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Sammendrag 

På oppdrag fra Statens vegvesen region vest, har Sweco Norge utarbeidet tre geotekniske 
rapporter på prosjektet Rv 555, Sotrasambandet i strekning fra Kolltveit i Fjell kommune til 
Storevatnet i Bergen kommune. Rapportene oppsummerer resultat fra grunnundersøkelser 
langs strekningen, som er delt i tre, og gir anbefalinger og vurderinger for fundamentering 
av vegen, bruer og konstruksjoner. Dette arbeidet er gjort i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplan for Sotrasambandet. 
 
Denne delrapporten inneholder utførte grunnundersøkelser og vurdering og anbefalinger 
for vegfylling og diverse konstruksjoner i delstrekning: Straumsundet – Mudstadvatnet i 
Fjell kommune. Resultater og tolkninger av grunnforhold er fordelt på ulike lokaliteter. 
 
Grunnboringene er utført på grunnlag av borplaner utarbeidet av Sweco v/ Krishna Aryal 
og feltarbeider er fullt opp fortløpende av Øystein Lohne og Krishna Aryal. Grunnboringene 
er utført av Statens vegvesens og Multiconsults geoteknisk borrigg og bormannskap. 
Feltarbeider er gjennomført i perioden fra desember 3013 til mai 2014 for hele prosjektet.   
 
Boringene på denne delstrekningen inneholder totalt 113 stk. totalsonderinger med 
fjellkontrollboringer og 6 stk. enkelsonderinger fordelt på åtte ulike lokaliteter, samt opptak 
av representative prøver fra 5 stk. borpunkt for laboratorieanalyser. På grunnlag av disse 
felt- og laboratorieundersøkelsene er grunnforholdene beskrevet i rapporten og løsninger 
for diverse fundamentering er foreslått.  
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FORORD 
 
På oppdrag fra Statens vegvesen region vest, har Sweco Norge utarbeidet tre geotekniske 
rapporter for grunnundersøkelser med vurderinger i prosjektet Rv 555 Sotrasambandet på strekning 
fra Kolltveit i Fjell kommune til Storevatnet i Bergen kommune. 
 
Dette arbeidet er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen. 
 
Vegplan for den nye Rv 555 er utarbeidet av Rambøll AS. Sweco Norge AS er ansvarlig for 
grunnundersøkelser og rapporter for både geoteknikk og geologisk. Følgende geotekniske 
rapporter er utarbeidet av Sweco Norge AS i dette prosjektet: 
 

- Del 1: Rv 555 Sotrasambandet, Geoteknisk rapport, sveis-/doknr. 2013011120-081. 
Grunnundersøkelser dekker delstrekning: Ny rundkjøring på Kolltveit - Straumsundet i Fjell 
kommune. 
 

- Del 2: Rv 555 Sotrasambandet, Geoteknisk rapport, sveis-/doknr. 2013011120-113. 
Grunnundersøkelser dekker delstrekning: Straumsundet - Ny Sotrabrua i Fjell kommune. 
 

- Del 3: Rv 555 Sotrasambandet, Geoteknisk rapport, sveis-/doknr. 2013011120-114 
Grunnundersøkelser dekker delstrekning: Ny Sotrabru på Drotningsvik - Storavatnet, vest 
for Loddefjord, i Bergen kommune. 
 

 
Rapportene inneholder en oversikt over utførte grunnundersøkelser, samt resultat og tolkning av 
grunnundersøkelsene utført på ulike lokaliteter. I tillegg inneholder rapportene vurderinger av 
grunnforhold og anbefalinger for fundamentering og eventuelle grunnforsterkningstiltak.   
 
Denne del 2 rapporten inneholder grunnundersøkelser, vurdering av grunnforhold og anbefalinger 
for fundamentering av bruer, konstruksjoner, fyllinger og grunnforstrekningstiltak på delstrekningen 
mellom Straumsundet og ny Sotrabru i Fjell kommune.   
 
 
 
Bergen, 01.04.2015 
 
Dr.ing. Krishna Aryal 
Fagansvarlig geoteknikk 





 

  

 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-

a01.doc 
 

Innhold 

1 INNLEDNING ......................................................................................... 1 

2 FELT – OG LABORATORIEUNDERSØKELSER.............................. 2 

2.1 Undersøkelser utført i reguleringsplan.............................................................. 2 

2.1.1 Grunnboring ................................................................................................ 2 

2.1.2 Geofysiske undersøkelser ........................................................................... 3 

2.2 Undersøkelser utført i kommunedelplan ........................................................... 3 

3 TEGNINGSGRUNNLAG .................................................................... 4 

3.1 Bunnkotekartlegging ........................................................................................ 4 

3.2 Veg- og terrengmodell ...................................................................................... 4 

4 Grunn – og fundamenteringsforhold .............................................. 5 

4.1 Geoteknisk kategori ......................................................................................... 5 

5 GRUNNFORHOLD LANGS NY Rv 555 (CL10 000) ......................... 6 

5.1 Påhogg ved Straumsundet: Profil 2950-3100 ................................................... 6 

5.1.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................... 6 

5.1.2 Vurderinger og anbefalinger ........................................................................ 7 

5.2 Tunneler under Sartor Storsenter: Profil 3100-3500 ......................................... 8 

5.2.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................... 8 

5.2.2 Vurderinger og anbefalinger ........................................................................ 9 

5.3 Påhogg ved Stovevatnet: Profil 3600-3750 ...................................................... 9 

5.3.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................... 9 

5.3.2 Vurderinger og anbefalinger ...................................................................... 11 

5.4 Gammel fylling: Profil 3900-4050 ................................................................... 12 

5.4.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................. 12 

5.4.2 Vurderinger og anbefalinger ...................................................................... 14 

5.5 Øst for BKK trafostasjon: Profil 4150-4250 ..................................................... 14 

5.5.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................. 14 

5.5.2 Vurderinger og anbefalinger ...................................................................... 15 

5.6 Arefjordpollen ved brukryssing: Profil 4500-4670 ........................................... 15 

5.6.1 Undersøkelser og grunnforhold ................................................................. 15 

5.6.2 Vurderinger og anbefalinger: Brufundamentering ...................................... 16 

5.7 Påhogg Arefjordpollen og Knarreviktunnelen: Profil 4860-4930...................... 18 

5.7.1 Vurderinger og anbefalinger ...................................................................... 19 

5.8 Fylling i Liljevatnet og Mustadvatnet: Profil 5230 - 5500 ................................. 19 

5.8.1 Grunnforhold ved påhogg Liljevatnet ......................................................... 19 

5.8.2 Vurderinger og anbefalinger: Påhogg Liljevatnet ....................................... 21 

5.8.3 Grunnforhold i Liljevatnet: CL27 110.......................................................... 21 

5.8.4 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Liljevatnet .................................. 22 

5.8.5 Grunnforhold i Mustadvatnet...................................................................... 22 



 

  

 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-

a01.doc 
 

5.8.6 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Mustadvatnet ............................. 23 

6 GRUNNFORHOLD LANGS SIDEVEGER ....................................... 24 

6.1 Lokalveg: Stovevatnet - Arefjordpollen (CL85 000) ........................................ 24 

6.1.1 Grunnforhold i Stovevatnet: Profil 0–450 ................................................... 24 

6.1.2 Vurderinger og anbefalinger: Profil 0-140 .................................................. 24 

6.1.3 Skjæring ved verkstedbygget og fylling i Stekervika: Profil 450-800........... 24 

6.1.4 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 .............................................. 25 

6.1.5 Grunnforhold i Arefjordpollen: Profil 930-1250 ........................................... 25 

6.2 Lokalveg ved Stekervika (CL25 100) .............................................................. 25 

6.2.1 Grunnforhold i Stekervika: Profil 75–200 ................................................... 26 

6.2.2 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Stekervika .................................. 26 

6.3 Lokalveg (CL75 550) ved Stekervika .............................................................. 27 

6.3.1 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 .............................................. 27 

6.4 Lokalveg (CL67 200) i Mustadvatnet .............................................................. 27 

6.4.1 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 .............................................. 28 

Referanser ................................................................................................... 29 

 
 
 
Tabelliste 
 

Tabell 1: Utførte grunnboringer for reguleringsplan (Påhogg forbi Straumsundet – ny Sotrabru) 

Tabell 3: Oppsummering av grunnundersøkelser ved påhogg (CL10 000) profil 2950-3100 

Tabell 4: Oppsummering av grunnundersøkelser på Sartor Storsenter (CL 10 000) profil 3100-3500 

Tabell 5: Oppsummering av grunnundersøkelser på påhogg ved Stovevatnet CL10 000) profil 3630-
3720 

Tabell 6: Oppsummering av grunnundersøkelser i Arefjordpollen (CL10 000) profil 4500-4670 

Tabell 7: Plassering av bruakser (forslag fra Rambøll) og fundamentering (forslag fra Sweco) 

Tabell 8: Oppsummering av grunnundersøkelser på påhogg ved Liljevatnet (CL 10 000) profil 5250-
5350 

Tabell 9: Oppsummering av grunnundersøkelser i Liljevatnet (CL10 000) profil 5400-5550 

 
Figurliste 
 

Figur 1. Oversiktskart for ny Rv 555, delstrekning fra Straumsundet – ny Sotrabru i Fjell kommune 
(kilde: Rambøll AS) 

Figur 2.  Grunnundersøkelser ved påhogg ved Straumsundet 

Figur 3. Seismiske undersøkelser og grunnboringer på Sartor Storsenter, utført for å avdekke 
bergoverflate 

Figur 4. Grunnundersøkelser ved Straume bussgarasje og Stovevatnet utført for avdekning av 
bergoverflate ved påhogg og kartlegging av løsmasser på land og i vannet. 

Figur 5. Grunnundersøkelser på en gammel fylling sør-øst for Stovevatnet 



 

  

 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-

a01.doc 
 

Figur 6. Grunnundersøkelser på myrområdet, sørøst for BKK trafostasjon 

Figur 7.  Grunnundersøkelser på Arefjordpollen og brukryssing 

Figur 8. Plassering av brulandkar og brusøyler i Arefjordpollen (kilde: Rambøll AS). De høyeste 
profiltallene i figuren er gjeldende for de geotekniske vurderingene og anbefalingene. 

Figur 9.  Grunnundersøkelser i Liljevatnet, på land ved påhogg og i Mustadvatnet 

 
 
Vedleggsliste  
 

- Bilag 1: Geoteknisk tegningsforklaring 
 

- Bilag 2: Borpunktliste  
 

- Bilag 3: Geotekniske tegninger 
 
 
Tegningsliste 
 
Tegninger: 2013011120-113 

• Tegn. B01 – Oversikt for veglinjer i dagsone og tunneler  
• Tegn. B02 – Oversikt for veglinjer i dagsone og tunneler 
• Tegn. K002 – Oversikt for bruer og K-tegninger 

 
• Tegn. V001 – Borplan: Påhogg ved Stramsundet – Sartor Storsenter 
• Tegn. V002 – Borplan: Straumbussgarasjen – Stekervika/ BKK trafostasjon 
• Tegn. V003 – Borplan: Arefjordpollen 
• Tegn. V004 – Borplan: Påhogg ved Liljevatnet – Mustadvatnet  
 
CL10 000 
• Tegn. V005 – Tverrprofil 2900, 2920, 2940 
• Tegn. V006 – Tverrprofil 2960, 2980, 2990 
• Tegn. V007 – Tverrprofil 3000, 3010, 3020 
• Tegn. V008 – Tverrprofil 3040, 3060 
• Tegn. V009 – Tverrprofil 3180, 3210 
• Tegn. V010 – Tverrprofil 3250, 3280 
• Tegn. V011 – Tverrprofil 3300, 3380 
• Tegn. V012 – Tverrprofil 3410, 3420 
• Tegn. V013 – Tverrprofil 3430, 3440 
• Tegn. V014 – Tverrprofil 3470, 3480 
• Tegn. V015 – Tverrprofil 3630, 3650 
• Tegn. V016 – Tverrprofil 3670, 3480 
• Tegn. V017 – Tverrprofil 3690, 3710, 3720 
• Tegn. V018 – Tverrprofil 3740, 3760 
• Tegn. V019 – Tverrprofil 3780, 3800 
• Tegn. V020 – Tverrprofil 3810, 3910 
• Tegn. V021 – Tverrprofil 3930, 3950 
• Tegn. V022 – Tverrprofil 3980, 4000 
• Tegn. V023 – Tverrprofil 4020 
• Tegn. V024 – Tverrprofil 4180, 4200 
• Tegn. V025 – Tverrprofil 4210, 4220 



 

  

 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-

a01.doc 
 

• Tegn. V026 – Tverrprofil 4230, 4240 
• Tegn. V027 – Tverrprofil 4520, 4540 
• Tegn. V028 – Tverrprofil 4570, 4600 
• Tegn. V029 – Tverrprofil 4640, 4665 
• Tegn. V030 – Tverrprofil 4670, 4680, 5250 
• Tegn. V031 – Tverrprofil 5260, 5270 
• Tegn. V032 – Tverrprofil 5280, 5290 
• Tegn. V033 – Tverrprofil 5300, 5310 
• Tegn. V034 – Tverrprofil 5320, 5330, 5440 
• Tegn. V035 – Tverrprofil 5470, 5500 

 
• Tegn. V036 – Lengdeprofil påhogg ved Straumsundet og Stovevatnet 
• Tegn. V037 – Lengdeprofil påhogg ved Liljevatnet 

 
 

CL85 000 
• Tegn. V038 – Tverrprofil 770, 780, 790 
 
CL75 550 
• Tegn. V039 – Tverrprofil 200 
• Tegn. V040 – Tverrprofil 220, 240 

 
CL25 100 
• Tegn. V041 – Tverrprofil 120, 140 
• Tegn. V042 – Tverrprofil 150, 180 
• Tegn. V043 – Tverrprofil 190, 200 

 
CL76 200 
• Tegn. V044 – Tverrprofil 180, 220, 260, 290 

 
 
CL27 110 
• Tegn. V045 – Tverrprofil 30, 40 
• Tegn. V046 – Tverrprofil 50, 60 
• Tegn. V047 – Tverrprofil 80, 100 

 



 

  

 
 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-
a01.doc  
   

 Side 1 av 29 

 

1 INNLEDNING  

Sweco har utarbeidet tre geotekniske delrapporter på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest 
i forbindelse med reguleringsplan for ny Rv 555 Sotrasambandet, parsell: Kolltveit-Storavatnet.  

 
Denne rapporten dekker grunnundersøkelser som er utført på delstrekning mellom Straumsundet 
og ny Sotrabru i Fjell kommune. Rapporten inneholder en oversikt over utførte 
grunnundersøkelser, samt resultat og tolkning av grunnforhold fordelt på ulike lokaliteter. 
Geotekniske problemstillinger, samt forslag til tiltak, er også samlet i denne rapporten hvor det er 
foretatt vurderinger og anbefalinger knyttet til fundamentering av veg, bruer, påhogger og andre 
konstruksjoner for hele delstrekningen.  

 

Plassering av ulike lokaliteter langs veger og tunneler på denne delstrekning er vist i Figur 1. 
 

 

 

Figur 1. Oversiktskart for ny Rv 555, delstrekning fra Straumsundet – ny Sotrabru i Fjell kommune (kilde: 

Rambøll AS) 

Straumsundet 

Arefjordpollen 

Stovevatnet 

Ny Sotrabru 

Sartor Storsenter 

Stekervika 

Bussgarasjen 

Mustadvatnet 

Liljevatnet 
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Grunnundersøkelser som er beskrevet i denne rapporten, er utført på følgende lokaliteter: 

• Ved påhogg forbi Straumsundet og Sartor Storsenter,  
• Påhogg ved Straume bussgarasjen og Stovevatnet,  
• Vegfylling på det gamle utfylte myrområdet, sør for eks. Rv 555, 
• Vegfylling i Stekervika i Arefjorden, 
• Vegfylling på myrområde, sør for BKK trafostasjon/nord for eks. Rv 555, 
• Brufundamentering i Arefjordpollen, 
• Påhogg ved Liljevatnet og i Liljevatnet og 
• Vegfylling i Mustavatnet. 

 

2 FELT – OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 

2.1 Undersøkelser utført i reguleringsplan 

2.1.1 Grunnboring 

I forbindelse med reguleringsplan for Sotrasambandet, er det utført grunnundersøkelser i løpet av 
månedene desember 2013 til mai 2014. Det er benyttet fire grunnboringsrigger for utførelse av 
grunnundersøkelsene: 2 stk. fra Svv og 2 stk. fra Multiconsult. Svv benyttet borerigg av typen 
hydraulisk grunnboringsrigg (Geotech 605), mens Multiconsult benyttet typen GM 100 GTT. 
Riggene er utstyrt med en elektronisk registreringsenhet, for automatisk logging og opptegning 
av sonderingsdata. Hvem som har utført undersøkelsene på de ulike lokalitetene er listet 
nedenfor: 

• Undersøkelser ved påhogg Straumsundet er utført av Multiconsult i april 2014.  
• Undersøkelser ved Sartor Storsenter er utført av Svv i januar 2014 og supplert av 

Multiconsult i april 2014. 
• Undersøkelser i Straume bussgarasje er utført av Svv i desember 2013.  
• Undersøkelser i Stovevatnet er utført av Svv fra grunnboringsrigg på flåte i mars 2014.  
• Undersøkelser ved gammel fylling øst for Stovevatnet er utført av Svv i desember 2013.  
• Undersøkelser øst for BKK trafostasjon og Arefjordpollen er utført av Svv fra pioner og fra 

grunnboringsrigg på flåte i februar 2014.  
• Undersøkelser i Liljevatnet og Mustadvatnet er utført av Svv fra grunnboringsrigg på flåte i 

februar 2014. 
• Undersøkelser på land ved Liljevatnet er utført av Svv i februar 2014. 
• Laboratorieundersøkelser av jordprøver er utført i Svv sitt laboratorium i Bergen. 

 
Grunnboringene er utført på grunnlag av borplaner utarbeidet av Sweco Bergen, som er 
geoteknisk rådgiver på prosjektet. Borplanene er underveis revidert etter flere befaringer pga. 
justering av veglinjer under planprosessen.  

Formålet med grunnundersøkelsene er å avklare grunnforholdene i sammenheng med 
bergoverdekning ved påhoggene, over tunneler, ved vegfyllinger både på land og i vann og 
fundamentering av bruer og konstruksjoner. Ved feltundersøkelsene har Sweco hatt fortløpende 
oppfølging og supplering av boringer. 
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Som Tabell 1 viser, er det på denne strekningen utført til sammen 113 stk. totalsonderinger, 6 
stk. enkelsoneringer (pionerboringer) med håndholdt utstyr samt tatt opp 8 stk. representative 
prøveserier fra 5 stk. ulike borpunkt. Laboratorieundersøkelser er utført av Statens vegvesen sitt 
laboratorium i Bergen. 

Tabell 1: Utførte grunnboringer for reguleringsplan (Påhogg forbi Straumsundet – ny Sotrabru) 

Lokalitet Serie Sonderinger Prøvetaking 
Påhogg forbi Straumsundet  
Sartor Storsenter 

450- 
456- 

6 TS 
24 TS 

0 
0 

Straume bussgarasjen og Stovevatnet 500- 30 TS 1 x 1 
Det gamle utfylte myrområdet 550- 12 TS 1 x 3 +1 x 1 
Sør for BKK trafostasjon, myrområde 600- 06 ES 0 
Arefjordpollen 
Påhogg ved Liljevatnet 
Mustadvatnet 

650- 
715- 
730- 

12 TS 
17 TS 
12 TS 

0 
0 
1x 2 +1 x 1 

Sum  113 TS + 6 ES 8 stk. i 5 pkt. 
 

Innmåling av borpunkter og terrenghøyder ble utført med GPS av typen Leica RX 125 XC, som 
har høy nøyaktighet. Dette ble utført av Torben Nesse fra Multiconsult og Christian Fink fra Svv. 
Koordinatsystem NTM er brukt med målenøyaktighet ± 10 cm. Geotekniske tegninger er 
utarbeidet av Svv, men er administrert og kvalitetssikret av Sweco. Borpunktliste med koordinater 
og avsett fra de ulike linjene finnes i bilag 2.  

2.1.2 Geofysiske undersøkelser 

I sammenheng med bunn- og bergkotekartlegging i sjø/vann er det utført akustisk profilering, 
multistråle-ekkolodd og refraksjsonsseismikk ved Stekervika og Mustadvatnet. Disse geofysiske 
undersøkelsene er utført i april 2014 av Rambøll Danmark AS (ref. /5/). Det er benyttet NTM 
sone 5 koordinatsystem med nøyaktighet innmåling på ± 10 cm.  

I sammenheng med geologiske undersøkelser på Sotrasambandet er det utført 
refraksjonsseismikk på Straume bussterminal (Sartor Storsenter) og Burdalen mellom 
Arefjordpollen og Liljevatnet. Formålet med disse undersøkelsene er å avklare 
bergoverdekning/løsmassemektighet for tunnelpåhoggene og kritiske deler av tunneltraséene, se 
rapport fra GeoPhysix AS (ref. /6/).  Kjerneboringer er gjennomført for Sotrabrufundament på 
Sotrasiden. Resultater fra disse undersøkelsene er beskrevet i geologiske rapporter for prosjektet 
(ref. /1/-/3/). 

2.2 Undersøkelser utført i kommunedelplan 

I sammenheng med kommunedelplan ble det utført geofysiske undersøkelser av COWI AS i 
2007 (ref /11/). Det ble gjennomført georadarprofileringer i 5 ulike ferskvann: Stovevatnet, 
Storavatnet (Litlesotra) og Magnusvatnet i Fjell kommune og Stiavatnet og Stølavatnet i Bergen 
kommune. Formålet med georadarundersøkelsene er å kartlegge dybden til sediment- og 
fjelloverflate der dette er mulig. Ikke alle innsjøene ligger innenfor den regulerte vegtraséen, det 
er kun resultater fra Stovevatnet og Stiavatnet som er relevante for reguleringsplanen.  

I forbindelse med reguleringsplan for ny Fv 209, Parsell: Arefjorden-Storskaret i Fjell kommune, 
er det utført grunnundersøkelser ved Stekervika og sør for BKK trafostasjon i 2011 (ref. /8/). På 
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Stekervika er det utført supplerende grunnundersøkelser i sjøen av Statens vegvesen i 2013. 
Disse undersøkelsene er også samlet i denne rapporten.  

3 TEGNINGSGRUNNLAG 

3.1 Bunnkotekartlegging 

Følgende datagrunnlag er benyttet for bunnkotekartlegging i aktuelle vann: 
• Datagrunnlag fra akustikk og multistråle-ekkolodd utført av Rambøll DK for prosjektet i 2014, 

er benyttet for bunnkotekartlegging i Storavatnet (Fjell), Bildøystraumen, Stekervika, 
Mustadvatnet og Storavatnet (Bergen) (ref. /5/). 

 
• Datagrunnlag fra multistråle-ekkolodd utført av Marin-arkeologer (Euref89 UTM32N) i 

sammenheng med havbunnkartlegging er konvertert og benyttet i Arefjordspollen (mottatt fra 
NearShore Survey AS (ref. /7/). 

 
• Datagrunnlag fra loddinger utført av COWI (Euref 89 UTM32N) i forbindelse med 

kommunedelplan i des. 2007 er benyttet i Stovevatnet og Stiavatnet (ref. /11/). 
 

 

3.2 Veg- og terrengmodell 

Veg- og terrengmodell er benyttet som grunnlag for geotekniske tegninger. Innmålinger av 
boringene er utført med GPS med ± 10 cm nøyaktighet og er konvertert til NTM koordinatsystem 
for hele prosjektet. 

 
Der det finnes terrengdata fra andre kilder, f.eks. akustikk eller multistråle-ekkolodd eller 
dybdemålinger i sjø/ferskvann, er dette benyttet i terrengmodellen. 
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4 Grunn – og fundamenteringsforhold  

4.1 Geoteknisk kategori 

Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) er bestemt etter kriterium fra både «Eurokode - 
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner» NS-EN 1990-1:2002+NA:2008 og «Eurokode 7 - 
Geoteknisk prosjektering» NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Del 1: Allmenne regler og Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. Etter disse reglene er de viktigste 
konstruksjonene på prosjektet er satt til geoteknisk kategori 3. Dette innebærer utfyllingsarbeider 
i sjø/innsjø og bru- og portalkonstruksjoner. Unntaket er fylling på land og områder med sikre 
grunnforhold der vegen skal etableres med mindre tiltak. Områder med disse forholdene er 
klassifisert i geoteknisk kategori 2. Vurderingen er basert på skadekonsekvens og 
vanskelighetsgrad på ulike deler av prosjektet. 

Etter Eurokode 7 defineres konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter, uten unormale 
risikoer eller vanskelige grunn- eller belastningsforhold, som geoteknisk kategori 2.   

Krav til prosjektering- og utførelseskontroll henger sammen med geoteknisk kategori, for eks. 
kategori 3 gir krav til utvidet kontroll. Krav til prosjektering er gitt i Eurokode 7 og håndbok V220. 

Ut ifra konsekvensklasse og bruddmekanismen er nødvendige materialkoeffisienter, γM satt til 1.4 
for både totalspenningsanalyse (su) og for effektivspenningsanalyse (a-φ) for fyllingsarbeid i vann 
og fundamentering på løsmasser. 

Geoteknisk kategori danner grunnlag for krav til prosjekteringskontroll (NA.A1.3 (903.1) Omfang 
av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk kategori og 
følgende Tabell 2 

Tabell 2: Geoteknisk kategori og kontrollklasse ved prosjektering og utførelse 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Prosjektering B (begrenset)  N (normal)  U (utvidet) 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, 
kvalitativ bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er aktuelt: 
- av grunn og grunnvann, 
- arbeidsrekkefølgen, 
- materialenes kvalitet, 
- tegninger, 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger, 
- observasj. av miljøforh. 
- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 
Befaring, registrering av 
jord og berg som 
avdekkes ved graving 

Kontroll av egenskap til jord og 
berg i fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord og berg 
som kan være viktige for 
konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning 
Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på 

utvalgte punkter 
Måling av bevegelser og analyser av 
konstruksjon 
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5 GRUNNFORHOLD LANGS NY Rv 555 (CL10 000)  

5.1 Påhogg ved Straumsundet: Profil 2950-3100 

Borplan  tegn. V001 
Tverrprofil  tegn. V005-V008 
Lengdeprofil tegn. V036 

 

5.1.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Forbi brukryssing over Straumsundet er ny Rv 555 planlagt i tunnel. Vegen er planlagt sør for 
eks. Rv 555. Ved antatt påhogg for nordlig løp er det utført 6 stk. totalsonderinger (boringnr. 450-
455, 484) langs tunneltrasén. Plasseringen av disse boringene er vist i Figur 2. Formålet med 
grunnboringene er å avklare løsmassemektighet og å finne tilstrekkelig bergoverdekning ved 
påhogget. Boreprofilene er vist i tegningene V005-V008 og V036. 

 

 
 

 
 
Boringene antyder berg i dybde mellom 0,8-2,8 m under terreng. Løsmasser består av et tynt lag 
av matjord over faste masser bestående av antatt sand, grus og stein. Unntaket er i boring 455 
der det er undersøkt et topplag av antatt torv med lagtykkelse på 2,3 m. I boring 454 er det 
undersøkt et svakt lag med mektighet på ca. 0,5 m over berg. Dette laget er antatt torv. 
 
Ved boring i bergmasser er det hovedsakelig benyttet økt rotasjon, samt mye slag og spyling. Ut 
ifra boreresultatene er det tolket som god kvalitetsbergart. De registrerte grunnboringsdata på 
profilavsnitt er oppsummert i Tabell 3 under: 

Figur 2.  Grunnundersøkelser ved påhogg ved Straumsundet 
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Tabell 3: Oppsummering av grunnundersøkelser ved påhogg (CL10 000) profil 2950-3100 

Profil  boringnr.  terrengkote  bergkote   løsmassemektighet  tunnelløp 

3000 450 +24,2 +21,4 2,8  nordlig 
3020 451  28,4  27,6 0,8  nordlig 
3040 453  32,3  30,9 1,4  nordlig 
 484   31,6  29,9 1,7  nordlig 
3060 454  34,2  33,0 1,2  nordlig
 455  33,8  31,0 2,8  nordlig 

 
For sørlig løp er terreng for bratt for tilkomst av borerigg. Det er derfor ikke utført grunnboring for 
tunneltraséen langs sørlig løp. Ved antatt påhogg er det observert berg i dagen.  

 

5.1.2 Vurderinger og anbefalinger 

Nordlig vegbane er planlagt rett ved eks. Rv 555 i området fra østlig landkar til Straumsundbru, i 
ca. profil 2810, til portalmunning i ca. profil 2990. Ny Rv 555 er planlagt om lag 10-12 m lavere 
enn eks. Rv 555. Mektighet på eks. vegfylling er ukjent. Det antas at eks. vegfylling er etablert 
med steinmasser med mektighet ca. 2-3 m over antatt berg. For å beholde ytre del av eks. 
vegfylling foreslås bratt graveskråning. Tegningene V005 og V006 viser tverprofiler mellom pr. 
2900-2990. I profilene er det foreslått bratt graveskråning med helning 3:1 med stabiliserende    
tiltak som jordnagling, fjellbolt og sprøytebetong. Dette er et foreløpig forslag, som vurderes i 
detaljprosjekteringsfasen. 

 
Tunnelpåhogg ved Straumsundet er foreslått i profilene listet nedenfor. Forslaget er basert på 
kartlagt bergoverdekning og observasjoner ved feltarbeid.   

 
• Påhogg for nordlig løp vurderes å kunne etableres i profil 3010 med antatt portallenge på ca. 

20 m mellom profil 2990-3010. Vurdert påhuggsplassering antas å få ca. 5 m 
bergoverdekning. 

• Påhogg for sørlig løp vurderes å kunne etableres i profil 2990 med antatt portallenge på ca. 
20 m mellom profil 2970-2990. Påhogget antas å bli liggende i bratt fjellskjæring.  

• Bestemmelse av nøyaktig plassering av påhoggene bestemmes etter at bergoverflate 
avdekkes på anlegg. 

 
Forslag til plassering av påhoggene er vist i plantegning V001 og lengdeprofil V036. Ved 
utgraving ved påhogg for nordlig løp vurderes det å kunne grave med stabil graveskråning, 1:1,5. 
Med brattere graveskråning enn 1:1,5 må det påregnes stabiliserende tiltak som f. eks. 
jordnagling og sprøytebetong. Påhogg for sørlig løp sikres med fjellbolt og sprøytebetong.  For 
øvrige detalj henvises det til geologisk rapport (ref. /2/). 



 

  

 
 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-
a01.doc  
   

 Side 8 av 29 

 

 

5.2 Tunneler under Sartor Storsenter: Profil 3100-3500 

Borplan  tegn. V001 
Tverrprofil  tegn. V009-V014 

 

5.2.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Ved Sartor Storsenter er vegtraséen planlagt i tunneler. Formålet med grunnundersøkelsene her 
er altså å avklare bergoverdekning over tunnelene samt å kartlegge grunnforholdene der 
bygningene er fundamentert. Ved Storsenteret er det utført 24 stk. totalsonderinger (boring 456-
491). Plassering av disse boringene som er spredd noe utenfor bygningene, er vist i Figur 3. Det 
er ikke utført laboratorieundersøkelser av jordprøver. Årsaken til dette er at tunnelene blir lagt på 
større dyp i berg. Boreprofilene er vist i tegningene V009-V014. 
 

 
 
 
 

Langs tunneltraséen ved senteret er grunnboringene lokalisert vest og øst for bebyggelse. 
Grunnboringer er ikke utført på bussterminal som ligger midt i Sartor Storsenteret. Årsaken til 
dette er begrenset takhøyde for borerigg. Her er det utført seismiske undersøkelser som 
supplement.  
 
Seismisk profil P38 er tatt på parkeringsplass ca. retning mellom boringene 466 og 482, mens 
profil P39 ligger langs kjøreveg inn i senteret, ca. retning mellom boringene 467 og 486 (se Figur 
3), omtrentlig plassert langs tunneltrasén. Løsmassemektighet, dvs. bergoverflate, er tolket ut ifra 
seismiske undersøkelser og viser berg i det laveste på kote +32 (ref. /6/). Resultater fra 
grunnundersøkelser er oppsummert i Tabell 4.  

Figur 3. Seismiske undersøkelser og grunnboringer på Sartor Storsenter, utført for å avdekke 

bergoverflate 

P38 

P39 
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Tabell 4: Oppsummering av grunnundersøkelser på Sartor Storsenter (CL 10 000) profil 3100-3500 

 Profil  Boringnr. Terrengkote  Bergkote   Løsmassemektighet (m) Tunnelløp 

3180 457 +38,8 +35,7 3,1  nordlig 
3210 459  38,5  35,8 2,7  nordlig 
 460  38,7  36,7 2,1  senter 
 461  38,6  37,1 1,6  sørlig 
3250 462  38,3  36,9 1,4  nordlig 

463  38,7  36,5 2,2  senter 
 464  38,9  34,6 4,3  sørlig 
3280 466  37,2  35,4 1,9  nordlig 

467  37,5  35,5 2,1  sørlig 

3420 481 +39,2 +35,5 3,7  nordlig 
 485  43,3  32,7 10,6  mot sørligløp 
3430 483  42,4  33,0 9,5  sørlig 
3440 482  41,1  33,4 7,7  nordlig 

 
Totalsonderinegene viser varierende løsmassemektighet fra 1,6 m til 10,6 m ved Sartor 
Storsenter. Grunnboringene er utført med bruk av spyletrykk og økt rotasjon fra terrengnivå. I 
tillegg er det benyttet slag for nesten alle boringer. Dette betyr at grunnen består av faste masser 
over berg. Der grunnen er undersøkt, varierer bergoverflate fra kote +32,7 til +37,7. Det er dypest 
til antatt bergoverflate i profil 3420 i nordlig løp. 

 

5.2.2 Vurderinger og anbefalinger 

Ved Sartor Storsenter, ved bebyggelse mellom profil 3150-3500, er bergoverdekningen vurdert 
som tilstrekkelig for tunnelene. Vurderingen er basert på kartlagt bergoverflate, som er registrert 
flere meter over det planlagte tunneltaket. Høyeste nivå for tunneltak ligger i kote +23 og laveste i 
kote +20. Ut fra bergkotene i Tabell 4, er det minst 8-10 m bergoverdekning der undersøkelsene 
viser størst mektighet av løsmasser, dvs. mellom profil 3420-3440.  For øvrige detaljer på bergart 
og sikringstiltak henvises det til geologisk rapport (ref./2/). 

 

5.3 Påhogg ved Stovevatnet: Profil 3600-3750 

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V015-V020 
Lengdeprofil tegn. V0036 

 

5.3.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Begge tunnelløp kommer ut ved Stovevatnet. På oppsiden (sørvest) av Stovevatnet ligger 
verkstedbygg og Straume bussgarasje. Verksted- og garasjeområde er planert etter delvis 
utfylling og delvis bergskjæring. Nord, øst og sør for bygget er det utført totalsonderinger for å 
kartlegge bergoverflate og løsmassemektighet. Vest for bygget er det observert bergskjæring, og 
det er derfor ikke foretatt grunnundersøkelser her.  
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De utførte grunnboringene er vist i plantegning V002 og tverrprofilene V015-V020 som finnes i 
vedlegg. Som Figur 4 viser, er det utført 12 totalsonderinger (boring nr. 500-508, 528-531) ved 
påhogget, det er boret ca. 3 m inn i berg. Formålet med disse boringene er å avklare om det er 
tilstrekkelig bergoverdekning ved påhogget. 
 

 
 
 
 
 

Løsmassemektighet og påtruffet bergoverflate ved påhoggsområdet er oppsummert Tabell 5. 
 

Tabell 5: Oppsummering av grunnundersøkelser på påhogg ved Stovevatnet CL10 000) profil 3630-3720 

Profil  Boringnr.  Terrengkote  Bergkote   Løsmassemektighet (m) Tunnelløp 

3630 529 +41,7 +39,5 2,2  nordlig 
3650 500  41,5  39,7 1,8  nordlig 
 501  41,8  39,5 2,3  senter 
3680 502  41,0  37,0 4,0  nordlig 
 503  41,7  37,6 4,1  sørlig 
 504  41,8  35,4 6,4  sørlig 

3710 505  40,9  32,5 8,3  nordlig 
 506  41,5  30,6 10,9  sørlig 
3720 508  41,3  28,6 12,7  sørlig 

 
Med bergkote i +28,6 for nordlig løp er det undersøkt størst løsmassemektighet på 12,7 m dybde 
ved profil 3720. Mens ved profil 3650 ligger derimot bergoverflaten på et høyere nivå, på kote 
+39,7 med minste løsmassemektighet på 1,8 m. Det er vurdert som at løsmassene i dette 
område er utfylt og komprimert ved etablering av fyllingen. Ved grunnboring er det benyttet økt 

Figur 4. Grunnundersøkelser ved Straume bussgarasje og Stovevatnet utført for avdekning av 

bergoverflate ved påhogg og kartlegging av løsmasser på land og i vannet. 
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rotasjon, brukt spyletrykk og slag for å trenge gjennom de utfylte massene. Dette indiker at 
massene er karakterisert som stein og grus med høy fasthet og boremotstand.  

 
Nordøst for bygget ligger bussgarasjen med høydeforskjell på omtrent 6 m ift. Verkstedet.  Her er 
det utført 3 totalsonderinger (boring 507, 511 og 512). Formålet med disse boringene er å 
kartlegge løsmassemektighet og dybde til berg for å vurdere stabilitetsforhold ved anlegget. 
Boringene viser faste masser over berg. Massene er tolket som stein og grus. Det er antatt at 
disse massene er utfylt fra bergskjæring ved etablering av bussgarasjen. Siden grunnboringene 
er utført med økt rotasjon, spyletrykk og vekselvis slag, er massene tolket som fast lagret.   

 
Nord for verkstedet og bussgarasjen er det utført 4 stk. totalonderinger (boring 510, 516-518) på 
land langs eks. g/s-veg. Boring 510 v/profil 3740 er lokalisert i planlagt nordlig løp. Boringen er 
utført med økt rotasjon og spyletrykk. Løsmmassemektigheten er undersøkt til 4 m over antatt 
bergoverflate påtruffet i kote +26,10. Her er vegbanen planlagt i ca. kote +18,0. Andre boringer 
516-518 viser grunnere til antatt berg eller svært faste masser til berg. 

 
Grunnundersøkelse i Stovevatnet er utført fra flåte av Svv med deres grunnboringsrigg. Sweco 
bisto med fortløpende evaluering av boringene. Vannoverflaten ligger på kote +24,5. I vannet er 
det utført 11 stk. totalsonderinger (boring nr. 513-526) samt opptak av prøveserie fra boring 514. 
Plassering av disse boringene er vist Figur 4, og boreresultater er tegnet i tverrprofiler V018-
V020. Ved grunnboring er det utført innmåling av koordinatene til borpunktene.  

 
Boringene i Stovevatnet viser et topplag med torv. Mektighet på torven varierer fra 1,0 til 4,0 m. 
Boring 514 viser største mektighet, mens minste mektightet på 1 m er undersøkt i boring 525. 
Det er tatt en representativ prøve fra boring 514 i 4 m dybde. Prøven er analysert i Svv sitt 
laboratorium. Det er gjort korngradering på prøvematerialet, og resultatet viser at prøven består 
av grusig sandig materiale. Undersøkelsen viser lavt vanninnhold (8,2 %) og 0 % humus. Prøven 
er klassifisert som teleklasse T2.  

 
Geofysiske undersøkelser (Georadar) er utført i hele Stovevatnet gjennom kommunedelplan. I 
følge COWI gir undersøkelsene ikke troverdig resultater. Årsaken til dette er dårlige signaler som 
skyldes enten vannstand under maringrense og/eller vann med høyt saltinnhold (ref. /11/). 

 

5.3.2 Vurderinger og anbefalinger 

Ved Stovevantet er påhoggene foreslått plassert i profil 3700. Plasseringen er vist i tegn. V017. 
Her er det registrert bergoverflate i kote +31 over sørlig løp, mens over nordlig løp er 
bergoverflaten registrert i kote +32,5. Sonderingene, som vist i tverprofil 3710, viser registrerte 
grunnforhold i profil 3700. Her er det funnet ca. 5 m bergoverdekning som anses som 
tilstrekkelig.  
 
Verkstedbygget i ca. profil 3685 ligger i om lag 15 m avstand fra påhogget. Løsmasseskjæring 
med mektighet på 6-7 m etableres for påhogget. For å få mindre terrenginngrep foreslås det bratt 
graveskråningshelning på 3:1 med stabiliserende tiltak, for eks. jordnagling og sprøytebetong. 
Tiltaket prosjekteres i prosjekteringsfase. Bergskjæring i nedre deler forsetter med samme 
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helning med fjellbolter og sprøytebetong.  Sweco anbefaler å gjennomføre tunneldriving i 
begynnelse med forsiktig sprengning. Det skal benyttes korte salver og redusert 
dynamittmengde, som skadeforebyggende tiltak. I tillegg anbefales tilstandsregistrering av 
bygningene før sprengningsarbeider igangsettes.  

 
En stabil graveskråning på sidene mot Stovevatnet er foreslått med helning 1:1,5 i løsmasser. 
Dette anses som stabil graveskråning uten stabiliserende tiltak. For bergskjæring blir det bratt 
skråning som f. eks. 3:1 eller brattere (10:1). Våre anbefalinger for graveskråninger er vist i 
tegningene V017-V020.   
 
Tunnelene er planlagt ca. 6 m lavere enn vannstanden i Stovevatnet. Det anbefales derfor å 
senke vannstand minst 8 m ved etablering av vegene og portalene. Når vegene er ferdig bygget 
reetableres mindre/grunnere vann langs bunnen av portalen, som tettes med en terskel for å 
unngå vanninnføringsproblemer i tunnelen.  
 
Torv under planlagt vegbane i Stovevatnet, skal masseutskiftes. Tilførte steinmasser legges 
lagvis og komprimeres. Dette gjelder nordlig vegbane mellom profil 3760-3790 (se V018 og 
V019). Sørlig vegbane blir etablert i bergskjæring. For øvrige detaljer på bergart og sikringstiltak 
ved påhogget henvises det til geologisk rapport (ref./2/). 

 

5.4 Gammel fylling: Profil 3900-4050 

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V020-V023 

5.4.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Sørøst for eksisterende Rv 555, forbi Stovevatnet, ligger et gammelt utfylt område. Her er det 
planlagt ny Rv 555. Det er utført 12 totalsonderinger (boring 550-565) samt prøvetaking fra 2 
boringer i dette området. Plassering av de ulike boringene er vist i Figur 5, og boreresultater er 
opptegnet i tverprofilene V020-V023. Som vist i Figur 5, ligger de fleste sonderingene langs 
vegtraséen (CL 10 000), unntaket er fire boringer (nr. 551, 554, 557 og 560) som ligger ved 
planlagt ny sideveg (CL 85 000). Boring 550 ligger utenfor planlagt veg. 
 

  
Figur 5. Grunnundersøkelser på en gammel fylling sør-øst for Stovevatnet 
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Totalsonderingene viser et topplag med antatt utfylte steinmasser. Videre viser 
grunnundersøkelsene vekselvis humusholdige masser mellom frisksjonsmasser. Massene er 
antatt delvis komprimert fra fyllingen. Borpunkt 553 ved profil 3930 viser et topplag med ca. 1 m 
mektighet av stein og grus. Videre i dybden til 3,5 m er det undersøkt humusholdig sand og grus. 
Ved grunnboring er det brukt vekselvis økt rotasjon, spyletrykk og slag for å trenge videre ned i 
grunnen til 12 m dybde. De siste 3 meterne over berg er det boret med kontinuerlig økt rotasjon, 
spyletrykk og slag. Dette betyr at massene er svært fast lagret. Dette laget er tolket som morene. 
Berg er påtruffet i dybde 14,7 m under terreng.  
 
I borpunkt 553 er det tatt 3 stk. prøver fra 1, 2 og 3 m under terreng. Det er utført korngradering 
på prøvematerialet, og jorda er klassifisert som humusholdig sandig siltig grus. I tillegg til 
korngradering er det utført glødetapsanalyse og målt vanninnhold i prøvene. Det er funnet et 
varierende vanninnhold fra 11,5 til 28,9 %. Glødetapsanalysen har registrert et humusinnhold på 
2,0 % for prøven tatt fra 1 m dyp, 5,0 % for prøven tatt fra 2 m dyp og 4 % for prøven nederst. 
Prøven fra 1 m dyp er klassifisert i teleklasse T3, som er middels telefarlig materiale. De 
resterende prøvene er funnet å ligge i teleklasse T2, som betyr at materialet er litt telefarlig.  
 
Borpunkt 555 ligger i senterlinjen i profil 3950. Bormotstand viser at stein og blokk kan befinne 
seg i dybdesnitt 0-1,0 m og 1,5-2,0 m, adskilt av antatt torv imellom. Videre i dybdesnitt 2,0-3,5 m 
er masene tolket som komprimert torv pga. belastning fra eks. fylling. Ned til berg i dybde 9,1 m 
er de undersøkte massene fast lagret med vekselvis komprimert torv og sand. Borpunkt 556 og 
557 i ca. samme profil, 3950, viser også lignende grunnforhold med vekselvis svakt lag imellom 
antatt sand. Bergnivå er registrert i det laveste kote +1,3 med maks. 14 m løsmassemektighet.  
 
Borpunkt 558 og 560 i profil 3980 viser et topplag av vegetasjonsdekke på ca. 0,5 m, deretter 
vekselvis svake og faste lag. Berg er registrert i det laveste kote +1,6 som med maks. 12,6 m 
løsmassemektighet. Borpunkt 562 i profil 4000 viser lignende masser, vekselvis faste og svake 
lag til 5 m dybde. Videre er massene vanskelige å tolke uten prøver. Massene er antatt som 
enten komprimert torv eller silt og sand til berg. Bergoverflate er påtruffet i 12 m dybde. 
 
Borpunkt 564 og 565 ligger i profil 4020. I borpunktet 564 er det undersøkt faste masser ned til 
3,0 m dybde. Derfra er det en tydelig overgang til løsere masser, antatt komprimert torv, i 
dybdeavsnitt 3-6 m. Massene bestående av grus er undersøkt videre ned til berg i dybde 7,1. I 
borpunkt 565 er det undersøkt faste masser, antatt grus og stein ned til 1,5 m dybde. Videre i 
dybdeavsnitt 1,5-6,0 m er det antatt komprimert humus. Berg er påvist i 8 m dybde.  
  
I borpunkt 564 er det tatt 2 stk. prøver fra 3 m og 5 m under terreng. Det er utført korngradering 
av prøven fra 5 m dyp, og resultatet viser at prøven er klassifisert som velgradert sandig grusig 
humus. For prøven fra 3 m dyp er det ikke mulighet for korngradering pga. mye humus i prøven. 
Det er derfor utført glødetapsanalyse og målt vanninnhold. Glødetapsanalysene har registrert et 
humusinnhold på. 49 % og 11 % hhv. i prøven på 3 m og 5 m dyp. Det er funnet et vanninnhold 
på hhv. 315 % og 156,3 %. Massene fra 3 m dybde er tolket som torv. Den korngraderte prøven 
viser teleklasse T1, som betyr ikke telefarlig materiale. 
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5.4.2 Vurderinger og anbefalinger 

Ved den gamle fyllingen mellom profil 3900-4050 skal nordlig vegbane etableres lavere enn 
dagens terreng. Det skal utføres utgraving i fyllmasser. Sørlig vegbane blir etablert i samme nivå 
som dagens terreng i begynnelsen og et par meter høyere i slutten av denne strekningen. 
Topplag av vegetasjonsdekke graves av, sammen med evt. telefarlige masser ned til frostfri 
dybde, som er ca. 70 cm i Fjell kommune (håndbok V200). Deretter anbefales det å komprimere 
eksisterende grunn med vibrerende vals etter fig. 256.3 (se håndbok V200). I tillegg anbefales 
det å legge ca. 3-4 m overhøyde på sørlig vegbane, for å konsolidere grunnen som består av 
vekselvis torvholdige fyllmasser mellom faste friksjonsmasser.  
 
Høydeforskjell mellom nordlig vegbane og eks. g/s-veg langs eks. Rv 555 er 3-6 m, høyest i 
starten og synkende med stigende profil. Graveskråning mot g/s-vegen er foreløpig foreslått 
etablert med helning 1:1,5 som anses som stabilt for stein og svært faste friksjonsmasser. Det 
kan vurderes brattere graveskråning enn 1:1,5 i slutten av denne strekning, for å holde g/s-vegen 
åpen gjennom anleggstiden. I dette tilfelle vurderes evt. behov for stabiliserende tiltak. 

 

5.5 Øst for BKK trafostasjon: Profil 4150-4250 

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V024-V026 

 

5.5.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Sørøst for BKK trafostasjon er vegene planlagt gjennom et myrområde. Her er grunnen 
undersøkt tidligere, i 2011, i forbindelse med reguleringsplan for nye Fv 209 Arefjorden–
Storskaret (boring 1-6). I dette prosjektet er det supplert med grunnundersøkelser her (boring 
600-607). Til sammen er det utført 13 stk. enkelsonderinger med håndholdt utstyr. Prøver for 
laboratorieundersøkelser er ikke tatt denne gangen. Lokalisering av de nye og gamle boringene 
er vist Figur 6. 
 

 

Figur 6. Grunnundersøkelser på myrområdet, sørøst for BKK trafostasjon 



 

  

 
 

p:\512\97295015 sotrasambandet, reguleringsplan\geoteknikk\08 rapporter\rapporter\geoteknisk rapport\-113 fjell kommune\endelig\rev 01\geoteknisk rapport _del 2_rev 01-
a01.doc  
   

 Side 15 av 29 

 

Det er forutsatt at enkelsonderinger er avsluttet i fast lag antatt morene eller i berg. Borelogg for 
enkelboringer (nr. 600 - 607) viser at mektighet på torv varierer fra 0,5 m til 4,0 m. Under torven 
ligger antatt sand og grus med varierende mektighet på 0,5 - 2,5 m. Basert på grunnunder-
søkelser kan tykkelse på torven være opptil 6 m enkelte steder. Boringene er opptegnet i tverr-
profiler og vist i tegn. V024-V026. 
 

5.5.2 Vurderinger og anbefalinger 

Mellom eks. Rv 555 og BKK trafostasjon er vegen planlagt på fylling i et myrområde. Vegfyllingen 
blir på det høyeste 8 m over dagens terreng. Undersøkelser viser torv med mektighet mellom 0,5 
m til maks. 6 m i midten av myrområdet. Torven anbefales avgravd til sandlag eller til fast grunn. 
Anbefalinger for masseutskifting er opptegnet i tverprofiler (se tegn. V024-V026).  
 
Grunnvann fra byggegrop skal pumpes ut sør for eks. Rv 555. Deretter legges steinmasser 
lagvis. De tilførte steinmassene komprimeres med vibrerende vals etter fig. 256.3 (se håndbok 
V200). Videre vegfylling etableres også lagvis og komprimeres. Foreslått fyllingshelning er 1:1,5. 
Det anbefales å etablere vegetasjonsdekke, ca. 0,30 m tykt, i fyllingsskråningene av estetiske 
årsaker. Mellom de to vegbanene skal det legges masser med slakere helning, f.eks. 1:3, med et 
lag av matjord øverst for beplantning. 
 

5.6 Arefjordpollen ved brukryssing: Profil 4500-4670 

Borplan  tegn. V003 
Tverrprofil  tegn. V027-V029 

5.6.1 Undersøkelser og grunnforhold 

Ved Arefjordpollen er det utført 12 stk. totalsonderinger (boring 650-661) under planprosessen. 
Formålet med disse undersøkelsene er å kartlegge dybde til berg for brufundamentering. 
Grunnundersøkelsene er utført av Svv fra flåte med fortløpende oppfølging fra Sweco. Plassering 
av de utførte grunnboringene er vist i Figur 7 og borprofiler er vist i tverprofiler V027-V029 i 
vedlegg.  

 
Figur 7.  Grunnundersøkelser på Arefjordpollen og brukryssing   
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Fire boringer (nr. 652, 655, 658 og 661) ligger utenfor planlagt brukryssing. Grunnen til dette 
avviket er at veglinjen er justert i planprosessen etter at grunnboringene ble utført. Mens 
resterende boringer ligger under planlagt veglinje.  
 
I strandsonen i begge ender er det observert berg i dagen. For bergart og bergkvalitet vises det til 
geologisk rapport (ref /1/). Rett etter bruen er vegene planlagt i tunneler. Bunnkotekartlegging i 
Arefjordpollen ble utført av NearShore Survey AS i november 2013 (ref. /7/) og er vist på 
tegningene.   
 
Fjorden er grunnere i sørvestre ende enn i nordøst. Ved grunnboring er det målt inn 
gjennomsnitlig vanndybde på 9,3 m mellom profil 4570 og 4650. Her er bergoverflaten i 
tversretning undersøkt som relativ flat. Grunnforhold og dybde til berg under den planlagte bruen 
er oppsummert i Tabell 6 nedenfor:  
 
Tabell 6: Oppsummering av grunnundersøkelser i Arefjordpollen (CL10 000) profil 4500-4670) 

Profil  Boringnr.  Terrengkote  Bergkote   Løsmassemektighet (m) Vegbane 

4550 650 -5,9 -13,9 8,0  nordlig 
 651 -5,5 -13,9 8,5  sørlig 
4570 653 -9,3 -16,4 7,1  nordlig 
 654 -9,4 -18,6 9,2  sørlig 
4600 656 -9,3 -21,5 12,3  nordlig 
 657 -9,6 -27,3 17,7  sørlig 
4640 659 -6,7 -16,1 9,4  nordlig 
 660 -9,3 -19,7 10,4  sørlig 
 
Dybde til berg under sjøbunn varierer fra 7,1 m i borpunkt 653 /pr. 4570 til 17,7 m i borpunkt 657 
/pr. 4600. Under sjøbunn er det undersøkt veldig bløte masser med varierende mektighet mellom 
2-5 m i sørvest og 8-11 m i nordøst. Det er ikke tatt prøver for laboratorieundersøkelser, men de 
bløte massene er tolket som gytje eller torv ut ifra registrert bormotstand. Løsmasselaget over 
berg består av faste masser, antatt morene eller grus og stein. Tykkelse på de faste massene 
varierer fra 2 m til 6,5 m.  
 

5.6.2 Vurderinger og anbefalinger: Brufundamentering 

Sweco foreslår at bruen i Arefjordpollen blir fundamentert på borede stålrørspeler. Friksjonspeler 
er ikke egnet pga. bløte masser under sjøbunn. Stålrørspeler er foreslått med tanke på at store 
laster fra bruen skal overføres til fundament. Det anbefales derfor å prosjektere spissbærende 
peler som skal avsluttes inn i berg. Bergkvalitet sikres på anlegget etter sementinjisering og 
vanntapsmåling. Ved detaljprosjektering velges pelens størrelse og godstykkelse ut ifra 
laststørrelse fra bruen og korrosjonshastighet i stål i saltvannsmiljø.  
 
Korrosjonshastighet i sprutsonen i saltvann er veldig høy iht. peleveiledning 2012 tabell 6.0.2 (s. 
133), som viser korrosjonshastighet på 0,3 mm/år (ensidig). Ved å forutsette en levetid for bruen 
på eksempelvis 50 år, utgjør dette 15 mm ensidig korrosjon i stål. Dette anses som mye 
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korrosjon og derfor anbefales det tiltak med korrosjonsbeskyttelse. Tiltaket må utføres på begge 
sider av stålrør/søyle. Sweco foreslår foreløpig at pelene dimensjoneres med innvendig støpt. I 
tillegg må stålrørspelene være beskyttet mot utvending korrosjon. Statens vegvesen har 
erfaringer med duplex belegg i mer enn 50 år, med katodisk beskyttende metall og organisk 
toppbelegg (ref. /13/). Duplex belegg anbefales som korrosjonsbeskyttelse i dette tilfellet. 
  
Rambøll AS har foreslått firespennsbru med tre brusøyler i sjøen. Plassering av bruakser og 
søyler er vist i Figur 8. Våre vurderinger av fundamenteringsforholdene er oppsummert i Tabell 7. 
 

 
Figur 8. Plassering av brulandkar og brusøyler i Arefjordpollen (kilde: Rambøll AS). De høyeste profiltallene 

i figuren er gjeldende for de geotekniske vurderingene og anbefalingene.   

 
Tabell 7: Plassering av bruakser (forslag fra Rambøll) og fundamentering (forslag fra Sweco) 

Akse nr. Vegbane Ca. Profil Mektighet på bløtt lag og 
bergkote (interpolert)  

Forslag til fundamentering 

1 landkar  Nordlig  4535 Ca. 2 m og i kote -8,0  Pelefundamentering 
(stålrør eller stålkjerne)  

1 landkar Sørlig 4535 Ca. 3 m og i kote -12,0 Pelefundamentering 
(stålrør eller stålkjerne) 

2 søyle Nordlig  4565 Ca. 6 m og i kote -16,5  Pelefundamentering 
(stålrørspeler) 

2 søyle Sørlig 4565 Ca. 6 m og i kote -17,5 Pelefundamentering  
(Stålrørspeler) 

3 søyle Nordlig  4605 Ca. 9 m og i kote -21,5  Pelefundamentering 
(stålrørspeler) 

3 søyle Sørlig 4605 Ca. 13 m og i kote -26,5 Pelefundamentering 
(stålrørspeler) 

4 søyle Nordlig  4645 Ca. 4 m og i kote -17,0  Pelefundamentering 
(stålrørspeler) 

4 søyle Sørlig 4635 Ca. 8 m og i kote -20,0 Pelefundamentering 
(stålrørspeler) 

5 landkar Nordlig  4675 Bratt terreng er observert  Direktefundamentering  

5 landkar Sørlig 4660 Bratt terreng er observert Direktefundamentering 
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Som vist i Figur 8 er begge brulandkarene i akse 1 plassert i sjøen. Interpolering av nærmeste 
boringer viser bergoverflate i kote -8 og -12 for hhv. nordlig og sørlig landkarsposisjoner. Dersom 
posisjoner for landkarene gitt i Tabell 7 og vist i Figur 8 beholdes, prosjekteres fyllingsarbeider 
med massefortrengning ved sprengning for å etablere stabil fyllingsfot. I dette tilfelle velges 
spissbærende stålrør- eller stålkjernepeler som fundamentløsning. Pelene for begge landkarene 
bores gjennom de utfylte steinmassene ned i registrert berg med føringsrør som 
korrosjonsbeskyttelse av stålkjernepeler.  Sweco vurderer foreløpig at løsningen med sjøfylling 
og fundamentering av landkarene i sjøen er ugunstig. Dette vil medføre en omfattende og dyr 
utførelse. I tillegg er det vurdert som vanskelig gjennomførbart med sjøfylling på bløt grunn med 
mektighet på flere meter. Derfor foreslår Sweco at landkarene i akse 1 blir flyttet lengre vest enn 
planlagt på land.  
 
Grunnboringer på land og i strandsone er ikke utført i denne omgang. Ut ifra kartlagte 
grunnforhold i sjøen, foreslås det at plassering av brulandkarene i akse 1 vurderes på nytt, slik at 
direktefundamentering på berg kan benyttes. Foreløpig foreslår vi at nordlig landkar flyttes i profil 
4520, mens sørlig landkar plasseres lengre bort fra sjøen i ca. profil 4500.  
 
Plassering av landkarene i akse 5 er foreslått av Rambøll i profil 4660 og 4675 hhv. for sørlig og 
nordlig løp. Her er det observert ugunstig topografi pga. bratt fjellparti og lite plass til både 
landkar og portal.  En løsning som kan vurderes her, er å etablere sjøfylling for å få bedre plass 
for fundamentering. Foreløpig foreslår Sweco at det etableres sjøfylling fra lekter og landkarene 
fundamenteres på stålrør- eller stålkjernepeler. Foreløpig vurderes det at det blir lettere å bore 
stålkjernepeler enn stålrørspeler gjennom de utfylte steinmassene, men peletype velges ved 
detaljprosjektering. Hvis stålkjernepeler velges for landkarene, bores pelene gjennom de utfylte 
steinmassene ned til registrert berg, med føringsrør som korrosjonsbeskyttelse. Forslag for 
sjøfylling er skissert med rød linje Figur 8. 
 
Det anbefales å vurdere supplerende grunnundersøkelser ved strandsone i bruakse- og ved 
planlagte brusøyleposisjoner, for å få bedre kartlagt løsmassemektighet og bergoverflate. 

 

5.7 Påhogg Arefjordpollen og Knarreviktunnelen: Profil 4860-4930 

Borplan  tegn. V003 
Tverrprofil  tegn. V030 

 
Ved påhogg i Arefjordpollen er det ikke utført grunnundersøkelser pga. bratt fjellparti. I sjøen nær 
strandsonen er det observert stor steinblokk. Tverrprofil 4670 og 4680 viser terrengforhold ved 
antatt påhogg (se V030). 
 
Ved Burdalen i ca. profil 4900, finnes et myrområde mellom Arefjordpollen og Liljevatnet på 
Burdalsfjellet. Her er det utført seismiske undersøkelser for å kartlegge dybde til berg, hvor vegen 
er planlagt lagt i tunnel. Det er utført fem seismiske profiler (P40-P45). I dette området er 
bergoverflate registrert i det laveste på kote +30 (ref. /6/). Det er vurdert som unødvendig med 
videre grunnboring for å kartlegge bergoverflate. Årsaken til dette er at tunnelene er lagt dypere 
ned i fjellet. For detaljbeskrivelse om bergoverdekning henvises det til geologisk rapport (ref. /3/).  
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5.7.1 Vurderinger og anbefalinger 

For å sikre vegen mot is-, snø- og steinras ved tunnelmunning, er det anbefalt å bygge portal ved 
påhogg Arefjordpollen. Plassering og portallengde bestemmes etter de lokale forholdene og 
anbefaling fra geolog i geologisk rapport (ref./3/). Foreløpig foreslås det at påhoggene plasseres i 
ca. profil 4675. Portallengde avhenger av høyde på forskjæring og hvordan forskjæringen blir 
sikret. Portallengden må være lang nok for rassikring.  
 
Fundamentering av portalene vurderes på nytt etter at endelig plassering er bestemt. Det er mest 
sannsynlig at deler av portal i nordlig løp havner ut i sjøen. I så tilfelle fundamenteres portalen på 
stålkjernepeler etter at område i sjøen blir utfylt og stabilisert. Foreløpig vurderes det at 
stålrørpeler blir vanskelig å bore gjennom de utfylte steinmassene. Nærmeste boringer mot 
påhogg, i profil 4640, viser 6-8 m mektighet av veldig bløt jord. Stabilitet for fylling over bløte 
masser blir veldig lav. Utfyllingsarbeider prosjekteres med stabiliserende tiltak, f. eks. utfylling 
ved å benytte lekter og sprengning i bunn. Formålet med sprenging av utfylte masser er å utføre 
massefortrengning av bunn og å sikre stabilitetsforholdene for fyllingen. 
 
Tunneltak ligger ca. i kote +22 under Burdalen i profil 4900. Bergoverdekning her er vurdert til 
minst 8 m, noe som anses som tilstrekkelig for tunneldriving. For øvrige detalj på bergart og 
sikringstiltak vises det til geologisk rapport (ref./3/). 
  

5.8 Fylling i Liljevatnet og Mustadvatnet: Profil 5230 - 5500  

Borplan  tegn. V004 
Tverrprofil  tegn. V031-V035 
Lengdeprofil tegn. V0037 
 
Øst for dagens Rv 555 ligger Liljevatnet. Øst for Liljevatnet er det planlagt ny rundkjøring for 
lokale veger i samme nivå som dagens lokalveg. Under rundkjøringen er det planlagt to tunneler 
for ny Rv 555. Videre fortsetter hovedvegen mot ny Sotrabru gjennom Mustadvatnet. Formålet 
med grunnundersøkelser på land og i vannet i Liljevatnet og Mustadvatnet, er å kartlegge 
grunnforhold i forbindelse med utbygging av veger og plassering av påhogg/bergoverdekning. 
 

5.8.1  Grunnforhold ved påhogg Liljevatnet  

Mellom profil 5250-5350, er det utført 10 stk. totalsonderinger (boring 713-719, 728, 729 og 823) 
på land nordøst for Liljevatnet. Plassering av disse boringene er vist i Figur 9. Formålet med 
grunnboringer her er å kartlegge løsmassemektighet og bergoverdekning ved antatt påhogg og 
sideveger. Det er ikke tatt prøver fra boringer for laboratorieundersøkelser. 
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Ved antatt påhogg er det utført 5 stk. totalsonderinger. Boringer 823, 716 og 719 ligger nær 
nordlig løp. Mens boringer 728 og 729 ligger hhv. på nordlig- og sørlig løp. Kartlagte grunnforhold 
ved antatt påhogg er oppsummert i Tabell 8 nedenfor. Boringene er opptegnet i tegninger V030-
V034. 

 
Tabell 8: Oppsummering av grunnundersøkelser på påhogg ved Liljevatnet (CL 10 000) profil 5250-5350 

Profil  Borpunkt  Terrengkote  Bergkote   Løsmassemektighet (m) Vegbane 

5260 823 +34,4 +32,6 1,8  sørlig  
5290 716   33,7   30,3 3,4  sørlig 
5300 719   34,1   32,3 1,8  sørlig 
5310 728   36,2   34,1 2,2  sørlig 
5330 729   36,9   34,1 2,8  nordlig 

 
Boring 823 viser grunt til berg 1,8 m under terreng. Topplaget er tolket som torv med mektighet 
på 1,1 m. Det er undersøkt faste masser over påtruffet berg i kote +32,6. Boring 716 viser 
lignede grunnforhold med ca. 1,8 m torv øverst. Mellom torv og berg er massene tolket som 
humusholdig siltig sandig grus. Berg er registrert i kote +30,3. Ved boring 719, nær nordlig løp, er 
det undersøkt ca. 1,0 m torv og bare 1,8 m til berg i kote + 32,3. Boringer 728 og 729 som ligger 
over hhv. nordlig- og sørlig løp viser også grunt til berg, hhv. 2,2 m og 2,8 m under terreng. Berg 
er registrert i ca. kote +34,1.   
  
Boringer 715 og 718 er lokalisert utenfor nordlig løp mot Liljevatnet. Ved boring 715 er berg 
registrert i kote +25,6. Topplaget, med ca. 4,7 m mektighet, er undersøkt som veldig bløtt, antatt 
torv. Mellom torv og berg ligger friksjonsmasser, antatt humusholdig siltig sandig grus med en 
mektighet på 2,2 m. Boring 718 viser grunnere til berg 2,2 m under terreng i kote +36,0. Over 
registrert bergoverflate er det antatt jord av humusholdige masser.  

Figur 9.  Grunnundersøkelser i Liljevatnet, på land ved påhogg og i Mustadvatnet 
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Boringer 713 og 714 ligger vest for Liljevatnet i eks. vegfylling. Mens boring 717 ligger øst for 
Liljevant også i eks. vegfylling. I borpunkt 713 er det undersøkt en løsmassemektighet på 6,2 m, 
dvs. bergoverflate i kote +27,9. I de første to meterne er det boret med økt rotasjon, og derfor er 
dette antatt gode masser fra vegfylling. Mens videre i dybdesnitt 2,0-5,0 m vises lav matekraft, 
boret uten økt rotasjon. Dette laget er tolket som relativt svakt lag. I dybdesnitt 2,3-2,8 m finnes 
humusholdig siltig sand eller komprimert torv. I borpunkt 714 er det undersøkt lignende 
grunnforhold. Det finnes et svakt lag, antatt humusholdig siltig sand, i dybdeavsnittene 1,2-1,8 m 
og 3,2-4,5 m. Berg er påtruffet i kote +29,0. Borpunkt 717, øst for Liljevatnet, viser grunnere til 
berg 2,2 m fra dagens terreng og ligger i kote +31,6. Over berg er det undersøkt humusholdig 
siltig sand eller komprimert torv.  

 

5.8.2 Vurderinger og anbefalinger: Påhogg Liljevatnet  

Basert på grunnundersøkelsene utført på land og kartlagt bergoverflate anbefaler Sweco 
følgende plassering av tunnelpåhogg ved Liljevatnet:  

 
• Påhogg for nordlig løp foreslås i ca. profil 5320 (se tegn. V034). Portallengde bestemmes 

etter behov, foreløpig er det vurdert behov for ca. 20 m portallengde mellom profil 5320-5340.  
 

• Påhogg for sørlig løp foreslås i profil 5280 (se tegn.V032). Nødvendig portallenge 
bestemmes etter krav for rundkjøring for lokalveger øverst i 2-plan. Foreløpig foreslås det at 
portallengden prosjekteres til ca. 65 m mellom profil 5280-5335. Årsaken til så lang portal er 
rundkjøring på terreng i 2-plan. 

 
Som foreslått er plasseringer av påhoggene tegnet i plantegning V004 og lengdeprofil V037. 
Under eks. Rv 555 viser lengdeprofilet ca. 5 m bergoverdekning som anses som tilstrekkelig. Ved 
utgraving i løsmasser ved påhogg, er det vurdert å kunne etablere graveskråning på 1:1,5. Ved 
evt. behov for brattere graveskråning må det påregnes behov for ekstra sikringstiltak, f. eks. 
jordnagling og sprøytebetong.  
 
Normal vannstand i Liljevantet ligger i kote +31,5, mens vegbane er planlagt i kote +21,5. Dette 
betyr at tunnelen ligger 10 m under vannstanden. Dette kan medføre vannlekkasje inn i tunnelen. 
Sweco anbefaler å prosjektere vanntettingstiltak mot Liljevatnet. For øvrige detalj på bergart og 
sikringstiltak vises det til geologisk rapport (ref./3/). 

 

5.8.3  Grunnforhold i Liljevatnet: CL27 110 

Borplan  tegn. V004 
Tverrprofil  tegn. V045-V047 
 
Det er utført 7 stk. totalsonderinger (boring 720, 721 og 723-727) i Liljevatnet fra flåte. 
Grunnboringene er utført av Svv med oppfølging av Sweco. Plassering av disse boringene er vist 
i Figur 9. Laboratorieundersøkelser er ikke vurdert som nødvendig, og derfor er det ikke tatt 
prøveserie fra disse boringene. Formålet med grunnboringene er å kartlegge løsmassemektighet 
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for å vurdere problemstilling ved ev. utfylling i Liljevatnet. Vanndybden på det dypeste er målt til 
ca. 7 m i boring 724 som er plassert midt i vannet.  
 
Boringene utført i Liljevatnet er tegnet sammen med boringer fra land for ny lokalveg CL27 110.  
Det henvises til tegn. V004 og V045-V047. I alle boringene er det undersøkt et topplag med torv, 
middels fast lag under torv og fast lag over påtruffet berg. Mektighet på torven varierer fra 2,3 m 
til 5,7 m hhv. i boring 727 og 721. Laget under torven er antatt humusholdig siltig sand, med 
innslag av torv mellom. Mektighet på dette laget varierer fra 1,6 m til 2,1 m i boringene 721, 723-
725. 
 
Ved planlagt fyllingsfot for sideveg CL27 110 er det utført to boringer (nr. 726 og 727). Borresultat 
i punkt 726 viser gytje i øverste 3,0 m. Berg er påtruffet 3,6 m under bunn. Mens i boring 727 har 
gytjene kartlagt med mektighet på 2, 3 m og berg i dybden 2,6 m under. 
 

5.8.4 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Liljevatnet  

I følge Svv skal Liljevatnet bestå og berøres i minst mulig grad. Vegfylling for CL27 110 skal 
legges langs østre enden av vannet. Fyllingsstabilitet uten tiltak er vurdert som kritisk pga. bløt 
grunn i bunn. Som grunnforstrekningstiltak anbefales det å fjerne bløte masser ved å benytte 
gravemaskin med lang rekkevidde. Om lag 3 m mektighet av de bløte massene skal skubbes ut i 
vannet og erstattes av steinfylling. På land skal vegetasjonsdekket og humusholdige masser 
utskiftes. Omfang av masseutskifting er vist i tegningene V045-V047 i vedlegg. 
 

5.8.5  Grunnforhold i Mustadvatnet 

Borplan  tegn. V004 
Tverrprofil  tegn. V034, V035 og V044 
 
Med av- og påkjørsler og g/s-veg blir Mustadvatnet nesten helt utfylt. Her er det utført 12 stk. 
totalssonderinger (boring nr. 730-741) samt prøvetaking fra 2 borpunkt. Boringene er spredd 
utover hele vannet der det er planlagt flere veger. Plassering av boringene og veglinjene er vist i 
Figur 9 og tegn. V004. Grunnboringene er utført fra flåte av Svv etter plan utarbeidet av Sweco.  
Formålet med grunnboringene er å kartlegge løsmassemektighet for å ta stilling til om vegfylling 
ev. bør etableres med grunnforstrekningstiltak. Grunnforholdene i Mustadvatnet nær hovedvegen 
er oppsummert i Tabell 9 nedenfor: 

 
Tabell 9: Oppsummering av grunnundersøkelser i Liljevatnet (CL10 000) profil 5400-5550  

 Profil  Boringnr.  Terrengkote  Bergkote   Løsmassemektighet (m) Vegbane 

5440 734 +17,3 +8,1 9,2  nordlig 
 730  22,8  19,5 3,3  sentre/nordlig 
 741  23,9  18,8 5,2  sørlig 

5470 735  15,0   6,6 8,4  nordlig 
 731  17,4  12,8 4,5  senter/nordlig 

5500 736  15,6   9,7 5,8  nordlig 
 732  19,7  11,0 8,7  senter/nordlig 
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I Mustadvatnet er det undersøkt grunnforhold med lignende sammensetning som i Liljevatnet. 
Boringene viser et topplag med gytje/torv, litt fast lag under gytje/torv og fast lag over påtruffet 
berg. Mektighet på gytjene/torven varierer fra ca. 1,8 m til ca. 4,2 m som er undersøkt hhv. i 
boring 731/733 og 732/741. Under gytjene/torven er det antatt humusholdig siltig sand, med 
innslag av torvlaget mellom relativ faste masser. Mektighet på dette laget varierer mellom1,0-3,8 
m i boringene 730-738. Løsmassemetighet varierer fra 3,3 m til 9,2 m under innsjøbunnen. 
 
Det er også utført akustikkmålinger i dette vannet, se rapport for bunnkotekartlegging (ref. /5/).  
Formålet med disse målingene er å kartlegge bunnkote, løsmassemektighet og bergoverflate 
under vannet.  

 

5.8.6 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Mustadvatnet 

I Mustadvatnet skal det etableres flere veger på fylling som vist i tegn. V004. Bunnen i vannet er 
undersøkt, og vurderes som lite bæredyktige og setningsømfintlige masser. Dette innebærer 
torv/gytje og humusholdige masser. Mektighet på disse massene varierer fra 2 m til 6 m. For å 
etablere vegfylling anbefales det at grunnforstrekningstiltak gjennomføres. Foreslått tiltak er 
masseutskifting av de lite bæredyktige og setningsømfintlige massene som ligger i bunnen. 
Omfanget av masseutskifting, som er tegnet i tverrprofiler 5440, 5470 og 5500 i tegn. V034 og 
V035, er veldig stort og dekker anslagvis ca. 80 % av bunnarealet.  
 
Det anbefales midlertidig fordrøyning av vannbasseng for å gjennomføre effektiv masseutskifting 
ved utgraving. Tilbakefylling av steinmasser gjennomføres underveis. I tillegg settes det krav til at 
komprimering av de tilførte massene utføres lagvis etter håndbok V200. I følge Svv skal 
Mudstadvatnet bli gjenfylt i mindre grad enn dagens vannstand.  Grunnvannsspeilet må senkes 
tilstrekkelig for å unngå innlekkasje i tunnelen. 
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6 GRUNNFORHOLD LANGS SIDEVEGER  

6.1 Lokalveg: Stovevatnet - Arefjordpollen (CL85 000)  

Borplan  tegn. V001-V003 
Tverrprofil  tegn. V021-V023 og V038 

 

6.1.1 Grunnforhold i Stovevatnet: Profil 0–450 

Sør for Stovevantet er det planlagt en lokalveg (CL85 000) og ny g/s-veg parallelt. Mellom profil 
0–140 blir vegen etablert med delvis fylling i Stovevatnet og delvis skjæring langs eks. g/s-veg. 

I denne enden av vannet er det ikke utført grunnundersøkelser i denne omgang. Men 
grunnundersøkelsene som er utført på den østre enden, som er beskrevet i avsnitt 5.3, viser 
varierende omfang av bløtt lag, torv/gytje, med maks. 4,0 m mektighet under bunn. Basert på 
dette grunnlaget er det forutsatt lignende grunnforhold i den vestre enden. Vegen med delvis 
fylling i Stovevatnet og delvis skjæring er planlagt omlag langs eks. g/s-veg hvor det er observert 
stedvis berg i dagen. Det er ikke utført grunnboring på land.  

Mellom profil 150-250 blir vegen etablert på skjæring. I området nord for verkstedbygget på 
Straume, er det observert berg i dagen. Mellom profil 250-360 krysser vegen planlagt 
tunnelpåhogg for hovedvegen (CL10 000). Videre mellom profil 360-450 er vegen planlagt på 
løsmasseskjæring. Her er grunnforholdene kartlagt og er beskrevet i avsnitt 5.3.1. Boringer 517 
og 518 viser faste masser og grunnere til berg (se Figur 4 og tverrprofil V019). Disse boringene 
ligger på planlagt ny g/s-veg sør for vegen (CL85 000).  

6.1.2 Vurderinger og anbefalinger: Profil 0-140 

Mellom profil 0–140 blir lokalvegen etablert med delvis fylling i Stovevatnet og delvis skjæring 
langs eks. g/s-veg. Selv om det ikke er utført grunnundersøkelser her, forutsettes det varierende 
omfang av bløte masser av torv/gytje. Mektighet på disse lite bæredyktige og setningsømfintlige 
massene i bunn er ukjent. Vurderingen er derfor basert på resultat fra grunnundersøkelsene 
utført i den østre enden av Stovevannet i forbindelse med hovedvegen.  
 
Det anbefales å kartlegge bunnsediment ved detaljprosjektering av vegfylling. Ved prosjektering 
av fyllingen forutsettes det at vannstanden i Stovevatnet blir senket minst 7 m for tunneldriving.  
 

6.1.3 Skjæring ved verkstedbygget og fylling i Stekervika: Profil 450-800 

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V021-V023 
 
Mellom profil 470-640 er vegen planlagt på mindre fylling. Her er det utført 4 stk. totalsonderinger 
(boring 551, 554, 557 og 560). Plassering av disse boringene er vist i Figur 5 og tegn V002, og 
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boreresultater er opptegnet i tverprofilene V021-V023 for hovedveg (CL10 000). Som vist i Figur 
5, ligger sonderingene på planlagt veg (CL85 000).  
 
Både i borpunkt 551 og 554 viser undersøkelsene faste masser, antatt grus og stein. Disse 
massene er forutsatt å være utfylt fra vegskjæring. Massene er tolket til å ha ulik lagringsfasthet. 
Lignende grunnforhold er undersøkt i borpunkt 557 og 560 med vekselvis mindre lagringsfasthet i 
de første 5 m. Videre viser undersøkelsene faste masser, unntaket er i boring 557 i dybdeavsnitt 
7,0-10,5 m. Her er det undersøkt et relativ svakt lag, antatt silt eller delvis komprimert 
humusholdige masser.   

 
Mellom profil 750-800, nordvest for Stekervika, blir vegen lagt på fylling i vannet. Her er det utført 
2 stk. totalsonderinger, boring 1 og 2 (se tegn. V002). Disse sonderingene ble utført i 2013 for en 
ny Fv 209: Arefjorden-Storskaret.  
 

6.1.4 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 

Lokalvegen i det gamle utfylte området blir etablert på nesten samme nivå som dagens terreng. 
Vegen krysser en bekk som skal legges om i betongrør. Topplaget med vegetasjonsdekke, antatt 
ca. 0,5 m, skal masseutskiftes. Eksisterende grunn blir komprimert for å øke fasthet i massene 
under. Videre i Sterkervika legges en ca. 5 m høy vegfylling mellom profil 750-800. Det er 
registrert lite bæredyktige og setningsømfintlige masser. Disse massene ligger under vannstand i 
sjøen og anbefales massefortrengt. Omfang av bløte masser og anbefaling til massefortrengning 
er vist i tegningen V038.  

 

6.1.5 Grunnforhold i Arefjordpollen: Profil 930-1250 

Vegen (CL85 000) blir koblet til eks. Rv 555 ved ca. profil 1070 på Arefjordpollen. Videre følger 
veglinjen dagens vegtraseen med vegutvidelse. Dagens vegfylling blir utvidet med ny fylling på 
begge sider i sjøen. Her er g/s-veger planlagt med utvidelse av dagens vegfylling. Grunnforhold 
ved fremtidig fyllingsfot på begge sider er ikke undersøkt, og derfor ukjent.   
 
Det anbefales å kartlegge grunnforhold der det skal legges vegfylling i sjøen.  

 

6.2 Lokalveg ved Stekervika (CL25 100) 

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V041-V043 

 
Fra ny rundkjøring på eks. Rv 555 ved Stekervika er det planlagt en lokalveg (CL25 100). Det er 
forutsatt at vegen blir utvidet til Storskaret. Vegen mellom profil 0-80 skal etableres i 
bergskjæring. Videre mellom profil 80-220 skal vegen etableres i sjøfylling. Mellom profil 80-130 
finnes det ikke grunnboringer, mens videre mellom profil 130-200 er det utført sjøboring av 
Statens vegvesen i 2013. Disse boringene er samlet i denne rapport og grunnforhold er 
beskrevet under.   
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6.2.1 Grunnforhold i Stekervika: Profil 75–200 

I forbindelse med reguleringsplan for ny Fv 209: Arefjorden–Storskaret ble det her utført 13 stk. 
totalsonderinger av Svv i 2013. Plassering av disse boringene er samlet i tegning V002, mens 
boreresultater finnes i tverrprofiler V041-V043.  
 
Blant de 13 stk. totalsonderingene ligger 8 stk. under planlagt vegfylling mellom profil 130-200. I 
midten av vegfylling er det utført 2 stk. totalsonderinger (nr. 07 og 10) i profil 140 og 150. 
Undersøkelsene viser et topplag med veldig bløte masser til hhv. 4,5 m og 3,5 m dybde under 
bunn. Vi tolker disse som torv/gytje. Videre mot dybden er det undersøkt masser med høy 
bormotstand, tolket som morene. Berg er registrert hhv. i kote -15,3 og -13,0. I profil 180 (se tegn 
V042) er det utført tre boringer som ligger i planlagt vegfylling (nr. 08, 09 og 12). Her er det også 
undersøkt bløtt lag, antatt /torv gytje med mektighet mellom 1,7-3,5 m. Boringene ved profil 190 
og 200 (nr. 08, 11, 13 og 14) viser 1,2-1,6 m bløtt lag over faste masser. Bergoverflate varierer 
fra kote -1,9 til – 9,6 hhv. i boring 14 og 08.  
 

6.2.2 Vurderinger og anbefalinger: Vegfylling i Stekervika 

Vegfylling i sjøen for CL25 100 er tegnet i tverrprofiler V041-V043.  Tverrprofiler gjelder mellom 
profil 130-200 der det er registrert grunnforhold.  Tverrprofilene viser relativt flatt terreng i bunn. 
Lite bæredyktige og setningsømfintlige masser er registrert. Den dypeste mektigheten finnes 3,5-
4,5 m mellom profil 120-180.  For detaljbeskrivelse av grunnforholdet henvises det til forrige 
avsnitt 6.1.2. 
 
I tillegg til planlagte vegfyllinger forutsettes det at arealet mellom tre nye veger i Stekervika fylles 
opp til nivå med ny veg CL85 000. Sweco antar at arealet mellom vegene skal benyttes som 
permanent massedeponi. På grunn av anslått dårlig stabilitetsforhold av fyllingen som foreløpig 
er vurdert, må det påregnes stabiliserende tiltak ved utlegging av steinmasser i sjøen. Ved 
prosjektering av utfyllingsmetoder velges mest hensiktsmessig tiltak både med tanke på 
kostnader og HMS. Fylling i sjøen, der utrasing er et stor fare, legges vanligvis massene ut enten 
fra langrekkevidde gravemaskin, fjernstyrt doser, eller fra splittlekter. En gunstig utfyllingsmetode 
velges av prosjekterende ved detaljprosjektering av fyllingsarbeider. 
 
Foreløpig vurderer Sweco at fjernstyrt bulldoser kan være gunstig for utlegging av masser. Med 
denne metoden foreslås det å utføre fyllingsarbeider fra ca. kote +1. Årsaken til dette valget er 
antatt bedre HMS og mindre kostbar. Under fyllingsprosessen forslås det å sprenge fyllingsfront 
med påleggsladninger. Dette er for å øke stabilitetsforhold av fyllingsfront.  
 
Etter at område er ferdig utfylt til kote +1 og fyllingen er stabilisert, legges massene fra endetipp i 
deponiområdet. For område der vegen skal etableres, anbefales det at steinmasser legges lagvis 
fra kote+1 til vegens ferdignivå og komprimeres etter fig. 256.3 i håndbok V200. Med en 
forutsetting at bunnsedimenter under vegfyllingen fortsatt blir liggende, vurderes setningsomfang 
og setningsreduserende tiltak ved prosjektering. For å akselerere setningsutvikling i 
bunnsedimenter anbefales det å legge steinmasser fra tunnel i tidligfase av prosjektet. Ytterligere 
behov for overhøyde vurderes nærmere av prosjekterende. 
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Det forutsettes at vegfylling blir etablert av steinmasser fra tunnel. Etter Hb V200 skal fylling av 
sprengt stein under vann, legges med størst helning 1:1,3 eller slakere. Foreløpig foreslås det å 
prosjektere fyllingsskråning på 1:1,5. Dette forslaget er tegnet i gjeldende tverrprofiler.  

 

6.3 Lokalveg (CL75 550) ved Stekervika  

Borplan  tegn. V002 
Tverrprofil  tegn. V039 og V40 
 
Etter Stovevatnet er det planlagt en lokalveg (CL75 550) som avkjørsel fra CL85 000. 
Avkjørselen treffer planlagt vegen (CL25 100) som skal utvides til Storskaret. Denne lokalvegen 
skal etableres på bratt sideterreng med mindre fylling i strandsone ved Stekervika. 
Fyllingsomfang er vist i tegn. V002. Ved siden av strandsonen ble grunnen undersøkt av Svv i 
2011. Det ble utført til sammen 7 enkelsonderinger (pionerboringer) (se boring nr. 11-17). Disse 
undersøkelsene ble utført i forbindelse med reguleringsplan for ny Fv209: Arefjorden–Storskaret. 
Geoteknisk rapport ble utarbeidet av Sweco (ref. /8/). 

 
Enkelsonderinger er avsluttet i fast lag, fordi det er vanskelig å utføre videre boring pga. økende 
bormotstand. Sonderingene viser grunt til faste masser som ligger 1,5-2,5 m dybde under dagens 
terreng.  

6.3.1 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 

Lokalvegen (CL75 550) er planlagt etablert i bratt terreng. Fyllingsfot går ut i strandsone. Ved 
fyllingsfot er det registrert et tynt lag med fortrengbare masser. Det anbefales å etablere stabil 
fyllingsfot ved vegfylling. Dette laget må skubbes ut i sjøen av gravemaskin. Vegfylling i brattere 
berghelning enn 1:3 må etableres etter fortanning ved sprengning. Vegfyllingen bygges opp med 
steinmasser med fyllingshelning 1:1,5.  De utlagte steinmasser komprimeres lagvis etter håndbok 
V200.  

 

6.4 Lokalveg (CL67 200) i Mustadvatnet  

Borplan   tegn. V004 
Tverrprofil   tegn. V044 
 
Lokalveg (CL67 200) er planlagt rett gjennom Mustadvatnet som blir nesten helt utfylt. Mellom 
lokalveg og hovedveg (CL10 000) er det planlagt g/s-veg. Plantegning viser også en planlagt voll 
mellom hovedveg og g/s-veg. Grunnforhold i Mustadvatnet under hovedveg er beskrevet i avsnitt 
5.8.5. Her er det derfor kun tatt med de boringene som ligger utenfor hovedvegen.  
 
Nord for vollen er det utført 8 stk. totalsonderinger (nr. 733-740) samt prøvetaking fra borpunkt 
737. Boringene viser topplag med torv/gytje, deretter litt fastere lag under torven/gytjen og til slutt 
fast lag over påtruffet berg. Ved profil 180 er det lokalisert to boringer (nr.733 og 737) ved ny 
fyllingsfot for denne lokalvegen og g/s-vegen. Topplag med torv/gytje er undersøkt til 1,8 m 
dybde i boring 737 og 3,6 m i boring 737. Laboratorieundersøkelser av prøven tatt fra borpunkt 
737 i dybdesnitt 2,0-2,5 m viser veldig høyt vanninnhol d (1250,8 %). Prøven viser relativt høy 
humusinnhold (56,0 %) med Vonpost skala H-9 noen som betyr at torven er nesten fult 
omdannet. 
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I profil 220 ligger to boringer (nr. 734 og 738) og resultatet viser lignende grunnforhold i avsnittet 
ovenfor. Mektighet på torven varierer mellom 3,0 -3,5 m. Videre finnes det et litt bedre lag, antatt 
siltig humus eller humus holdig siltig sand med varierende mektighet fra 1,5 m til 3,5 m. Over 
berg ligger et tynt fast lagret lag, antatt morene. Berg er registrert hhv. i kote +8,1 og 8,5 i disse 
to borpunktene.  
 
Ved profil 410 og 440 er det utført 4 stk. boringer. To boringer (nr.735 og 736) er lokalisert på 
planlagt g/s-veg, mens de to andre boringene (nr. 739 og 740) ligger litt utenfor ny vegfylling. 
Mektighet på torven varierer fra 3,1 m til 3,5 m, hhv. i boring 735/736 og 740. Unntaket er i boring 
739, som viser grunnere til berg med et torvlag på bare 0,7 m og berg i kote +18,4. 
Gjennomsnittlig mektighet på torven i Mustadvatnet, er undersøkt til 2,6 m under bunnen.  
 

6.4.1 Vurderinger og anbefalinger: Profil 450-800 

Lokalveg (CL67 200) skal etableres i Mustadvatnet med en om lag 15-20 m høy fylling fra 
dagens bunn. I bunnen er det registrert varierende mektighet av dyn eller torv. For eks. i profil 
180 er torven registret til maks. tykkelse på 3,6 m. Det vurderes anslagvis gjennomsnittlig 
mektighet av torv til 3,0 m under vegfyllingen. Tegn. V044 viser varierende mektighet                                                                        
av torven i forskjellige tverrprofiler. Omfang av masseutskifting er markert i tverrprofilene. Det 
finnes rørledninger på bunnen av Mustadvatnet. Dette må på forhånd avklares en 
midlertidig/permanent løsning for disse rørene.  
 
Jord bestående av torv har høyt vann- og humusinnhold som forårsaker langvarige setninger. I 
tillegg er disse massene lite bæredyktige. Det anbefales derfor at deler av torven blir 
masseutskiftet fra planlagt vegfylling. Midlertidig fordrøyning av vannbasseng vurderes for å 
gjennomføre effektiv masseutskifting ved utgraving. Tilbakefylling av steinmasser utføres 
underveis. I tillegg settes det krav til at komprimering av de tilførte massene utføres lagvis etter 
håndbok V200.  
 
Med alle veger som er planlagt i Mudtadvatnet, blir det anslagvis utfylt ca. 80 % av bunnarealet. I 
følge Svv skal Mudstadvatnet tilbakefylles slik at vannstanden blir lavere enn dagens vannstand.  
Vannstanden må settes lav for å unngå innføring av vann inn i tunnelen.  
 
Forurensingsforhold av de bløte massene er ukjent i denne studiefase. Vi tror at massene i 
Mutstandvatnet kan være forurenset. Det anbefales derfor å undersøke grunnen for evt. 
forurensning i detaljprosjekteringsfase slik at nødvendig tiltak for deponering av disse massene 
kan planlegges.   
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Bilag 2: Borpunktsoversikt 

 

CL 10 000 Boret i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

3003 -8,6 450 1262839,5 78914,6 24,2 Total Tolk 2,8 3,0 94 

3023 -12,0 451 1262846,9 78933,3 28,4 Total Tolk 0,8 3,7 94 

3035 -9,5 453 1262847,1 78946,3 32,3 Total Tolk 1,4 3,4 94 

3041 -15,6 484 1262854,3 78950,5 31,6 Total Tolk 1,7 3,0 94 

3064 -19,8 454 1262863,1 78972,0 34,2 Total Tolk 1,2 3,0 94 

3067 -12,8 455 1262856,9 78976,9 33,8 Total Tolk 2,8 4,0 94 

3173 -15,2 457 1262882,4 79078,6 38,8 Total Tolk 3,1 3,1 94 

3179 -30,6 456 1262898,7 79079,4 38,6 Total Tolk 2,6 3,0 94 

3209 -23,9 459 1262901,1 79109,5 38,5 Total Tolk 2,7 3,0 94 

3213 28,1 461 1262853,2 79129,9 38,6 Total Tolk 1,6 3,0 94 

3213 2,3 460 1262877,6 79121,4 38,7 Total Tolk 2,1 3,2 94 

3246 43,8 490 1262851,2 79168,5 39,3 Total Tolk 1,4 3,1 94 

3252 -20,8 462 1262913,0 79148,8 38,3 Total Tolk 1,4 3,4 94 

3255 23,7 464 1262873,3 79169,1 38,9 Total Tolk 4,3 2,6 94 

3256 5,3 463 1262890,5 79162,6 38,7 Total Tolk 2,2 3,1 94 

3283 -29,4 465 1262933,1 79171,8 37,9 Total Tolk 1,4 3,0 94 

3285 16,0 467 1262893,2 79193,7 37,5 Total Tolk 2,1 3,7 94 

3286 -13,7 466 1262920,5 79181,8 37,2 Total Tolk 1,9 3,0 94 

3301 41,4 491 1262878,4 79220,4 39,7 Total Tolk 1,7 3,0 94 

3381 -30,0 474 1262981,4 79251,8 37,2 Total Tolk 2,0 3,3 94 

3409 -35,0 477 1263001,4 79270,2 37,2 Total Tolk 2,5 3,2 94 

3417 -15,1 481 1262990,6 79288,7 39,2 Total Tolk 3,7 3,0 94 

3421 36,5 486 1262952,6 79323,7 43,1 Total Tolk 6,4 3,1 94 

3423 8,6 485 1262976,1 79308,4 43,3 Total Tolk 10,7 3,0 94 

3432 19,5 483 1262973,2 79321,8 42,4 Total Tolk 9,5 3,2 94 

3434 -32,1 480 1263014,2 79290,4 37,0 Total Tolk 2,5 3,1 94 

3438 35,7 487 1262965,4 79337,7 44,6 Total Tolk 3,0 3,0 94 

3441 -0,7 482 1262994,7 79316,0 41,1 Total Tolk 7,7 3,0 94 

3468 2,2 488 1263010,5 79337,5 47,8 Total Tolk 4,2 3,0 94 

3483 6,0 489 1263018,7 79351,6 47,8 Total Tolk 0,6 3,0 94 

3631 -35,2 528 1263151,0 79428,0 41,5 Total Tolk 2,9 1,5 94 

3636 -17,8 529 1263142,4 79444,1 41,7 Total Tolk 2,2 2,8 94 

3649 -2,9 501 1263141,0 79464,1 41,8 Total Tolk 2,3 3,0 94 
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3657 -26,6 500 1263163,0 79452,7 41,5 Total Tolk 1,8 2,0 94 

3669 39,0 530 1263124,9 79507,5 41,8 Total Tolk 4,2 1,0 94 

3673 66,3 531 1263108,3 79529,6 41,5 Total Tolk 1,9 3,4 94 

3677 2,2 503 1263156,9 79487,5 41,7 Total Tolk 4,0 2,6 94 

3681 35,2 504 1263135,7 79513,2 41,8 Total Tolk 6,4 3,2 94 

3684 -32,2 502 1263186,0 79468,1 41,0 Total Tolk 4,0 3,8 94 

3701 28,7 506 1263154,8 79523,4 41,5 Total Tolk 10,9 2,8 94 

3706 -8,4 505 1263184,4 79500,4 40,9 Total Tolk 8,4 3,0 94 

3714 52,2 507 1263147,0 79549,0 35,4 Total Tolk 10,1 3,0 94 

3722 16,7 508 1263177,8 79529,6 41,3 Total Tolk 12,7 3,0 94 

3738 -40,8 513 1263230,3 79501,1 22,1 Total Tolk 2,5 1,0 94 

3739 32,6 511 1263178,0 79552,6 34,5 Total Tolk 8,7 3,0 94 

3740 13,7 510 1263192,3 79540,2 30,5 Total Tolk 3,9 3,1 94 

3746 -26,7 514 1263225,5 79516,3 22,5 Total 

Prøve 

Tolk 

5,3 1,1 94 

3758 -16,9 515 1263227,1 79532,0 20,8 Total Tolk 6,6 1,4 94 

3761 8,7 516 1263210,6 79551,7 26,1 Total Tolk 0,8 2,5 94 

3763 59,0 512 1263176,1 79588,4 34,4 Total Tolk 6,4 1,6 94 

3763 -41,1 519 1263247,8 79518,5 18,2 Total Tolk 2,4 0,5 94 

3776 31,1 517 1263205,1 79578,1 27,6 Total Tolk 0,6 1,2 94 

3779 -15,5 520 1263240,6 79547,9 18,7 Total Tolk 5,6 0,9 94 

3785 3,2 521 1263231,4 79565,1 21,5 Total Tolk 4,5 1,1 94 

3786 -40,3 523 1263263,0 79535,3 19,7 Total Tolk 4,7 1,0 94 

3796 23,4 522 1263224,9 79587,5 23,5 Total Tolk 2,4 1,0 94 

3796 45,2 518 1263209,4 79602,8 26,8 Total Tolk 2,7 0,3 94 

3800 -16,2 524 1263255,9 79562,4 21,4 Total Tolk 4,2 1,2 94 

3810 4,1 525 1263248,5 79583,9 23,1 Total Tolk 1,2 1,0 94 

3814 20,3 526 1263239,8 79598,2 23,2 Total Tolk 3,6 0,9 94 

3911 48,6 551 1263287,3 79687,2 17,4 Total Tolk 13,0 2,0 94 

3912 27,5 550 1263303,0 79673,1 18,0 Total Tolk 7,3 2,5 94 

3931 47,1 554 1263302,4 79700,5 16,5 Total Tolk 16,9 0,9 94 

3934 24,9 553 1263320,5 79687,2 17,0 Total 

Prøve 

Tolk 

14,8 1,0 94 

3947 -1,7 555 1263348,1 79677,5 17,0 Total Tolk 9,2 1,7 94 

3954 42,8 557 1263321,7 79714,1 15,5 Total Tolk 14,2 1,0 94 

3955 26,4 556 1263333,9 79703,0 15,8 Total Tolk 13,2 0,6 94 

3980 5,3 558 1263366,1 79705,8 15,0 Total Tolk 10,5 1,4 94 
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3980 35,8 560 1263345,1 79727,8 14,3 Total Tolk 12,7 1,2 94 

3998 17,0 562 1263371,0 79727,1 13,9 Total Tolk 11,9 1,4 94 

4016 3,4 564 1263393,6 79730,2 13,4 Total 

Prøve 

Tolk 

7,1 2,0 94 

4021 17,3 565 1263387,4 79743,4 12,6 Total Tolk 8,0 3,1 94 

4159,8 65,485 2011-9 1263470,3 79872,2 2,6 Total 

Prøve 

Tolk 

4,6 1,9 94 

4179,07 77,515 2011-8 1263480,8 79893,7 3,1 Total Tolk 5,5 0,4 94 

4181,27 11,839 2011-6 1263518,7 79840,1 3,1 Enkel 1,6 0,0 93 

4185,2 28,604 2011-7 1263513,0 79856,3 4,3 Enkel 2,2 0,0 93 

4195,9 -2,42 2011-3 1263538,8 79836,0 2,1 Enkel 2,1 0,0 93 

4197,66 19,553 2011-5 1263528,6 79855,5 2,7 Enkel 4,9 0,0 93 

4206,8 34,512 2011-4 1263528,7 79873,2 2,8 Enkel 2,3 0,0 93 

4209,57 11,812 2011-2 1263543,0 79855,3 2,9 Enkel 6,2 0,0 93 

4220,24 20,388 2011-1 1263547,9 79868,3 2,9 Enkel 4,9 0,0 93 

4227 15,0 607 1263556,6 79867,1 2,8 Enkel 3,9 0,0 93 

4234 2,2 606 1263569,4 79859,7 2,9 Enkel 2,3 0,0 93 

4234 -6,3 603 1263573,7 79852,5 2,9 Enkel 1,5 0,0 93 

4243 3,4 604 1263576,8 79865,3 2,9 Enkel 1,0 0,0 93 

4244 -13,4 600 1263585,1 79850,6 3,3 Enkel 3,9 0,0 93 

4250 -5,0 601 1263586,7 79861,2 3,4 Enkel 3,5 0,0 93 

4521 41,5 652 1263776,9 80046,7 -6,4 Total Tolk 8,6 1,6 94 

4544 7,1 651 1263816,8 80039,1 -5,5 Total Tolk 8,5 3,0 94 

4549 -29,3 650 1263847,9 80019,3 -5,9 Total Tolk 8,0 2,6 94 

4559 46,5 655 1263796,4 80075,6 -

10,3 

Total Tolk 9,0 1,6 94 

4571 9,1 654 1263832,5 80060,5 -9,4 Total Tolk 9,2 2,4 94 

4576 -26,0 653 1263863,1 80042,7 -9,3 Total Tolk 7,1 3,0 94 

4593 51,1 658 1263812,6 80103,4 -

10,2 

Total Tolk 13,8 2,6 94 

4603 14,2 657 1263847,7 80088,7 -9,6 Total Tolk 17,7 3,0 94 

4608 -23,5 656 1263881,2 80070,7 -9,3 Total Tolk 12,3 3,1 94 

4633 54,8 661 1263830,7 80135,4 -9,6 Total Tolk 10,4 2,9 94 

4638 17,4 660 1263864,7 80119,1 -9,3 Total Tolk 10,4 2,5 94 

4640 -22,6 659 1263899,4 80099,1 -6,7 Total Tolk 9,4 3,0 94 

5309,64 7,881 728 1263932,1 80759,7 36,2 Total Tolk 2,2 3,0 94 

5331,16 -10,35 729 1263947,6 80783,2 36,9 Total Tolk 2,8 3,1 94 
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5433,72 19,214 741 1263905,9 80881,5 23,9 Total Tolk 5,2 1,0 94 

5435,38 -7,364 730 1263932,1 80886,3 22,8 Total Tolk 3,3 1,9 94 

5470,1 -8,149 731 1263928,7 80920,9 17,4 Total 

Prøve 

Tolk 

4,5 1,7 94 

5506,16 -9,076 732 1263925,3 80956,8 19,7 Total Tolk 8,8 1,3 94 
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CL 85 000 Boret i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

748 33,3 2013-03 1263404,9 79885,5 -0,3 Total 9,2 90 

767 -30,8 2011-9 1263470,3 79872,2 2,6 

Total Prøve 

Tolk 4,6 1,9 94 

778 13,1 2013-02 1263438,7 79904,1 0,0 Total 7,1 

 

90 

780 2,1 2013-01 1263449,1 79899,8 -0,7 Total Tolk 6,3 3,0 94 

795 -26,8 2011-8 1263480,8 79893,7 3,1 Total Tolk 5,5 0,4 94 
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CL 75 550 Bores i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

193 22,6 2011-17 1263350,0 79906,3 1,0 Enkel 1,9 0,0 93 

210 14,2 2011-16 1263361,2 79890,7 2,2 Enkel 1,7 0,0 93 

223 12,2 2011-15 1263371,7 79882,2 2,6 Enkel 1,9 0,0 93 

237 11,3 2011-14 1263384,0 79873,3 3,5 Enkel 2,5   92 

246 13,3 2011-13 1263394,5 79866,7 3,8 Enkel 2,3 0,0 93 

261 14,2 2011-12 1263405,5 79850,2 3,2 Enkel 1,7 0,0 93 

262 82,6 2011-9 1263470,3 79872,2 2,6 Total 

Prøve Tolk 

4,6 1,9 94 

264 18,9 2011-11 1263411,1 79848,3 2,9 Enkel 1,5 0,0 93 
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CL 25 100 Boret i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

181 44,9 2013-05 1263375,1 79898,4 -0,7 Total Tolk 8,3 2,7 94 

168 36,5 2013-06 1263386,2 79912,4 -3,0 Total Tolk 10,3 0,5 94 

139 21,4 2013-07 1263406,3 79938,5 -8,3 Total Tolk 7,1 3,0 94 

190 26,9 2013-08 1263358,7 79911,5 -0,6 Total Tolk 7,2 1,4 94 

178 17,4 2013-09 1263368,0 79925,2 -2,5 Total Tolk 6,3 2,7 94 

155 2,9 2013-10 1263383,9 79948,4 -6,1 Total Tolk 6,9 0,1 94 

194 -0,1 2013-11 1263347,1 79936,1 -0,7 Total Tolk 6,1 3,0 94 

168 -20,1 2013-12 1263362,2 79963,5 -3,7 Total Tolk 6,0 1,8 94 

203 -23,8 2013-13 1263331,6 79956,2 -0,2 Total Tolk 2,4 3,0 94 

195 -33,3 2013-14 1263335,9 79967,3 -0,2 Total Tolk 1,7 3,0 94 
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CL 27 110 Boret i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

20 -4,8 719 1263920,8 80748,5 34,1 Total Tolk 1,8 2,9 94 

27 1,3 716 1263916,2 80741,0 33,7 Total Tolk 3,4 2,9 94 

29 37,0 823 1263919,1 80705,3 34,4 Total Tolk 1,8 3,1 94 

37 25,8 715 1263906,0 80715,3 32,5 Total Tolk 7,0 2,8 94 

40 54,2 714 1263902,5 80686,8 34,1 Total Tolk 5,2 3,0 94 

40 -7,6 718 1263902,5 80748,6 38,2 Total Tolk 2,2 3,0 94 

50 62,9 713 1263886,1 80679,1 34,0 Total Tolk 6,2 2,9 94 

53 17,4 727 1263886,9 80724,9 30,4 Total Tolk 2,6 2,9 94 

57 40,2 720 1263879,9 80702,7 28,5 Total Tolk 5,7 2,6 94 

63 -4,7 717 1263880,4 80748,0 33,9 Total Tolk 2,3 3,0 94 

75 21,7 726 1263865,6 80723,4 26,0 Total Tolk 3,6 2,5 94 

78 38,1 724 1263861,5 80707,3 24,4 Total Tolk 9,2 3,0 94 

80 55,3 721 1263858,4 80690,3 27,0 Total Tolk 9,6 4,9 94 

101 36,6 725 1263844,9 80709,0 25,7 Total Tolk 6,0 2,7 94 

110 52,8 723 1263841,0 80692,2 26,2 Total Tolk 5,8 3,0 94 
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CL 67 200 Boret i [m] Stopp- 

Profil Avsett Borhull X Y Z Metode løsm. berg kode 

180 -6,9 737 1264012,1 80857,9 18,3 Total Prøve 

Tolk 

5,5 1,0 94 

185 34,5 733 1263971,0 80851,4 23,7 Total Tolk 4,1 1,3 94 

219 -11,9 738 1264006,4 80896,8 16,2 Total Tolk 7,8 1,4 94 

224 27,0 734 1263967,5 80891,4 17,3 Total Tolk 9,2 1,1 94 

254 -15,9 739 1264000,7 80932,1 19,5 Total Tolk 1,1 1,1 94 

259 21,5 735 1263963,5 80926,3 15,0 Total Tolk 8,4 2,6 94 

289 -20,2 740 1263995,6 80966,5 22,5 Total Tolk 3,5 1,2 94 

294 15,4 736 1263959,9 80961,7 15,6 Total Tolk 5,8 1,1 94 

 
 


