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1. Prosjektbeskrivelse  
1.1 Formål og bakgrunn 

Sunnfjord Geo Center (SGC) er engasjert av Ard Arealplan AS v/ Kari Johannesen for å 
gjennomføre grunnundersøkelser og områdestabilitetsvurdering i forbindelse med oppføring 
av fritidsboliger på tomten med gbnr. 35/9 på Eidsøyra, Vaksdal kommune (Figur 1). 

Det aktuelle området ligger under marin grense, noe som tilsier at det kan være avsatt marin 
leire. Denne rapporten er en datarapport for grunnundersøkelser utført i mai. 

 
Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområde basert på tilsendt reguleringsplan for nye fritidsboliger som skal oppføres på gbnr. 
35/9, i Eidsøyra, Vaksdal kommune. Kilde: www.norgeskart.no. 

 

1.2 Plannivå og omfang av undersøkelsene  

SGC v/ Thomas Austin Stormoen og Vetle Nordang var på befaring den 4. mai 2022 i 
forbindelse med vurdering av områdestabilitet og flomfare. Under befaring ble fjell i dagen 
observert. Grunnundersøkelser er utført av Norsk Bergsikring (NBS) 8. april 2022. Det ble 
utført totalsonderinger i totalt fire borepunkt. Oversikt over totalsonderingene er vist i  

Tabell 1 og plassering av borepunkter er gitt i Figur 2. 

 
 



5 
 
 

 

 
Tabell 1: Oppsummering av totalsonderingene. Koordinatsystem: EUREF89 UTM32 NN2000 

Punkt Type Boring i 
løsmasser 
(m) 

Innboring 
i antatt 
fjell (m) 

Total 
boredyp 
(m) 

X Y Kotehøyde 
z (m) 

1 T 37,8 0 37,8 325051 6736977 - 7 
2 T 37,3 0 37,3 25064 6737000 - 7 
3 T 45,4 0 45,4 325094 6737003 - 7 
4 T 51,8 0 51,8 325135 6736965 2 

 

 
Figur 2: Oversikt over plassering av borepunkter for grunnundersøkelsene. Kartgrunnlag: norgeskart.no.  

 

 
1.2.1 Tidligere undersøkelser 

Det er tidligere utført grunnundersøkelser med totalsondering omtrent 5 km nordvest og 7 km 
sør for tiltaksområdet. Grunnundersøkelsene viser at det er harde masser i området og 
løsmassemektigheten varierer fra 2 m til 13,5 m over fast fjell. Det er ikke gjort funn av 
sprøbruddsmateriale med kvikkleire.  
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2. Resultater fra undersøkelsene  
Det ble utført grunnundersøkelser av NBS den 8 april 2022. Boreloggene ligger i vedlegg og 
viser en dominans av grovsand og grus der det stedvis var nødvendig med spyling og 
slagboring. Det er ikke truffet på fast fjell i noen av boreloggene.  

 

2.1 Løsmasser 

2.1.1 Borepunkt 1-4 

Totalsonderingene viser stort sett høy motstand gjennom loggene. Økt rotasjon er hovedsakelig 
brukt i borepunkt 2 og 4, og noe i borepunkt 1. Det er generelt brukt lite/ingen spyling og/eller 
slagboring, men loggene viser likevel høy motstand. De tre første borepunktene er tatt i sjøen, 
mens den siste (nr. 4) er tatt i løsmasser på land. Denne boreloggen viser høyest motstand 
gjennom hele loggen. Lengden på boreloggene varierer mellom 37 m til 51,8 m og samtlige 
boringer er avsluttet uten å treffe på fast fjell.   

 
2.1.2 Poseprøve 

Det er tatt opp to poseprøver fra borepunkt 2, en ved 2-3 m dyp (prøve A) og en ved 3-4 m dyp 
(prøve B). Det er gjennomført kornfordelingsanalyse ved geoteknisk laboratorium hos 
Multiconsult (Figur 3). Resultatene viser at prøve A er sand, med et sandinnhold på mer enn 
85 % og grusinnhold på ca. 13 %. Prøve B er definert som sandig grus, med et sandinnhold på 
ca. 39 % og grusinnhold på ca. 61 %. 
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Figur 3: Laboratorieresultater fra Multiconsult som viser korngradering fra to prøver tatt ved borepunkt 2. 
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2.2 Logg korrelasjoner 

Loggkorrelasjoner er vist basert på tre av boreloggene som er utført innenfor tiltaksområdet 
(Figur 4). To av boreloggene i loggkorrelasjonen er tatt under vann og er plassert på havbunn 
på -7 moh. (jf. Norgeskart.no), mens borelogg 4 er tatt på land og er plassert 2 moh. Samtlige 
borehull består av et topplag av finere sand, der motstanden i boreloggen er relativt liten. For 
boreloggene nr. 2 og -3, som er tatt i sjøen, har det fine sandlaget noe større mektighet. 
Borelogg 4 viser i tillegg et lag med fyllmasser i de øverste 4-5 meterne. Samtlige borelogger 
er dominert av elveavsetninger med varierende kornstørrelse, hovedsakelig grus med sand. På 
det lengste er det boret 51,8 m i løsmasser og det er ikke påvist fast fjell i noen av borehullene.   

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Loggkorrelasjon A-A’. Loggene er dominert av elveavsetninger med varierende kornstørrelse fra medium til grov sand 
(grønn) til grus med sand (oransje). Fast fjell er ikke påvist.  
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2.3 Grunnvann 

Det er ikke påvist grunnvann ved boring på land og heller ikke utført poretrykksmålinger. 
Grunnvann ligger sannsynlig på linje med havoverflaten.  

 

2.4 Fjell 

Det er ikke truffet på fast fjell i noen av borehullene, men fast fjell i dagen er observert lengst 
sør i tiltaksområdet.  

 
 

2.5 Kvaliteten på undersøkelsene 

SGC vurderer at kvaliteten på boringen er bra. Det samme gjelder kvaliteten på boreloggene.  

 
 

2.6 Konklusjon  

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale utfra utførte grunnundersøkelser   
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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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4. Tegninger/Vedlegg 
4.1 Boreplan 
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4.2 Resultat av sonderinger 
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