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Sakliste

● Litt om selve Sotrasambandet Prosjektleder Espen Hammersland SVV
● Grunnerverv
● Lokale støytiltak 
● Bygging kabeltunneller Prosjektleder Espen Hammersland ,SVV

Prosjektleder Kenneth Rott ,Bertelsen & 
Garpestad

● Forberedelser på gamle Sotrabru Prosjektleder Espen Hammersland ,SVV
Prosjektleder Eirik Spildo , HMR VOSS

● Generelle spørsmål fra salen tar vi til slutt. 
● Spørsmål vedrørende spesielle eiendommer etc. kan vi ta etter møtet
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Sotrasambandet
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Espen Hammersland
Prosjektleder



Ny hovedveg – vedtatt reguleringsplan
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Storavatnet
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Drotningsvik
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Ny Sotrabru
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Valen 
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Straume sentrum
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Kolltveit 
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Grunnerverv 

● Statens vegvesen skal utføre ca. 400 grunnerverv i prosjektet. Det skal utføres 
alt fra erverv av hele eiendommer til mindre stripeerverv.

● Arbeidet har startet opp og vil gjennomføres i løpet av året
● Vil bli utført av egne ansatte og innleide. 
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Plan for støytiltak 

● Vi er i gang med å prosjektere lokale støytiltak langs strekningen. Dette utføres i 
henhold til gjeldende regelverk. Ca. 650 enheter vil få tiltak. 

● Vi har tildelt disse oppdragene til Cowi, Asplan Viak og Norconsult.
● Tiltak kan være skifte av vinduer, bygging av utvendige støyskjermer e.l.
● Vi håper å starte dette arbeidet i 2020. Dette arbeidet vil ta flere år. 
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Fremdrift OPS kontrakt
● OPS kontrakt

– Stortingsbeslutning 15. mai 2018
– Prekvalifisering, dialog, forhandling 2019-2020
– Oppstart OPS selskap 2020/2021

• Ferdig fase 1 2025 (Ny firefelts veg)
• Ferdig fase 2  2027
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Omlegging av høyspentlinje 

● Den nye Sotrabrua bygges i samme 
trasé som dagens kraftlinje. Linjen må 
flyttes.

● Vi legger om 132kV og 300kV 
kraftlinjen fra Breivik til Litle Sotra.
– Bygget i 1995, 3 600 meter lang, 9 

master rives.
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Kartskisse med kabeltrase 
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Fremdrift

• K3 Tunnelkontrakt (utføres av Bertelsen & 
Garpestad og Metrostav)

• Oppstart Breivik – Drotningsvik: Juni 2018
• Oppstart Knarrevik-Litlesotra: Juni 2018
• Ferdig: Årsskiftet 2019/2020

30.05.2018 SOTRASAMBANDET - KABELTUNNEL OG KABEL PÅ BRO
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Drotningsvik, Kabelsjakt 
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Knarrevik
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Knarrevik, kabelsjakt
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Tunnel Knarrevik – LitleSotra
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K4 - Arbeider på gamle Sotrabru

● Kontrakt med HMR Voss

● Oppstart: januar 2019
● Ferdig: oktober 2019
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Sotrabrua – kabelbro festes i brobjelken under viadukt



Sotrabrua – kabelkasse montert på undergurt i fagverk



30.05.2018 SOTRASAMBANDET - KABELTUNNEL OG KABEL PÅ BRO



● Arbeidstid
● Støyende arbeider
● Trafikkregulering på bruen
● Bruk av vogn 
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Hovedaktiviteter ved en sprengningssyklus
Forinjeksjon: Utføres når det skal måles innlekkasje av vann i tunnelen. Normalt 
bores 25 meter lange hull rundt hele tunneltversnittet. Sementmasse pumpes 
inn i hullene under høyt trykk. Sprekkene tettes i fjellet der tunnelen skal 
sprenges slik at grunnvann ikke lekker inn.
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Boring og lading:
Når forinjeksjonen er utført bores det ca. fem meter lange hull som lades med 
sprengstoff



Sprengning:
For å minimere rystelsene på overflaten deles hver salve opp i serier som fyres  
av i rask rekkefølge. Dette tar som regel fem sekunder. Salvene tilpasses  
omgivelsene og fjellets beskaffenhet.
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Utlasting:
Fjellmassene lastes deretter på dumpere eller lastebiler avhengig avendelig
deponiplassering. Kjøreruten er definert på forhånd.
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Rensk og sikring:
Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer før en manuell rensk foretas. Tunneltak  
og til dels vegger sikres med bolter og sprøytebetong, og eventuelt armeringsbuer.
Fjellforholdene kontrolleres av en geolog etter hver salve, og omfanget avnødvendig  
sikring vurderes.
For hver syklus drives normalt ca. fem meter av tunnelen. Syklusen gjentas slik at det  
vanligvis sprenges 10-25 meter i gjennomsnitt per uke fra hvert angrepspunkt (stuff),men  
dette kan variere avhengig av fjellforholdene.
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Vibrasjoner
Ved sprengning vil man ofte kunne føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve dette  
som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå  
skader eller farlige situasjoner er minimal. Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at  
mennesker er svært følsomme for vibrasjoner. I tillegg kan sprengningsarbeid være enny  
og uvant opplevelse for mange. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset  
vibrerer kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.
Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonenav  
sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølger gjennomluften.
Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid
i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftigvind.
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Sprengningskontroll
For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, er det utarbeidet grenseverdier for hvorstore  
vibrasjoner som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i Norsk Standard og  
entreprenøren skal utføre sprengningsarbeidet slik at man holder seg innenfor disse  
grenseverdiene.
For å kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides, monterer Jernbaneverket  
vibrasjonsmålere på et representativt utvalg av bygninger rundt sprengningsstedet. De  
målerne som er nærmest sprengningsstedet, blir avlest etter hver sprengning. Dataene fra  
disse målerne brukes for å justere sprengningsopplegget dersom vibrasjonene begynner å  
nærme seg en viss grense.
Sikring av løse gjenstander
Sprengningsarbeidene følger Norsk Standard nr. 8141 ”Måling av svinghastighet og  
beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Standardenskal  
sikre konstruksjoner og byggverk, men tar ikke hensyn til løsøre. I følge gjeldende  
rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av  
manglende ivaretakelse av egne verdier.
Forhåndsregler huseiere bør ta
Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyllerog skap flytte  
seg litt hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Det kan derfor være lurt å
kontrollere at dette er godt sikret. Verdifulle glass og andre lett knuselige gjenstanderbør  
pakkes vekk, og fat som står på høykant uten feste legges ned. Det kan også være lurt å  
kontrollere at bilder og malerier er godt festet i veggen.
Sprengningsvarsel
Ved å sende et kodeord til et bestemt nummer, så vil du få tilsendt sms-varsel før hver  
sprengning. Du kan også melde deg av tjenesten.  Tjenesten ergratis.



Kontakt  Sotrasambandet : 

● Tlf: 476 85 804
● e-post : sotrasambandet@vegvesen.no 
● www.facebook.com/sotrasambandet/takt info 
Se også vår nettside : www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen 
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