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1. Innledning
Statens vegvesen planlegger utvidelse av sykkelvegen mellom Nesttun og Skjold langs den
gamle Osbanen.

Multiconsult er engasjert for å gjøre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser i
området. Foreliggende rapport presenterer resultater fra den geotekniske undersøkelsen og
beskriver grunnforholdene i tekst og på tegninger.

Resultatene fra de miljøgeologiske undersøkelsene er presentert i rapport nr. 614193-001.

2. Utførte undersøkelser
Feltarbeidet ble utført i tiden 5. til 7. november 2012 av vår borformann Odd Martin Slåtten
med assistanse av Torben Nesse.

Grunnundersøkelsene ble utført med en geoteknisk borrigg av typen GM 100 GTT. Riggen er
utstyrt med en elektronisk registreringsenhet for automatisk logging og opptegning av
sonderingsdata.

Følgende feltprogram ble gjennomført:

• Åtte totalsonderinger

• Én prøveserie

Totalsondering er en kombinasjon av fjellkontrollboring og modifisert dreietrykksondering. 
Metoden gir normalt god informasjon om lagdeling og den relative fastheten til løsmassene, og 
den har i tillegg stor nedtrengningsevne ved at det kan kobles inn vannspyling og slag under 
sonderingen. Metoden gir relativ sikker påvisning av bergnivå ved at det normalt avsluttes 
etter boring i antatt berg. I dette tilfellet ble sonderingene avsluttet etter 0,9 til 2,1 m boring i 
antatt berg.  

Prøveserien ble tatt med naverprøvetaker som gir omrørte, men representative prøver. Prøvene 
ble åpnet i vårt geotekniske laboratorium i Bergen, og i tillegg til rutineundersøkelser ble det 
utført korngraderingsanalyser. 

For nærmere forklaring av bormetoder og tolkning av resultater vises det til rapportens 
geotekniske bilag - feltundersøkelser. For nærmere forklaring av geotekniske definisjoner og 
laboratoriedata vises det til rapportens geotekniske bilag - laboratorieundersøkelser. 

3. Lokalitet
Det undersøkte området ligger langs den gamle Osbanen mellom Nesttun og Skjold.
Strekningen der det har blitt gjort undersøkelser går fra der hvor gang- og sykkelvegen krysser
til Odins veg og ca. 400 m vestover forbi Tors veg.
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4. Oppsummering av grunnforhold

4.1 Sonderingspunktene nr. 1 og 2 

Disse punktene ligger vest for Tors veg og nord for eksisterende gang- og sykkelveg hvor 
utvidelsen er planlagt. Terrenget i sonderingspunktene ligger her mellom kote 48,7 og 49,6. 
Dybden til antatt berg varierer mellom 6,0 og 7,7 m. Totalsonderingene viser et topplag av 
antatt torv med sand og grus, deretter er det torv i en dybde på ca. 1 til 5 m. Videre er det faste 
masser av antatt sand, grus og stein over berg. 

Ved sonderingspunkt nr. 2 ble det tatt prøver av topplaget ned til en dybde på 1,85 m som 
inneholdt torv med steiner og røtter. Vanninnholdet varierte mellom w = 17-19 %. Det ble 
videre analysert en prøve fra en dybde på 2,0-3,0 m som inneholdt torv klassifisert som 
fibertorv/mellomtorv (H4-H5) i henhold til von Post skala og med et vanninnhold på w = 611 
%. 

4.2 Sonderingspunktene nr. 3 til 5 

Disse punktene ligger i området mellom Tors og Odins veg. To av punktene, nr. 4 og 5, ble tatt 
nord for gang- og sykkelvegen i tilkomstvegen til et boligområde. I forbindelse med utvidelse 
av gang- og sykkelvegen er det planlagt nye murer i området. Sonderingspunktene ligger 
mellom kote 46,7 og 48,1. Det ble boret til en dybde på mellom 1,5 og 3,0 m før antatt berg ble 
nådd. Løsmassene bestod av faste masser av antatt grus og stein, bortsatt fra i sonderingspunkt 
tre hvor det var et løst lagret lag av antatt torv over berg. 

4.3 Sonderingspunktene nr. 6 til 8 

Disse punktene er lokalisert der hvor gang- og sykkelvegen krysser Odins veg. Terrenget i 
sonderingspunktene ligger mellom kote 44,2 og 44,6, mens dybden til antatt berg varierer 
mellom 0,4 og 2,0 m. Totalsonderingene viser faste masser av antatt grus og stein, men med 
noe torv. 
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Geotekniske bilag
Feltundersøkelser

Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller
fast grunn.

DREIESONDERING (NGF MELDING 3)
Utføres med skjøtbare 22 mm borstenger med 200 mm vridd
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller
manuelt. Antall ½ omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde
skala og tverrstrek for hver 100 ½ omdreininger. Skravur angir
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i
grunnen.

RAMSONDERING (NS EN ISO 22476 2)
Boringen utføres med skjøtbare 32 mm borstenger og spiss
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden illustreres ved angivelse av
rammemotstanden Qo pr. m nedramming.
Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)

TRYKKSONDERING (CPT CPTU) (NGF MELDING 5)
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert
informasjon om grunnforholdene.
Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart,
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet,
deformasjons og konsolideringsparametre).

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)
Utføres med glatte skjøtbare 36 mm borstenger med en
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under
disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme
grunnforholdene.
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.

BERGKONTROLLBORING
Utføres med skjøtbare 45 mm stenger og hardmetall
borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung
slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring
gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire,
kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større
steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i
berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker
påvisning.

Avsluttet mot
stein, blokk eller
fast grunn

Avsluttet mot
antatt berg

Forboret

Middels stor motstand

Meget liten motstand

Meget stor motstand

Avsluttet uten å nå fast
grunn eller berg

Halve omdreininger
pr. m synk

Slått med slegge

Forboret

Stein

Borsynk i berg cm/min.
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Geotekniske bilag
Feltundersøkelser

TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg
kontrollboring. Det benyttes 45 mm skjøtbare borstenger og
57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under

nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret
presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og
konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette
synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk,
slag og bortid vises til venstre.

MASKINELL NAVERBORING
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5 20 m
dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

PRØVETAKING (NGF MELDING 11)
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske
egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel
prøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60 100 cm
lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller
stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig
prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset
ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det
skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten,
der den blir forseglet for transport til laboratoriet.
Prøvediameteren kan variere mellom 54 mm (vanligst) og
95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere,

som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.
Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1 3, der 1 er høyeste
kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets
klasse 1 2 for leire.

VINGEBORING (NGF MELDING 4)
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket
målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment
til jorden rundt vingen når brudd. Det tilhørende
dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i
uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25
gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet
cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved
brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St =
cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i
måledybden, samt for jordartens plastisitet.

PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6)
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler).
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning
av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene.
Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.

Matekraft FDT (kN)

Prøvemarkering

Prøvemarkering

Uforstyrret

Omrørt

cuv, cuvr (kPa)

wz

u (kPa)
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