
 

MARS 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelstøy et par måneder                

 
 

NÆRINFO NR 3  

 

Rv.555 Sotrasambandet  

 

Tunneldriving  

Byggeleder Gunnar Gjæringen fra Statens vegvesen på befaring i Drotningsvik-området 

 

Folk i området 

Janaflaten-Drotningsvik 

vil i et par måneder 

merke støy fra driving av 

kabeltunnelen til 

Sotrasambandet.  

Har du alt merket 

brumming fra fjellet 

under huset du bor i? I så 

fall vil det kunne øke 

gradvis i styrke i en 

periode framover. 

 

Nye lyder  

Det er sprengning av den nye kabeltunnelen for høyspentlinjen mellom Bergen og Sotra som vil merkes av det 

nærmeste nabolaget. Kabelen på bysiden skal bygges mellom Breivik og Sotrabrua ved Drotningsvik.  

For de aller fleste er dette et nytt innslag i hverdagen, sier byggeleder Gunnar Gjæringen i Statens vegvesen.  

Han minner om at det blir to til tre sprengninger pr. dag. Entreprenøren har anledning til å drive med 
tunnelarbeidet mellom kl. 07.00 og 23.00 på hverdager. Lørdager avsluttes arbeidet kl. 19.00, med pause i 
driving fram til mandag kl. 07.00. 

Femti meter ned  

Arbeidsopplegget for tunnelbygging er først boring av hull for sprengstoffet. Deretter er det lading – og til slutt 
sprengning. Det vil også pågå pigging i tunnelen. Det vil høres ut som en hamring i fjellet under deg.  

Det vi kaller overdekningen, avstanden mellom tunnelen og terreng-overflaten – er på ca. 50 meter forbi 
området. Det vil likevel merkes for beboerne når vi sprenger salver, sier byggelederen.  
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SMS-varsel 

Ønsker du varsling på tlf ca 30 minutter før 

sprenging? 

Send SMS varsling og navnet ditt til:  

480 79 983 

 

KONTAKT   

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/ 

 

Pass på hyllene  

Vi vil oppfordre beboere til å sikre løse 

gjenstander på f.eks. vegghyller når 

tunnel-sprengningene pågår i nabolaget.  

Det er nabokontakt Linn Christin Rebnord 

i Statens vegvesen som sier dette. 

Byggeledelsen har så langt ikke fått 

mange henvendelser fra naboer langs 

kabeltunnel-linjen for rv. 555 

Sotrasambandet. 

 

Glass-fall 

Selv små rystelser kan få f.eks. glass til å 
falle ned fra hyller, skap og reoler. Statens 
vegvesen har forståelse for at noen 
kanskje vil oppfatte det som dramatisk at 
det rister i huset under fjellsprengning 
under huset, selv om det er langt ned til 
tunnel-linjen. 

Men husk at rystelsen i huset blir mye 
mindre enn det som bygningen tåler. 
Bevegelsene er i virkeligheten ganske 
små, og mange ganger under gjeldende 
grenseverdier for slikt vegarbeid. 

Det kan være lurt å sikre f.eks. krystall og 
glass som til vanlig pynter opp på smale 
hyller og i vinduskarmer. Det blir som når 
bygningsfolk hamrer i husveggen under 
oppussing. Slikt kan gi vibrasjoner som 
flytter gjenstander på smale flater, sier 
Rebnord, som også minner om at en 
sjekker oppheng for bilder på veggen. 

 

 

Hund og katt 

Beboere med hund eller katt er gjerne vant med 

tiltak når fyrverkeriet kommer under 

nyttårsfeiringen. Også sprengningsarbeid kan 

skremme noen av husdyrene. Da er det greit å 

merke seg muligheten for sms-varsling i god tid før 

neste sprengning kommer. 
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