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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 og 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 planlagte skjæringer som 

er over 10 meter høy, slike skjæringer skal i henhold til Vegvesenets håndbøker plasseres i  

geoteknisk kategori 3 som krever grundigere undersøkelser i samsvar med håndbok N-200. Den kan 

imidlertid nedgraderes dersom forholdene i bergstrukturen er enkle og oversiktlige. 

 

Figur 1. Oversiktsbilde over det aktuelle området med trasé for planlagt hovedveg. Tunneler (stiplet) og broer markert. 

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 omtales en sørlig variant 

av Kolltveittunnelen kort. Den omtalte traséen går på motsatt side av eksisterende tunnel. I 

rapporten er det kartlagt sprekker fra flyfoto som dekker området for nå planlagte trasé.  

Plangrunnlag fra Rambøll av hoved- og sidetraséer datert den 12.01.2015. Lengdesnitt er basert på 

senterlinjen mellom traséene og vil således avvike noe for enkeltløp f.eks. i påhuggsområdene. Dette 

ble delvis kompensert ved at det ble tegnet ut tverrprofiler for kritiske områder og det ble benyttet 

profil fra kotedata.  

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

dialog med planleggere i Rambøll etter hvert som planene ble utviklet. Grunnundersøkelsen ble 

utført vinteren (2013/2014) og tidlig vår 2014 og ligger stedvis noe utenfor endelig linjer i planen.  
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3 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

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

de geologiske forhold på et mest mulig riktig nivå for reguleringsplan. Omfanget av de ulike 

undesøkelsene har til dels vært styrt av at endelig trasé har blitt fastlagt på et seint stadium i 

planleggingsprosessen. 

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 «PDF Map» 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 flere feltbefaringer i forbindelse med geologisk feltarbeid og kartlegging/beskrivelse av 

høye skjæringer. Feltarbeidet er utført av Roger S. Andersen og Espen Eidsvåg.  

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

(foliasjon) er forklart i vedlegg 1. Slike flater er i rapporten kartlagt angis med strøk- og fallvinkel, ved 

bruk av høyrehåndsregelen. Flatene er presentert ved sprekkeroser og polplott.  

For bergmasseklassifiseringer er det benyttet Q-systemet (Vedlegg 1). 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.   

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. 
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4 GENERELL BESKRIVELSE PLANOMRÅDET 

4.1 TOPOGRAFI 
Topografien i planområdet 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. Det øverste laget i innsjøene er vanligvis det 

tykkeste og utgjøres av organiske, bløte gytjesedimenter. 

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 

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 på vestsiden av Bildøystraumen (ved 

Kolltveittunnelen). Det kan også være innslag av amfibolitt i området, som antydet i et Vegvesen-

notat fra Kolltveittunnelen før innsprøyting med betong (Iversen, 2009), samt observert i mindre 

mengder i felt og borkjerner. Se 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. 

Driveteknisk må alle bergartene langs traséen i utgangspunktet 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. Variasjoner i 

oppsprekkingsgraden vil ha stor lokal betydning under driving. 
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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. 

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 

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 traséen 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. 
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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, dette er omtalt i eget kapittel. 

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 HØYE SKJÆRINGER LANGS DAGSTREKNINGER 

Langs deler av vei i dagen vil det bli etablert høye skjæringer. Skjæringer over 10 m hører i 

utgangdpunktet til i geoteknisk kategori 3 og må planlegges spesielt i byggeplanfasen. Prinsipiellt skal 

høye skjæringer forboltes med sub-vertikale bolter før sprengning og sprenges forsiktig ut i to eller 

flere paller, avhengig av total høyde og bergforhold. For høy sikkerhet mot nedfall, som kan sprette 

på hyllene mellom pallene, påregnes steinsprangnett fra ca. 2 m over bakkenivå opp til topp 

skjæring. 

Skjæringene sprenges med maksimal helning 1:10 i maks 9 m pallhøyde, som vist i Figur 3. Skjæringer 

med høyde over 10 m sprenges i to eller flere pallhøyder. Det beregnes da en hylle på 1 m bredde 

mellom hver pall. Det renskes for jord og torv i minst 1,5 m bredde over topp skjæring, avhengig av 

tykkelsen til lokalt jordsmonn og helningen til terrenget. Totalt reguleres det et område på minst 5 m 

bredde utenfor topp skjæring. 

Ved utgående av eventuelle sprekkeplan/sprekkesystem med helning fra ca. 45-50° (1:1) eller mer 

utover i skjæringer, vil det kunne være stabilitetsmessig gunstig å legge skjæringen parallelt med 

disse. Der hvor det, av praktiske grunner, ikke er mulig å ta høyde for eventuelle slakere 

skjæringsprofil, må eventuelt sikringen dimensjoneres spesielt hvis det viser seg å være behov. 

Boltesikrede skjæringer med høyde ca. 5-10 m i småfallent berg, kan kalve ut mindre steiner med 

tilstrekkelig kinetisk energi til å trille inn på veibanen via en skrånende grøft med standardprofil. 

Dette kan det enten tas arealmessig høyde for, med tanke på mulig grøfteutvidelse og utforming av 
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grøft, eller det kan planlegges standard grøftebredder og montering av steinsprangnett dersom det 

viser seg å være behov. 

 

Figur 3: Generelt profil for høye skjæringer med forbolter. 

I kapittel 5 følger en beskrivelse over dagstrekninger med høye skjæringer over 10 m. Det er brukt 

utkast til plantegninger fra 12.01 2015. Høyde på skjæringene er estimert ut fra skjæringsutfallet i 

plankart mot høyde på veilinjen.   

 

 

 

1:10 

1m 

9m 
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5.1 SKJÆRING VED KOLLTVEIT, VEGLINJE 71160, PEL 480-580 
Ved Kolltveit vil det på sørvestsiden av planlagt gang- og sykkelvei bli en skjæring som går gjennom 

en bergknaus. Skjæringen blir på det meste nærmere 25 m høy. Plankart for skjæringen er vist i Figur 

4. 

 

 

Figur 4: Snitt og plankart for skjæringen ved Kolltveit. 

5.1.1 Beskrivelse 

Det er observert berg i dagen i store deler av området som skal sprenges bort. Berget består av 

tonalittisk til granodiorittisk gneis (Figur 2). Stedvis er det oppå berget observert enkelte 

løsmasselommer, men disse antas å ha liten mektighet. Unntaket er en mindre ansamling 

skredblokker under en skrent. Bergmassen er moderat oppsprukket (Tabell 1). 

Berget har enkelte tydelige sprekkesett (Figur 5): 

- Et sprekkesett faller ca. 15-35° langs foliasjonen i bergarten. Berget er noe foldet slik at dette 

sprekkeplanet endrer orientering, fra å falle mot nordøst i den sørlige delen av området, til å 

falle mot sørøst i den nordlige delen av området.  

- Det er også observert et sprekkesett som faller bratt, om lag 70-85°, mot vest. Et tredje 

sprekkesett faller om lag 50° mot sør-sørøst.  

- For øvrig er det observert sprekker med vilkårlig orientering eller sprekkesett som ikke virker 

å være gjennomgående i bergmassene, for eksempel et tilnærmet vertikalt sprekkesett med 

øst-vestlig orientering.  
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Svakhetssoner krysser den nordige delen av skjæringen. Det er observert to svakhetssoner i 

nærheten av skjæringen (Figur 6). En bratt skrent som går tilnærmet parallelt med skjæringen, 10-30 

m lenger vest, antas å utgjøre en svakhetssone i berget. Den planlagte skjæringen krysser ikke denne 

svakhetssoner. I tillegg er det observert en svakhetssone rett ved toppen av bergknausen. Denne 

svakhetssonen faller om lag 70° mot vest. På grunn av dette fallet og topografien ser den ut til å gå i 

en bue fra sør for toppen av knausen og gå videre mot nord på østsiden av toppen av knausen. 

Tabell 1: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Kolltveit. 

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

Kolltveit 80 12 3 1 1 2,5 8,0 C II 

 

Figur 5: Sprekkeorienteringer ved den planlagte skjæringen ved Kolltveit. N=66.  

 

Figur 6: Ortofoto for skjæringen ved Kolltveit (markert rosa), med svakhetssoner inntegnet med rødt, stiplet linje. 
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5.1.2 Tolkning og anbefalinger 

Bergkvaliteten er for det meste grei for utsprengning av skjæringer, men skjæringene vil stedvis 

måtte krysse en av de observerte svakhetssonene. Her må det påregnes vesentlig dårligere 

bergkvalitet, og dermed også mer sikring.  

Sprekkeplanet som går langs foliasjonen vil, spesielt i den sørligere delen av skjæringen hvor planet 

faller mot øst-nordøst, falle ut av fremtidig skjæring. Sprekker langs de andre sprekkeplanene kan 

avløse blokker og kiler som da blir liggende med foliasjonsplanet som en glideflate. Der hvor 

foliasjonen er brattere enn ca. 30° kan det være fare for utglidning av blokker. Det vil bli behov for 

noe ekstra sikring for å hindre slike utglidninger. Antatte sikringsmengder i skjæringen er moderate. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 2.  
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5.2 SKJÆRING VED STOVEVATNET, VEGLINJE 25200, PEL 400-850 
Ved Stovevatnet vil det bli en ny skjæring hvor høyden blir ca. 10-14 meter fra ca pel 490-570. Fra ca. 

pel  ca. 720-830 i øst blir skjæringshøyden ca. 10 til 18 meter. Plankart for skjæringen er vist i Figur 7. 

 

 

Figur 7: Snitt og plankart for skjæringen ved Stovevatnet. 

5.2.1 Beskrivelse 

Området preges av gneis, overveiende granittisk til granodiorittisk (Figur 2). Berget er moderat 

oppsprukket i vest, og er vurdert å være i bergklasse C (Tabell 2). Mot øst øker oppsprekkingsgraden i 

berget og bergkvaliteten blir dårligere.  Foliajonsplanet i berget heller for det meste 20-30° mot 

sørøst, avbrutt av sprekkeplan som stryker N-S med vertikalt fall vinkelrett på veglinjen som går 

tilnærmet V-Ø. Det er observert en markant svakhetssone ca. 4 meter bred i den vestre delen av 

veglinjen (Figur 10). Denne treffer vinkelrett på veglinjen. 

Det er ikke registrert nevneverdig med løsmasser. I den vestre delen er det et tynt løsmassedekke på 

toppen av skjæringen og en god del blottet berg. Mot øst er det noe større mektighet på løsmassene 

men generelt er det ikke mye løsmasser her heller. 

Det er partier i den eksisterende skjæringen med avgrensede blokk og flak som tidligere er utført 

sikring på. Den eksisterende skjæringen går parallelt med den nye veglinjen og er representativ for 

problemstillinger med strøk og fall etter utsprenging av den nye skjæringen. Figur 8 og Figur 9 viser 

en typisk problemstilling for den planlagte skjæringen og de 4 dominerende sprekkesystemene i 

berget. Rød strek viser foliasjonen, blå merking viser sprekkesett som går tilnærmet parallelt med 

den planlagte veglinjen.  
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Figur 8: Eksisterende skjæring i vest. Foliasjonsplanet er merket med rød linje. Et annet bratt sprekkeplan er merket i med 
blått. 

 

Figur 9: Eksisterende skjæring i øst. Påtegnede streker og flater viser forskjellige representative sprekkeplan som er 
representativ for skjæringen ved den nye veglinjen. 
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Det er identifisert 4 sprekkesett som virker å være gjennomgående i bergmassene (Figur 11). Det ble 

målt på 18 sprekker for å danne bilde av hovedtrendene i berget, i tillegg er det sporadiske sprekker. 

Sprekkemålinger er presentert på kart i Figur 10. 

- Et sprekkesett er observert å gå langs foliasjonen i berget. Fallet på sprekkesettet er å ca. 20-

30° mot SØ. 

- Det er et sprekkesett som går tilnærmet parallelt med planlagt veglinje med fall ca. 65°. 

- Et sprekkesett som stryker N-S med vertikalt fall. 

- Et 4 sprekkesett stryker VNV-ØSØ og faller bratt ca. 70° mot NNØ. 

Bergmassen vurderes å være mellom moderat oppsprukket og tett oppsprukket (Tabell 2). 

Tabell 2: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen på i planlagt skjæring ved Stovevatnet. 

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

Stovevatnet 

vest 
80 12 3 1 1 2,5 8 C II 

Stovevatnet øst 

ca pel 560 
35 17 4 1 1 2,5 3.3 D III 

Stovevatnet øst 

ca pel 530 
50 17 4 1 1 2,5 4,7 C II 

 

 

Figur 10: Kart med svakhetssoner og hovedtrekk for sprekkesystemer. 

20-30° 

70° 
65° 
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Figur 11: Sprekkemålinger ved veglinjen langs Stovevatnet, N= 18. 

5.2.2 Tolkning og anbefalinger 

Det er observert en markant svakhetsone i berget ved pel 825, denne krysser vinkelrett på 

vegtraseen mot N-S. Berget er moderat oppsprukket i den vestlige delen. Sonen er imidlertid kort, ca. 

4 meter. 

To av sprekkesettene går tilnærmet parallellt med veglinjen og faller ca. 65-70°, det ene med sørlig 

fall mot den planlagte veien og danner ett bratt glideplan, det andre med motsatt nordlig bratt fall 

som avgrenser blokk i overkant. Sprekkesettet langs foliasjonen danner overheng. Samtidig vil et 

fjerde sprekkesett gå tilnærmet vinkerett på den planlagte veglinjen og avgrense blokk i siden. Dette 

er ugunstig for stabiliteten og det er derfor vurdert at det er behov for systematisk boltesikring i 

store deler av den planlagte skjæringen. I tillegg vil det bli behov for nett for å hindre nedfall av 

mindre blokk.  

Videre mot øst øker sprekketettheten og berget blir noe dårligere. Det vil derfor bli behov for mer 

sikring i den østre delen av den planlagte skjæringen enn i den vestre delen.  

Det må påregnes ekstra sikring der hvor svakhetssonene krysser skjæringen, dette er kun en liten 

sone med bredde ca 4 meter, merket med stiplet rød linje i Figur 10. 

Topp skjæringskant må renskes for vegetasjon og løse blokk. 

Bortsett fra svakhetssonen i vest som det til tider drenerer en liten bekk i ble det ble ikke observert 

dreneringssystemer eller drenerende vann i skjæringen. Dermed regnes ikke drenerende vann og 

isproblematikk å være et problem ved denne lokaliteten.  

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 3. 
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5.3 SKJÆRING VED SKJERGARDSVEGEN 111-129, VEGLINJE 25000, PEL 380-510 
Ved Skjergardsvegen 111-129 vil det bli utvidelse av en eksisterende skjæring. Høyde på planlagt 

skjæring vil bli opptil om lag 30 m. Snitt- og plantegning for skjæringen er vist Figur 12. Skjæringen er 

også beskrevet i geologisk rapport for Knarreviktunnelen. 

 

 

Figur 12: Snitt og plankart av skjæring ved Skjergardsvegen 111-129. 

5.3.1 Beskrivelse 

Den eksisterende skjæringen preges av ganske massiv gneis (Figur 2) i bergklasse C (Tabell 5). Berget 

varierer fra svært massivt til noe mer oppsprukket (Figur 15). Den øvre delen av skjæringen er mer 

oppsprukket enn den nedre. Samlet sett er berget i skjæringen moderat oppsprukket. 

Det er observert en svakhetssone som krysser normalt på skjæringen i den sentrale delen (Figur 14). I 

tilknytning til svakhetssonen er det også observert drenering av vann og isdannelse. Kvaliteten på 

berget i svakhetssonen antas å være dårlig.  

Det er observert flere tydelige sprekkesett i bergmassen (Figur 13): 

- Berget har et tydelig sprekkesett langs foliasjonsplanet som faller ca. 20° mot øst, på tvers av 

skjæringen. Det er mellom 0,5 m og 5 m avstand mellom sprekkene i dette sprekkesettet.  

- Det er også observert enkelte sprekker med fall ca. 60° mot vest, på tvers av skjæringen. 

- Videre er det observert flere vertikale sprekkesett, hvorav et som går tilnærmet parallelt 

med eksisterende og planlagt skjæring med øst-nordøst – vest-sørvestlig orientering.  

- Det er også observert vertikale sprekker som normalt på skjæringen i nord-norvest – sør-

sørvestlig retning. 
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Det er stedvis observert en del bolting i eksisterende skråning, primært for å sikre bergflak avløst av 

sprekkesettet som går parallelt med skjæringen. Det er også tydelige spor etter borpipene i 

eksisterende skjæring. 

I skråningen rett øst for eksisterende skjæring er det en god del skredblokker på opptil flere m3 som 

ligger i terrenget. Over selve skjæringen er det kun stedvis et tynt løsmassedekke. 

Tabell 3: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Skjergardsvegen 111-129. 

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

Skjergardsvegen 

111-129 
80 9 1,5 1 1 2,5 5,3 C II 

 

 

Figur 13: Sprekkeorienteringer ved den planlagte skjæringen ved Skjergardsvegen 111-129. N=54. 

 

Figur 14: Ortofoto for skjæringen ved Skjergardsvegen 111-129 (markert rosa sentralt i figuren), med antatte 
svakhetssoner inntegnet med røde, stiplede linjer 



 

Høye skjæringer (Rv555) 
Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet 97295015-R06-A01 

22 

 

Figur 15: Den eksisterende skjæringen ved Skjergardsvegen langs dagen rv. 555. Bildet er tatt mot vest-nordvest. 

5.3.2 Tolkning og anbefalinger 

Skjæringen vil bli ganske høy, Sprekkesettene avgrenser blokk med glideplan ut mot den planlagte 

veilinjen og det vil være behov for moderate mengder med boltesikring, . I øvre del av skjæringen 

kan det være aktuelt med systematisk boltesikring. I lokale partier i skjæringen og i en observert 

svakhetssone vil det i tillegg bli behov for sikring med steinsprangnett.  Skjæringstopp skrapes rein 

for løsmasser ca. 1.5 meter inn fra skjæringskant. I brattere partier på skjæringstopp kan det være 

aktuelt å sikre løsmasser med sognemur. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 3. 
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5.4 SKJÆRING VED VATNET, VEGLINJE 25000, PEL 630-770 
Sørvest for vatnet vil det bli en 15 m høy skjæring. Her er det allerede en skjæring langs eksisterende 

gang- og sykkelsti, og den nye skjæirngen vil bli en utvidelse av denne skjæringen. Snitt- og 

plantegning for skjæringen er vist i Figur 16. 

 

 

Figur 16: Snitt og plankart av skjæring ved vatnet. 

5.4.1 Beskrivelse 

For det meste er det observert berg i dagen eller bare et tynt løsmassedekket oppå berg langs 

fremtidig skjæring (Figur 19). Unntaket er i den nordlige delen, rett ved en ballbinge, der er det 

løsmasser i dagen av ukjent dybde. Disse følger en mulig svakhetssone (Figur 18).  

Berget i skjæringen er moderat til tett oppsprukket (Tabell 4). Enkelte av sprekkeplanene går igjen i 

bergmassen, men det er også en ganske stor andel av sprekker med vilkårlig orientering (Figur 17):  

- Et av de mest gjennomgående sprekkesettene faller om lag 50-70° mot vest-nordvest, på 

skrått av skjæringen.  

- Et annet sprekkesett faller ca. 30-40° mot nord-nordvest.  

- Det er også observert to vertikale sprekkesett som går henholdsvis nord-nordøst – sør-

sørvest og sørøst – nordvest.  

Det er ikke observert mye utfall fra eksisterende skjæring. Enkelte steder kommer det vann ut av 

sprekkene i skjæringen. Det er observert flere svakhetssoner som krysser omtrent normalt på 

skjæringen (Figur 18). 
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I den sørvestligste delen av skjæringen er bergmassen noe mer massiv, selv om det stedvis her også 

er partier med dårlig bergkvalitet (Tabell 4). 

Tabell 4: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Liljavatnet. 

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

Liljavatnet 

nordøst 
55 15 2 0,9 0,66 2,5 2,2 D III 

Liljavatnet 

sørvest 
75 12 3 1 1 2,5 7,5 C II 

 

 

Figur 17: Sprekkeorienteringer ved den planlagte skjæringen ved Liljavatnet. N=83. 

 

Figur 18: Ortofoto for skjæringen ved vatn (markert rosa sentralt i figuren), med antatte svakhetssoner inntegnet med 
røde, stiplede linjer. 
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Figur 19: Bilde av eksisterende skjæring ved vatn tatt mot vest. 

5.4.2 Tolkning og anbefalinger 

Berget i skjæringen er stedvis sterkt oppsprukket med relativt dårlig bergkvalitet. I tillegg er det 

enkelte svakhetssoner som krysser skæringen. Det er ikke observert utfall, men dette kan skyldes at 

det har blitt ryddet under skjæringen med jevne mellomrom. Enkelte av sprekkesettene faller bratt 

ut av den framtidige skjæringen, og det kan derfor dannes avgrense kiler og blokker som kan gli ut. 

Det må påregnes behov for systematisk boltesikring og nett i hele skjæringen. Skjæringstopp skrapes 

rein for løsmasser ca. 1.5 meter inn fra skjæringskant. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 2. 
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5.5 SKJÆRING VED KNARREVIK, VEGLINJE 17100, PEL 250-470 
Ved Knarrevik vil det bli en drøyt 20 m høy skjæring i en bergknaus på sørsiden av veien. Snitt- og 

plantegning for skjæringen er vist i Figur 20. 

 

 

Figur 20: Snitt og plankart for skjæringen ved Knarrevik. Den omtalte skjæringen er vist nederst til venstre i plankartet. 

5.5.1 Beskrivelse 

Området preges av skurt berg av granittisk til granodiorittisk gneis (Figur 2). Bergarten heller for det 

meste slakt mot øst, avbrutt av enkelte bratte, vestvendte skrenter (Figur 21). Berget er ganske 

massivt, og er i bergklasse B (Tabell 5). Oppå berget er det stedvis et tynt løsmassedekke som antas å 

bestå av morene og organisk materiale. Det er enkelte steder myrer som ligger i søkk i terrenget. 

Mektigheten løsmassedekket i disse myrene er ukjent. 
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Figur 21: Berget i Knarrevik preges av østgående fall langs foliasjonen, samt steile, vestvendte skrenter. Bildet er tatt mot 
nord, og skjæringen vil komme rett i bakkant av toppen som sees i horisonten av bildet. 

Berget er relativt lite oppsprukket, men det er likevel identifisert tre sprekkesett som virker å være 

gjennomgående i bergmassene (Figur 22): 

- Et sprekkesett er observert å gå langs foliasjonen i berget med fall på ca. 10-15° mot nord og 

nordøst.  

- Et annet sprekkesett går nærmest vertikalt i nordøst-sørvestlig retning.  

- Det siste sprekkesettet utgjør de vestvendte skrentene, og faller mellom 50-70° mot sørvest. 

Imidlertid varierer fallretningen på dette sprekkesettet jevnt mellom rett vest og rett sør.  

Det er observert flere svakhetssoner i berget nær skjæringen (Figur 23). To av disse svakhetssonene 

vil komme langs den vestre delen av skjæringen. Disse er orientert nord-sør og sees igjen i terrenget 

som steile, vestvendte skrenter. Orienteringen på skrentene samsvarer omtrent med et av de 

observerte sprekkesettene. Det er også observert antydninger til noen små svakhetssoner i mer øst-

vestlig retning. En av disse sees som en liten forsenkning i topografien og krysser skjæringen i den 

sentrale, høyeste delen. Nær den vestre delen av skjæringen går det en svakhetssone som et tydelig 

søkk i terrenget. Denne vil imidlertid ikke krysse skjæringen på noe tidspunkt. 

Tabell 5: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Knarrevik. 

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

Knarrevik 90 9 3 1 1 2,5 12,0 B I 
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Figur 22: Sprekkeorienteringer ved den planlagte skjæringen ved Kolltveit. N=27.  

 

Figur 23: Ortofoto for skjæringen ved Knarrevik (markert rosa sentralt i figuren), med svakhetssoner inntegnet med røde, 
stiplede linjer. 

5.5.2 Tolkning og anbefalinger 

Det er observert enkelte søkk, forsenkninger og skrenter som tolkes å være svakhetssoner i berget. 

Det må påregnes ekstra sikring der hvor en av disse svakhetssonene krysser skjæringen, henholdsvis i 

vest og sentralt i skjæringen. 

Det må påregnes noe drenering av vann over skjæringen, spesielt nær myrer. Det må vurderes å 

samle vannet i utsprengte nisjer, eventuelt stedvis behov for nett for å sikre isnedfall. 

Da berget er av god kvalitet og ingen av sprekkesettene har spesielet ugunstig orientering i forhold til 
skjæringen, vil det generelt sett være behov for sporadisk boltesikring. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 2.  
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5.6 SKJÆRING VED DROTNINGSVIK, VEGLINJE 76000 , PEL 640-840 
Ved Drotningsvik vil det bli en utvidelse av en eksisterende skjæring. Den nye skjæringen blir om lag 

15 m høy på det meste. Snitt og plantegning for skjæringen er vist i Figur 24. 

 

 

Figur 24: Snitt og plankart for skjæringen ved Drotningsvik. 

5.6.1 Beskrivelse 

Berget her er massiv øyegneis (Figur 2) og klassifisert i bergklasse B. Oppå den eksisterende 

skjæringen, og i terrenget der er det kun stedvis observert et tynt løsmassedekke. Det er ikke 

observert noen vesentlige svakhetssoner som vil krysse skjæringen, ut over skrenten som utgjør den 

vestlige avgrensningen av skjæringen. 

Det er observert tre tydelige sprekkesett i skjæringen. Det er imidlertid ikke gjort systematiske 

målinger av berget her, men sprekkesettene er indikert på Figur 25: 

- Det er observert et sprekkesett langs foliasjonen (markert rødt på Figur 25). I den østre delen 

av skjæringen faller dette sprekkesettet om lag 20° mot nordøst, mens det lenger vest faller 

om lag 10° mot øst-sørøst.  

- Det er også observert to tilnærmet vertikale sprekkesett som krysser skjæringen (markert 

blått og grønt på Figur 25), også disse noe rotert fra den vestre delen av skjæringen til den 

østre. I den østre delen av skjæringen går de sub-vertikale sprekkesettene i nordvest-

sørøstlig retning og i sørvest-nordøstlig retning. Lengst vest går de i nord-sørlig retning og 

øst-vestlig retning. 

Enkelte steder i skjæringen er det observert isdannelse der hvor det er utløp for dreneringsrør. 
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I det midtre partiet av en eksisterende skjæringen er det enkelte, sporadiske bolter. I den østlige 

delen av den eksisterende skjæringen er det en betongmur som holder på plass ovenforliggende 

løsmasser. For øvrig er det ingen sikring i skjæringen. 

Tabell 6: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Drotningsvik. 

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

Drotningsvik 90 9 3 1 1 2,5 12 B I 

 

Figur 25: Oppsprekking i eksisterende skjæring ved Drotningsvik. De ulike sprekkesettene er indikert med henholdsvis 
rødt, blått og grønt. 

5.6.2 Tolkning og anbefalinger 

På samme måte som eksisterende skjæring vil den nye skjæringen komme i fjell med bra kvalitet. 

Sprekkeplanet langs foliasjonen er i eksisterende skjæring ikke bratt nok til at det er fare for 

utglidninger langs denne. Dersom dette sprekkeplanet lokalt i bergmassene mot sør ligger noe 

brattere kan det bli behov for sikring for å hindre utglidning av kiler. Mest sannsynlig vil det imidlertid 

være tilstrekkelig med sporadisk bolting av avgrensede bergblokker. Det forventes ingen større 

utfordringer med tanke på løsmasser eller drenering. Det er heller ikke observert svakhetssoner som 

vil forventes å kreve ekstra sikring. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 2. 
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5.7 SKJÆRING VED ASKØYVEGEN, VEGLINJE 14600, PEL 0-350 
Ved Kolltveit vil det på sørvestsiden av planlagt gang- og sykkelvei bli en skjæring som går gjennom 

en bergknaus. Skjæringen blir på det meste nærmere 25 m høy. Plankart for skjæringen er vist i Figur 

26. 

 

 

Figur 26. Snitt og plankart for skjæringen ved Askøyvegen. 

5.7.1 Beskrivelse 

Området preges av granittisk til diorittisk gneis (Figur 2). Berget er moderat oppsprukket, og er 

vurdert å være i bergklasse C (Tabell 7). 

Skjæringshøyden ved denne lokaliteten er ca. 35 meter på det høyeste (Figur 26). Det er ikke 

registrert nevneverdig med løsmasser i området. Det er et tynt løsmassedekke på toppen av 

skjæringen, og noe større mektighet ved bunnen av den sørlige delen av veglinjen hvor terrenget 

flater ut. Det er partier i den eksisterende skjæringen med avgrensede blokk og flak som det tidligere 

er utført sikring på. Disse partiene vil være representative for den planlagte skjæringen. Foto av 

eksisterende skjæringen er vist i Figur 27. 
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Figur 27: Oversiktsfoto for eksisterende skjæring ved Askøyvegen. 

Det er identifisert tre sprekkesett som virker å være gjennomgående i bergmassene. Det ble målt på 

16 sprekker for å danne bilde av hovedtrendene i berget. I tillegg er det enkelte sporadiske sprekker i 

berget. Sprekkene er vist i Figur 28 og omtalt i det følgende: 

- Et sprekkesett er observert å gå langs foliasjonen i berget og tilnærmet parallellt med 

skjæringen. Fallet på sprekkesettet er å ca. 40° mot ØNØ. 

- Det er et sprekkesett som går tilnærmet parallellt med planlagt veglinje med tilnærmet 

vertikalt fall. 

- I tillegg er det et sprekkesett som stryker VSV-ØNØ med tilnærmet vertikalt fall 

Bergmassene er moderat oppsprukket (Tabell 7). 

Fra kartstudier og feltarbeid er det identifisert flere svakhetssoner nær skjæringen i retning nord-

nordvest – sør-sørøst. (Figur 29). To av disse vil krysse skjæringen. 

Tabell 7: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen på i planlagt skjæring ved Askøyvegen. 

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

Askøyvegen 60 12 3 1 1 2,5 6 C II 
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Figur 28: Sprekkemålinger ved Askøyvegen. N=16. 

 

Figur 29: Ortofoto for skjæringen ved Askøyvegen (markert rosa), med svakhetssoner inntegnet med røde, stiplede linjer. 

5.7.1 Tolkning og anbefalinger 

De bratte sprekkesettene som går tilnærmet langs skjæringen faller ca. 75-85° mot den planlagte 

veien og danner ett bratt glideplan. Sprekkesette langs foliasjonen danner overheng og avgrenser 

blokk. Samtidig vil et tredje sprekkesett gå tilnærmet vinkerett på skjæringen og avgrense i siden. 

Dette er ugunstig for stabiliteten og det er derfor vurdert at det er behov for systematisk boltesikring 

i den planlagte skjæringen. I tillegg vil det bli behov for nett for å hindre nedfall av midre blokk  . 

Figur 30 viser en typisk problemstilling for den planlagte skjæringen og de tre dominerende 

sprekkesettene i berget. Blå strek er foliasjonen, rød strek viser sprekkesett som går tilnærmet 

parallellt med skjæringen mens stiplet rød linje viser sprekkesett mot øst. 
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Figur 30: Blokk på glideplan i eksisterende utsprengt skjæring. 

Det må i tillegg påregnes ekstra sikring der hvor svakhetssonene krysser skjæringen, henholdsvis i sør 

og sentralt i skjæringen, merket med stiplet rød linje i Figur 29. 

Det ble ikke observert dreneringssystemer eller drenerende vann i skjæringen, dermed regnes ikke 

isproblematikk å være et problem ved denne lokaliteten. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 3. 
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5.8 SKJÆRING VED STORAVATNET, VEGLINJE 74000, PEL 350-680 
Ved Storavatnet vil det bli en opptil ca. 30 m høy skjæring, som vil gå gjennom to utpregede 

bergrygger. Snitt og plantegning for skjæringen er vist i Figur 31. 

 

 

Figur 31: Snitt og plankart for skjæringen ved Storavatnet.  

5.8.1 Beskrivelse 

Skjæringen vil lengst nordvest (ca. pel 350-450) gå gjennom et parti med løsmasser i dagen. 

Løsmassene ligger i en skråning som er om lag 30-40° bratt, under en vertikal skrent med enkelte 

overheng. Noen av de observerte bergpartiene i skrenten over løsmasseskråningen er relativt store 

og tydelig avgrenset av sprekker. Selve løsmasseskråningen er dekket av tett vegetasjon. Et sted i 

skråningen er det en tydelig, skålformet forsenkning som er 1-2 m lavere enn terrenget for øvrig. Det 

er i denne nedre delen av skråningen ingen tegn til berg i dagen. Løsmassene inneholder en del  

blokk. 

I det nordvestlige sentrale partiet (ca. pel 450-540) går den planlagte skjæringen gjennom en nord-

sørlig bergrygg hvor det finnes en eksistende skjæring i dag.  Berget består av båndet gneis (Figur 2) i 

bergklasse C (Tabell 8). I enkelte av sprekkeflatene er det observert noe sprekkefylling, samt enkelte 

kvartsårer. Skjæringen er sikret med enkelte bolter, og noen steder også steinsprangnett. Det er 

observert utrasinger av masser bak steinsprangnettet (Figur 32), totalt anslagsvis 2-5 m3.  

I den eksisterende skjæringen er det observert flere sprekkesett (Figur 33): 

- Et sprekkesett følger foliasjonen og faller inn i skjæringen, om lag 30-40° mot nord-nordøst.  
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- Det er også to tilnærmet vertikale sprekkesett i skjæringen, ett som går omtrent øst-vest og 

et sprekkesett som går tilnærmet nord-sør.  

I vest er den eksisterende skjæringen avgrenset av en nord-sørlig svakhetssone som går videre og 

danner fronten på skrenten omtalt i avsnittet over.  

 

Figur 32: Utrasing av stein- og jordmasser bak steinsprangnett (markert i rødt). 

I den sørøstlige sentrale delen av skjæringen (ca. pel 540-620) går den gjennom et parti med 

løsmasser i dagen i relativt flatt terreng. Skråningene går slakt oppover, på det bratteste opp mot ca. 

30°, men med enkelte brattere bergskrenter. Det er enkelte tegn i terrenget til at det sporadisk 

drenerer vann i dagen. 

Lengst sørvest (ca. pel 620-680) går skjæringen gjennom et parti med berg. Her er det også en 

eksisterende skjæring som er 8-10 m høy. Denne eksisterende skjæringen er sikret med nett og 

sporadiske bolter. I skjæringen er det observert fire sprekkesett (Figur 33): 

- Et av går langs foliasjonen i berget, og faller inn i skjæringen, om lag 40° mot nord-nordøst.  

- Et annet sprekkesett faller langs, delvis ut av skjæringen om lag 40° mot sørvest.  

- Et ca. 75° bratt sprekkeplan danner skjæringsfronten, med orientering sørøst-nordvest.  

- Det fjerde sprekkeplanet er vertikalt, og går normalt inn på den eksisterende skjæringen i 

retning nordøst-sørvest.  

Berget er i bergklasse C og D (Tabell 8), men det er også observert en svakhetssone hvor berget er 

vesentlig oppknust og anslagsvis i bergklasse E. 

Ut over de nevnte svakhetssonene er det, basert på kartstudier antatt å være svakhetssoner enkelte 

steder der det er løsmasser i dagen. Antatte svakhetssoner er vist i Figur 34. 

Tabell 8: Bergmasseparametere og sikringsklasser for bergmassen i planlagt skjæring ved Storavatnet. 

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

Storavatnet 

nordvestlig 

sentral skjæring 

80 12 2 0,75 1 2,5 7,1 C II 
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Storavatnet 

sørøstlig 

skjæring 

75 15 2 1 1 2,5 4,0 C/D II/III 

 

 

Figur 33: Sprekkeorienteringer ved den planlagte skjæringen ved Storavatnet. N=58. 

 

Figur 34: Ortofoto for skjæringen ved Storavatnet (markert rosa sentralt i figuren), med svakhetssoner inntegnet med 
røde, stiplede linjer. 

5.8.2 Tolkning og anbefalinger 

Lengst nordvest (ca. pel 350-450) er det fare for steinsprang fra over skjæringen, og det må påregnes 

bolting, stedvis med lange bolter i forbindelse med avgrensede partier. Der kan det også være 

vesentlige mektigheter med løsmasser her. Det antas at den skålformede forsenkningen skyldes 

utgraving av masser, men det kan imidlertid ikke helt utelukkes at det kan skyldes et mindre 

jordskred som har glidd ut. Da massene er bratte kan det være fare for slike jordskred, og det må 

påregnes sikring av løsmassene i og over skjæringen.  

I det nordvestlige sentralen delen av skjæringen (ca. pel 350-540) vil skjæringen bli opptil ca. 30 m 

høy. Selve orienteringen på sprekkene er ikke spesielt ugunstig med tanke på utfall av steinblokker. 



 

Høye skjæringer (Rv555) 
Geologisk rapport for reguleringsplan Sotrasambandet 97295015-R06-A01 

38 

Basert på oppsprekkingsgrad i eksisterende skjæring, samt den generelle bergmassekvaliteten 

forventes det behov for betdelig systematisk sikring i form av bolting og bruk av nett i store deler av 

skjæringen. Det kan også her bli sporadisk behov for rensk og bolting av sideterreng over selve 

skjæringen. 

I det lavereliggende partiet fra ca. pel 540-620 er det løsmasser i dagen, med ukjent dybde til fjell. 

Terrengoverflaten er jevn her, og fra kart sees antydninger til svakhetssoner lenger nord som antas å 

fortsette sør til den planlagte skjæringen. Det kan derfor være stedvis dypt til berg. Det må påregnes 

sikring av løsmasser i og over skjæringen. I tillegg virker det å tidvis drenere vann her, og dette må 

planlegges ivaretatt. Der hvor det eventuelt er berg i de lavere delene av skjæringen forventes dette 

å være av dårlig kvalitet, med behov for systematisk bolting og bruk av steinsprangnett. 

I den sørøstlige delen av skjæringen (ca. pel 620-680) er berget av dårlig kvalitet, og det må påregnes 

systematisk bolting og bruk av steinsprangnett i hele skjæringen. Også her kan det sporadisk bli 

behov for rensk og bolting av masser over skjæringen. 

Vi har vurdert denne skjæringen til å være i geoteknisk kategori 3. 
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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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