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Fv197, Hp 3, km 0,1. Alvøyvegen og Kv4201, Hp 1, km 0,5. Bohus, 
Drotningsvik. Boring i forbindelse med planlegging av vegtrasé for 
Sotrasambandet. 36040-460 
 
Oppdrag 

Det er utført grunnboringer ved Bohus i Drotningsvik og i Alvøyvegen, dette med tanke på en 

mulig tunneltrasé som del av nytt Sotrasamband. 

 

Presentasjon av boreresultatet samt observasjoner 

I vedleggene er det vist kartutsnitt fra de to lokalitetene, med alle borepunkt nøyaktig tegnet 

inn etter innmålingene i etterkant. Det er også tegnet inn profillinjer for visualisering av 

resultatene, hvor de forskjellige borloggene er tegnet inn på egne ark langs profilene.  

 

På kartutsnittene er det for hvert borepunkt angitt nummer på boringen først. Etter dette følger 

en brøk med koten til overflaten i telleren og koten til fjelloverflaten i nevneren. Deretter 

følger to tall som indikerer henholdsvis tykkelsen av løsmassene over fjell og boret dybde i 

fjell, til sammen totalt boret dybde. (Eksempel: 10 Ө 
3,39
3,41  4,7+3,0) 

 

Borloggene viser bortid og spyletrykk til venstre. NB: Skalaene går forskjellig vei; skalaen for 

spyletrykk går mot høyre mens skalaen for bortid går mot venstre. Til høyre i borloggen er 

boretrykket. Der hvor bortiden går ned og spyletrykket opp er det dårligere fjellkvalitet. De 

grå søylene i midten viser hvor det i det hele tatt er brukt spyling og slagboring. Dette betyr at 

borlogger som for eksempel boring 1 og 4 ved Alvøen indikerer svært dårlig fjellkvalitet, med 
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oppsprekkingstall (rqd: skala fra 1-100, der høgt tall indikerer lite oppsprekking og lavt tall 

indikerer tett oppsprekking) 10 til 30, mens nummer 16 og 17 er bedre, med oppsprekkingstall 

40 til 50 langs store deler av boringen. 

 

Generelt kan det konkluderes at fjellkvaliteten i Alvøyvegen (boring 1-22) er svært dårlig. 

Dette ble påpekt av boremannskapene allerede under boringen og viser på boreloggene. Det er 

mellom 2 og 8 meter løsmasser her, opp til 4 meter i dypeste del av søkket. Laveste registrerte 

fjellkote er på 33,0 m. For en tunneltrasé med dårlig overdekning her vil det være høyst 

aktuelt med en ”cut and cover”-løsning. Tunnel på dypere nivå trenger et godt opplegg med 

injisering og forbolting over denne sonen. 

 

For Bohus gjelder det at den generelle fjellkvaliteten er bedre. Boreloggene stemmer også her 

godt med opplevelsen til boremannskapene i felt. Også her forekommer det parti med dårlig 

fjell, som for eksempel en sone langs borelogg 37 og en del av borelogg 54, men kvaliteten 

jevnt over er mye bedre enn i Alvøyvegen. Dybden til fjell varierer mellom 1 og 8 m og 

laveste registrerte fjellkote er på 48,3 m. 

 

Videre arbeider 

Hvis det blir lagt tunneltrasé med liten overdekning under et av disse områdene bør veglinjene 

undersøkes vha seismiske metoder. Boringer gir verdifull punktinformasjon, men for et 

helhetlig bilde er det viktig med sammenhengende linjer i tillegg. Boringer og seismikk 

supplerer hverandre på en god måte, da boringene fungerer som en kontroll på at seismikken 

er ”på riktig spor”, samtidig som seismikken gir det helhetlige bildet. Seismiske undersøkelser 

her kan utføres i reguleringsplanfasen. 

 

Sara Skutlaberg, 3. september 2010 
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