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MNE Høghallen næringsbygg og klatrepark - Sikkerhet mot
kvikkleireskred
I forbindelse med forhåndskonferansen som ble avhold 2021-01-21, er det stilt krav om en dokumentasjon
på at sikkerhet mot fare for kvikkleireskred er ivaretatt i området.
Lokalisering av tiltaket er vist med rødt rektangel på Figur 1.

Figur 1. Lokalisering av tiltaket. Se rødt rektangel. Kilde [1].

Bakgrunnen for kravet er at det aktuelle tiltaket ligger innenfor en aktsomhetssone for områdeskred av
kvikkleire som er definert etter kartlegging av kvikkleire utført av NVE i 2019, [2]. Utsnitt av aktsomhetskart er
vist i Figur 2. I figuren er omtrentlig lokalisering av tiltaket vist med rødt rektangel.
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Figur 2. Aktsomhetsområdet områdeskred (brunt) og aktsomhetsområde for marin leire (blått) fra NVEs nasjonale
kartlegging av fare for kvikkleireskred. Tiltaket er vist med rødt omriss (ikke nøyaktig). Kilde [3].

Grunnlag
I forbindelse med prosjektet «Grand Fiære, omregulering. Fare for kvikkleireskred» [4], er et stort antall
borepunkt fra tidligere grunnundersøkelser vurdert og klassifisert med hensyn til indikasjoner eller
dokumentasjon på kvikkleire/sprøbruddmateriale, eller fravær av slike materialer. Figur 3 viser et utklipp fra
situasjonsplanen der de tidligere grunnundersøkelsene er klassifisert.
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Figur 3 Utsnitt fra situasjonsplanen fra prosjekt Grand Fjære, omregulering [4].

Følgende kategorier er brukt:
Klassifisering
Fargekode Kriterium
Sikker påvisning av kvikkleire/sprøbruddmatr.
Dokumentert med prøvetaking
Antatt kvikkleire/sprøbruddmateriale
Tolket ut fra forløp av boremotstand
Mulig kvikkleire/sprøbruddmateriale
Sedimenter under steinholdige fyllmasser 1)
Antatt ikke kvikkleire/sprøbruddmateriale
Faste masser ikke dokumentert med prøver
Sikker ikke kvikkleire/sprøbruddmateriale
Svært stor boremotstand og/eller prøver
1) Boring gjennom steinholdige masser kan gi falskt inntrykk av bormotstand i underliggende masser

Supplerende grunnundersøkelser
Som det kommer frem av Figur 3 er det flere potensielle posisjoner med antatt/mulig
kvikkleire/sprøbruddmateriale. For å vurdere usikkerheten med kvikkleire, ble det bestemt å gjennomføre
supplerende grunnundersøkelser i nødvendig omfang for å kartlegge om det fantes materialer som bekreftet
de nevnte indikasjoner på kvikkleire i området. Disse undersøkelsene er presentert i rapport R01 [5].
Undersøkelsene i området indikerer generelt at løsmassene varierer noe i fasthet. Analyser på 20 opptatte
prøver i 9 posisjoner viser løsmasser stort sett av grusige/sandige masser. De grunneste prøvene inneholder
noe organisk materiale, posisjon 5121168-7 indikerer silt i toppen. I tillegg er det i posisjon GV06B-3B påvist
leire fra 3,0 meter. I nord er det liten dybde til berg, mot sør øker dybden til berg.
Prøvene fra leirlaget hadde høyt innhold av sand, det var derfor utfordrende å få til et representativt
konusforsøk. Som det kommer frem av resultatene, er det noe tvil på om løsmassene kan inneholde
sprøbruddmateriale.
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Selv om en skulle velge å tolke prøvene fra posisjon GV06B-3B som sprøbruddmateriale, er det dokumentert
fravær av sprøbruddmateriale i punkt både vest, øst og sør for dette punktet. I nord vet vi at nordre vegg i
eksisterende lagerbygg er fundamentert på berg. Terrenget i området rundt borpunktet er flatt.
Dette betyr at en eventuell forekomst av sprøbruddmateriale i denne posisjonen ikke medfører mulighet for
utvikling av et områdeskred, ei heller vil skredmasse fra et lokalt grunnbrudd ha noen mulighet til å påvirke
Høghallen-prosjektet. Se for øvrig drøfting av det samme spørsmålet i tidligere utgitte notat om
Kantineprosjektet i Grandfjæra 24 og Siloen, se ref. [6] og [7].

Konklusjon
Med bakgrunn i resultatene fra supplerende grunnundersøkelser er det ikke behov for videre utredning iht.
prosedyren i NVE-veilederen [8]. Det er ikke påvist kvikkleire i de undersøkte posisjonene, noe som fører til
at det aktuelle aktsomhetsområdet kan reduseres. Områdestabiliteten for høghallen næringsbygg og
klatrehall anses derfor som tilfredsstillende.

Melde inn grunnundersøkelser
Etter prosedyren fra NVE kvikkleireveileder, skal grunnundersøkelsene meldes inn til NADAG og endringer
på eksisterende faresoner meldes inn gjennom NVEs innmeldingsløsning. Dette gjøres etter bestilling fra
kunde.
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Sammendrag
I forbindelse med planlegging av næringsbygg med klatrehall i Høghallen og på kaiområdet, er Norconsult
AS engasjer av Molde Næringsområde AS for å utføre supplerende grunnundersøkelser med tilhørende
laboratoriearbeid. Grunnundersøkelsene skal gi grunnlag for videre geoteknisk prosjektering, spesielt med
tanke på vurdering av fare for områdeskred.
Det er utført supplerende grunnundersøkelser med 13 totalsonderinger og 9 posisjoner med opptak av
naverprøver. Registrert dybde på løsmassene varierer mellom 1,8-16,9 meter.
Feltundersøkelsene indikerer generelt at løsmassene er sand og grus. De grunneste prøvene inneholder
noe organiske materialer, posisjon 5121168-7 indikerer silt i toppen. I tillegg er det i posisjon GV06B-3B
påvist leire fra 3,0 meter.
Prøvene fra leirlaget hadde høyt innhold av sand, det var derfor utfordrende å få til et representativt
konusforsøk. Som det kommer frem av resultatene er det noe tvil på om løsmassene kan inneholde
sprøbruddmateriale.
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn

Norconsult AS er engasjert av Molde Næringsområde AS til å utføre supplerende grunnundersøkelser i
forbindelse med forprosjekt og funksjonsbeskrivelse for næringsbygg med klatrehall i Høghallen og på
kaiområde.
Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk vurdering av området,
deriblant vurdering av fare for områdeskredfare. Hensikten med denne rapporten er å:
▪
▪

Presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet
Beskrive registrerte grunnforhold

Rapporten er en ren datarapport som oppsummerer resultater fra geotekniske grunnundersøkelser.
Geoteknisk tolkning, rådgiving eller prosjektering er ikke behandlet her.

1.2

Aktuelt område

Det undersøkte området ligger i Molde kommune, ved Grandfjæra. Oversiktskart av prosjektområdet er vist i
Figur 1, zoomet inn på det aktuelle området.

Figur 1: Oversiktskart over beliggenheten til undersøkelsesområdet (indikert med svart sirkel) [1].
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1.3

Løsmassekart

Løsmassene innenfor det aktuelle området består, ifølge NGUs løsmassekart, av fyllmasser (grått). Utsnitt
fra løsmassekart er vist i Figur 2. Området er markert til å ligge under marin grense, noe som indikerer
mulighet for at løsmassene kan bestå av marin leire, eventuelt sensitiv eller kvikk leire med
sprøbruddegenskaper.
Løsmassekartet til NGU gir kun en indikasjon på hva et øvre lag i jordprofilet består av. For å få kjennskap til
grunnens egenskaper i dybden er det nødvendig med geotekniske grunnundersøkelser (som er presentert
senere i rapporten).

Figur 2: NGUs løsmassekart [2].

1.4

Grunnlag

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området som vi har sett på som relevante for videre geoteknisk
prosjektering. De relevante posisjonene er presentert på situasjonsplan V100:
-

5121168 1-8 Gamle høghallen [3]
GV06B 10 Lønseth AS, grunnundersøkelser [4]
GV07A 2 og 9 Brennehall påbygging [5]
GV07C 1 og 10-14 Grandfjøre nøringspark Fase 3 [6]
GV94-4 Kaiutvidelse øst, Rekdalbygg [7]
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2 Felt- og laboratoriearbeid
Feltarbeidet er utført i uke 9, 2021. De geotekniske feltundersøkelsene er utført av Lingen grunnboring.
Fremgangsmåten ved feltarbeider er i samsvar med anbefalinger og veiledninger gitt av Statens Vegvesen
og Norsk Geoteknisk Forening.
Posisjonene HH8, HH9, GV07A-9 og 5121168-7 ligger inne i eksisterende bygninger og er målt inn ved hjelp
av målband, de resterende borpunkt og tilhørende terrenghøyder er målt inn med CPOS-korrigert GPS.
Tabell 1 oppsummerer utført feltarbeid mht. posisjon, undersøkelsesmetode og boredybder ved
totalsondering. Turkis farge i Tabell 1 viser hvilke boringer som er utført som en del av dette oppdraget.
Borplan over utførte grunnundersøkelser; tegning V100 gir samme oversikt.
Feltarbeidet er utført i 13 posisjoner. Følgende program er utført:
•
•

13 totalsonderinger
Opptak av totalt 20 poseprøver i 9 posisjoner ved naverboring, med tilhørende
laboratorieundersøkelser

Laboratoriearbeidet er utført i uke 9 og 10, 2021, ved Norconsults geotekniske laboratorium i Molde.
Fremgangsmåten ved laboratoriearbeidene er i samsvar med retningslinjer utgitt av Statens Vegvesen [8] og
NGF Melding nr. 2 [9]. Noen av analysene av udrenert skjærfasthet på omrørte prøver er utført med et
apparat som kalles Torvane, og som ikke er beskrevet i nevnte referanselitteratur [10].
Vedlegg A gir en generell beskrivelse av felt og laboratoriearbeider. Vedlegg B gir forklaring til geotekniske
plan- og profiltegninger. Vedlegg C gir forklaring til opptegning av totalsonderinger.
Tabell 1 Borpunktliste

Borpunkt

EUREF89 UTM32, NN2000
X (Nord)

Y (Øst)

Z
(Høyde)

HH1

6957479,5

407073,2

3,2

HH2

6957480,1

407083,8

HH3

6957480,9

HH4

Metode

Boredybde (TOT)
Løsm. [m]

Berg [m]

TOT

11,2

3,1

3,2

TOT

10,8

0,2

407096,5

2,7

TOT

10,4

1,3

6957485,8

407072,6

3,2

TOT

13,2

-

HH5

6957487,1

407082,7

3,3

TOT

8,6

3,1

HH6

6957489,6

407072,8

3,3

TOT

7,2

3,2

HH7

6957490,9

407082,6

3,3

TOT

8,3

3,0

HH8

6957498,7*

407071,5*

3,5

TOT

4,2

3,0

HH9

6957496,6*

407093,9*

3,5

TOT

6,4

3,1

HH10

6957565,2

407093,3

6,2

TOT, PRV

3,4

3,1

HH11

6957590,0

407089,5

8,1

TOT

1,8

3,1

GV94-4

6957477,4

407161,8

2,6

TOT, PRV

16,9

1,1

GV06B-3B

6957554,3

407160,5

3,0

TOT, PRV

5,5

1,0

GV06B-10

6957575,1

407232,0

3,2

TOT, PRV

2,2

2,7

GV07A-2

6957528,0

407150,9

2,9

TOT, PRV

3,0

2,1

GV07A-9

6957520,9*

407138,1*

2,9

TOT, PRV

3,5

1,7
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GV07C-1

6957523,7

407010,6

3,3

TOT, PRV

2,4

3,1

GV07C-10

6957524,3

407058,5

3,0

TOT

0,8

3,0

GV07C-11

6957510,1

407061,7

2,9

TOT

1,5

3,1

GV07C-12

6957482,7

407066,5

2,9

TOT, PRV

8,7

3,0

GV07C-13

6957528,2

407079,3

3,0

TOT

1,2

3,1

GV07C-14

6957498,0

407082,0

3,0

TOT

5,3

3,7

5121168-1

6957529,6

407095,0

2,7

TOT

1,0

4,6

5121168-2

6957514,8

407096,4

2,7

TOT

5,1

4,6

5121168-3

6957506,9

407099,4

2,7

TOT

3,1

3,4

5121168-4

6957501,1

407101,0

2,7

TOT

5,9

3,4

5121168-5

6957491,5

407102,9

2,8

TOT

10,1

3,2

5121168-6

6957490,9

407094,1

2,8

TOT

9,6

3,4

5121168-7

6957503,7*

407081,4*

2,7

TOT, PRV

4,7

3,1

5121168-8

6957503,8

407089,8

2,7

TOT

3,5

3,0

TOT: Totalsondering, PRV: Prøveserie * Innmålt med målband.

2.1

Generell informasjon om feltarbeidet

Tabell 2 Generell informasjon feltarbeid

Feltarbeid
Dato for utførelse
Boreteam
Relevante standarder
Resultater

Uke 9, 2021
Lingen grunnboring v/ Eirik Haugstad og Sigurd
Hestad
Ref. [11] og [12]
Tegninger V100 og V200-V209

Totalsondering gir grunnlag for å bestemme løsmassetykkelse og dybder til fast grunn eller antatt berg.
Sonderingen gir såkalt sikker bergpåvisning ved 3 m innboring i berg. Tolkning av resultatene kan gi en
indikasjon på lagdeling og aktuelle jordarter.
Naverboring og ramprøvetaking benyttes for opptak av omrørte prøver i leire, silt, sand og grus. Omrørte
prøver egner seg kun til en grov identifisering og klassifisering av jordartene. Prøvene overføres til
plastposer i felten før de fraktes til laboratoriet.
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2.2

Generell informasjon om laboratoriearbeidet

I laboratoriet er det foretatt visuell klassifisering, vanninnhold og måling av skjærfasthet på omrørte prøver
med to ulike metoder, vanlig konusapparat og med utstyr Torvane.
Tabell 3 Generell informasjon laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid
Dato for utførelse
Laborant
Relevante standarder
Resultater

Uke 9-10, 2021
Hilde Risung
Ref. [8], [9], [13], [14] og [10]
Tegninger V202-V205, V209 og Tabell 5
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3 Resultater grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser
NB! Det må presiseres at informasjonen fra felt- og laboratoriearbeidet strengt tatt bare er gyldig i de
undersøkte posisjonene. Avvik i grunnforholdene i områdene rundt og mellom de undersøkte posisjonene
kan ikke utelukkes. Resultater må derfor ikke anvendes ukritisk.

3.1

Grunnforhold

Totalsonderingene indikerer at løsmassene varierer noe i fasthet fra posisjon til posisjon. I posisjon HH4,
HH8, HH11 og GV94-4 har vi middels faste til faste masser over fjell. I de resterende posisjonene består
løsmassene over fjell av løse til middels faste masser. Ut fra analysene på laboratoriet består løsmassene
stort sett av grusige/sandige masser, men i posisjon GV06B-3B er det påvist leire fra 3,0 meter. De
grunneste prøvene har innhold av organisk material.
Tabell 5 oppsummerer kommentarer fra borerne ute i felt. Spesielt viktig er det å få frem at noen av
boringene er kjørt gjennom sjø før de begynner å registrere fra sjøbunn.
Tabell 4:

Kommentarer fra borelogg

Borpunkt
HH1
HH2
HH3
HH4
HH5
HH6
HH7
HH8
HH9
HH10
HH11
GV94-4
GV06B-10

Feltkommentar
Asfaltert kaiområdet. Ingen motstand fra 0,9-3,7m.
Asfaltert kaiområdet. Fylling kai startet 0,8 m over asfalt. Mulig sjøbunn på 6,6 m.
Betongdekke 0,4m. 5,7m fra kaidekke til sjøbunn.
Asfaltert 0,10m. Sondering startet under asfalt.
Asfaltert kaiområdet. Sondering startet over asfalt. Fylling i topp. Ingen motstand fra 1,0 4,0 m.
Asfaltert dekke 0,2m. Sondering startet under asfalt. Fyllmasser i topp.
Asfaltert kaiområdet. Sondering startet over asfalt. Fyllmasser i topp. Ingen mostand fra
1,0-2,8m.
0,5 m betongdekke. Sondering starter under dekke. Fyllmasser ned til antatt fjell.
0,55 m betongdekke. Sondering starter under dekke. Fyllmasser i topp.
Asfaltert, fyllmasser i topp.
Asfaltert.
6,05 m fra kaidekke til sjøbunn.
Kjørt med lav matehastighet og kraft da det var fare for stangbrudd pga. steiner.
Asfaltert.

Grunnvann
Det er ikke utført grunnundersøkelser for å avdekke grunnvanns- eller poretrykksforhold i området.

Fjell
Rapport 52100710 RIG-R02 presenterer koter til fjell i de undersøkte posisjonene [15]. Boringene viser at
det er mellom 1,8 - 16,9 meter dybde til fjell. De grunneste boringene ligger lengst nord, mens lagtykkelsen
på løsmassene stiger mot sørvest.

3.2

Laboratorieundersøkelser

I posisjon GV06B-3B viser resultatene at løsmassene inneholder leire og det er derfor valgt å utføre konus
på disse prøvene. Prøvene hadde høyt sandinnhold, noe som gjør at konus kan gi oss et feil inntrykk av
løsmassene. Det ble derfor valgt å ta i bruk Torvane, da dette forsøket involverer et større volum under
prøveforsøket.
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Resultatene fra disse ulike undersøkelsene indikerer at det er tvil om materialet har sprøbruddkarakter eller
ikke.
Tabell 5: Opptatte prøver og laboratoriearbeid

Pos.
/ID

Type
[-]

Dybde
[m]

GV06B-10

P

1,0-2,0

GV06B-3B

P

0,0-1,0

GV06B-3B
GV06B-3B
GV06B-3B
GV06B-3B
GV06B-3B
GV07A-2

P
P
P
P
P
P

1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-5,2
1,5-2,5

GV07A-2

P

2,5-3,0

GV07A-9
P
1,5-2,5
GV07A-9
P
2,5-3,3
GV07C-1
P
1,2-2,4
5121168-7
P
1,5-2,5
5121168-7
P
2,5-3,5
5121168-7
P
3,5-4,5
HH10
P
0,5-1,5
HH10
P
1,5-2,1
GV07C-12
P
5,5-6,5
GV07C-12
P
7,0-7,7
GV94-4
P
5,0-6,0
* Forsøk utført med Torvane

Klassifisering
Grusig sand, rester av veiduk
Sandig grusig siltig materiale, noe
organisk (jord)
Grusig sand
Grusig sandig siltig materiale, litt brun
Grusig sandig leire
Grusig sandig leire
Sandig leirig silt med gruskorn
Sandig grusig organisk materiale
Siltig sandig grusig organisk materiale,
enkelte små planterester
Sand, enkelte gruskorn
Grusig sand, enkelte små planterester
Grusig sand
Sandig grus
Sandig grusig silt, virker humusholdig
Sandig grusig silt
Sandig grus
Grusig sandig materiale
Sandig grus
Sandig grus
Siltig sandig grus
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W
[%]

16,3
14,7
13,9

Curfc
[kPa]
Konus

Curfc
[kPa]
CL600*

Curfc
[kPa]
CL602*

1,6
1,8

4,6
2,8
3,0

3,1
2,9
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VEDLEGG A
Generell beskrivelse felt og laboratoriearbeid
Generell beskrivelse av sonderboring og grunnvannsmåling
Totalsondering gir grunnlag for å bestemme løsmassetykkelse og dybder til fast grunn eller antatt
berg. Sonderingen gir såkalt sikker bergpåvisning ved 3 m innboring i berg. Tolkning av resultatene
kan gi en indikasjon på lagdeling og aktuelle jordarter.
Trykksondering (CPTU) utføres ved nedpressing av en sonde som måler spissmotstanden jorda gir på
sondens spiss, samt friksjon og poretrykk på sondens overflate. Resultatet blir brukt til å vurdere
lagdeling, jordart og spenningsforholdene i grunnen (in-situ spenning). Mekaniske jordparametere som
fasthetsegenskaper og deformasjonsegenskaper kan også bestemmes.
Piezometre installeres for måling av porevanntrykket i grunnen. Piezometre presses ned i grunnen
sammen med et stålrør som vil stikke opp over terreng. Røret må stå urørt i måleperioden.
Vanntrykket ved filteret i piezometer-spissen registreres enten hydraulisk som stigehøyde i en
plastslange inne i røret eller elektronisk ved hjelp av en direkte trykkmåler innenfor filteret.
Porevanntrykket måles manuelt i felt. Alternativt kan et piezometer installeres med dataminne for
automatisk logging og registrering av naturlige eller menneskeskapte variasjoner over en valgt
periode. Hensikten med å måle poretrykket i grunnen er å bestemme spenningsforholdene i bakken
(in-situ spenning).
Grunnvannsbrønner installeres normalt for måling av grunnvannstanden i det øvre jordlaget. Ofte
består grunnvannsbrønnen av et perforert PVC-rør som er installert i en gitt dybde. Vann i grunnen vil
trenge inn i røret og innstille seg på nivået for det naturlige grunnvannsspeilet, i den gitte sonen som
røret er installert i. Grunnvannstanden måles manuelt i felt. Alternativt kan brønnen installeres med
dataminne for automatisk logging og registrering av naturlige eller menneskeskapte variasjoner over
en valgt periode.
Vedlegg B og C viser tegnforklaring for plan- og profiltegning og totalsondering.

Generell beskrivelse av prøvetaking og laboratoriearbeid
Naverboring og ramprøvetaking benyttes for opptak av omrørte prøver i leire, silt, sand og grus.
Omrørte prøver egner seg kun til en grov identifisering og klassifisering av jordartene. Prøvene
overføres til plastposer i felten før de fraktes til laboratoriet.
I laboratoriet kan det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse av massene. I tillegg er det mulig å
utføre en grov identifisering av jordartene ved kornfordelingsanalyser, og måling av vanninnhold og
humusinnhold. Både naver- og ramprøver kan brukes til å identifisere laggrenser ved overgang
mellom ulike jordartstyper.
Stempelprøvetaker benyttes til opptak av uforstyrrede sylinderprøver i leire, silt, løst lagret sand og
organiske jordarter. Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det
jordarten har i sin naturlige lagring i grunnen. Uforstyrrede prøver egner seg til en generell
identifisering og klassifisering av jordartene. I tillegg kan fysiske/mekaniske egenskaper bestemmes
for jordarten. Det gjelder bestemmelse av materialstyrke, deformasjonsegenskaper og permeabilitet.
Sylinderprøver skyves ut av sylinderen i laboratoriet og det foretas visuell klassifisering og beskrivelse
av massene. Vanninnhold, densitet og enkle styrkedata bestemmes ved rutineundersøkelser. I tillegg
kan det utføres kornfordelingsanalyser, plastisitetsanalyser og måling av humusinnhold.
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Ødometerforsøk i laboratorium benyttes til å bestemme jordens forkonsolideringsspenning og
deformasjonsegenskaper. Ødometeret gir en endimensjonal deformasjonstilstand som er en forenkling
av virkeligheten, men som samtidig er godt tilpasset de vanligste beregningsmodeller for setninger.
Beregningsmodeller for setninger er som regel basert på endimensjonal konsolideringsteori.
Treaksialforsøk i laboratorium benyttes for å bestemme jordens styrkeegenskaper. For en uforstyrret
prøve av leire/silt forsøker en å ta utgangspunkt i den opprinnelige spenningstilstanden prøven hadde
i grunnen og deretter teste prøven til brudd ved et skjærforsøk. Skjærforsøket kan utføres med ulike
hovedspenningsretninger avhengig av hvilken belastningssituasjon en ønsker å teste for. For testing
av en prøve av sand må prøven bygges inn i apparaturen med ulik grad av komprimering. Fordi
naturlig lagringsfasthet i grunnen oftest er ukjent, vil det være ønskelig å kjøre flere forsøk der prøvene
bygges inn med ulik grad av komprimering. Styrkeparametrene bestemmes deretter som en funksjon
av lagringstetthet.
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Enkel sondering

Dreiesondering

Dreietrykksondering

Fjellkontrollboring

Totalsondering

Trykksondering

Vingeboring
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Standard Penetration Test (SPT)

Prøvegrop

Prøveserie

Prøvegrop med prøveserie

Vannprøver

Vannstandsmåling

Poretrykksmåling

Permeabilitetsmåling

Prøvebelastning

Setningsmåling

Elektrisk sondering

Fjell i dagen

Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av.
- 18,2
- 35,4

Over linjen : Kote terreng eller sjøbunn/elvebunn.
Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell.
Under linjen : Kote antatt fjell,
hvis fjell ikke er påtruffet.
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Utstyr:

Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil.
Ø 44 mm borestenger.

Som dreietrykksondering:

Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m).
Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes
rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min.

Som fjellkontrollboring:

Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre
som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny
stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer.
Med
denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell.
videre
Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell.

Presentasjon:

Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner.
Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk.
Kryss for markering av økt rotasjon.

Bortid

Markeringsstolper for bruk av
spyling og slagboring

Bortiden går
utenfor skalaen

Matekraft

Registrering av antatt stein/blokk
Kryss ved dybder hvor økt
rotasjonshastighet er brukt

Overgang til fjell

Spyletrykk
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn

I forbindelse med forprosjekt og funksjonsbeskrivelse for næringsbygg med klatrehall i Høghallen og på
kaiområde, har Norconsult utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser.
Hensikten med denne rapporten er å presentere dybden til fjell som videre kan benyttes for å kunne
estimere lengder på stålkjernepelene for nybygget.
Geoteknisk tolkning, rådgiving eller prosjektering er ikke behandlet her.

1.2

Aktuelt område

Det undersøkte området ligger i Molde kommune, ved Grandfjæra. Oversiktskart av området er vist i figur 1.

Figur 1: Oversiktskart over beliggenheten til undersøkelsesområdet (indikert med svart sirkel) [1].
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1.3

Grunnlag

Tidligere utførte grunnundersøkelser som er relevant til nåværende prosjekt og markert på situasjonsplan
V100:
-

5121168 1-8 Gamle høghallen [2]
GV07C 10-14 – Grandfjære næringspark Fase 3 [3].
GV94-4 - Kaiutvidelse øst, Rekdalbygg [4].

2 Fjellkontrollboring
Posisjonene HH8 og HH9 er målt inn ved hjelp av målband, de resterende borpunkt og tilhørende
terrenghøyder er målt inn med CPOS-korrigert GPS. Nedenstående tabell oppsummerer utført feltarbeid
mht. posisjon og kote på fjell. Situasjonsplanen over utførte grunnundersøkelser V100 gir samme oversikt.
Borpunktene som er markert med turkis er nye utførte boringer, de resterende borpunktene er referert til i
avsnitt 1.3.
Tabell 1 Borpunktliste

Borpunkt

EUREF89 UTM32, NN2000
X (Nord)

Y (Øst)

Z (Fjell)

HH1

6957479,5

407073,2

-8,0

HH2

6957480,1

407083,8

-7,6

HH3

6957480,9

407096,5

-7,7

HH4

6957485,8

407072,6

-10,0

HH5

6957487,1

407082,7

-5,3

HH6

6957489,6

407072,8

-3,9

HH7

6957490,9

407082,6

-5,0

HH8

6957498,7*

407071,5*

-0,7

HH9

6957496,6*

407093,9*

-2,9

5121168-1

6957529,6

407095,0

1,8

5121168-2

6957514,8

407096,4

-2,4

5121168-3

6957506,9

407099,4

-0,4

5121168-4

6957501,1

407101,0

-3,3

5121168-5

6957491,5

407102,9

-7,3

5121168-6

6957490,9

407094,1

-6,9

5121168-7

6957503,7

407081,4

-2,0

5121168-8

6957503,8

407089,8

-0,9

GV07C-10

6957524,3

407058,5

2,2

GV07C-11

6957510,1

407061,7

1,4
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GV07C-12

6957482,7

407066,5

-5,8

GV07C-13

6957528,2

407079,3

1,8

GV07C-14

6957498,0

407082,0

-2,3

GV94-4

6957477,4

407161,8

-14,3

*Innmålt ved hjelp av målband

2.1

Generell informasjon om feltarbeidet

Tabell 2 Generell informasjon feltarbeid

Feltarbeid
Dato for utførelse
Boreteam
Resultater

Uke 9, 2021
Lingen grunnboring v/ Eirik Haugstad og Sigurd
Hestad
Tegninger V100 og V200-V203 og V206-V209

Tabell 3 Kommentarer fra borelogg

Borpunkt
HH1
HH2
HH3
HH4
HH5
HH6
HH7
HH8
HH9
GV94-4

Feltkommentar
Asfaltert kaiområdet.
Asfaltert kaiområdet. Fylling kai startet 0,8 m over asfalt. Mulig sjøbunn på 6,6 m.
Betongdekke 0,4m. 5,7m fra kaidekke til sjøbunn.
Asfaltert 0,10m. Sondering startet under asfalt.
Asfaltert kaiområdet. Sondering startet over asfalt.
Asfaltert dekk. Sondering startet under asfalt.
Asfaltert kaiområdet. Sondering startet over asfalt.
0,5 m betongdekke. Sondering starter under dekke.
0,55 m betongdekke. Sondering starter under dekke.
6,05 m fra kaidekke til sjøbunn.
Kjørt md lav matehastighet og kraft da det var fare for stangbrudd pga steiner.

3 Bergkotekart
Ut fra sonderingene oppsummert i tabell 1, er det levert digitalt grunnlag til utarbeidelse av 3D-modell av
terreng og berg. Tegning V300 viser bergkotekartet.
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