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1 INNLEDNING 

Sweco er engasjert av Statens Vegvesen for å utrede geologien for reguleringsplanen til Nye 

Sotrasambandet. Figur 1 viser oversikt over planområdet med trasé for hovedveg med tunneler og 

broer markert. Området stekker seg fra Kolltveit i vest til Storavatnet i øst og omfatter kommunene 

Fjell og Bergen. Kommunegrensen er i Raunefjorden (Figur 1). Planene omfatter 4 tunneler, 1 høybro 

og 3 mindre broer. Hovedvegen skal etableres som 4-felts veg og tunnelen vil drives med to parallelle 

løp. Det planlegges T9,5 profil for tunnelene i Fjell kommune, mens Drotningsviktunnelen i Bergen 

skal delvis ha T9,5 profil og delvis T13 profil. Denne rapporten omhandler geologien ved 

Straumetunnelen i Fjell kommune.  

Kartleggingen i forbindelse med Straumetunnelen har i hovedsak vært utført av Sara Skutlaberg og 

Øystein S. Lohne, som også har utarbeidet rapporten. 

 

Figur 1: Oversiktsbilde over det aktuelle området.  

2 GRUNNLAG 

Sotrasambandet ble planlagt på kommuneplannivå i 2008, og det ble i den sammenhengen 

utarbeidet geologisk rapport: «Geologi, fastlandssambandet Sotra-Bergen. Geologisk rapport for 

kommunedelplan» (SVV 2008). I geologisk rapport for kommunedelplanen var det utredet en trasé i 

dagen langs plasseringen av dagens. To tunneltraseer sør for nåværende trasé er kort omtalt 

(påhuggsområdene). I rapporten er det kartlagt sprekker fra flyfoto som dekker området for nå 

planlagte trasé.  

Benyttet plangrunnlag i rapporten er datert den 13.06.2014. Traseen for hovedvegen avviker bare 

stedvis fra dette plangrunnlaget, og dette er kommentert spesifikt i rapporten. Lengdesnitt er basert 

på senterlinjen mellom traseene og vil således avvike noe for enkeltløp f.eks. i påhuggsområdene. 

Dette ble kompensert ved at det ble plottet separate lengdeprofil fra kotedata, samt at det ble 

supplert med tverrprofil for kritiske områder. 

Grunnundersøkelsene er planlagt på grunnlag av godkjent trasé fra kommunedelplan og kontinuerlig 

justert i dialog med SVV og planleggere i Rambøll etter hvert som planene ble utviklet. Men 
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grunnundersøkelsen ble utført vinteren (2013/2014) og tidlig vår 2014 før endelige planer forelå og 

dataene ligger stedvis noe utenfor veglinjene i nåværende plan. Resultater fra grunnboringer fra 

Sotrasambandet er presentert og tolket i 3 geotekniske rapporter utarbeidet av Sweco Norge. 

Utvalgte tegninger fra grunnundersøkelsene er presentert i vedlegg 4. 

2.1 RELEVANTE RAPPORTER FOR STRAUMETUNNELEN 
GeoPhysix AS (2014): Refraksjonsseismiske undersøkelser for Rv555 Sotrasambandet: Parsell 

Kolltveit – Storavatnet, Rapport Refraksjonsseismikk, prosjekt nr. 13351. 

Statens Vegvesen (2008): «Geologi, fastlandssambandet Sotra-Bergen. Geologisk rapport for 

kommunedelplan», sveis-/doknr. 2003034014-132. 

Sweco Norge AS (2014): Rv 555 Sotrasambandet, Geoteknisk rapport, sveis-/doknr. 2013011120-
113. Grunnundersøkelser dekker delstrekning: Straumsundet - Ny Sotrabru i Fjell kommune. 

3 METODER/UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Under gis en innføring i de forskjellige typer undersøkelser som er foretatt for å få en oversikt over 

de geologiske forhold. Omfanget av de ulike undesøkelsene har til dels vært styrt av at endelig trasé 

har blitt fastlagt på et seint stadium i planleggingsprosessen. 

Resultater fra de ulike undersøkelsene er nærmere presentert og vurdert under de aktuelle 

delkapittel i denne rapporten og/eller i geoteknisk rapport. 

3.1 GIS OG KARTMATERIALE 
I oppdraget er det benyttet GIS programmet ArcGIS for planlegging, sammenstilling og 

kartproduksjon. Det er benyttet bakgrunnskart fra WMS-løsning via Geodata AS som er overlagt med 

plankart og ulike data for grunnundersøkelsene. For feltarbeid er det benyttet georefererte kart på 

iPad, som via GPS-kartapplikasjonen GPSMap har gjort det enkelt å orientere seg i terrenget i forhold 

til planlagte vegtraséer.  

I tillegg er det benyttet ulike nettbaserte kartløsninger for topografiske (f.eks. norgeskart.no), 

geologiske (ngu.no) og 3-dimensjonale kart (f.eks. norgei3D.no), for best mulig å få forståelse for de 

geologiske forhold relevante for det planlagte Sotrasambandet.  

3.2 FELTARBEID 
Det er utført mange feltbefaringer, til dels felles befaringer for å få oversikt over prosjektet og til dels 

befaringer i forbindelse med geologisk feltarbeid og planlegging/oppfølging av grunnundersøkelser. 

Straumetunnelen er feltundersøkt i flere omganger. Feltarbeidene utgjør til sammen om lag 3 

effektive feltdager med 2 geologer.  

3.3 KARTLEGGING AV OPPSPREKKING OG BERGMASSEKLASSER 
Beskrivelse av metodene for kartlegging og presentasjon av sprekker, forkastninger, skifrighet 

(foliasjon) er forklart i vedlegg 7. Slike flater er i rapporten kartlagt angis med strøk- og fallvinkel, ved 

bruk av høyrehåndsregelen. Flatene er presentert ved rosediagram og konturplott.  
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Svakhetssoner er kartlagt fra flyfoto. Det er skilt mellom store landskapsdannende forkastninger eller 

svakhetssoner, mindre landskapsdannede soner og antatte mindre soner. 

For bergmasseklassifiseringer er det benyttet Q-systemet (Vedlegg 7). Q-verdiene er bestemt ut ifra 

observasjoner av berg i dagen og i eksisterende tunneler. Noen steder dreier dette seg om 

skjæringer, andre steder om naturlige bergflater i dagen. Q-systemet er opprinnelig utarbeidet for 

klassifisering av sprengt bergmasse i tunnel. Det vil derfor alltid være usikkerhet knyttet til verdiene 

ved bruk på borkjerner og på naturlige bergskjæringer. Bergmasseklassifiseringen vha. Q-metoden, 

kombinert med observasjoner fra boringer og seismikk, utgjør likevel best mulig tilnærming for 

vurdering av sikringsmengder.   

For vurderinger av Q-verdi i dagen må det gjøres enkelte forenklinger. For en plan flate vil det for 

eksempel være vanskelig å se sprekkeavstanden for sprekker parallelt med flaten, og en må estimere 

RQD-verdien på best mulig måte. Verdier på antall sprekkesett (Jn), sprekkeruhetstall (Jr) er satt i 

henhold til de observerte flatene i dagen. Eventuell sprekkefylling (Ja) vil i skjæringer i dagen ofte 

være oppløst og fraværende. Verdien er satt i henhold til observerte flater på overflaten, og vil 

eventuelt underestimere verdi målt i berganlegg. Sprekkevann vil i mange tilfeller være fraværende i 

en blotning i dagen, og sprekkevannsfaktoren (Jw) er satt til 1 i vurderingene. SRF-verdien er satt i 

relasjon til bergoverdekning for planlagt tunnel. Ved påhugg i sub-vertikale bergvegger er SRF-

verdien satt i henhold til bergoverdekningen tunnelen oppnår like innenfor påhugget. 

3.4 INNSAMLING OG UNDERSØKELSE AV BERGARTSPRØVER 
Det er samlet inn bergartsprøver på utvalgte steder, for en grov oversikt over bergartene i området 

og deres bruksverdi som tilsatsmateriale i veibygging. For å vurdere kvaliteten til steinmaterialet er 

prøvene analysert på Statens vegvesens laboratorium i region vest, ved hjelp av testmetodene Los 

Angeles og Micro-Deval. Los Angeles er en metode som brukes for å bestemme motstand mot 

nedknusning, mens Micro-Deval tester motstandsevnen mot slitasje. 

Prøveresultatene gir en indikasjon på hvilke mekaniske egenskaper som kan forventes i tilhørende 

bergartsenhet. Prøvene er store (ca. 70 kg) og er samlet inn på lokaliteter med antatt representativ 

bergmasse for tunnelene. Det må likevel påregnes at variasjoner i bergarten vil forekomme, dette 

som følge av lokale variasjoner i oppsprekking og mineralsammensetting.  

3.5 REFRAKSJONSSEISMIKK 
Det er blitt utført refraksjonsseismiske undersøkelser ved lokaliteter med liten, usikker 

bergoverdekning over planlagt tunnel, samt ved enkelte andre lokaliteter, som for eksempel 

tunnelpåhugg. Disse undersøkelsene er utført av GeoPhysix AS. Siden det forekommer usikkerheter 

tilknyttet seismiske undersøkelser er resultatene sammenlignet med data fra grunnboringer, for å få 

frem et mest mulig korrekt bilde av de faktiske grunnforholdene.  

Seismiske hastighet er relatert til kvalitet på materialet lydbølgene treffer i grunnen (Tabell 1). 

Hastigheter >4500 m/s vil typisk opptre i berg med Q-verdier på >10, mens for hastigheter < 3500 

m/s typisk vil forekomme for berg med Q-verdi på <1 (Statens vegvesen, 2010). 
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Tabell 1. Vanlige seismiske hastigheter i naturlige materialer (GeoPhysix, 2014) 

Seismisk hastighet (m/s) Materiale 

500-800 Sediment (over vann, løst lagret) 

900-1200 Sediment (over vann, fast lagret) 

1500-2100 Sediment (under vann) 

>2000-3900 Lavhastighetssone i berg (svakhetssone) 

4000-5500 Vanlig hastighet i berg 

3.6 GRUNNBORINGER 
Grunnboringer ble planlagt og fulgt opp i felt av Sweco og er utført av Statens vegvesen og 

Multiconsult AS. Det er utført fjellkontrollboringer for å fastslå bergoverdekning for tunneler og 

totalsonderinger for å avgjøre stabilitetsforholdene til løsmassene i området. Fjellkontrollboringene 

er i hovedsak boret minst 3 m ned i fast berg, og blir også omtalt i «Geoteknisk rapport for 

Sotrasambandet, Sveisnr.: 2013011120-113» utarbeidet av Sweco parallelt med geologisk rapport.  

4 GENERELL OMRÅDEBESKRIVELSE – HELE PLANOMRÅDET 

4.1 TOPOGRAFI 
Topografien i planområdet for Sotrasambandet er styrt av strukturer og foliasjon i berggrunnen som i 

hovedsak er orientert med strøk i nord-sørlig retning. Daler og fjorder følger i hovedsak 

forkastninger/svakhetssoner med tilnærmet nord-sørlig retning. Mange av dalene i planområdet har 

en bratt side mot øst, definert av steile forkastningsstrukturer, samt en slakere (~15-20°) side mot 

vest, definert av berggrunnens foliasjon. Relieffet i området er moderat, med høyeste og laveste 

punkt i planområdet på henholdsvis 122 m o.h. og 80 m u. h.  

4.2 LØSMASSER 
Det er generelt lite løsmasser i området. Det meste av overflaten er bart berg uten, eller med et tynt 

dekke, av jordsmonn og vegetasjon. Unntaket er i topografiske forsenkninger (fjorder, innsjøer og 

myrer) der det forekommer noe avsetning. I fjordene er disse hovedsakelig finkornede silt- og 

sandavsetninger over varierende mektighet av bunnmorene. En israndlinje (Herdlamorenen) følger 

langs Bildøystraumen (Aarseth og Mangerud, 1974) og her kan det forventes grovere 

morenemateriale i og omkring sundet. Avsetningene i innsjøer og myrer er hovedsakelig mindre enn 

10 m mektige og utgjøres vanligvis av et tynt lag fast bunnmorene, overlagt av sand- og 

siltsedimenter av varierende tykkelse og fasthet.  

4.3 BERGGRUNN 

4.3.1 Bergarter 

Området for nytt Sotrasamband ligger i sin helhet i berggrunnsenheten kalt Øygardskomplekset 

(Fossen m. flere, 2006). Dette er et berggrunnskompleks som består av forgneisete størknings- og 

sedimentære bergarter fra jordens urtid (mer enn 545 millioner år siden). Bergartene ble deformert 
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og omdannet, hovedsakelig til forskjellige typer gneiser, under den kaledonske fjellkjededannelsen. 

Planlagt trasé for Sotrasambandet følger i hovedsak bergarter kartlagt av NGU (Johns m. flere, 1999; 

Fossen og Ragnhildstveit, 2008) som granittisk til granodiorittisk gneis (Lillesotra, Bildøy og 

Storavatnet ved Loddefjord) samt monzogranittisk til granodiorittisk øyegneis (Drotningsvik). I tillegg 

er det et mindre parti kartlagt som tonalittisk gneis/amfibolitt på vestsiden av Bildøystraumen (ved 

Kolltveittunnelen). Det er blant annet innslag av amfibolitt i østre deler av Kolltveittunnelen (Iversen, 

2009), og ved mindre forekomster eksponert og i borkjerner ellers i planområdet (Figur 2. 

I granittisk og granodiorittisk gneis utgjør kvarts alkali- og plagioklasfeltspat (større andel 

plagioklasfeltspat i granodioritt enn i granitt), biotitt og amfibol. Tonalittisk gneis inneholder 

hovedsakelig kvarts og plagioklasfeltspat, mens monzonittisk gneis hovedsakelig består av feltspat 

(ca. 50/50 av begge typer). Amfibolitt er en mørk bergart med stor andel amfibol og plagioklas-

feltspat. 

 

Figur 2: Forenklet berggrunnskart over området for Nye Sotrasambandet basert på berggrunnskart fra NGU.no, 
sammensatt av kartbladene 1115-IV (Johns m. flere, 1999) og 1115-I (Fossen og Ragnhildstveit, 2008). NB! Veilinjer fra 
kommunedelplanen og avviker stedvis noe i forhold til gjeldene planer. Nummererte punkt henviser til lokaliteter for 
bergprøver (Sotrasamb-X). 

4.3.2 Oppsprekkingsforhold/svakhetssoner 

Foliasjonen (lagningen) i berget faller hovedsakelig i østlig til sørlig retning innen utredningsområdet 

med fall på mellom 10-40°. Denne danner plane og glatte flater. Sprekkeavstanden varierer men er 

typisk mellom 50-100 cm. To andre sprekkesett er gjennomgående i området. Begge disse er nær 

vertikale og står om lag vinkelrett på hverandre med nord-sørlig og øst-vestlige strøk. Sprekkene i 

disse settene er i hovedsak plane med glatte til rue overflater og typisk sprekkeavstand på 50-100cm.  

En svakhetssone er en flatelignede struktur med tettere oppsprekking enn det omgivende berget. 

Sonene representerer ofte forkastninger («kutt», der ulike deler av bergmassen har forskjøvet seg i 

forhold til hverandre) og er ofte steile. I terrenget viser seg større svakhetssoner vanligvis som en 

N 
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linje (også kalt lineament), som er mer/dypere erodert enn berget i terrenget rundt, i form av et søkk 

eller dalføre. Svakhetssoner krever mer bergsikring enn bergmassen for øvrig. De dominerende 

svakhetssonene i planområdet har en nord-sørlig orientering og krysser i de fleste tilfeller traseen om 

lag vinkelrett.  

4.3.3 Bergspenninger 

Planlagte tunneler i det nye Sotrasambandet går gjennom områder med moderat eller liten 

bergoverdekning. For tunnelene på Sotra og øst på Lillesotra forventes spenningsforholdene i berget 

stort sett å være normale og lite problematiske. Vest på Lillesotra og i store deler av Drotningsvik er 

bergoverdekningen liten til svært liten, slik at det her kan forventes problemer relatert til lave 

bergspenninger og oppsprukket dagberg.  

4.4 SKREDSITUASJON 
Relieffet i planområdet er lite og det forventes ikke betydelige problemer med skred. Steinsprang kan 

forkomme under mindre brattskrenter og det kan være behov for sikring av skrenter ved for 

eksempel tunnelpåhugg. Skjæringer i berg må også påregnes sikring. Det er utarbeidet egen rapport 

for vegskjæringer. 

4.5 HYDROGEOLOGI 
Vann som trenger ned fra overflaten til berg og løsmasser, til det nivå hvor alle porer er helt fylt opp 

med vann, kalles grunnvann. Grunnvannsspeilet er det nivå hvor overgangen mellom helt og delvis 

fylte porer ligger. Dette nivået gjenspeiler vanligvis overflateterrenget, i det det ligger topografisk 

høyere i en fjellknaus enn i en dal. I tilknytning til terrengforsenkninger med tette sedimenter som 

leire eller tett morene, vil det i tillegg kunne forekomme «hengende» grunnvannsspeil, som i hele 

eller deler av året vil være høyere enn grunnvannsspeilet i området for øvrig. Dette er en vanlig 

situasjon i Bergensområdet. Grunnvannsspeilet kan fluktuere mye gjennom sesongen, slik at det 

synker i perioder med lite nedbør og stiger i perioder med mye nedbør.  

Brønner, dreneringsanlegg, tunneler og bergrom er menneskeskapte installasjoner som fører til 

senket grunnvannstand i et større eller mindre område. 

Vanntilgangen i brønner og bæreevnen til løsmasser vil kunne påvirkes ved senkning av 

grunnvannsspeilet. Det er derfor generelt viktig med kartlegging og overvåking av brønner og hus 

fundamentert på løsmasser, i tilknytning til tunnelanlegg. Myrområder med spesiell naturverdi i nær 

tilknytning til tunnel vil også kunne påvirkes av grunnvannsenkning i forbindelse med etablering av 

tunnel. Alle disse faktorene vil kunne ha innvirkning på krav til maksimal innlekkasje i tunnel. Spesielt 

utsatt for innlekkasje vil tunnelen være i soner med tett oppsprekking, som ved kryssing av 

svakhetssoner.  

5 GENERELL BESKRIVELSE - STRAUMETUNNELEN 

Straumetunnelen er planlagt vest på Lillesotra under næringsområdet på Straume. Tunnelen 

planlegges for en ÅDT i 2043 (20år etter planlagt åpning) på 16 000, og planlegges i tunnelklasse E 

med doble T9,5 tunnelløp. Straumetunnelen lengde blir ca. 700 m. Det sørlige løpet er pga. 

geometrien i planen noe lengre enn det nordlige (690m vs. 725m) og det er etablert eget lengdemål 

for dette løpet. Traseen går med stigning på 1% fra vest (kote 10) mot øst (kote 17). Planlagt 
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tunneltrasé følger under et område med små høydeforskjeller (Figur 3). Hoveddelen av tunnelen 

følger under planert terreng på mellom kote 38-50m, der mesteparten er benyttet til næringsformål.  

Geologisk kart og profiler er presentert i vedlegg 2 og 3, mens resultater fra grunnboringene relevant 

for Straumetunnelen er presentert i kart/profil i vedlegg 4. 

 

Figur 3. Oversiktskart og profil over planlagt trasé for Straumetunnelen. Horisontalt lengdemål er oppgitt som pel 
nummer (m). 

5.1 LØSMASSER 
Store deler av dette området er planert ut for næringsformål (Figur 4). Ut fra eldre stereografiske 

flyfoto fra 1979 fremgår det at det var mye berg i dagen og småkupert terreng i området før 

utbyggingen. Løsmasser av betydning er begrenset til mindre, lokale dalfører langs tydelige N-S-lige 

og Ø-V-lige svakhetssoner innimellom oppstikkende bergknauser.  

Deler av området er planert ved sprengning, mens andre deler er planerte fyllinger. Sartor senter ser 

ut til å være etablert på utsprengt, planert område mens området rundt bussgarasjen tilknyttet 

østlige tunnelpåhugg er fylt ut.  

5.2 BERGGRUNN 
Berggrunnen i området for Straumetunnelen er hovedsakelig granittisk gneis, se figur 2. I følge 

berggrunnskartet fra NGU er gneisen overveiende granittisk til granodiorittisk, med rød alkalifeltspat, 

uensartet til migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og biotittrik, stedvis grå 

granodiorittisk til tonalittisk gneis. Det er ikke utført detaljkartlegging av bergartene langs traseen 

men det er ikke observert betydelige avvik fra NGUs kartlegging. Dette betyr at hele traseen ligger i 

gneis med noe variasjon i mineralsammensetningen og mer eller mindre velutviklet foliasjon.  

Tunneltraseen følger under et sterkt utbygd område og bare stedvis er berget eksponert i dagen 

(Figur 4). Historiske bilder og flyfoto viser at området i hovedsak bestod av bart berg før utbygning.  

Straume terminal 

Sartor senter 

Stovevatnet 

Gjertrudvegen 

27-37 

Straume terminal 

Straume 

bussgarasje 

Straume bussgarasje 

Stovevatnet Gjertrudvegen 

27-37 

50 m o. h. 

0 m o. h. 

N 
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Figur 4: Blotningskart for traséområde for Straumetunnelen. Mørk rosa viser blotninger i dagens terreng, lys rosa viser 
bart berg basert på eldre flyfoto (1979). Kjente fyllingsområder er skraver. Strukturer/svakhetssoner kartlagt fra flyfoto 
er markert med stiplete grå linjer (se vedlegg 2 for kart i større målestokk). Nytt parkeringsanlegg i berg er markert inn 
sør for planlagt tunneltrasé. Brønner fra NGUs database er merket med blå sirkel. Den østligste brønnen er en 
energibrønn med tilsammen 20 borehull. 

6 PÅHUGG STRAUMSUNDET (VEST) 

Området for det vestlige påhugget til Straumetunnelen består av slakt stigende terreng parallelt med 

dagens Rv555 og sør for dette høyere terreng med bratte skrenter mot vest og nord. Terrenget ved 

påhuggene for de to løpene er forskjellig og lengdeprofil for senterlinjen benyttet i planene avviker 

betydelig for begge løp. Det nordlige løpet er planlagt inn i det slakt stigende terrenget ved dagens 

hovedvei mens det sørlige er planlagt inn i den bratte vestvendte skråning. Over det sørlige påhugget 

er det utbygd et boligfelt med adresser Gjertrudvegen 23-37. Kart og profil for påhugget er 

presentert i Vedlegg 2 S-01, Vedlegg 3 S-04, S-07-08, og Vedlegg 4 V001, V006-008, V036. 

 

6.1 LØSMASSER/BERGOVERFLATE 
Berget ved det vestlige påhugget til Straumetunnelen er bare delvis eksponert (Figur 5). Tett 

vegetasjon og utbygging gjør det vanskelig å få fullstendig oversikt. Berg i dagen begrenser seg til to 

markerte skrenter på nedsiden (nordvest) og bak (øst) boligfeltet ved Gjertrudvegen 23-37. Det øvre 

skrenten krysser sørlige løp ved pel 330 og dreier mot øst (parallelt med veglinjen) før den igjen 

dreier mot nord og krysser det nordlige løpet ved pel 3080. 

N 
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Traseen for det nordlige løpet følger en slakt stigende, løsmassedekket terrenghylle. 4 boringer fra 

pel 3035-3065 indikerer tykkelse på løsmassene på mellom 0,8 og 2,8 m (S-05 i Vedlegg 2 og Vedlegg 

4 – V036).  

Den bratte skråningen for det sørlige løper er dekket av tett vegetasjon og noe løsmasser. En mindre 

fylling i forbindelse med 4-mannsboligen Gjertrudvegen 37 er lagt opp på kanten av berget, og delvis 

ned i skråningen. Berg i dagen opptrer flekkvis fra kote 25 og opptil kote 32 (like under topp av 

skrenten). Stedvis stikker berget fram i skråningen og trolig er løsmassedekket her av moderat 

mektighet. Flybilder fra før området er utbygd og tilvokst tyder på at her er hovedsakelig berg i 

dagen.  

 

Figur 5. Detaljkart og foto av påhuggsområdet ved vestre ende av Straumetunnelen. Antatt plassering for 
påhuggsflatene er angitt med rød strek på kartet, og markert i bildet. Eksponert berg er marker med rosa farger i kartet 

N 

8 
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(rosa for eksponert berg i dag og gammelrosa for eksponert berg med eller uten tynt vegetasjonsdekke før etablering av 
bebyggelse). Grunnboringer i kartet er merket med bergkote. Foto fra Google Map.  

6.2 BERGGRUNN 

6.2.1 Bergmasse, oppsprekking og svakhetssoner 

Bergmassen i skjæringene ved påhugget i øst er i bergveggen bak boligfeltet vurdert til å ha en Q-

verdi på 4, tilsvarende bergmasseklasse C/D (Tabell 2). De andre skjæringene nær påhugget er til dels 

for tildekket til at det er mulig å vurdere bergmasse tilstrekkelig.  Oppsprekkingsgraden er moderat.  

Tabell 2. Bergmasseparametere og sikringsklasse (Tabell 4) for bergmassen ved vestre påhugg til Straumetunnelen.  

Lokalitet  RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-verdi Bergklasse Sikringsklasse  

Gjertrudvegen 

23-37 
60 9 1,5 1 1 2,5 4 C/D II 

 

Dominerende sprekker i området er med vertikale til sub-vertikale med ØNØ-lig fall, og foliasjonen 

har et sør-østlig til østlig fall på om lag 20° (Kap. 8.2.3).  

En markert svakhetssone krysser over Lillesotra like nord for planlagt trasé (Figur 4). 

Fjellkontrollboringer over traseen for det nordlig løpet antyder at berget i de øverste ca. 3 m ikke er 

av spesielt dårlig kvalitet (Vedlegg 4 – V036).  En mindre svakhetssoner er trolig knyttet til 

bergskrenten i bakkant av boligfeltet i Gjertrudvegen (27-37).  

6.3 SKREDSITUASJON 
Ved Straumetunnelens vestlig påhugg vil det bli en del forskjæringer og en påhuggsflate som må 

sikres. Ut over dette er det ikke skredfare i dette området.  

6.4 TOLKNINGER OG ANBEFALINGER 

6.4.1 Nordlige løpet  

Bergoverflaten ligger mer eller mindre parallelt med terrenget. En kan forvente tilstrekkelig 

bergoverdekking (>5m) for det nordlige løpet om lag ved pel 3010 og det anbefales å etablere 

påhugget her (Vedlegg 2 – S-05). De første 20 meterne øker bergoverdekningen til om lag 10 m ved 

pel 3030, mens bergoverdekningene videre frem til om lag 3085 variere mellom 10 og 14 m. Ved pel 

3085 stiger terrenget og bergoverdekningen er ved pel 3100 ca. 25 m.  

I henhold til erfaringer fra den nylig etablerte parkeringshallen like sør for planlagt trasé (se. Kap. 

8.2.5) kan en forvente dagberg der bergoverdekningen er mindre enn 5 m. En må forvente tung 

sikring minst inntil pel 3030, men tatt i betraktning usikkerhetene vedrørende omfanget av den 

parallelle svakhetssonen som går like nord for det nordlige løpet bør en ta høyde for ekstra sikring 

inntil bergoverdekningen blir bedre ved pel 3085. Om lag ved pel 3100 krysser traseen en mulig 

mindre svakhetssone som kan trenge ekstra sikring.  

Det nordligste løpet går tett opptil dagens Rv555, slik at det må etableres en bratt skråning ned til 

den nye veien. Skråningene her består delvis av løsmasser og det er nødvendig med tiltak for å oppnå 

stabile løsmasseskråninger. Dette er omtalt i Swecos geotekniske rapport (Sweco, 2014). 
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6.4.2 Sørlige løpet 

Skråningen hvor påhugg til det østlige løpet planlegges står skrått på veglinjen. Det er berg i dagen 

mellom kote 25-32, og ved pel 280 langs senterlinjen vil det være en bergoverdekning på over 5 m og 

påhugget anbefales etablert her (se vedlegg 2 og Vedlegg 3). Påhuggsflaten vil være på ca. på pel 270 

i sør og ca. pel 285 nord for løpet.   

I skrenten ved påhugget er det noe løsmasser i forbindelse med bebyggelsen. Det ligger blant annet 

en mindre voll på kanten. Denne må fjernes eller stabiliseres i forbindelse med arbeidet med 

påhuggsflaten.   

Det sørlige løpet får påhugg like under 4-mannsboligen i Gjertrudvegen 35/37. Boligen vil ligge meget 

tett opptil anleggsarbeidet og ferdig vei. Det vil bli omfattende støy og rystelser under 

anleggsvirksomheten og støy ved ferdig vei, og det må vurderes hva som er hensiktsmessige tiltak for 

boligene.  

Tunnelens overdekning i forhold til terrengoverflaten er om lag 15 m under det planerte 

boligområdet like innenfor påhugget. Berg i dagen i skråningen like nord for traseen samt studier av 

eldre flybilder tilsier at det her er berg i dagen her er nær overflaten. Det må utføres supplerende 

grunnboringer for å bestemme bergoverdekningen her før driving av tunnelen. Det må tas høyde for 

tung sikring i forbindelse med tunnelens kryssing under boligfeltet og igjennom en mulig mindre 

svakhetssone ved ca. pel 320-325 (frem til pel 325). Ved pel 325 stiger terrenget og berget og 

overdekningen er ved pel 340 ca. 25 m.  

 

7 PÅHUGG STOVEVATNET (ØST) 

Det østre påhugget til Straumetunnelen er planlagt ved en skråning fra en planert fylling 

(bussgarasje) ned til Stovevatnet (24,5 m o.h.) Stovevatnet er planlagt utfylt helt eller delvis, slik at 

kun eventuelt et lite vannspeil står igjen i deler av området. Tunnelpåhugget er planlagt å gå inn i fjell 

med hengen på høyde med dagens vannspeil, tilsvarende et veinivå på ca. kote 18 m. Kart og profil 

for påhugget er presentert i Vedlegg 2 S-03, Vedlegg 3 S-06, og Vedlegg 4 V002, V016-017, V036. 

7.1 LØSMASSER/BERGOVERFLATE 
Det er ikke eksponert berg ved det planlagte østlige påhugget til Straumetunnelen. Området for 

påhugget består i dag av en stor fylling ved Straume bussgarasje. Fyllingen er planert ut i to nivå på 

kote 42 og 35 (Figur 6), og påhugget planlegges inn i fronten av den høyeste fyllingen. Grunnboringer 

indikerer fyllingsmektighet på ca. 2 og 12 m, tykkest ved det nordøstre hjørnet av flaten (Vedlegg 4, 

V002 og V036). Løsmassene her er trolig hovedsakelig en steinfylling. Utover fyllingene ved 

bussgarasjen er det lite løsmasser ved det østre påhugget til Straumetunnelen. Eldre flyfoto og øk-

kart indikerer at det var en slakt nordoverskrånende bergoverflate med lite løsmasser her før 

fyllingen ble etablert, men ved det som i dag utgjør den nordvestligste delen av nedre fylling var det 

et grunt myrområde. Dette myrområdet ligger øst for planlagt påhugg (Figur 6). 

Fjellkontrollboringer viser en overfalte som stiger fra dagens terreng utenfor fyllingsfoten til omtrent 

2 m under øvre flaten omtrent ved verkstedbygningen (Se Vedlegg 3, S-06 og Vedlegg 4, V036). 
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Figur 6: Kart over området for det østre påhugget til Straumetunnelen. Utfylte områder fyllinger er skravert. Anbefalt 
posisjon for påhugg er angitt med orangefarget strek. Eksponert berg er vist med mørk rosa farge og eksponert berg før 
utbygning (fra eldre flyfoto) i lys rosa. Fyllinger er markert med skravur.   

7.2 BERGGRUNN 

7.2.1 Bergmasse, oppsprekking og svakhetssoner 

Berget er ikke eksponert ved påhuggsområde. I følge NGUs geologiske kart er bergarten ved 

påhugget granittisk gneis. Berget ved skjæringen bak bussgarasjen (ca. pel 3600) er av 

bergmassekvalitet C med moderat oppsprekking. I denne skjæringene er de mest dominerende 

sprekkene her et sub-vertikalt til steil sprekkesett med NNV strøk og foliasjonen med østlig fall på 

25°. En mulig svakhetssone krysser tilnærmet vinkelrett på tunneltraseen ved om lag ved pel 3595.  

Fjellkontrollboringene fra området ved påhugget indikerer at øvre del (3m) av berget stedvis kan 

være betydelig oppsprukket (Vedlegg 4, V015-07 og V036). Med et mulig unntak av boring 501, 

indikerer alle boringene at økt grad av oppsprekking begrenser seg til de øverste 1-2 meterne.  

7.3 SKREDSITUASJON 
Det er ikke fare for skred ved påhuggsområde ved Stovevatnet, utenom nedfall i fra fyllingsskråning 

og bergskjæringer etablert ved arbeidet med forskjæring og påhuggsflate.  

Øvre fylling 

Nedre fylling 

N 
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7.4 HYDROGEOLOGI 
Ved Straumetunnelens østre påhugg ligger Stovevatnet. Vannet drenerer mot øst og har vannflate på 

omtrent 24 m o.h. Georadarundersøkelser utført i 2007 viser at vatnet er ca. 13 m dypt i vest og ca. 9 

m dypt i øst (Statens Vegvesen, 2008). Det er opptil ca. 3-4 m sediment, med varierende mektighet i 

ulike deler av vatnet.  

Det østlige påhugget til Straumetunnelen skal etableres ved den østre ende av Stovevatnet. Hengen 

på tunnelen skal ligge på nivå med dagens vannspeil. Stovevannet planlegges drenert og gjenfylt i 

forbindelse med utbygging av Sotrasambandet. 

7.5 TOLKNINGER OG ANBEFALINGER 
Ved Straumetunnelens østre påhugg (Stovevatnet) er det en betydelig fylling. For å etablere 

påhugget må deler av denne fjernes og det må etableres stabile skråninger. Det henvises til Swecos 

geotekniske rapport for detaljer vedrørende løsmassene ved påhugget. Påhugget anbefales etablert 

senest ved pel 3700, der er bergoverdekningen basert på omkringliggende grunnboringene omkring 

5-8 m.  

Forventet bergmassene ved påhuggsområde er basert på observasjoner av omkringliggende 

bergskjæringer, bergoverdekning og fjellkontrollboringer tolket til å være bergmassekvalitet D. Det er 

ingen åpenbare svakhetssoner som krysser traseen før om lag 100 m inn i tunnelen ved pel 3600, der 

det muligens er en mindre sone.  

Tunnelen vil passere under bussgarasjen på Straume (Straumsfjellet 2). Totaloverdekningen under 

bygningen er om lag 12 m (inkludert fyllmasser). Basert på omkringliggende boringer utgjør 

løsmassene 2-4 m, som skulle tilsi tilstrekkelig bergoverdekning. Det bør likevel suppleres med 

grunnboringer over tunneltraseen tett inntil bygget på sør-, vest- og nordsiden. 

Tunnelnivået ligger med hengen i nivå med dagens vannspeil i Stovevatnet. Stovevatnet skal 

dreneres i forbindelse med prosjektet og det må påses at vannspeilet senkes tilstrekkelig under 

planlagt veinivå før oppstart bygging av tunnelen slik at det unngås unødvendig drenering gjennom 

tunnelen.  

8 TUNNELTRASEEN 

8.1 LØSMASSER/FYLLING 
Det er ikke naturlige løsmasser langs tunneltraseen. Området med minst overdekning ligger ved 

omkring Straume terminal. Her bestod terrenget av småkuperte bergkoller med noe løsmasser 

omkring (Figur 7). Ved utbygging ble områdene planert, og delvis utfylt. Det er utført grunnboringer 

og refleksjonsseismikk omkring Straume terminal hvor overdekningen for tunnelen er minst (Figur 8 

og Figur 9). Vest og under parkeringsdekket ved terminalen indikerer resultatene mellom 1-4 m 

tykkelser av fyllmassene. Øst for terminalbygningen, ved Grønamyrvegen er det i enkelte punkter 

opptil 10 m fyllmasser over berget.  



 

Nytt Sotrasamband (Rv555) 
Geologisk rapport for reguleringsplan 
Rapportnummer: 97295015-R02-A01-Rev1 

20 

  
Figur 7: Bilde fra område ved Straume terminal fra før utbygging. Bilde er tatt mot vest og viser et småkupert tilnærmet 
flatt terreng. Bygningen i forgrunnen er Grønamyrvegen 8, som ligger til høyre i Figur 8. Bildet er avfotografert fra bilde 
som henger i utstillingshallen til Lieco Auto på Straume. Bildet er tatt mot vest. 

 

 
Figur 8: Refraksjonsseismikklinjer og bergkoter fra fjellkontrollboringer ved Straume terminal. Uthevede parti markerer 
soner med hastigheter ≤4000 m/s. Profillinjene har nullpunkt i vest. Eksponert berg er markert med mørk rosa og 
eksponert berg fra før området ble utbygd er markert med lys rosa. Utfylte områder er skravert. 

N 
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Figur 9: Seismiske profil med seismiske hastigheter langs profil P38 og P39, Straume terminal. Modifisert fra Geophysix, 
2014. Se Tabell 1 for beskrivelse av seismiske hastigheter. 

8.2 BERG 

8.2.1 Bergoverflaten 

Tunneltraseen følger under terreng som før utbygning var hovedsakelig eksponert berg. Størst 

usikkerhet til nivå på bergoverflaten er i området ved Straume terminal. Seismikk utført under 

parkeringsdekket på Straume terminal viser at berget her ligger på kote 33-36 (Figur 8 og Figur 9). 

Fjellkontrollboringene indikerer relativt jevn bergoverflate og viser bergkoter på mellom 35-38 m 

vest for terminalen og ned til kote 32,6m ved Grønamyrvegen like øst for terminalen (Figur 8). Like 

øst for Grønamyrvegen stiger berget og ligger høyere enn kote 40.  

8.2.2 Bergmassekvalitet 

På overflaten langs traseen for Straumetunnelen er det bare eksponert berg i skjæringen på noen 

spredte lokaliteter. Det er vurdert bergmassekvalitet ved 6 lokaliteter langs traseen (se Tabell 3). De 
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fleste av disse (Bussgarasjen, Lieco Auto, Straumfjellet-gangvei) indikerer bergmasse av klasse C til D 

(se f.eks. Figur 10). Dette vurderes å være representativt for hoveddelen av bergmassen langs 

tunneltraseen. De dårligste verdiene er målt i mindre skjæringer ved Sotra Hagesenter (Figur 11) og 

langs Stovevatnet. Disse representerer trolig svakhetssoner. Ved analysen kalt Sotra hagesenter – 

Type 2 gir bergmasseklasse E. Denne opptrer som bratte svakhetssoner eller som brede, 

foliasjonsparallelle bånd.  

Refraksjonsseismikken under Straume terminal viser seismiske hastigheter (se Tabell 1) som indikerer 

bergmasse i bergklasse D/E for svakhetssonene (Vp ~3700 m/s) og B-D for det mesteparten av 

profilet (Vp 4000-6000 m/s). 

Tabell 3: Bergmassekvalitet fra skjæringer over Straumetunnelen. Se geologisk kart i vedlegg 2 for lokalisering. Se Tabell 
4 for forhold mellom sikringsklasse og bergmassekvalitet. 

Lokalitet  RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q-verdi Bergklasse Sikringsklasse  

Sotra 

Hagesenter - 

Type 1 

60 9 0.5 2 1 1 1.67 D III 

Sotra 

Hagesenter - 

Type 2 

25 15 1 2 1 1 0. 83 E IV 

Stovevatnet 40 12 1 2 1 1 1.7 D III 

Bussgarasje 65 12 1 1 1 1 5.42 C II 

Lieco Auto - 

Nord 
60 12 1 1 1 1 5 C II 

Straumfjellet - 

Gangveg 
70 9 1 1 1 1 7.78 C II 
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Figur 10: Bilde av skjæring ved bussgarasjen på Straume (Straumsfjellet 2). Bildet er tatt mot sørvest. 

8.2.3 Oppsprekkingsmønster 

Det er målt orienteringen til sprekkeplan i utsprengt skjæring ved hagesenteret vest på Sartor, ca. 

100 m sør for pel 3000-3100. Deler av skjæringen er vist i figur 11. De målte sprekkeplanene er 

fremstilt i diagrammet i figur 12, hvor det største blå feltet sentralt i bildet representerer foliasjonen. 

NNV-SSØ-lige sprekker med bratt fall mot ØSØ er hyppig forekommende i datasettet. Det 

forekommer også en del NØ-SV-lige sprekker, overveiende med bratt fall mot SØ, i tillegg til enkelte 

andre, mindre forekommende orienteringer. Mange av sprekkene har glatt, grønnlig mineralisering 

med glidestriper. 



 

Nytt Sotrasamband (Rv555) 
Geologisk rapport for reguleringsplan 
Rapportnummer: 97295015-R02-A01-Rev1 

24 

 

Figur 11: Ulike bergmassekvaliteter i skjæring overfor Sotra Hagesenter. Den dårlige kvaliteten i det høyre bildet opptrer 
som bratte svakhetssoner eller som brede, foliasjonsparallelle bånd. Innfelt bilde oppe til venstre viser sprekkeplan med 
mineralisering og glidestriper. 

  

 

Figur 12: Sprekkemålinger ved hagesenteret på Sartor. N=33. Rosediagrammet inkluderer 26 av disse sprekkeplanene, 
brattere enn 45°. Tunneltraseen i denne dette området er indikert med rødt. 

 

Det er også målt sprekkeorienteringer langs sørsiden av Stovevatnet, se figur 13. Figur 14 viser 

sprekkeorienteringer målt i denne skjæringen. Dominerende sprekkesett i datasettet er NV-SØ-lige 

sprekker. I tillegg er det en del sprekker med moderat fall mot SØ, samt enkelte andre 
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forekommende sprekkeretninger. Ved denne lokaliteten var det svært vanskelig å skille ut 

foliasjonen. 

 

Figur 13: Skjæring ved gangvei sør for Stovevatnet. 

 

Figur 14: Sprekkemålinger langs Stovevatnet, N=27. Alle målte sprekker er brattere enn 40° og er inkludert i 
rosediagrammet. Tunnelaksen i dette området er indikert med rødt. 

8.2.4 Svakhetssoner 

Det er kartlagt 5 mulig svakhetssoner som krysse planlagt tunneltrasé. Disse krysser hovedsakelig 

noe skrått til vinkelrett på traseen. Den mest markerte er trolig den som krysser i området ved 

Straume terminal. De seismiske linjene (Figur 8) indikerer at det her er to soner i begge endene av 

profilene med omfang på om lag 30 m.   

Den markerte øst-vestlige sonen igjennom Stovevatnet ligger nord for planlagt trasé og vil trolig ikke 

komme i kontakt med tunnelen. 
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8.2.5 Observasjoner fra parkeringshall – Sartor senter  

Like sør for Straumetunnelens planlagte trasé er det bygget et underjordisk garasjeanlegg i berg 

under Sartor senter (Figur 4). Anlegget ligger inntil 75m fra det sørlige tunnelløp og består av to 

parallelle fjellhaller med lengde ca. 250 m og høyde opptil 17 m. Fjellhallene er ferdig utsprengt og 

ble drevet med en anleggstunnel fra Straumsundet i vest.  

Ansvarlig geolog i utbygningen er Frode Arnesen fra Multiconsult AS. I telefonsamtale den 

11.11.2013 opplyser Arnesen at oppsprekkingen av berget er dominert av vertikal sprekker med N-S 

orientering, samt sprekker langs foliasjonen som i området har et slakt østlig fall. Største observerte 

svakhetssone er omkring 70 cm bred. Generelt er berget av middels kvalitet og faller innunder 

sikringsklasse II-III. Det er i hovedsak sikret med 8-10 cm sprøytebetong og bolter med avstand 2m. 

Arnesen opplyser videre at berget i den nordlige hall er noe bedre enn i den sørlige. Minste 

overdekning i parkeringsanlegget er 12 m, og det er ingen tegn til dagberg i berganlegget. Arnesen 

vurdere at dagbergsonen strekker seg ned til om lag 5 m bergdyp.   

8.3 HYDROGEOLOGI OG GRUNNVANN 
Traseen for Straumetunnelen følger under et utbygd område, noe boliger og for det meste 

næringsbygg. Blant annet går traseen under Straume terminal/Sartor senter. Det er ikke kjent at det 

her er spesielle sårbare naturtyper som må tas særskilte hensyn til (Overvoll m. flere, 2008), og det er 

ingen større vann eller våtmarksområder innen påvirkningsområdet for tunnelen. Det er i NGUs 

brønndatabase registrert en grunnvannsbrønn og en samling av totalt 20 energibrønner nær planlagt 

trasé. Grunnvannsbrønnen er 170 m sørvest for vestre påhugg, og 20 energibrønner ca. 140 m sør ca. 

ved pel 3230 ved boligkomplekset ved Foldnesvegen 11. Det kommunale vannselskapet «Fjellvar» 

opplyser at alle boliger i Straumeområdet er knyttet til offentlig vannverk, og det er trolig ingen 

private brønner i bruk (Stig Haganes «Fjellvar», pers. medd. 2015). 

Område over traseen er i utbygd eller asfaltert. Det finnes et overvannsystem i området ved Straume 

terminal/Sartor senter som leder overflatevannet bort, men dette er ikke fullstendig. Det er ikke 

kartlagt i hvilket omfang det er nedløp til infiltrasjon over tunneltraseen. Slike fører til punktvis 

tilførsel av overflate til grunnen.  

8.4 TOLKNINGER OG ANBEFALINGER 
Bergoverdekningen for Straumetunnelen er generelt moderat til liten og varierer mellom 10 og 25 m. 

Område med minst overdekning er ved Straume terminal/Sartor senter. Bergoverflaten er her 

relativt flat og ligger på kote 32-35 som tilsier en overdekning 10-15 m. Tunnelen stiger østover og 

samtidig som bergoverflaten faller noe østover og minste overdekning er øst for terminalen ved 

Grønamyrvegen (Figur 8). Her krysser det også en svakhetssone. Det bør gjøres supplerende 

grunnboringer direkte over tunnelløpene i neste planfase når traseen er endelig fastlagt. Dette 

gjelder også for partiet under parkeringsdekket ved Straume terminal, som ikke ble grunnboret pga. 

for liten takhøyde for ordinære grunnboringsrigger. Kartlegging fra flybilder av tidligere eksponert 

berg og refraksjonsseismikk indikerer at tunnelen har noe mer enn 10 m bergoverdekning under 

parkeringshuset. 

Resultatene tyder på brukbar kvalitet i hovedbergmassen, men også omfattende soner med noe lave 

hastigheter/dårligere kvalitet i øst og vest. Der bergoverdekningen er brukbar kan man forvente 

bergmasse med bergklasse C. Under Straume terminal og Straume bussgarasje er bergoverdekningen 

generelt mindre og det forventes berg av klasse D eller E. Ved svakhetssoner vil man kunne forvente 

berg med bergklasse E.  
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Erfaringsmessig kan bergartene langs traseen betraktes som harde bergarter. På grunn av stort 

innhold av harde mineral, spesielt kvarts, må det forventes en del slitasje på boreutstyr og noe lengre 

boretid, sammenlignet med mykere bergarter. Laboratorietester av steinmateriale fra bergartene i 

området at dette er forholdsvis motstandsdyktig mot slitasje og knusing (se kap. 12). Variasjoner i 

oppsprekkingsgraden vil ha stor lokal betydning under driving. 

9 SPRENGING OG RYSTELSER  

Utsprengning av tunnel fører til rystelser. Straumetunnelen planlegges etablert med liten 

bergoverdekning, og det må gjennomføres en kartlegging av fundamenteringsforhold og tilstand for 

boliger og installasjoner over traseen før byggestart. I utgangspunktet setts høyeste tillatte rystelser 

på overflaten over tunnelen til 30 mm/s beregnet med hensyn på vanlige bolighus og industri 

næringsbygg (NS 8141-1:2012+A1:2013), men dette kravet må revurderes etter kartlegging av 

tilstanden til bygningsmassen i området.  

Straumetunnelen skal etableres nært parkeringsanlegget i berg. Dette anlegget er nylig etablert og 

sikret etter dagens standard. Anlegges er drevet i tilsvarende berg som Straumetunnelen med Q-

verdier stedvis over 4 og stedvis under 4. Ved å legge til grunn den mest konservative Q-verdi er det i 

utgangspunktet satt krav til maksimale rystelser for parkeringsanlegget på 25 mm/s (NS 8141-

1:2012+A1:2013), men dette kravet må revurderes etter avklaring med parkeringsanleggets eier og 

eventuelt en kartlegging av tilstanden til berghallen. 

Nærheten til boligområder gjør at det ikke er mulig med sprengningsarbeider på nattestid. For 

kontroll og dokumentasjon av rystelser under driving av tunnelen monteres rystelsesmålere på 

utvalgte boliger/installasjoner. Ved eventuelle overstigende målinger må sprengingen tilpasses.  

10 HYDROGEOLOGI, INFLUENSOMRÅDE OG INNLEKKASJE 

Erfaringstall når det gjelder grunnvannssenking er at det ikke er observert endringer i avstander over 

200-300 m fra tunneler (Statens vegvesen, 2003). Influensområde for Straumetunnelen er satt til 200 

m fra tunnelanlegget.  

Traseen for Straumetunnelen går under nærings og boligområder. Det er ikke registrert brønner eller 

borehull direkte over traseen i NGUs grunnvannsdatabase. De brønnene som er registrert ligger 

relativt langt fra tunneltraseen samtidig som berg-parkeringsanlegget til Sartor senter ligger mellom 

brønnene og planlagt tunnel. Det vurderes som lite sannsynlig at disse vil bli påvirket av etablering av 

Straumetunnelen. I følge kommunen er det ikke private brønner i Straume området (Stig Haganes i 

«Fjellvar», pers. medd. 2015), men dette bør endelig avklares og vurderes i neste planfase.  

Bygningsmassen i området er i hovedsak fra nyere dato og det antas at disse i er fundamentert 

direkte på berg eller på fast fylling over berg. Det vurderes som lite sannsynlig at det vil bli setninger i 

bygningsmassen som et resultat av grunnvannsenkning. Det bør allikevel gjennomføres en 

kartlegging av fundamenteringsforhold til bygninger og installasjoner. 

Straumetunnelen planlegges under et fullstendig utbygd område med kontrollert overvannsituasjon 

og det er ikke spesielle naturhensyn som kan komme i konflikt med tunnelen.  

Straumetunnelen planlegges med fall og innlekket vann i tunnelen vil drenere mot Bildøystraumen. 

Det er krav til rensing av tunnelvann og innlekkasjen bør derfor begrenses.  
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Området langs trase for Straumetunnelen vurderes som å være lite/middels sårbar for konsekvenser 

av drenering/innlekkasje av grunnvann. Innlekkasjekravet settes i denne planfasen til 20 ltr/min per 

100m tunnel, dvs. 10 l/min per 100 m for hvert av de to løpene. 

11 SIKRINGSKLASSER, SIKRINGSMENGDER OG INJEKSJON 

11.1 SIKRINGSKLASSER  
Statens vegvesens Håndbok 500 viser sammenhengen mellom bergmassekvalitet og ulike 

sikringsklasser (Tabell 4). 

Tabell 4: Sammenhengen mellom bergmasseklasser (Q-systemet) og sikringsklasser – permanent sikring. Fra SVV 
håndbok 500 – Tabell 7.1. 

 

Tunneltraseen vil i hovedsak drives i berg av klasse C og D, og minst krysser 5 svakhetssoner (vedlegg 

2 og 3). Ut fra erfaringer fra berganlegget sør for planlagt tunnel (kap. 8.2.5), tolkes svakhetssonen 

som til å være av bergmasseklasse E. På grunn av liten overdekning er andelen av bergmasseklasse E 

med Q<0,2 satt til 20%. Svakhetssonenes utholdenhet i tunnelretningen er tolket ut fra hvordan 

topografi på overflaten, refraksjonsseimikk og ut fra hvordan sonene skjærer tunnellinjen.  
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I Tabell 5 er fordelingen av bergmasseklasser, sikringsklasser estimert i henhold til geologisk 

kartlegging på overflaten (Vedlegg 2 og 3). I tillegg kommer sikring i forbindelse med forskjæringer og 

påhugg. 

 

Tabell 5. Estimert fordeling av bergmasseklasser, sikringsklasser og bergsikring for Straumetunnelen i henhold til 
kartlegging på overflaten (vedlegg 2). Lengde er oppgitt som andel av totallengde for begge løpene av tunnelen (1415m) 
fordelt på henholdsvis 690 m og 725 m i nordre og søndre løp.   

Q-verdi BMK SK Sikringsmetode 

Sikringsme

ngde per 

lm tunnel 

Antatt 

lengde 

i begge 

løpene 

(m)  

Antatt 

fordeling 

(%)  

4-10 C II 

- Systematisk bolting (c/c 2 m), 

endeforankrete, forspente, gyste, 3m Ø20mm 

 - Sprøytebetong B35 E700, tykkelse 80 mm, 

sprøytes ned til såle 

5 rad. 

bolter 

2,4 m3 

betong 

620 44% 

1-4 D III 

- Systematisk bolting (c/c 1,5 m), 

endeforankrete, endeforankrete som gyses i 

ettertid, eller gyste, 3m Ø20mm 

- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 100 mm 

eller mer. 

8 rad. 

bolter 

3 m3 

betong 

370 26% 

0,1-1 E IV1 

- Forbolting ved Q < 0,2, ø25 mm, maks. c/c 

300 mm, 6m 

- Sprøytebetong B35 E1000, tykkelse 150 mm.  

- Systematisk bolting, c/c 1,5 m, gyste  

- Armerte sprøytebetongbuer ved Q < 0,2, 

buedimensjon E30/6 ø20 mm, c/c 2 – 3 m, 

buene boltes systematisk, c. 1,5 m, lengde 3 – 

4 m. (2)  

- Sålestøp vurderes 

8 

forbolter1 

13 radiale 

bolter 

5,5 m3 

betong 

425 30% 

1 For sikringsklasse IV er det antatt at 20% lengde er av Q<0,2 med behov for forbolter, armerte sprøytebetongbuer og 

sålestøp. 

 

11.2 SIKRINGSMENGDER 
Sikringsmengder er basert på fordelingen av sikringsklasser (Tabell 5) er beregnet for begge løpene 

av Straumetunnelen (Tabell 6). Det estimerte boltebehovet gir et gjennomsnitt på 8,2 bolter per 

løpemeter tunnel.  
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Tabell 6. Estimerte sikringsmengder for begge løp i Straumetunnelen. 

Sikringstype Dimensjon/enhet Mengde 

Radiale bolter 3m 3mx20mm 3100 stk. 

Radiale bolter 4m 4mx20mm 8500 stk. 

Radiale bolter 5m 5mx20mm 0 stk. 

Forbolter 6mx32mm 340 stk. 

Sprøytebetong B35 E700 1490 m3 

Sprøytebetong B35 E1000 3500 m3 

Sikringsbuer Enkle/doble 26 stk. 

Sålestøp  80 m 

 

11.3 INJEKSJON  
Innlekkasje vil i hovedsakelig komme ved tett oppsprukket berg og forekomme i størst grad i 

svakhetssoner. Det anses som tilstrekkelig med behovsprøvd tetting av Straumetunnelen ved 

injeksjon. Dette må endelig vurderes under driving av tunnelen ved blant annet ved bruk av 

sonderboringer.  

Det er anslått at det er nødvendig med moderat tetting med enkel injeksjonsskjerm hver 3. salve. Det 

er anslått at dette er nødvendig i partier med mindre svakhetssoner og/eller steder med liten 

bergoverdekning. Det estimeres å være behov for moderat tetting i om lag 63% av Straumetunnelens 

lengde. 

For de resterende 37 % av tunnelen anslås det at det ikke er behov for noen form for tetting.  

12 BERGPRØVER 

Motstand mot knusning og motstand mot slitasje er testet vha. henholdsvis Los Angeles (LA) og 

Micro Deval (MDA) på prøver fra 6 utvalgte, antatt representative lokaliteter langs tunneltraseene 

(Figur 2). Hensikten med dette er å få en indikasjon på bergmassekvalitet og mulig bruksområde for 

sprengte masser. Testresultatene er oppsummert i Tabell 7 og laboratorierapport er vedlagt i vedlegg 

6. Samtlige prøver faller innenfor verdier som er brukbare for bærelag/øvre forsterkningslag, og faller 

innenfor verdier brukbare i veidekker med ÅDT opptil 15 000. Berget fra østre del av 

Kolltveittunnelen oppnår de dårligste verdiene. Berget her er noe mer skifrig enn ellers langs traseen.   

Prøven som er mest relevant for Straumetunnelen er prøveSotrasamb-4. Denne er av granittisk gneis 

og oppnår verdier med LA=18 og MDE=8. Steinmaterialet fra drivingen av Straumetunnelen vil kunne 

brukes til vegbygging bærelag/øvre forsterkningslag.  
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Tabell 7. Bergartsprøver fra hele planområdet testet for knusing og motstand mot slitasje (se Figur 2 for 
prøvelokalisering og bergartskart).  

Prøvenummer Område Lokalitet/Adresse Bergart LA1 MDE2 

Sotrasamb-1 Knarreviktunnelen Veiskjæring mellom 

Skjergardsvegen 111 og 

129 

Granittisk til 

granodiorittisk 

gneis 

15 6 

Sotrasamb-2 Nye Kolltveittunnelen Ved vestre portal dagens 

Kolltveittunnel 

Tonalittisk til 

granodiorittisk 

gneis 

15 5 

Sotrasamb-3 Nye Kolltveittunnelen  Skårafjellet 2  Granittisk gneis 19 10 

Sotrasamb-4 Straumetunnelen  Gjertrudvegen 14 Granittisk gneis 18 8 

Sotrasamb-5 Drotningsviktunnelen  Janaflaten 43 (Oldervoll 

Bil) 

Øyegneis 18 7 

Sotrasamb-6 Drotningsviktunnelen Alvøyvegen 20a-30f 

(avkjørsel) 

Øyegneis 18 7 

1 – Måling av motstandsevne mot nedknusning etter Los Angeles-metoden går ut på å tromle tilslaget tørt 500 omdreininger med store 

stålkuler som veier ca. 450 g. Los Angeles-verdi (LA-verdi) er prosent gjennomgang på 1,6 mm-sikten etter tromling. Verdier lavere enn 35 

tilsier tilstrekkelig kvalitet på materialet til bruk i øvre bærelag i veger med ÅDT>15000 (Statens vegvesen, 2014, HB N200). 

2 – Måling av motstandsevne mot slitasje gjøres med micro-Deval-mølle, resultatet uttrykkes som micro-Deval-koeffisient (MDE). 

Standardfraksjonen er 10/14 og materialet tromles vått med 5 kg 10 mm stålkuler. Verdier lavere enn 15 tilsier tilstrekkelig kvalitet på 

materialet til bruk i øvre bærelag i veger med ÅDT>15000 (Statens vegvesen, 2014, HB N200). 

13 GEOLOGISK OPPFØLGING I BYGGEFASEN 

I byggefasen må tunnelen følges opp av ansvarlig geolog som må ansettes før byggingen starter. 

Personen må inneha tilstrekkelig ingeniørgeologisk kompetanse med minst 3 års erfaring fra 

tunnelanlegg. Det skal gjennomføres kontinuerlig kartlegging av berget før påføring av 

sprøytebetong. Karleggingen skal omfatte type bergart, bergmassekvalitet (Q-metoden), strøk og fall 

av sprekker/svakhetssoner og opptegning av svakhatssoner. Resultatene av kartleggingen skal 

dokumenteres og fremstilles i «Novapoint tunnel». Den geologiske kartleggingen på stuff skal danne 

grunnlaget for bestemmelse av den permanente sikringen av tunnelen. Det må påses at det stettes 

av nok tid til gjennomføre nødvendig geologisk kartlegging på stuff. Det skal utarbeides en geologisk 

sluttrapport for tunnelprosjektet.  

Det må tilknyttes tilstrekkelig geologisk personell for å gjennomføre kontinuerlig kartlegging i 

henhold til entreprenørens skiftordning. Disse bør som et minimum ha gjennomført etter og 

videreutdanningskurs ingeniørgeologi ved NTNU. Kompetansen til kontrollingeniørene skal 

godkjennes av ansvarlig ingeniørgeolog. Personer som utfører geologisk kartlegging på stuff, samt 

gjennomfører vurdering av permanentsikring må inneha følgende innsikt/kompetanse: 

 Erfaring med geologisk kartlegging og kartlegging etter Q-metoden. 

 Erfaring med og kjennskap til relevante metoder for bergsikring. 

 God kunnskap om innholdet i ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan/byggeplan, 

samt utførte grunnundersøkelser. 
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 God kunnskap om innholdet i håndbok 500 (Statens vegvesen, 2014) og teknologirapport 

2538 (Statens vegvesen, 2010). 

 Kjennskap til prosjektets risiko og sårbarhetsanalyse. 

 Kjennskap til «Novapoint tunnel» 

 

14 BEHOV FOR SUPPLERENDE UNDERSØKELSER 

 Avgraving og/eller grunnundersøkelser (boringer) ved påhuggsområdet ved Straumsunder (i 

vest) for mer nøyaktig plassering av påhugget for begge løpet.  

 Supplerende grunnundersøkelser (grunnboringer og eventuelt seismikk) ved boligfeltet 

Gjertrudvegen 27-37, under parkeringsdekket ved Straume terminal, og omkring 

garasjebygningen ved Straume bussgarasje.  

 Grunnboringer omkring Straume bussgarasje for å sjekke ut bergoverdekning omkring 

bygningen og for mer nøyaktig plassering av påhugg. 

 Detaljkartlegging av fundamenteringsforhold og tilstand for boliger og næringsbygg over 

tunnelen med hensyn på eventuelt skadeomfang fra rystelser og senkning av 

grunnvannstand.  

 Detaljkartlegging av eventuelle private brønner innen influensområdet med hensyn til 

uønskede effekter en eventuell senkning av grunnvannsstanden vil få. 

 Fastsette endelige mål for tillatt innlekkasje og rystelseskrav basert på detaljkartleggingen 

innen influensområdet. Ved behov for målinger av grunnvannstand må det igangsettes et 

måleprogram for dette så tidlig som mulig for å få en lengst mulig måleserie. Det må og 

utarbeides en plan for rystelsesovervåkning i drivefasen av tunnelen.  

 Vurdering av grunnforhold ved deponiområder og eventuelt grunnundersøkelser av disse.  
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Vedlegg 1 
 

Metoder for kartlegging og presentasjon av sprekker og kartlegging 

av bergmasseklasser  

(3 sider) 

  



Metoder for kartlegging og presentasjon av sprekker og kartlegging av 

bergmasseklasser 

Kartlegging og presentasjon av sprekker 
Sprekker, forkastninger, skifrighet (foliasjon) etc. angis i form av flater med en bestemt orientering i 

rommet. Orienteringen til en flate angis med strøkvinkel og fallvinkel, som vist i figur 2. Strøkvinkelen 

er sprekkens himmelretning (0-360°) mens fallvinkelen er sprekkens helningsvinkel (0-90°). Se figur 2. 

Ved bruk av høyrehandsregelen blir strøket angitt slik at fallet alltid er mot høyre. 090/30 

representerer slik et sprekkeplan med øst - vestlig (090°-270°) strøk og 30° fall mot sør. 

 

Figur 2: Prinsippskisse for strøk og fall (Broch & Nilsen, 1999). 

Orienteringene til ulike flater blir tydeligst framstilt i et stereogram (figur 3), hvor hver enkelt flate 

blir representert av et punkt (pol). Stereogrammet tilsvarer nedre halvdel av en kule, sett ovenfra. 

Vinklene som er angitt langs periferien representerer himmelretninger mens vinklene langs x-aksen 

inni diagrammet tilsvarer helningen. 

Polen til en flate blir definert av en linje som går vinkelrett mot en flate som skjærer kulens sentrum. 

Strøkvinkelen er dermed vinkelen avlest radielt ute i periferien minus 90°. Jo mer sentralt i 

diagrammet polpunktet ligger, jo slakere helling har den angitte flaten. Jo lenger ut mot kanten i 

diagrammet polpunktet ligger, jo brattere helning har den angitte flaten. Fallretningen er alltid i 

retning sentrum. 

Når polene til mange flater havner i nærheten av hverandre i plottet blir de definert som et «sett», 

dvs. en serie av flater som har tilnærmet lik orientering. 

Polene kan også fremstilles i et konturdiagram, se figur 3. Dette er en type frekvensdiagram som 

viser hvordan tettheten til alle polene i et stereogram varierer. Dette diagrammet gir en god oversikt 

over ulike sprekkesett. 



 

Figur 3: Poler kan plottes enkeltvis i stereogram (til venstre) eller som frekvenser i konturdiagram (til høyre), hvor felt i 
ulike farger viser fordelingen av poler.  

Et datasett med sprekkeorienteringer blir også ofte presentert i form av et rosediagram. 

Rosediagram er et sirkulært frekvensdiagram i form av histogram. Siden rosediagram er sirkulære 

egner de seg spesielt godt til å illustrere himmelretninger til eksempelvis flater/plan, der aksene 

(«kronbladene») representerer de hyppigest forekommende strøkvinklene i datasettet. Det 

innebærer at de lengste aksene angir de himmelretningene som opptrer oftest i datasettet. En 

ulempe med rosediagram er at fallvinkelen til sprekkeflatene ikke blir synliggjort, slik at to 

sprekkesett med same strøkvinkel men ulikt fall vil plotte langs same akse.  

Uavhengig av fremstillingsmåte gjelder at jo flere sprekkemålinger som er samlet inn, jo bedre bilde 

vil diagrammene gi av det reelle sprekkemønsteret i bergmassen. Et diagram på grunnlag av noen få 

målinger vil ikke alltid være representativt for de faktiske forhold. 

I denne rapporten er det valgt å presentere både rosediagram og konturdiagram. Rosediagrammer er 

lettest å lese for et utrent øye, men skjuler noe av informasjonen et konturdiagram presenterer.  

Kartlegging av bergmasseklasser 
Bergmassen over tunneler er kartlagt og klassifisert i ulike bergmasseklasser, som grovt grunnlag for 

anslag av sikringsmengder i tunnel. Dette er gjort med utgangspunkt i Q-systemet (Grimstad et al. 

2005). Q-systemet er empirisk og er nå internasjonalt det mest brukte klassifikasjonssystemet i harde 

bergarter. Som grunnlag for klassifisering av bergmassen nyttes følgende parametere: 

- RQD Faktor for oppsprekking 

- Jn  Faktor for antall sprekkesett 

- Jr  Faktor for ruhet til sprekkeflaten 

- Ja  Faktor for sprekkefylling eller forvitring 

- Jw Faktor for lekkasjemengde og vanntrykk 
- SRF Faktor for bergspenning 



Disse seks parameterne er gitt tallverdier etter sin betydelse for stabiliteten og er satt inn i følgende 

empiriske formel: 

 

 

 

der brøkene uttrykker følgende forhold: 

 

oppsprekkingsgrad 

  

bergmassens minimale skjærfasthet (hvor lett sprekkeflatene glir mot hverandre) 

 
aktiv spenning 

 

Q-verdiene er bestemt ut ifra observasjoner av berg i dagen og i eksisterende tunneler. Noen steder 

dreier dette seg om skjæringer, andre steder om naturlege bergflater i dagen. Q-systemet er 

opprinnelig utarbeidet for klassifisering av sprengt bergmasse i tunnel. Det vil derfor alltid være 

usikkerhet knyttet til verdiene ved bruk på borkjerner og på naturlige bergskjæringer. 

Bergmasseklassifiseringen vha. Q-metoden, kombinert med observasjoner fra boringer og seismikk, 

utgjør likevel best mulig tilnærming for vurdering av sikringsmengder i bergmassen. 
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Vedlegg 2 
 

Geologisk kart over tunneltraseen 

(3 sider) 

  



Tegnforklaring - geologiske kart og profil

Refraksjonsseismisk linje. Soner med dårlig berg (seismisk 
hastighet mindre enn 4000 m/s) er markert med tykkere strek. 

Bergmasseklasse (Q-verdi)

Grunnboring Borepunktnr.
Terrengkote

Bergkote
Løsmassetykkelse + Boret i berg

En strukturs strøk og fall. Strøket er angitt med orienteringen 
på linjen mens trekanten peker i fallretning. Fallverdien er 
angitt med tall.

Strøk og fall for berget foliasjons. Strøket er angitt med 
orienteringen på linjen mens haken peker i fallretning. 
Fallverdien er angitt med tall.

Bergprøve med prøvenavn

Sprekkeroser med sprekkeorienteringer av sprekkemålingene 
utført i området

Eksponert berg over tunneltraséen. Kartleggingsområdet er 
innrammet med rød strek. Andre områder er tildekket av 
løsmasser vegetasjon etc. Farge på disse områdene er i 
henhold til bergart.

Eksponert berg 
eller berg med tynt 
vegetasjonedekke

Eksponert berg eller berg med 
tynt vegetasjonedekke kartlagt 
fra eldre flyfoto (før utbygging)

Lanskapsdannende, mulig forkastning

Mindre landskapsdannede 

Antatt mindre svakhetssone 

Lineament

OBS!
Vegmodellen presentert i kart og profil er versjonen datert 13.06.2014. Denne er for 
hovedvegsystemet (VL10000) bare med mindre avvik i forhold til gjeldene planer, og disse 
avvikene er kommentert på kart/profil. Lokal- og sideveier er ikke fullstendig fremstilt og avviker 
stedvis fra gjeldende planer. 

Bergarter (fra NGU)

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, uensartet til 
migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og biotittrik, stedvis grå 
granodiorittisk til tonalittisk gneis

Øyegneis, monzogranittisk til granodiorittisk, med røde kalifeltspatøyne, 
amfibolførende

Amfibolitt, metagabbro

Gneis, overveiende tonalittisk, og amfibolitt

904

xxx

Bergoverflate fra refraksjonsseismikk (i profil)P1

Grunnboringspunkt med borenr. og bergoverflate (i profil)



20

4

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, uensartet til 
migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og biotittrik, stedvis grå 
granodiorittisk til tonalittisk gneis

Straumsundet

Gjertrudvegen 27-37

MIX-bygget

Sotra hageland

1:500 (1:1000 i A3)

S-01

Geologisk kart

8
Skj

æ
rin

g 
ve

d 
Sot

ra
 h

ag
el

an
d

Straumetunnelen

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

Skjæring
Gjertrudvegen



Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, uensartet til 
migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og biotittrik, stedvis grå 
granodiorittisk til tonalittisk gneis

Straume terminal

G
rø

n
a
m

yr
sv

e
g
e
n

Amfibolitt, metagabbro 1:500 (1:1000 i A3)

S-02

Stovevatnet

Geologisk kart

Straumetunnelen

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

7

Stovevatnet

Skjæring
Stovevatnet

Skjæring
Lieco Auto

Skjæring
Gangvei Straumsfjellet



Stovevatnet

Geologisk kart

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, uensartet til 
migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og biotittrik, stedvis grå 
granodiorittisk til tonalittisk gneis

Amfibolitt, metagabbro

1:500 (1:1000 i A3)

S-03

Straume bussgarasje

Straumetunnelen

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

Skjæring
bussgarasjen
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Vedlegg 3 
 

Geologisk lengdeprofil over tunneltraseen 

(3 sider) 

  



Antatt påhugg
Søndre      Nordre

457 459 463 466

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, 
uensartet til migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og 
biotittrik, stedvis grå granodiorittisk til tonalittisk gneis

Bergoverflate tolket fra seismikk og grunnboringer

«MIX» bygget

Ref. seismikk - 
P38/14

Straume terminal/
Sartor senter

3

S-04

? ?

0

100

50

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

xxx xxx xxx xxx



Bergoverflate tolket fra seismikk og grunnboringer

Straume terminal/Sartor senter 481 481 482

488 489

Ref. seismikk - P38/14

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, 
uensartet til migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og 
biotittrik, stedvis grå granodiorittisk til tonalittisk gneis

3

S-05

???

0

100

50

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

xxx
xxx xxx

xxx
xxx



Bergoverflate tolket fra grunnboringer

Gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk med rød alkalifeltspat, 
uensartet til migmatittisk, stedvis båndet, overveiende amfibol- og 
biotittrik, stedvis grå granodiorittisk til tonalittisk gneis

529 501 503 505

508

510

Straume bussgarasje
Antatt påhugg

3

S-06

0

100

50

Ø.S.Lohne K.W.Jacobsen

xxx xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
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xxxxxx xxxxxxAntatt påhugg
nordre løp

S-07
3

Lengdeprofil nordre løp ved vestre påhugg
(Straumsundet) 

Straumetunnelen

1:500

Terreng søndre påhugg
Terreng nordre påhugg
Anbefalt grunnundersøkelser

xxxx Eksponert berg

Terreng over tunnelløp
Bergoverflate fra grunnb.

xxxx Eksponert berg
Veg/tunnel

Mulig svakhetssone

728

Grumnnboring med nr.

450

451

453 484
454 455

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

ca. 5 m

xxx

xxx

K.W.JacobsenØ.S.Lohne
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Terreng over tunnelløp

xxxx Eksponert berg

Veg/tunnel

?      ?

Anbefalt grunnundersøkt

Mulig svakhetssone

Antatt påhugg
søndre løp

S-08
3

Lengdeprofil sørndre løp ved vestre påhugg 

Straumetunnelen

1:500

Planert, utbygd flate

ca. 7 m

K.W.JacobsenØ.S.Lohne
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Kart og profiler fra geotekniske grunnundersøkelsene 

(15 sider) 
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Vedlegg 5 
 

Resultat fra laboratorietest av steinprøver 

(2 sider) 

 



Samlerapport stein
Region Vest

Labsys SVV-P-1.3.2 - 28.08.2014 09:37

Laboratorium
: R

egionlaboratoriet B
ergen - I henhold til H

014 labprosess: 14.455, 14.456, 14.458

P
rø

veopphav: (B
) B

yggherre (E
) E

ntreprenø
r (P

) P
rodusent

Oppdragnr. 3130213 Navn Sotrasambandet Massetaknr. Navn
Vegprosjektnr. 302607 Navn Sotrasambandet Grenseverdinr. Navn
Kundenr. Navn Fraksjon (mm) Dato

Pr.nr 1(B) 2(B) 3(B) 4(B) 5(B) 6(B)

Utt.dato 27.08.2013 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014

LA 15 15 19 18 18 18

AN

MDE 6 5 10 8 7 7
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Merknader, Samlerapport stein
Region Vest

Labsys SVV-P-1.3.2 - 28.08.2014 09:37

Prøvenr. 1

11.09.2013 Skjæring i gneis. Lite oppsprukket gneis.

Prøvenr. 2

28.08.2014 Prøve uttatt i skjæring ved dagens Kolltveittunnel- "Sotrasambandet 2 -Koord. (NTM): 1261959N, 76862E.

Prøvenr. 3

28.08.2014 Prøve uttatt i skjæring ved Skåravegen 2 på Kolltveit- Sotrasambandet 3 -Koord. (NTM): 1261911N, 77582E.

Prøvenr. 4

28.08.2014 Prøve uttatt i skjæring ved Gjertrudsvegen 14, Straume- Sotrasambandet 4 -Koord. (NTM): 1262661N, 78900E.

Prøvenr. 5

28.08.2014 Prøve uttatt i skjæring ved Janavegen 43, Godvik- Sotrasambandet 5 -Koord. (NTM): 1263790N, 82819E.

Prøvenr. 6

28.08.2014 Prøve uttatt i skjæring ved Alvøyvegen 20a, Godvik- Sotrasambandet 6 -Koord. (NTM): 1264058N, 83290E.

Side 2 av 2
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