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1. Prosjektbeskrivelse
1.1

Formål og bakgrunn

Sunnfjord Geo Center er sammen med Multiconsult AS engasjert for å gjennomføre
grunnundersøkelser i sjø for planlagt utfylling på gbnr. 352/7 ved Almenningen i Kinn
kommune. Det planlegges å nytte fyllingen til næringsbygg i framtiden. Synfaring ved
utbyggingsområdet viser at det stort sett er fjell i dagen, med lite eller ingen løsmassedekke.

Figur 1: Oversendt skisse over tilråding for topp fylling for planlagt utfylling i sjø (e-post, OSE AS, 31.05.2021).

1.2

Plannivå og omfang av undersøkelsene

Grunnundersøkelsene skal nyttes til reguleringsplan for utfylling i sjø og etablering av
næringsareal. Omfanget av grunnundersøkelsene er basert på at det skal undersøkes for
områdestabilitet og utføres geoteknisk prosjektering. Det er valgt å gjennomføre
totalsonderinger da det er forventet relativt faste masser i området.

1.3

Tidligere undersøkelser

SGC er ikke kjent med tidligere utført grunnundersøkelser ved tomten.
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2.

Felt- og laboratorieundersøkelser

Grunnundersøkelsene i denne rapporten er utført av Multiconsult den 14.06.2021, og består av
8 totalsonderinger og ett forstyrret prøveopptak i sjø. Laboratorieundersøkelser er utført av
Multiconsult i perioden 07-09.07.2021 ved deres laboratorium i Oslo. Det er utført én
rutinemessig prøveåpning, én korfordelingsanalyse og én analyse av organisk innhold. På
grunn av svært faste og grove masser var det ikke mulig å ta opp flere prøver. Synfaring ble
utført den 7. juni 2021 av Louis Steigerwald v/ Sunnfjord Geo Center. Det ble observert fast
fjell langs sjøkanten ved siden av den eksisterende fyllingen. Oversikt over totalsonderinger er
vist i Tabell 1. Innmåling av borepunkt er utført i UTM 32 NN200. Figur 2 viser plassering og
resultater av borepunktene.
Tabell 1. Oversikt over koordinater til innmålte borepunkt ved Almenningen i Kinn kommune.

Punkt

Boring i
løsmasser
(m)

Innboring i antatt
fjell (m)

Total
boredyp
(m)

x

y

Kotehøyde
z
(moh.)

1
2
3
4
5
6
7
8

11,3
12,0
1,2
11,2
10,9
9,9
4,9
3,7

3
3
3
4,1
3
3
3
3

14,3
15,0
4,2
15,3
13,9
12,9
7,9
6,7

302910.273
302947.716
302998.769
303047.964
303032.299
302985.703
302937.251
302895.527

6869866.267
6869853.850
6869848.409
6869841.398
6869805.637
6869818.376
6869824.031
6869832.566

-8.77
-10.53
-16.1
-13.1
-20.43
-18.66
-15.49
-11,4

Figur 2. Boreplan for grunnundersøkelser utført for planlagt utfylling ved Almenningen, Kinn kommune.
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3.

Resultater fra undersøkelsene

Boreplan, borelogger og laboratorieresultater ligger i vedlegg.

3.1

Løsmasser

Generelt viser totalsonderingene at grunnforholdet består av hardt materiale over fjell. Det er
brukt en del økt rotasjon, slag og spyling i utførte borepunktene og løsmassene er generelt faste
med høy motstand. Mektigheten av løsmassene varierer fra 1,2 m til 12,0 m i utførte
borepunktene. Utførte laboratorieanalyser fra et intervall med lav motstand i Borepunkt 7 gir
klassifikasjonen grusig sand med vanninnhold på ca. 33 % og organisk innhold på 1,7 %. Det
er generelt tolket sand og grus over morenemasser ned til fjell.

3.1.1 Borepunkt 1:
Vanndypet her er 8,2 m. Totalsonderingen viser faste masser med varierende motstand. Slag,
spyling og økt rotasjon er brukt i intervaller og motstanden oscillerer med høy frekvens. Fjell
er truffet på -19,5 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.1.2 Borepunkt 2:
Vanndypet her er 10,3 m. Totalsonderingen viser faste masser med varierende motstand. Slag,
spyling og økt rotasjon er brukt i intervaller og motstanden oscillerer med høy frekvens. Fjell
er truffet på ca. -22,3 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.1.3 Borepunkt 3:
Vanndypet her er 16,3 m. Totalsonderingen viser et tynt lag over fjell. Det er lav motstand ned
til ca. 0,5 m, deretter øker motstanden betydelig. Fjell er truffet på ca. -17,5 moh. Det ble boret
3 m i fjell.

3.1.4 Borepunkt 4:
Vanndypet her er 13,5 m. Totalsonderingen viser lag med veldig lav motstand til ca. 0,3 m,
deretter fast lag ned til ca. 0,9 m etterfulgt av mykt lag med lav motstand ned til ca. 1,4 m.
Deretter viser totalsonderingen betydelig fastere masser. Slag, spyling og økt rotasjon er brukt
i intervaller ned til fjell. Fjell er truffet på ca. -24,7 moh. Det ble boret 4,1 m i fjell.
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3.1.5 Borepunkt 5:
Vanndypet her er 20,9 m. Totalsonderingen viser lag med høy motstand ned til ca. 6,3 m.
Deretter kommer alternerende tynne lag med lav og høy motstand ned til fjell. Fjell er truffet
på ca. -31,8 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.1.6 Borepunkt 6
Vanndypet her er 18,5 m. Totalsonderingen viser et lag med noe motstand ned til ca. 0,9 m.
Deretter kommer et mykt lag med lav motstand ned til ca. 1,8 m. Videre er det fastere lag med
varierende motstand. Slag, spyling og økt rotasjon er bruk over noen intervaller ned til fjell.
Fjell er truffet på ca. -28,4 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.1.7 Borepunkt 7:
Vanndypet her er 15,7 m. Totalsonderingen viser et tynt lag i toppen med noen motstand ned
til ca. 0,2 m, deretter er det veldig lav motstand ned til ca. 1,0 m. Det er tatt en naverprøve fra
0,2-1,0 m. Kornfordelingsanalyse gir klassifikasjon grusig sand. Fra ca. 1,4-1,7 m kommer et
lag med lav motstand. Deretter blir løsmassene betydelig hardere med høy, oscillerende
motstand ned til fjell. Fjell er truffet på ca. -20,6 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.1.8 Borepunkt 8
Vanndypet her er 11,7 m. Totalsonderingen viser et lag med lav motstand fra ca. 0,3-0,6 m.
Deretter øker motstandene til ca. 1,3 m. Fra ca. 1,3 m blir økt rotasjon, slag og spyling brukt
nesten kontinuerlig ned til fjell. Fjell er truffet på ca. -15,4 moh. Det ble boret 3 m i fjell.

3.2

Grunnvann

Det er ikke utført grunnvannsmålinger.
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3.3

Fjell

Fjell er påvist i alle borepunkt på -15,4 moh. til -31,8 moh. (Tabell 2).

Tabell 2: Oversikt over påvist dybde til sjøbunn og fjell fra vann nivå.

Borepunkt
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4

Dybde til sjøbunn
[m]
8,2
10,3
16,3
13,5
20,9
18,5
15,7
11,7

Dybde fjell
[moh.]
-19,5
-22,3
-17,5
-24,7
-31,8
-28,4
-20,6
-15,4

Kvaliteten på undersøkelsene

Vi vurderer at kvaliteten på boringene er bra. Siden løsmassene viste seg å ha betydelig hard
motstand var det ikke vurdert mulig å ta opp uforstyrret prøver. En naverprøver er tatt ved ett
borepunkt for kornfordelingsanalyse.

3.5

Konklusjon

Det er ikke påvist sprøbruddsmateriale i det undersøkte området, men noe lav motstand i
enkelte av borehullene. Utover det er det ingenting i boreresultatene som tilsier at sjøbunnen
ved Almenningen ikke er egnet for utfylling. En utfylling må imidlertid gjøres i henhold til
geoteknisk prosjektering.
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4.
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Internettsider:
Kart, satellittbilder og topografiske profil:
Kartverket,
http://www.norgeskart.no
http://www.hoydedata.no
http://www.dybdedata.no
Norge i bilder

http://www.norgeibilder.no

Geologiske og klimatiske data:
Norges geologiske undersøkelse

http://www.ngu.no

Norges vassdrags- og energidirektorat

http://www.atlas.nve.no
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5.1

Resultat av sonderinger
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