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Sprenger kabel-tunneler

325 BYGNINGER SJEKKES
I første fase vil tunnelsprengningene ligge i nærheten 
av boligområder, særlig nær Breivik i Bergen.  
Sprengningene vil i første omgang bare skje på  
dagtid mandag–lørdag.

Statens vegvesen foretar forhåndsregistrering på alle 
eiendommer og utvendige konstruksjoner som ligger 
innenfor en sone på 100 meters avstand fra linjen til  
kabeltunnelene. Dette gelder totalt 325 bygninger 
langs linjen for kabel-tunnelene mellom Breivik og 
Litlesotra.

Sprengning av de to kabel-tunnelene til rv. 555 
Sotrasambandet er i gang. I Knarrevik startet driv-
ing i slutten av juli, mens arbeidet i Breivik startet 
siste del av august.Det skal bygges til sammen 
3,4 km med tunneler på begge sider av fjorden. 
Tunneldrivingen vil pågå ut 2019. I denne entre-
prisen inngår det også bygging av kabelsjakter 
på begge sider av fjorden. Høyspentkablene går 
fra tunnel og opp gjennom sjakt før de legges i 
viaduktene på gamle Sotrabrua.

Boring og sprenging av kabeltunell er igang. Her fra Knarrevik. Foto: Tor Arne Hagen



Spørsmål kan rettes til:  
Statens vegvesen, Sotrasambandet: 
Tlf: 476 85 804, eller  
e-post: sotrasambandet@vegvesen.no 

For mer info:  
www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen og 
www.facebook.com/sotrasambandet/

18-1341  visuell.kom
m

unikasjon@
veg

vesen.no

 SMS- VARSLING
Før sprengningsarbeidet nærmer seg din bolig – blir 
du informert direkte om dette. Du får tilbud fra entre-
prenøren om gratis sms-varsling av sprengningene  
på forhånd.

Naboene har rimelig nok ikke opplevd rystelser fra 
sprengning nær boligen før. Ved sprengning vil man 
ofte kunne føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve 
dette som dramatisk. Men bevegelsene er i virkelig-
heten små. Risikoen for at det skal oppstå skader eller 
farlige situasjoner er minimal.

Et råd kan være å unngå å ha f.eks. glass stående 
på åpne vegghyller – eller lignende forhold som kan 
påvirkes av rystelser i huset når sprengsalven går i 
nærheten.

STÅLJOBB
Statens vegvesen har lyst ut arbeidet med å legge 
høyspentkablene i en kabelkasse i bunnen av fagverket 
under Sotrabrua, samt i kabelbru på begge viaduktene 
på Sotrabrua.

Det pågår behandling av anbudene. Arbeidet vil etter 
planen bli gjennomført i løpet av 2019

KONTAKT

STØYTILTAK FOR 600
Det arbeides med rapport for støytiltak langs linjen 
for nye rv. 555 Sotrasambandet. Til sammen rundt 
600 parter kan inngå i denne delen av prosjektet. 
Tre ulike konsulent-selskap deler strekningen 
mellom seg. Utlysing av oppdraget med gjennom-
føring av tiltakene vil skje 2019. Oppgaven vil bli 
delt opp i flere kontrakter. Tiltakene kan blant an-
net være skifte av vinduer og bygging av utvendige 
støyskjermer. Byggearbeidet på eiendommene vil 
pågå gjennom flere år.

Høyspentkablene skal flyttes til dagens bru – på kabelkasse gjennom fagverket og viaduktene på hver side av fjorden.  
Foto: Geir Brekke


