordparallelle svakhetssonene langs det undersøkte 
refraksjonsseismikkutlegget.  
 
Under Tyssøy krysser traséen minst tre svakhetssoner på skrå, hvorav én svært markert sone, 
som deler hele Tyssøy i to. 
 
Mellom Tyssøy og Flesland er det påvist en ca. 123 m bred svakhetssone omtrent midt 
imellom Alvøy og fastlandet. Den seismiske hastigheten til svakhetssonen varierer mellom 
3000 og 3500 m/s. Her er det også over 60 m sedimenter, hvilket medfører en del usikkerhet i 
tolkningene. Pga. den store sedimentmektigheten er traséen flyttet nordover i senere tid. 
Tolkning av svakhetssonene i fjorden, tegnet inn i kart i vedlegg 3, tyder på at det er flere 
kryssende svakhetssoner i området for refraksjonsseismikk. Dette kan være forklaringen til 
den meget brede svakhetssonen midt i fjorden (langs utlegg E1-3, se vedlegg 3). Seismikken 
fra dette området har vært meget vanskelige å tolke og ifølge Staffan Paulsson ved Geophysix 
A/S kan det heller ikke utelukkes at det er en morenefylt kløft midt i denne brede sonen.  
 
Den nye traséen ligger et godt stykke lenger nord enn den opprinnelige og er derfor ikke 
direkte sammenlignbar med resultatene fra den gjennomførte refraksjonsseismikken. Denne 
traséen ligger delvis langs en fjellterskel, som muligens er et mindre uryddig område enn 
området som den forrige traséen lå i. Traséen vil uansett krysse mange svakhetssoner, men det 
ser ut til at de fleste passeres med bratt eller skrå (opp til ca. 45º) vinkel. Området må 
undersøkes nøye i neste planfase. 

6.12.4 Traséen i Blomsterdalen 
I Flesland-Blomsterdalenområdet går traseen for store deler i charnokitt, granulitt, monzonitt 
og anortositt. Noen av disse bergartene assosieres med såkalt ”sukkerbitfjell”, dvs. fjell som 
knuses ned til ”sukkerbiter” ved sprengning. Dette gjelder spesielt anortositt. De siste 500-600 
meterne før Birkelandsskiftet er overdekningen liten (10-30 m). Her må det gjøres nøye 
undersøkelser for å finne dybde til fjell under løsmassefylte dalfører. 

6.12.5 Justering av veglinje 
Påhugget og tunneltraséen på denne siden av tunnelen er uheldig plassert i forhold til en del 
svakhetssoner. Dette gjelder spesielt et geologisk uryddig område i Blomsterdalen, hvor det er 
mange svakhetssoner på langs og på tvers av traséen samtidig som det er lite fjell i dagen. 
Påhugget bør flyttes lenger mot øst, hvor det er en fjellknaus i dagen. En flytting av traséen 
lenger mot sør vil gi en gunstigere plassering i forhold til flere av svakhetssonene, se vedlegg 
3. 

6.13 E2  
Denne traséen består av en undersjøisk tunnel fra Birkelandsskiftet til Tellnes på Sotra (felles 
trasé med E1). I tillegg er det en lengre landtunnel fra Bjørkedalen til Kolltveitområdet på 
Sotra.  
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6.13.1 Traséen på Sotra 
For aller nordligste del av tunnel, se Kolltveittunnelen beskrevet for E1. 
 
I nord krysser traseen Halvgjedalen svakhetssone med ca. 30º vinkel, men god overdekning 
(ca. 40 m). Langt i sør krysser traséen Kannikabotnen svakhetssone med like skrå vinkel. Her 
er overdekningen meget liten, bare ca. 10 m. Det bør derfor gjøres undersøkelser i dette 
området for å kunne fastslå dybde til fjell og fjellkvalitet. Ved krysning av disse 
svakhetssonene må man regne med dårlig bergkvalitet. 

6.13.2 Den undersjøiske traséen 
Se E1 

6.13.3 Traséen i Blomsterdalen 
Se E1 
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7 Konklusjoner og anbefalinger 
Det er her gitt en geologisk vurdering av de forskjellige alternativene, forsøksvis med en 
rangering hvor de minst problematiske traséene blir omtalt først og de mest problematiske 
traséene blir omtalt sist i de enkelte delkapitelene. Det poengteres at dette er en vurdering som 
kun tar utgangspunkt i de geologiske forholdene. Ingenting annet er tatt hensyn til her. 

7.1 Sotra til Lillesotra 
Traséene i dette delkapitelet er meget forskjellige og kan i liten grad sammenlignes direkte. 
C101 og C102 består av bro, landtunnel og veg i dagen mens D101 har rørtunnel i 
Straumsundet og D102 består av en vanlig undersjøisk tunnel. 

7.1.1 C102 
Denne traséen har kun én ny tunnel; på Kolltveit på Sotra. De 300 østligste meterne av denne 
tunnelen ligger i et rotet område med flere svakhetssoner. Denne strekningen bør undersøkes 
nøye for å være sikker på at det er god overdekning.  

7.1.2 C101 
Denne traséen har ny tunnel på Kolltveit på Sotra og på Straume på Lillesotra. Tunnelen på 
Kolltveit er lik som for C102. Samme forhold gjelder langs ca. 700 m i den vestlige delen av 
tunnelen på Straume. I øst vil denne tunnelen følge Nordre Knappen svakhetssone i flere 
hundre meter. Traséen bør legges utenom denne, da den vil kunne forårsake store 
stabilitetsproblemer i tunnelen. 

7.1.3 D101 
Denne traséen har ny tunnel på Kolltveit på Sotra i tillegg til en rørtunnel i Straumsundet, 
mellom Bildøy og Lillesotra. Bergkvaliteten er dårlig i hele området, men med rørtunnel blir 
det ikke noen konvensjonell krysning av svakhetssoner i sjøen. Plass for rørtunnel må trolig 
sprenges ut i fjell på sjøbunn. 

7.1.4 D102 
Denne traséen består av en undersjøisk tunnel fra Kolltveit til Arefjordpollen. Bergkvaliteten i 
området Bildøy-Lillesotra er generelt dårlig. Det er påvist to svakhetssoner i Straumsundet, 
henholdsvis med seismiske hastigheter 2300 m/s og 3100 m/s. Sonene er henholdsvis ca. 13 
og 21 m brede. Til sammenligning har hardpakket morene i området omtrent samme 
seismiske hastigheter som den smaleste av disse sonene. Svakhetssonene krysses med steil 
vinkel. På Lillesotra ligger traséen på langs av Geitvikneset og Nordre Knappen 
svakhetssoner. Dette er uheldig for stabiliteten i tunnelen, slik at traséen bør legges utenom 
svakhetssonene. 

7.2 Broalternativer fra Lillesotra til Loddefjord 

7.2.1 C9 
Denne traséen har ikke noen nye tunneler. 

7.2.2 C7 
Tunnelpåhugg og trasé ved Mustadvatnet på Lillesotra kan være problematisk siden tunnelen 
ikke vil få god overdekning før etter ca. 200 m. Før dette vil den gå under en vegbane og 
gjennom Skjendalen svakhetssone med liten til meget liten overdekning. 
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7.2.3 C11  
Denne traséen innebærer krysning av Bjorøyforkastningen under Magnusvatnet. 
Georadarundersøkelsene tyder på at det er nærmere 20 m fjelloverdekning her, men det bør 
gjøres grundige undersøkelser av dette punktet. 

7.2.4 C8 
Krysningen av Bjorøyforkastningen i Storavatnet er tvilsom fra en geologisk synsvinkel. 
Krysningen er lagt til det grunneste partiet, men overdekningen vil likevel være meget knapp, 
bare noen få meter på det minste. Her må fjellkvaliteteten kartlegges meget grundig og traséen 
legges dypere eller forkastes. 

7.3 Undersjøisk tunnel fra Lillesotra/Sotra til Loddefjord 
7.3.1 D8  
Fra geologisk synsvinkel peker dette seg ut som den mest egnede (og den eneste godt egnede) 
av de undersjøiske traséene mellom fastlandet og øyene. Det er ikke påvist svakhetssoner med 
seismiske hastigheter under 4000 m/s i fjorden. Ilandføringsområdet i Drotningsvik har god 
bergkvalitet og kan nok sammenlignes med områdene i fjorden med seismiske hastigheter på 
ca. 5000 m/s. Bergkvaliteten på Lillesotra er dårlig, men dette gjelder for alle traséer på 
Lillesotra. Traséen krysser ytterligere et par større svakhetssoner på land, men de største 
svakhetssonene krysses med steil vinkel. Påhugget på Lillesotra bør plasseres på et egnet sted 
i forhold til Arefjordvatnet svakhetssone. 

7.3.2 E1/E2  
Fra geologisk synsvinkel vil dette være en utfordrende trasé. Det er påvist én svakhetssone 
med seismisk hastighet under 3000 m/s. Dette er en ca. 13 m bred sone med seismisk 
hastighet på 2800 m/s langs den østlige delen av krysningen Tyssøy-Flesland. Midt imellom 
Tyssøy og Flesland er det påvist en 125 m bred svakhetssone. Refraksjonsseismikkutlegget 
her ser ut til å ligge i et uryddig område, slik at det er visse muligheter for at bergkvaliteten er 
bedre langs den nye E1/E2, som ligger på en fjellterskel et stykke lenger nord enn den gamle 
traséen. Siden traséen er flyttet omtrent en halv kilometer nordover i dette området er det 
begrenset hvor representative dataene fra refraksjonsseismikken er for den nye traséen. Øst i 
fjorden og i Flesland-Blomsterdalenområdet vil det pga. bergarten være risiko for å treffe på 
”sukkerbitfjell”, hvilket også vil medføre ekstra behov for sikring. Mellom Tyssøy og Sotra i 
vest er det påvist to store svakhetssoner. De største sonene er fjordparallelle, men det er også 
flere nordøst-sørvestlige svakhetssoner i området. 
 
7.3.3 D7  
Fra geologisk synsvinkel vil dette være en utfordrende trasé. Det er ikke påvist seismiske 
hastigheter under 3000 m/s langs denne traséen, men svakhetssonene er mange og brede (25-
75 m). Tett opp til Haakonshella er det så kort avstand mellom svakhetssonene at tre av dem 
kan ses på som én 160 m bred sone med enkelte gode partier innimellom. Den østligste av 
disse er sannsynligvis Bjorøyforkastningen. Pga. bl.a. stor sedimenttykkelse her er det en del 
usikkerheter i tolkningene av seismikken. Traséen sør for Arefjorden på Lillesotra følger 
Arefjordvatnet og Vestre Arefjordvatnet svakhetssoner og bør flyttes en del mot nordøst, som 
vist på kartet i vedlegg 3.  
 
7.3.4 D1  
Fra geologisk synsvinkel peker dette seg ut som den minst egnede av de undersjøiske traséene 
mellom fastlandet og øyene. I sjøen vil den måtte krysse mange og brede (over 100 m) 
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svakhetssoner med seismiske hastigheter ned mot 2500-2800 m/s, dvs. ikke mye bedre enn en 
hardpakket morene. Vest i fjorden vil D1 måtte krysse Bjorøyforkastningen. På Lillesotra vil 
den følge store svakhetssoner over lange avstander. Den vil bl.a. krysse Bjorøyforkastningen 
to ganger med lav vinkel, hvorav én gang i samme område som krysningen av Stovevatnet 
svakhetssone på sitt bredeste. Hvis denne traséen skal brukes må veglinjen trekkes unna de 
store, langsgående svakhetssonene. 
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Bunnkart fra kartlegging med multistråle 
ekkolodd 

 
Straumsundet 
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Forklaring til stereogram 
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Kart med traséer og geologisk informasjon 
Tegning 1:   Tegnforklaring 
Tegning 2-12:   Kartutsnitt 
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Resultater fra svelleleiretester 
Bildøy småbåthavn og Bildøy bibelskole 
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Lengdeprofiler brukt i rapporten 
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