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Sammendrag:

a

Flora kommune skal ruste opp Prof. Gj elsvik
v egen naer Florø sentrum. I den forbindelse har vi fått i opp drag
utføre supplerende grunn un dersakelser i vegen og i .om rådet langs vegen, samt gi vurderinger og anbefalinger
for utførelse av arbeidet.

a

Vegen går i et boligområde som opprinnelig er myrlendt. T idlig ere sonderinger utto rt av Hjellne s COWI AS viser at
linja krysser dype o g blote myrpartier med mellomliggende fjellrygger: Nåværende veg ligger på fylling, og på
myrpartiene har den hatt betydelige setninger.
Husene langs vegen har variable grunn- og fundamenterin
g sforhold, og enkelte hus har setningss kade r. Hjellnes
COWI AS har utført tilstandsregistreringer av bygg inklusiv fundamentering og tilknytning av ledninger for samtlige
hus langs vegen. Dette er dokumentert i egen rapport.
Våre undersøkelser viser at over myrpartiene ligger vegfyllingen på torvmasser med opptil 2 meters tykkelse.
Under torva ligger et tynt lag av blote leiri ge masser ned til fast grunn.
Vegen skal nå fundamenteres på fast grunn med masseutskifting av torv og svake leirmasser. I forbin delse med
opprusting av vegen skal det også legges ei dyp rørgrøft i traseen. Masseutskiftingen vil fo re til midlertidig senking
av grunnvan nstanden.
Rorgrofta vil krysse fjellryggene i utspren gt fjellg roft. Grofta vil virk e drenerende og vil fore til perman ent senkni n g
av grunnvannstanden i området, med fare for utvikling av nye setninger i bebyggelsen dersom det ikke treffes
foreby ggende tilt ak mot dette.
·
Det er satt ned fem grunnvannsbrønner for å få fram data om variasjoner i grunnvannstanden i dagens situasjon, i
f orb
ind el se me d anl egget og videre framover ti] vannstan den s tabili serers eg.V annstand en
i b ronnene bl ir. nan
registrert re gelmessig av Hjellne s COWI AS.
Denne rapporten inneholder detaljerte forslag til utførelse -av utgraving og gj enfylling, og valg av tilfredsstillende
innfyllingsmasser, lagdeling og komprime ring.

a

Rørgrøfta foreslås tettet i hver gjennomføring gjennom fjellryggene ved bygge inn enpropp av leirige materialer.
Det er sannsynlig at utsprenging av fjellgrøfta resulterer i oppsprekking av fj ellet i. en sone rundt grøfta. Fjellet i
denne sonen kan tettes ved injisering for a oppna
tilfre dsstill ende resultat. En alternativ utførelse kan væ re å legge
en tetting oppå fjelloverflaten på oppstrøms side av qrøfteskiærinqen.
-
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Resultatene av disse komme nteres i rapporten
(dvs. målinger fram til 02 .07 .2 004).

Flora kommune · skal ruste_ opp
Gjelsvikvegen nær Florø sentrum.

Prof.
Rapporten presenterer ellers res ultatene fra
f elt- og laboratorieunders k el s ene, beskriver
g runnforholdene, og gir anbefalinger vedr.
grunna rbeidet i forbindelse med ombygging av
vegen og anlegg av nytt rø rsystem.

Via Hj ellvik COW i AS representert ved Trygve
Riste har vi fatt i oppdrag å utføre og
rapportere en supplerende grunnundersøke/se
i/ved vegen på strekningen profil 1 - 450;
Referan se [ 1] til [3]. Hjelln es COW i AS har a llerede utført sonderinger, og dybder til fast
grunn langs traseen er kjent; Referanse [4].

Videre registreringer og oppfølging av
eiendommene langs vegen skal utføres av
Hj ellnes COW i AS.

Vegen, som ble anlagt i 1950-ara, gar
gjennom myrlendt terreng og krysser flere
dyp ere myrpartier m ed mellomliggen de fj ellrygger. V egen ble bygd uten masseutskifting
av my rmasser, og har hatt betydelige setninger
med maksimum over de dypeste myrpartiene.
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Feltarbeidet ble utført i period en 24. - 29. mai
2004.

•

Belastningen fra
vegfyllingen har
gitt
b etydelige setninger i vegbanen, og drenering
av vegen og bebyggelsen har ført til senkning
av grunnvannstanden, med resulterende
utvikling av setninger i området.
Hj ellnes COW i AS har utfo rt tilstandsregistreringer av alle bygninger langs den aktuelle
parsellen; Referanse [5]. Husa langs vegen
har vekslende fun damenterin gsforhold, fra fjell
i liten dybde til dyp my r. Enkelte har. fatt
betydelige deformasjon er med tilhørende
bygnin gsskader. To hus pa nordsida av vegen
i østenden av parsellen har kjelleretasje som
dreneres med nivåstyrt automatisk pump
e.

I forbin delse med opprustin
g en av vegen skal
ledni ngsystemet for vann , spillvann og overvann renoveres ved å legge nye $amleledninger i dyp grøft i veglinj a.
· I den forbindelse er vårt firma engasj ert til a
utføre suppl ere nde gru nnundersokelser og
geoteknisk rådgivning, med formål å klarlegge ·
g runnforholdene under vegen.

Vi har utført 5 prøvetakinger med naverbor i
vegbanen der myrdybden er størst, dvs . i profil
40, 160, 250, 350 0g 440.
I en posisjon utenf or vegen har vi utfort
totalsondering, nemlig i Profil 446 12,3 mV.

I 5 pos isjoner i terre nget uten for vegen har vi
dessuten satt ned grunnvannsb rønner.

Tabell 1 inneh older en oversikt over utførte
boringer, og plassering av und ers okel sespunktene går også fram av borplanen på
Tegning nr 1,
Boringene er utført av vår boreleder Ola
A mundsgård ved bruk av Geotech 605D
grunnbor i ng stra ktor.
Fra m@
a n gsmaten ved b ore arbeidef er
samsvar med standard slik det er besk revet
Referan s e [6] til [8].

•
Vi h
ar ogsa installert grunnvannsbrønner · i
terre nget til side for vegen for
fram skaffe
data om varia sjoner i grun nvan nstanden i
området ved dagens forhold og etter at veg og
ledningsnett er omby gd. Vanns tandsvariasj onene følges opp av Hj elln es COWI AS.

Boringer

Utsetting, innmaling og registr ering

Utsetting og innm alin g av borpunkter er
foretatt i samarbeid med
Hj ellnes CO WI A S.
Boredybdene
ved
naverbo ringene ble

totalso nde ringen
og
logget elektronis k for
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påfølgende bestemmelse av dybdekoter ut fra
terrengkotene.

der det er tatt kontinue rlige
løsmassene med naverbor.

•

M
a lte

l aboratoriearbeid

o
prøver

av

naturlig e vanninnhold samt visuell
klassifisering av prøvene er gitt i Tabell 2.

Utført
laboratoriearbeid omfatter visuell
klassifisering av samtlige prover med
påfølgende bestemmelse av vanninnhold.
En oversikt over prøvene er vist i Tabell 2.
Analysearbeidet er utført i samsvar med
standard slik som beskrevet i Referanse [9].

Løsmassene har samme lagdeling i alle
borhul/ene: Øverst vegoverbygning/fylling,
derunder myrmasser, og · ned mot fast grunn
ligger til dels blote leirige masser.
L agdelin gen er skissert i lengdeprofilet på
Tegning nr 2 .
VeggIuS.

•

Generelt

Som før nevnt har Hjelln es COW I AS allerede
utført sonderinger, og dybder til fast grunn
langs traseen er kj ent; Referanse [4]. Vare
undersokelser supplerer disse med
gi
detaljerte opplysninger om jordartstype og tilstand i de fem dypere myrpartiene.

a

Plassering av borpunkter og grunnvannsbrønner er vist i borplan på Tegning nr 1.
Tegningsforklaringer er gitt i Vedlegg A og B.
•

Terrengforhold

Terrenget er myrlendt, flait med slakt f all langs
veglinja i nordvestlig retning.
•

V

Dybde til fast grunn

Det er fjell i dagen i isolerte punkt er i omra det.
eglinj a krysser fl ere rygger med antatt fj ell i
liten dyb de, kfr lengdeprofi l pa Tegnin g nr 2.
Langs ledningstraseen er antatt at de
registreringer som er gjort av Hjellne s COWI
AS gi r fjellets plassering med tilstrekkelig
nøyaktighet.
•

Løsmasser

Undersøkelsen er konsentrert om de fem
partiene med større myrdybder langs vegen,

Prøvene viser et topplag av grusige vegmasser av .variabel tykkelse langs linja. Med i
utgangspunktet j evn belastning på flatt terreng
gjenspeiler variasjonen i vegfyllingens tykkelse
variasjoner i grunn forholden e. Storr elsen pa
setninger, og derm ed oppr e tting ved oppfylling, varierer i takt med tykkel s e og
konsistens (vanninnhold) på myrmassene .
Det er registrert tykkelser av vegmassene på
mellom ca. 0,5 og 1,6 meter. Materialet er
mekanisk stabil sandig grus, lite t il ikke
telefarlig, og velegnet som bakfyllmasser.
Myrmasser.
Under veggrusen ligger det torvm asser pa de
myrlendte partiene.
Som vist i lengdeprofilet på T egning nr. 2, er
tyk kelsen pa torvlaget under gruslaget opptil
ca. 2 meter i de tre østre prøvehullene profil
250, 350 og 440, ca. 1 meter i profil 160 og ca.
0,5meter i profit 40.

Ale

torvpro vene viser vel omdannet (H8) til
fullstendig omdan net (H 10) materiale (ref. Von
Post skala ).
Naturlig vanninnhold i torva varierer mellom
2 13,2 0g 55 1,8 % (Kfr . Tab ell 2). Vanni nnholdet er dermed betydelig lavere enn normalt
i uforstyrre de masser (oftest mellom 500 og ·
1000 %), som et resultat av at massene har
vært påført belastning fra vegfylling.
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Under torvlaget og ned mot fast grunn ligger
en tynn sone med leiri ge masser. Massene ha r
ha yt naturlig vanni nnh old (opp til 81,6 %) og er
bløte· i øvre del. I nedre del er massene noe
tørrere og fastere.

•

a

Midlertidig s enkning av g runnvannstanden
i vegtraseen bø r være s å kortvarig som
mulig, for a unng senk ning av grunnvannstanden i områdene la ngs v egen.

•

Utgravingen må av samm e grunn stå åpen
så kort tid som mulig, for å redus ere faren
for at
sidemasser
trykke s
inn
utgravingen .
Baktylling må skje i takt med utgraving .
Ved tegn til deformasj o ner må det
vurderes om opps to ttin g av gravesk råningen med masser er nødvendig.

•

a

Ved en utførelse av vegopprustingen so m
medfører ingen eller minimal grunnvannssenkni n g, forven tes ikke skader a opps ta pa
nab oeeiendomm
er og hus. De etterfølgende
anbefalinger for utførelse er derfor basert på
derine f orutsetning.
Prosjektet omfatter ogsa fjellspren ging i relativt
sma avstander fra bebyggelse, med mulighet
for bygningskader.
For . å sikre m ot, evt bekrefte, _eventuelle
bygningskader . som følge av grunnvann senki n g og/elle r rystelser
fjellsprenging boar
d et utføres systematisk tilstandsregistreting på
alle nærliggende hus før anle ggstart, m ed
skriftlig dokumentasjon i form av rapport og
fotos.

fra

•

•

Naboforhold

Senking av grunnvannstanden i veglinja kan
resultere · i at enkelte hus kan få setningsskader. Det er derfor vik
ti g
opp rettholde
grunnvannstanden i området permanent, dvs .
både under og etter anleggsperioden. Det må
settes i verk tiltak for
oppn a dette, og ·
utvik
l in g av grunn vannstanden ma folges opp
systematisk så lenge dette ansees nødvendig.

Masseutskifti n g- arbeidsopplegg

Torvm assene og det blote leirl aget und er ma
skiftes ut. Omfanget av masseutskiftingen er
gitt i lengdep rofilet pa Tegning nr 2, og
Tegning nr 3 viser en prinsippskisse for ·
masseutskifting en , med lengde- og tverrprofil.

u cLA o

Det må sørges. for at utt rauing av svake
masser blir fullstendig , o g at valg og
innbygg ing av bakfyllmass ene utføres·slik
at krav om setni ng sf ritt und erlag for
rørgata tilfredsstilles.

Med referanse til ·lengdeprofilet på T egning nr
2 og prinsippskisse på T egn ing nr 3 foreslås
følgende arbeidsopplegg:

o.

•

Arbeidet startes i vestend en ved profil

•

Arbeidet vil bestå av en re kke deloperasj oner som utføres i to fase r:
Fasg 1 omf atter uttrauing , bakf ylling og
komprimering opp til u.k. rorf undament,
samt avdekking og spreng ing av fjell og
utgraving for rorgro ft.

I Fasg 2 komm
er legging og innby gging av
rør, herunder tetting av gj ennomføring
gj ennom fj ellryggene, utlegging og komprimering av vegfylling, s amt oppbygging
av vegfundament og legging av dekke.
Ar b eidet. utfo res etapp evis i avsnittene profil 0
- 75, profil 75 -- 170, profil 170 - 2 70, profil
270 -- 380 og profil 380 - 450, da i nevnte
rekkefolge.

I hvert avsnitt antas at
arbe idet av
anleggsteknis ke grunner bø r sta rtes fra
høyeste profilnum mer.

Masseutskifting en ma legges opp slik at det
t as hensyn til folgend e forhold:
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Fase 1.

I bunnlaget brukes fortrinnsvis kult 60 - 250
mm, eller spre n gstein d, = 50 cm med apen
graderin g (finstoffattig ).

J ttrauing utfores slik at brukbare grusmasser
skilles fra torva og de .bløte leirmassene.
Grusen legges i deponi for seinere bruk som
bakfyllmasser i d en nye vegfyllinga.
Bredden i bunn utgraving må være så stor at
vegfyllin gen far stabile sideskrani n ger heit ned
til fast grunn, som skissert i tverrprofilet ·på
Tegning nr 3.
· Uttrauing må utføres med vekt
alle dårlige masser.

pa a fa vekk

Av hensyn til stabiliteten av graveskråningene ,
som må bli nær vertikale av plasshensyn, er
det en fordel at grunnvannstanden senkes
minst mulig.

I de øvre 2 lagene anbefales kult 60 - 250 mm.
Anbefalte lagtykkelser er ca. 1 meter i
bunnlaget og a. 0,5 meter i de to ovre lagene.
Komprimering utføres med middels tungt
vibrerende utstyr; vibrerende eller selvgående
vals 5 - 8 tonn.
For å redusere faren for deformasjoner i
graveveggen startes komprimeringen med
redusert vibrering, spesielt i bunn laget.
Det er en fordel at van nsta nden
toppen av laget som komprimeres.

star naer

Topp kult avrettes med pukk 32 - 64 mm.
Bak.fyllmassene må legges ut lagvis med
komprimering på hvert lag. Vannstanden i
utgravningen bør i første omgang gå opp til
overkant nederste lag, og til . overkant av
seinere lag ettersom fyllingen bygges opp,
dette for å lette kompr i merin gsarbeidet.

·•

Dette innebærer at masseutskiftingen i bunn
utgraving fortrinnsvis kan bli utført under vann,
og det må legges vekt pa
kontr ollere at all
bløt masse er tatt ut.

· Av hensyn til setningsprobl emer som kan
oppstå som følge av en grunnvannsenkning,
anbefaler vi at nåværende grunnvannstand
oppr et tholdes i framtida.

a

a

Det kan være hensik
t smessig legge ut bunnlaget av bakfyllmassene med overhøyde for
øke utpressingen av gjenstaende utskiftingsmasser under tippen. Topp bunnlag må da
j usteres ned til korrekt høyde etter hvert som
fyllingen legges ut.

a

Det kan bli aktuelt å fjerne masse som blir
pr esset u t foran tippen.
m

a

Lik
el edes kan det bli aktuelt
kontrollere
vannstanden i utgravning en med utpump
i n g.
Bakfylling utføres lagvis med komprimering på
hvert lag.
Bakfyllmassene må være mekanisk stabile,
veldrenerend e og lett komprimeringbare.

Bakfylling opp til uk. ror avsluttes med et 150
mm tykt lag pukk 8 - 16 mm.
.

Tett ing av rørgrøft gjennom fjellrygger

Skj æring gjennom fjellryggene apner dren sveger, og med gj ennomgående fall langs linja
vil framtidig grunnvannstand innstille seg _.e
tter
bunnen i fj ellgro ftene, event. dypere der fjellet
under grøftebunn er oppsprukket.
Rørgrøfta gjennom fj ellryggen nedenfor hvert
· avsnitt avdekkes og sprenges etter at
asseutskifting en er utfort og f r avretting og
utlegging av · rørfundament · pa fyling savsnitt ene.

a

For
fa minimum av opps prekki ng i fjellet
rundt
grøfteprofilet
anbefales
et
sp rengingsoppl egg som gir små påkj enninger
på sidefjellet: presplitt og små delladninger.
. Rørgrøfta i hver gj ennomskj æ ring må tettes for
å forhindre lekkasj e. En vanlig utfor else er
bygge inn en propp av steinfritt leirig materiale

a
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m ed god kontakt mot rø r og fj ellprofil.
Utførelsen er skissert i Tegning nr 4.

cEofkesr- a ucLAwo
[2]

a

Nærmere informasj on om valg av tetteleire og
opplegg for inj isering kan vi
eventuelt
utarbeide seinere , om ønskelig.

AS {2 004):

Flora kom m une . Opp rusting Prof .
Gj elsvikvegen. T ilbud på g runnunderso kin gar m .m .. T elef aks til Hj ellne s
COW i A S datert 11.02.2004.

Ved oppsprukket fj ell i vegger og bunn av
rø rgrøfta kan fj ellet tettes ·ved injisering; se
T egning nr 4.
En a lternativ utfø relse kan ve re
legge en
tetting oppå fj elloverflaten på oppstrøms side
a v grøfteskj æringen, som vist skissemess ig i
lengdeprofilet på Tegning nr 4.

Geovest-Ha uqland

[3]

H ellnes COWL_A S (2004 ):
Flora kom m une. O pp rusting P rof .
Gj elsvikvegen. Grunnund e rsø kingar.
Bestillin gsbre v datert 23. 02. 2004.

[4]

Hjellnes COW i AS (1997):

Prof. Gj elsv ikvegen. Bonit ering .
Rappo rt datert des embe r 1997.
[5]
Under feltarbeidet ble 5 grunnvanns rø r
installert langs og i forskjellig avstand fra
vegen. Plasseringen er. vist på T egning nr 1,
se også Tabell 1.

Flora komm une. Opp rusting Prof.
Gjelsvikv egen . Tils tan dsre gis tre ringer.
Brev med vedlegg date rt 07.06.2 004.

[6]

Hjellne s COWI AS har registrert variasj onene i
grunnvannstanden i disse fra 12.06.2004.

[7]

Før anlegget starter må grunnvannstanden
registreres direkte slik at det foreligger et
nøyaktig og udis kutabelt utgangspunkt for.
eksisterende grunnvannst and.

State ns vegvesen_(1997;
Feltund ers o kelser. Han db ok -- 0 15 .

Fram til u tgangen av juni måned, i en periode
med noe varierende nedbør, viser målingene
ubetydelige variasjoner i grunnvannstanden.
G runnvannstanden langs vegen er ikke
registrert dire kte , men ob servasj on er
kummene i vegbanen viser at disse er tørre.

Hjel/nes COW i AS (2004):

Nors k Geoteknisk Fo re ning (1994):
V eiledning for utfø relse av totalson de ring. Melding nr 9.

[8]

Norsk_Geotekni s k Foreni n q (1997);
Veiled ning for prøvetaking . Melding nr
11.

[9)

-

Statens vegv esen (1997):
Labo ratorieundersø kelser. Han db ok

-

0 14.
- - -·- ·--

-

···-

I1)

-

-

-

Hjellnes Cy
'

[ A ( 2004);
'
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Tabell 1

Bo reposisjoner og dybder
Typ e boring

Posi-

Profil nr.

sjon

Meter Hoyre/Ve
nstre side

PT 1

Profil 40 - Høyre vegbane

Prøveta king

PT 2

P rofil 160 - Høyre vegbane

PT 3
PT 4

Profil 250 - Høyre vegbane

Prøvetaking
Prøvetaking

Profil 350 - Høyre vegbane
Profil 440 - Høyre vegbane

Prøveta king
Prøvetaking

• "

Nr

PT S
TOT i

GV 1
GV 2
GV 3
GV 4
GV 5

-'

•

·.
.. .

. .

Profil 446 -- 12,3

..

mv

..

.. .

. . .

(m )
3,9
2, 15

3,8
3,9
3,4
4 ,0

Totalsond ering

Profil 183,5 - 10, 1 mV
Profil 246.1 - 8 ,3 mH

Grunnvannsb rønn .
Grunn vannsbronn

Profil 355,65 - 8,7 mV
Profil 440,9 - 8,85 mV

Grunnva nnsbrø nn
Grunnvannsbrønn

Prof il 235,5 - 8,5 mH

Grunnvannsbrønn
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Fi lnamn:
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3,0
2,9
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Tabell 2
Prove- .

GEof

Prøver, klassifisering og laboratoriearbeid
,V ann-

Kornfor-

Materialb
e skrivelse

Dybd
e ,inn
hol d delings- ,

l.

•
(m)

0,3-0,8
0, 8-1,6
1,6-2,2
2,2-2,6
2,6-3,0
3,0-3,9

_Pr ofil 160 .

r

sT- HAUGLAND

analyse
I_ ( %)

.

5,1
3,3
241,9
52,7 .
16, 7
37,4

.
IVis
uell

+

jordartsklassifis ering .

.

[Bedomt t elefarlighet

'Ikke utfort Sandiq qrus (brunlia)
Ikke utført Sandia arus (brunlig)
Ikke utført Torv, HB- H10 (Von Post)
Ikke utført Bløt leire
Ikke utført Leirig silti g sandig, middels fast
Ikk
e utført Siltia leire, fast

. , 3 E E2 9£, 3 24±%

3 %2 _ ±E5 2$255

7325%2

%

+

" S EE

0,3-0,55
7,0
Ikke utført Sandig qrus (brunlig)
0,55-1,8
240,8 Ikke utført Torv, ·HB- H10 (Von Post)
1,8-2,1
81,6 Ikke utført Bløt leire
_ Pro fi t 2 50_ A. E _EE3 3 8
%±_ ±cs %
_ ± 3 %%%%%5%2 2 % %%E l l %E EE . s
c
0,0-1,6
· 5,3
Ikke utført Sandia arus
1,6-2,8
551,8 Ikke utført Torv, HB (Von Post)
2,5-3,2
395,0 Ikke utført Torv, HB - H10 (Von Post)
3,2-3,6
70, 1 · Ikke utført Bløt leire
3,6-3,8
62,2 · Ikke utført Bløt leire
• Pro fil 350_ 3 ±. $u h ; f p s $
3! 8
h
%?
0.8-1,1
6, 'I
Ikke utført Sandiq qrus (brunliq)
1,1-2,0
473,2 Ikke utført Torv, HB (Von Post)
2,0-3,0
480,2 Ikke utført Torv, HB - H10 (Von Post)
3,0-3,4
37,4 Ikke utført Siltia leiria, middels fast
3,4-3,9
24,8 Ikke utført Siltiq leiri g, fast
P rofil 440. _. 32__ _ 5 _3_9 $%$3332££49%%£31£23$%8 . 5%8 . % e s %
T NT
»
0,3-0,8
5,3 · Ikke utført Sandia arus (brunlig)
0,8-1,2
10,9 Ikke utført Sandia arus ·,humusholdiq)
1,2-2,0
306,3 Ikke utført Torv, HB (Von Post)
2,0-3,0
213,2 Ikke utført Torv, HB- H10 (Von Post)
3,0-3,4
i 8,5 Ikke utført Siltia.leiria sandig
3,0-3,4
9,6
Ikke utført Morene (fast)
Telefarlig
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PLAN
0 Enkel sondering

• Dreiesondering

XX Fjellkontr ollboring

@ Totalsondering

+ Vingeb oring

V Ramsonderin g

D

O Prv eserie

Prøvegrop

Dreietrykksondering

V Trykksondering
Standard Penetration Test (SPT)
lQJ Prøvegrop med prøveseri e

Yannstandsmåling

-..- Vannprøver

lI> Permeabilitetsmåling

O

Poretrykks maling

{gl Prøvebelastning

n. Elektrisk sondering

Setningsmåling

Fj ell i dagen

Metodesymbol er plassert i borposisj on. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden
_
{ Over linjen : Kote terreng eller .sj øbunn/elvebunn.
17,2 + 2,9
Ut for linjen : Boret.dybde i løsmasse + boret dybde i fjell.
Under linj en : Kote antatt fjell, "' hvis fjell ikkeer .på truffet.

r

.»

PROFILER
Enaksialt trykkforsøk

n .(

(Su)

Terrengnivå
eller sj øbunn

( ) = alsi! deformasjon

' (I0

ved brudd

Torsjonsvinge

Stopp i ,
l sm asse
Stopp på
antatt stein

Penetrometer
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li
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Skravur for
markering
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i ii y sill -+
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Jordartsbeskrivelse basert på
observasj on fra felt og laboratorium
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Ø 57 mmborekrone med tilbakeslagsventil.

Utstyr:

Ø 44 mmborestenger.
Konstant rotasj onshastighet 25 omdreininger/min.
Nedpressingshastighet 3 m/nrin (20 sek/ro).
Hvis niulig bores det uten vannspyling. Når videre nedtrenging
er umulig, settes vannspyling på.
Når nedtrengingen igjen stopper opp, kan rotasj onsh astigheten
økes, før hydraulisk hammer tas i bruk.

Uten hydr aulisk hamme
r:

Konstant rotasj onshastighet 7 5 omdreini nger/min.
Med vannspyling og slag.

Med hydraulisk hamme
r:

Presentasj on:

Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner .
Kurver for nedpressingskr aft, boretid og spyletrykk.
Kryss for markering av økt rotasj on.

r

Bortid

)Markeringsstolp er for bruk av
/ spyling og slagboring
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Br edde off .vegf ør emål: 8,0 m
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