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Sammendrag: 
Det foreligger to alternative løsninger for Sotraforbindelsens videreføring mot Bergen, med 
tilknytning til Ringveg vest ved Liavatnet. Alternativ P102 omfatter utvidelse av de to 
løpene i eksisterende Lyderhorntunnel fra 2 til 3 kjørebaner. Alternativ P103 omfatter ny 
tunnel fra Storavatnet til Liavatnet. 
 
Stabilitetsmessig vurderes det fullt mulig å utvide eksisterende tunneler fra 2 til 3 
kjørebaner. Bergmassekvaliteten antas i hovedsak å være middels til god. Den største 
utfordringen vil trolig være trafikkavvikling i forbindelse med utførelse av arbeidene. 
 
En ny tunnel vil ha et kritisk punkt ved kryssing under Kjøkkelvikveien Her er 
overdekningen liten og en markert svakhetssone må krysses. Det ser ut til at tunnelen må 
legges med et lavbrekk her for å få tilstrekkelig overdekning. Det må kalkuleres med tung 
sikring og et fordyrende pumpeanlegg eller en annen drensløsning. Ved dette alternativet 
må det også gjøres omfattende, kompliserte og kostnadskrevende utfyllingsarbeider i 
Liavatnet. 
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1 Innledning 

I forbindelse med ny Sotraforbindelse planlegges også oppgradering av strekningen fra 
Storavatnet til Liavatnet, med tilknytning til Ringvei Vest. Det foreligger i hovedsak tre 
alternative løsninger, P101, P102 og P103. Det førstnevnte går ut på at man bruker dagens 4-
felts veg med bare mindre tiltak i dagsonen mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen. 
 
Dette notatet inneholder beskrivelser og foreløpige vurderinger av geologiske og geotekniske 
forhold for de to andre alternativene P102 og 103. 
 

2 Situasjonsbeskrivelse 

Alternativ P102 

 
Figur 1 

 
Det skal etableres nye kryssløsninger og rundkjøringer nord for Storavatn, med forbindelse til 
Fv562 mot Askøy. Herfra skal ny veg følge gammel trase til Liavatnet med tilknytning til 
Ringvei Vest.  
 
Dette alternativet innebærer utvidelse av dagens Lyderhorntunnel. Denne løsningen har 
begrensede geologiske og geotekniske problemstillinger. Trafikkavvikling i anleggstiden vil 
trolig bli den største utfordringen. 
 



3 
 

 
 
Geologi: 
 
Dagens Lyderhorntunnel går gjennom en geologisk formasjon med moderat oppsprukket 
granittisk gneis, og med noen innslag av amfibolittisk gneis. Bergmassekvaliteten antas i 
hovedsak å være middels til god. Stabilitetsmessig vil det være fullt mulig å utvide dagens 
tunneler fra to til tre kjørebaner.  
 
Det kan medføre en del praktiske, sprengningstekniske og sikkerhetsmessige utfordringer å 
utvide eksisterende tunneler der det tidligere er utført sikring med bolter og sprøytebetong. 
Det må det tas høyde for dette i forbindelse med videre kostnadsoverslag og 
framdriftsplanlegging. 
 
 
Geoteknikk: 
 
Dette alternativet omfatter ikke-, eller bare i begrenset grad, utfylling i Liavatnet. I dag pågår 
utfylling i forbindelse med utbygging av Ringveg vest, byggetrinn 2. Arbeidene utføres i 
henhold til anbefalinger i geoteknisk rapport (ref.: [2]). 
 
Arbeidene nord for Storavatnet vil omfatte graving, utfylling, planering og fundamentering av 
konstruksjoner. 
 
Terrenget i dalsøkket nord for Storavatnet besto opprinnelig av myr. I forbindelse med 
utbygging av eksisterende vegsystem i området er det foretatt masseutskifting. Langs 
vestsiden av Askøyveien er det lagt opp en voll av stein og jord. 
 
Ved etablering av nye rundkjøringer og av-/påkjøringsramper må det foretas masseutskifting 
til berg eller til faste humusfrie friksjonsmasser. 
 
Bruer og andre konstruksjoner må også fundamenteres på berg eller på faste humusfrie 
masser, enten ved masseutskifting, direkte fundamentering eller peling. 
 
 



4 
 

 
Alternativ P103 

 
Figur 2 

 
Her planlegges vegen lagt i ny lang tunnel mellom Storavatnet og Liavatnet. Denne løsningen 
vil kreve omfattende utfylling i Liavatnet for å få etablert av-/påkjøringsramper med 
tilknytning til Ringveg Vest. 
 
Tunnelen må krysse under det markerte søkket mellom Loddefjord og Kjøkkelvik med liten 
overdekning. Dette søkket representerer etter all sannsynlighet også en stor regional 
knusningssone. Vest for søkket vil tunnelen gå under boligbebyggelsen i Brønndalen. 
 
Geologiske og geotekniske problemstillinger knyttet til de to alternativene diskuteres nærmere 
nedenfor. 
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3 Topografi og grunnforhold 

Løsmasser 
 
Løsmasseforhold har betydning for prosjektet, spesielt i følgende tre områder: 
 

 Storavatnet - Fagerdalen 
 Kjøkkelvikveien 
 Liavatnet 

 
Storavatnet – Fagerdalen 
 
I dette området skal det etableres rundkjøringer og av-/påkjøringsramper som skissert i figur 1 
og 2.  
 

 
Figur 3 

 
Topografisk kart i figur 3 viser et myrområde nord for Storavatnet. Her ble det gjort 
grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av Vestre Innfartsåre og Askøybrua (ref.: 
[1]). Disse viser i grove trekk 3-9 meter mektige lag med myrjord over varierende lag med 
faste masser (morene). 
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Det finnes også et myrdrag (Vestmarka) øst for hovedsøkket der Askøyvegen går. Etter 
foreliggende planer vil dette området bli lagt beslag på til rundkjøringer av-/påkjøringer 
parkering etc. Det er ikke gjort grunnundersøkelser her. Vi antar tilsvarende grunnforhold 
som i hovedsøkket, kanskje med litt mindre løsmassemektigheter. Det er berg i dagen mellom 
de to søkkene. 
 
Kjøkkelvikveien. 
 
En ny Lyderhorntunnel skal etter planene krysse under det markerte nord-sør gående søkket 
mellom Loddefjord og Kjøkkelvik. Her vil overdekningen bli beskjeden. Det er ikke utført 
grunnundersøkelser her. På NGUs løsmassekart er det markert et tynt morenelag i dette 
området. Vi antar foreløpig at det kan være løsmassemektigheter i størrelsesorden 10 meter 
her. 
 
Liavatnet. 
 
Alternativ P103 medfører at store deler av Liavatnet skal fylles igjen. Av-/påkjøringsramper 
og tilknytning til Ringveg vest skal etableres på de utfylte massene. Det er utført relativt 
omfattende grunnundersøkelser i Liavatnet, både i forbindelse med Vestre Innfartsåre, og 
senere i forbindelse med Ringveg Vest (ref [2]). 
 

 
Figur 4 

 
Figur 4 viser en 3D-skisse av bunntopografien i Liavatnet. Skråningen langs vestsiden av 
vatnet består av utfylte sprengsteinsmasser i forbindelse med utbygging av Vestre Innfartsåre. 
Dypløpet ligger ca. 25-35 meter under normal vannstand. Utførte grunnundersøkelser viser at 
det her finnes et lag med løst lagret dy og et lag med middels til fast lagrede masser over fjell. 
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Tykkelsen på dy-laget varierer mellom 0,5 og 10 meter. De mektigste dy-lagene finnes i 
områder der disse massene ble fortrengt under utfylling i forbindelse med utbygging av Vestre 
Innfartsåre i 1992. 
 
I dag foregår det utfylling i søndre del av vatnet i forbindelse med Ringvei vest. I den 
forbindelse blir også løst lagret dy fortrengt. Det vil bygge seg opp mektigere dy-lag langs 
fyllingsfronten. Det vil ha stor betydning for dette prosjektet. 
 
Berggrunn 
 

 
Figur 5 

 
Figur 5 viser et geologisk oversiktskart over området.  Eksisterende Lyderhorntunnel og trase 
for en eventuell ny tunnel er antydet med stiplede linjer. 
 
Berggrunnen i området består av en veksling mellom middels- til grovkornig granittisk gneis 
(til dels øyegneis) og mørkere amfibolitt-/hornblendegneis. 
 
Bergmassen ser i hovedsak ut til å være oppsprukket i et grovblokkig mønster med følgende 
hovedsprekkesystemer (se også strøk-/fall symboler på figur 5): 
 

1. Gneisens foliasjon og et av de markerte sprekkesystemene har strøk ca N 0-20o og 
østlig fall 20-50o. 

2. Et annet markert sprekkesystem har også strøk ca N 0-20o men nær vertikalt fall. Noen 
sprekker i dette systemet kan ha strøk N 180-200o (etter høyrehåndsregelen) og vestlig 
fall 70-85o.  

3. Et tredje sprekkesystem har strøk ca 290-330 og nær vertikalt eller steilt nordlig fall 
 

20-50 

70-90 
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Det markerte dalsøkket som kan følges fra Loddefjord i sør til Kjøkkelvik i nord representerer 
etter all sannsynlighet en stor, regional knusningssone med samme forløp som sprekkesystem 
2, altså med nær vertikalt fall. 
 
Tilsvarende søkk og svakhetssoner finnes både ved prosjektets vestre begrensning, mellom 
Storavatnet og Olsvik, og ved den østre begrensningen mellom Bjørndalstjørna og Gravdal, 
men disse vil ikke berøre det planlagte anlegget direkte. 
 
Topografien tyder på at noen mindre soner kan skjære fjellmassivene mellom de markerte 
dalsøkkene. To slike soner er antydet på figur 5, en sone noe sydvest for toppen av Lyderhorn 
og en ved Ørjebekken nord for Loddefjord. Disse har forløp diagonalt hovedsonene, noe som 
indikerer at dette kan være strekkbruddsoner, mens hovedsonene har oppstått ved 
skjærbevegelse. 
 

4 Geologiske- /geotekniske vurderinger 

Geologi / Tunnelanlegg og skjæringer. 
 
P102 Utvidelse av eksisterende Lyderhorntunnel 
 
Det foreligger ingen dokumentasjon som viser detaljer i geologi og sikring i eksisterende 
Lyderhorntunnel. Innhenting av opplysninger fra innvolverte personer tyder på at man ikke 
hadde spesielle stabilitetsproblemer, sprengningstekniske problemer eller lekkasjeproblemer 
under driving av dette tunnelanlegget tidlig på 1990-tallet. Det er heller ikke rapportert om 
nedfall eller andre spesielle stabilitetsproblemer i ettertid. 
 
Stabilitetsmessig vurderes det fullt mulig å utvide eksisterende tunnelløp fra 2 til 3 
kjørebaner. 
 
Boring-/sprenging for utvidelse av gamle tunneler kan medføre noen praktiske ulemper. 
Boring på tidligere innsatte sikringsbolter kan føre til fastkiling, ødelagte borkroner etc. Ved 
sprenging kan blokker bli hengende i bolter, og må tas ned på en kontrollert måte. Generelt 
kan driftsrensken bli mer krevende enn det som er normalt ved sprenging av nye tunneler. 
 
Ved utvidelse av eksisterende tunnel må sikringen oppgraderes i hele tverrsnittet i henhold til 
gjeldende standard. Dette vil medføre relativt omfattende sikring selv om bergmassekvaliteten 
antas å være middels til god i store deler av tunnelen. 
 
P103 Ny Lyderhorntunnel 
 
Bergmassekvalitet og stabilitetsforhold gjennom Lyderhornmassivet antas ikke å avvike 
vesentlig fra det man har i eksisterende tunnel. 
 
Den største usikkerheten i prosjektet knytter seg til kryssingen under Kjøkkelvikveien. Det 
skyldes både liten overdekning og den forventede svakhetssonen. Her må det kalkuleres med 
omfattende, tung sikring. Terrenget i det skisserte kryssingsområdet ligger på ca. kote 56.  
Vegbanen ved tunnelinnslagene antas å ligge ligge på ca. kote 45 i vest og ca. kote 35 i øst. 
Tunneltaket vil ligge i nivå ca. 10 meter høyere.   
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Det betyr at tunnelen sannsynligvis må legges med et lavbrekk under Kjøkkelvikveien for å få 
tilstrekkelig overdekning, Det vil kreve et pumpeanlegg for lekkasjevann, eventuelt et 
borehull med selvfall for drenering av lekkasjevannet. 
 
Tunnelen videre mot Storavatnet vil sannsynligvis også krysse en svakhetssone. Den antas å 
ha noe mindre mektighet, men vil krysse tunnelen med en mer ugunstig vinkel. Her må det 
også kalkuleres med tung sikring. Forløpet tyder på at dette kan være en strekkbruddsone. Det 
kan bety dårlig konsolidert sonemateriale med lite finstoff og stor permeabilitet.  
 
Her må også hydrogeologiske forhold vurderes, inkludert faren for setningsskader på grunn av 
grunnvannssenking. Krav til maksimal innlekkasje i tunnelen må defineres. 
 
Denne delen av tunnelen vil gå under bebyggelse, og det vil bli nødvendig å definere 
vibrasjonsgrenser.  
 
Forskjæringer / påhugg for ny tunnel ser ut til å kunne etableres uten større problemer i begge 
ender. Her finnes eksponerte bergskrenter med tilsynelatende godt berg. 
 
 
Geoteknikk / Veganlegg og konstruksjoner 
 
P102 
 
Ved dette alternativet vil de geotekniske problemstillingene først og fremst være knyttet til 
veganlegg og fundamentering av konstruksjoner i området nord for Storavatnet. 
 
Vi antar vi at det nye veganlegget relativt problemfritt kan etableres ved masseutskifting av 
humusholdige masser, og at konstruksjoner kan fundamenteres direkte på berg eller på faste, 
humusfrie masser (morene).  
 
Det utelukkes ikke at pelefundamentering, eller andre fundamenteringsmetoder, kan være 
aktuelle for konstruksjoner i områder med mektige lag humusjord. Dette må avklares ved 
videre prosjektering. 
 
P103 
 
De geotekniske problemstillingene nord for Storavatnet vil i hovedsak være de samme som 
for P102. 
 
Dette alternativet forutsetter omfattende utfylling i Liavatnet. Det vil by på en del geotekniske 
utfordringer. 
 
Pågående utfylling for Ringvei vest utføres delvis fra land med systematisk sprenging i 
fyllingsskråningen og fortrenging av bløte dy-masser. Det er også planlagt at deler av 
utfyllingen skal utføres fra vannivå med lekter, tippflåte eller tilsvarende. 
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Dette betyr at man kan få en opphoping av bløte dy-masser langs avsluttet fyllingsfot for 
Ringveg Vest - prosjektet. Det kan komplisere eventuelle utfyllingsarbeider i forbindelse med 
ny Lyderhorntunnel. Disse arbeidene må planlegges grundig, både med tanke på 
setningsforhold og sikkerhet. Det kan i stor grad bli behov for utfylling fra lekter, tippflåte 
eller lignende. Det kan også være aktuelt med omfattende dypkomprimering. 
 
Det kan også være aktuelt å vurdere hel eller delvis tørrlegging av Liavatnet i forbindelse med 
disse utfyllingsarbeidene. 
 
Det må, uansett metoder, kalkuleres med at utfyllingsarbeidene kan bli kostnadskrevende. 

5 Grunnundersøkelser / Videre prosjektering 

Generelt må videre geoteknisk og geologisk prosjektering utføres i henhold til Eurocode 7. 
For begge tunnelalternativene må videre prosjektering utføres i henhold til hb 021. 
 
Dersom man ut fra dette velger å gå videre med alternativ P103, må grunnforholdene i 
tunnelens kryssingsområdet under Kjøkkelvikveien undersøkes nærmere. 
Fjellkontrollboringer og seismikk vurderes som de to mest aktuelle metodene i den 
forbindelse.  
 
Utfylling i Liavatnet må planlegges detaljert på grunnlag av dokumentasjon fra tidligere utført 
utfylling og eventuelt på grunnlag av supplerende undersøkelser.  
 
For alternativ P102 må mest mulig grunnlagsmateriale innhentes om geologi og utført sikring 
i eksisterende Lyderhorntunnel. Deretter bør det utføres registrering av geologiske forhold i 
tunnelene, så langt det er praktisk mulig. 
 
I løsmasseområdene nord for Storavatnet, der det skal planlegges nye veganlegg og 
konstruksjoner, må detaljerte grunnundersøkelser og utføres. 

6 Alternativ-varianter 

Det foreligger to varianter av alternativ P 103. (ref.: [3]). Variant P 103 A omfatter en ny 
tunnel forbi bebyggelsen mellom Storavatnet og Lyderhorntunnelen, med av-/pårampinger i 
eksisterende Lyderhorntunnel. Løsningen vil omfatte tunnelgrener som må krysse hverandre 
med liten avstand. Det vil kreve skånsom sprenging og spesielle sikringstiltak. Men dette 
vurderes som gjennomførbart, innenfor normale kostnadsrammer, og ut fra geologiske / 
bergtekniske forhold.  
 
P103 B omfatter ny Lyderhorntunnel, som hovedalternativet, men der østre del av 
tunneltraseen er rettet mot Ringveg Vest. Geologisk / bergteknisk er det lite som skiller denne 
varianten fra hovedalternativet. Den ser imidlertid ut til å medfører vesentlig mindre utfylling 
i Liavatn enn hovedalternativet, og dermed mindre omfattende og kostnadskevende 
geotekniske løsninger. På en annen side vil det antagelig føre til økte transportkostnader for 
sprengstein fra tunneldrivingen. 
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