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1. Innledning

Prøve- og analyseprogrammet fastsettes ut fra målsettingen med arbeidet. Prøvetaking og
analyse utføres bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Klifsl veiledninger TA-1467/1997 (Klif-
veiledning 97:03) ”Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann”, TA-2229/2007
”Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment", TA-2802/2011 ”Risiko—
vurdering av forurensetsediment”, TA-2803/2011”Bakgrunnsdokumentertil veiledere for
risikovurdering” og NS-EN ISO 5667-19 ”Veiledning i sedimentprøvetaking i marine
områder”,samtMulticonsultsintemeretningslinjer.

2. Beskrivelse av utstyr og rutiner

Denne metodebeskrivelsen omhandler rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved
miljøgeologiske undersøkelser.

Prøvetaking av sedimenter utføres primært fra våre borefartøy eller annet innleid fartøy. I noen
tilfeller blir dykker benyttet for opphenting av prøver.

Valg av prøvetakingsutstyr bestemmes av sedimenttype og målsetting for undersøkelsen i
henholdtil ovennevnteveiledereog retningslinjer.

Feltarbeidet blir nøyaktig loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av
undersøkelsen.

2.1 Posisjonering

Prøvestasjoneneblir stedfestet entydig og på en slik måte at prøvetakingsstasjonene skal kunne
gjenfinnesav andre. Stedfestingenskjervedhjelp av geografiskekoordinatermedhenvisning
til referansesystem for gradnett. Hvilket gradnett som benyttes er prosjektavhengig, normalt
foretrekkes UTM ~ Euref89.

I de fleste tilfeller benyttes GPS med korreksjon for posisjonsbestemmelser. Dette gir en
nøyaktighet innenfor i 2,5 m. I områder med manglende satellittdekning kan dette erstattes
ved at posisjonen bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett oppnås
posisjonsnøyaktigheter minst lik forutsetningene gitt i NS_EN ISO 5667-19.

I Klima og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

MULTICONSULTAS, Tromsø
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Vanndybde

Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, måling ved loddesnor,
avmerking på prøvetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessing og
nøyaktig under feltarbeidet. Vanndybdenkorrigeres for tidevann basen på Sjøkaitverkets
tidevannstabell og vannstandsvarsel fra Det norske meteorologiske institutt og Sjøkartverket,
og angis minimum til nærmeste meter.

Grabb

Prøveinnsamling kan utføres med 3 ulike grabber, avhengig av bunnforhold og tilgjengelighet
på prøvetakingsstedet.
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Van Veen grabb

Van Veen grabb
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Figur 1 Standard Van Veen grabb med ”inspeksjonsluker" hvor prøver blir tatt ut, "day" grabb på stativ og
håndholdt minigrabb.
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"Day"grabb Minigrabb

Van Veengrabben er laget av rustfritt stål medåpent areal (prøvetakingsareal) på ca. 1000cmz
(33x 33 Cm). Det er to ”inspeksjonsluker" på overflaten hvor prøvene blir hentet ut (figur l).
Fra grabbprøven blir det tatt ut delprøver med rør av pleksiglass, ø50 mm. Arealet av prøve-
sylinderen tilsvarer 2 % av grabbprøvens areal.
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Det blir tatt ut inntil 6 delprøver/replikater fra en grabbprøve. Sylinderprøvene blir oppbevart
vertikalt inntil den blir forbehandlet før analyse.

”Day” grabben er laget av galvanisert stål og er montert på stativ for stabil prøvetaking.
Prøven blir lagt i en beholder inntil den blir forbehandlet før analyse.

Grabbene opereres ved hjelp av en hydraulisk kran eller vinsj. Mellom hver prøvestasjon blir
grabben rengjort med DECONEX, som er et vaskemiddel for laboratorium. Når det tas flere
grabbprøver ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjøvann mellom hvert kast.

Den håndholdte minigrabben blir benyttet ved prøvetaking i grunne områder. Prøvematerialet
legges i en beholder inntil den blir forbehandlet før analyse.

En grabbprøve blir kvalitetsvurdert i felt av miljøgeolog eller tilsvarende som bestemmer om
prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling av grabben, tydelige
spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir
prøven forkastet og ny prøve tas. Forkastede prøver blir oppbevart på dekk mens stasjonen
undersøkes eller skylt ut nedstrøms prøvetakingsstasjonen. Både godkjente og underkjente
grabbprøver blir loggført.

Forbehandlingen utføres om bord i båten i et enkelt feltlaboratorium. Ved forbehandlingen blir
prøven beskrevet med hensyn til lukt, farge, struktur, tekstur, fragmenter og lignende. Prøvene
blir vanligvis splittet i samme dybdeintervaller som er planlagt analysert hvis ikke annet er
bestemt. Dette avhenger også noe av eventuell lagdeling i prøven. Replikate prøver fra hvert
dybdenivå blir blandet for hver prøvetakingsstasjon. Prøver for kjemisk analyse blir pakket i
luft- og diffusjonstette rilsanposer og frosset ned inntil forsendelse til laboratoriet. Hvis
rilsanposer ikke er tilgjengelig, blir prøver for analyse av metaller og TBT pakket i plastposer
eller plastbeger mens prøver for analyser av organiske miljøgifter blir pakket i glassbeholdere
eller aluminiumsfolie etter avtale med laboratoriet.

Det utvises stor nøyaktighet med tanke på renhold av utstyr og beskyttelse av prøvemateriale
slik at krysskonterminering av prøvene ikke skal forekomme.

Prøvetaking med dykker

I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prøver. Dykkeren inspiserer
bunnforholdene før miljøgeologen bestemmer hvor prøven tas med pleksiglass-sylindere som
presses ned i sjøbunnen. Før transport til overflaten, blir prøvesylinderen forseglet med en
gummitropp i topp og bunn. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt fra den blir tatt ut og
inntil den blir forbehandlet før analyse. Det tas minst 4 replikate sylindere ved hver stasjon.

Hvis det er lang tid fra prøven blir forbehandlet til analyse, blir den frosset ned før forsendelse
til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.3.

Gravitasjonsprøvetaker

Multiconsult disponerer en tyngre fallprøvetaker - ”piston corer” - for innsamling av lengre
kjerneprøver i sedimenter med høyt finstoffinnhold. Prøvetakeren tar uforstyrrede kjerneprøver
i lengder på inntil 4 m med diameter 110 mm. Prøvene skjæres inni egne foringsrør for senere
åpning og behandling på laboratoriet. Prøvetakeren kan tilpasses med lodd til ønsket vekt,
totalt 400 kg, og utløses av pilotlodd i forhåndsbestemt høyde over bunnen (prinsippskisse
figur 2). Utstyret er meget godt egnet til rask prøvetaking i områder hvor det ønskes innsamlet
prøver gjennom større dybder i sedimentsøylen, og slik det er forutsatt i retningslinjene for
mudringssøknader.

3. januar 2012 Side 3 av 5
e:\mine rompaqondokumenter\mc\miljøprøvetakingmiljøprøvetakmg av sjøbunnssedimem. prøvelakingsrutiner, 3.jan20l2.docx



Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter M U LT l C 0 N S U LT
Prøvetakingsrutiner

I
E

55

:l

.lil
 

i :'t

i  _

‘.A_

l

74

Figur 2 Prinsippskisse for prøvetaking med "pistoncorer". Multiconsults "pistoncorer" i bruk.

Kjerneprøven blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog som bestemmer om prøven er godkjent eller
underkjent. Ved for eksempel manglende fylling i sylinderen, tydelige spor av utvasking av
prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og
ny prøvetas.

Både godkjente og underkjente prøver blir loggført. Hvis prøvene ikke blir forbehandlet om
bord på båten, blir prøvesylinderen forseglet med et lokk i topp og bunn og oppbevares
vertikalt under transport til laboratoriet.
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Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.3.

Stempelprøvetaker

Dennemetodenbenyttesnår det er ønskeligmed prøver fra dyperesjikt enn 20 cm, og er
godkjent for prøvetaking i både fine og grove sedimenter.

Prøvesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stål med diameter 54 mm og 1 m lang.
Prøvetakingen blir utført ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen.
Parallelt med at prøvetakerenpressesnedoveri sedimentenepressesstempeletoppover i
prøvesylinderen. Dermed blir det sjøvann mellom stempelet overflatesedimentene som forblir
uforstyrret.En hjelpevaierhengespåstempeletfor å løfte stempeletidet bunnennåsfor at ikke
prøven skal komprimeres av trykket. Når prøven kommer opp blir sylinderen forseglet med
gummilokk i bunn og topp.

Det tilstrebeså samleinn 4 replikateprøvesylindrefra hverstasjon.

Sylinderprøveneblir kvalitetsvurdertav miljøgeologog ellersbehandletsombeskrevetunder
avsnitt 2.4.

Forbehandlingavsylinderprøveneutføressombeskrevetunderavsnitt2.3.

Borefartøy ”Borebas” ”Frøy”

Båtene har utstyr for å ta sedimentprøvermed gravitasjonsprøvetaker,grabb eller
stempelprøvetaker. Det medfører at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er
best egnet til enhver tid.

Ved å benytteegenbåtslippermaninnleieav tilfeldige båter. Et fastmannskapmedrutinerte
hjelpearbeidere i forhold til miljøprøvetaking følger båten.

Stedfesting av prøvestasjonene blir bestemt ved hjelp av båtens posisjoneringsutstyr (Leica
MX1600).Nøyaktighetenfor utstyretligger innenforil m i horisontalplanet.

Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd (Furuno Digital
moduleNavnett- tofrekvent50/200kHz), oppløsningbedreenn10,1m.
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1 Innledning

Innledning

Kystverket planlegger utdypning i Hovden i Bø kommune (Nordland).

Multiconsult ASer engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den

forbindelse utført grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen

samt en orienterende geoteknisk vurdering av prosjektet.

Utførte undersøkelser

Feltarbeidet ble utført i uke 38 i 2013.

Boringene ble utført med vår borebåt MK Bore Cat.

Det er foretatt 25 totalsonderinger.

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og Iagringsforhold samtidig som de har

god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.

I tillegg er det tatt opp 3prøveserier med 54 mm prøvetakingsutstyr. Prøvene er klassifisert og

rutineundersøkt i vårt laboratorium iTromsø.

Alle høyder i rapportens tekst og tegning refererer segtil Sjøkartverkets høydesystem. GPSi Bore Cat

utfører høydemålinger i NN1954, og det er benyttet z0=1,37ved omregning av høyder til sjøkartnull.

Borpunktene er innmålt med Trimble DGPSmed nøyaktighet i xyz :10 cm.

Det vises for øvrig til rapportens geoteknisk bilag for beskrivelse av felt- og Iaboratorieundersøkeiser.

Grunnforhold

Henvisninger

Plasseringav borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 712026-RIG-TEG-1.Resultat av boringene er

vist i profil på tegning nr. 712026-RIG-TEG-100og -101.

Områdebeskrivelse

Området ligger i havna i Hovden og er omtrent 20 000 ml.

Sjøbunnen i borpunktene ligger mellom kote minus 1,9 og minus 5,7. Generelt ligger den på ca. kote

minus 5 i bunnen og stiger mot land med helning 1:1,5 eller slakere.

Utenfor havna i øst faller sjøbunnen videre mot øst med gjennomsnittlig helning 1:20.

Området er vist på ortofoto på neste side.

28. november 2013 / Revisjon 00 Side 5av 7



Hovden

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering

3.3

3.4

4

4.1

712026-RIG-RAP-1

multiconsult.no

4 Orienterende geoteknisk vurdering

Figur 1 - Området

Løsma sser

Alle sonderinger er avsluttet i berg. Bergoverflaten i borpunktene varierer mellom koteminus 3,1 og

kote minus 11,9.

Løsmassemektigheten er på maks 7,8 m. Stedvis er det berg i dagen. Løsmassetykkelsener minst ved

inngangen av havna.

Grunnen består i hovedsak av 2 lag.

Øverst er det et løst til middels fast lag på inntil 7 m med sand. Derunder er det et meget fast lag på

maks 2 m, antatt morene.

Det er tatt opp prøveserie ved borhull 5, 9 og 23. Det vises til tegning nr. 712026-RIG-TEG-10 t.o.m. -

12. Prøveseriene er avsluttet mellom 2-4 m under sjøbunn og består av sand. Målt vanninnhold er 35

- 83 %, bortsett fra nederste del av borhull 23 hvor det er påtruffet humus som har høyere

vanninnhold opp til 271 %.

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 712026-RIG-TEG-60.

Massene er i teleklasse Tl-T2, ikke til litt telefarlig.

Jordskjelv

Etter NS-EN1998-l:2004+NA:2008 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk

påvirkning vurderes det aktuelle området å ligge i klasseGrunntype E.

Orienterende geoteknisk vurdering

Sikkerhetsprinsipper

Etter NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurokode 0, vurderes konsekvensklassen til CC2 og

pålitelighetsklassen til RC2,dvs. at svikt eller brudd medfører middels konsekvens iform av tap av

menneskeliv, eller betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser.

Bruddmekanismen vurderes som nøytralt i og med at det ikke er påvist sprøbruddmaterial i området.
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Det er gode geotekniske data av tomten samt at prosjektet omfatter konvensjonelle konstruksjoner.

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2.

Mudring i havna

Det er planlagt mudring til kote minus 5,3. Dette medfører en utdypníng på inntil 3,5 m.

Det er ikke registrert sprøbruddmateriale, så utdypningen ventes ikke å medføre

stabilitetsproblemer. Topp mudringskanten skal ikke komme nærmere enn 5 m fra eksisterende kai

som betyr at stabiliteten til kaia forandres ikke.

Inne i bassenget antas massene å være lett mudderbart med de fleste typer av godt mudringsutstyr

med fast arm.

Ved innseilinga er det kort til fjell og flere steder er det registrert berg over kote minus 5,3. Det må

derfor forventes sprengning for utdypníng. Topplaget antas likevel å være Iett mudderbart.
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Koordinatliste

Oppdrag

koordinatsystem

Høydereferanse

Borhull nr

1

N!LU#-U!Ch\J00LD

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

Nord

7633973,459

7633962,308

7633950,892

7633969,903

7634059,586

7634055,032

7634052,941

7634040,925

7634069,302

7634082,426

7634067,963

7634098,021

7634110,451

7634119,935

7634l33,556

7634149,445

7634095,921

7634106,996

7634118,563

7634131,611

7634183,272

7633968,243

7633985,354

7633983,291

7633994,03

712026-Hovden

EUREFUTM 33

Sjøkartverkets høydesystem

Øst
481843,161

481863,858

48l884,436

48l869,578

481888,287

481925,748

481959,475

48l922,625

481995/196

482020,799

482016,415

482048,533

482071,766

482090,733

482113859

482136839

482080,532

482100,887

482122,832

482147,984

482176,951

481926,664

481940,935

481918,327

481'.-305,412

terrengkote
-3,96

—3,84
—3,03

—5,11

-5,09

-1,87

-4,74

-5,15

-3,86

-3,75

-4,86

-5
-2,74

-2,65

-2,91

-3,94

-4,58

-4,55

-4,97

-5,61

-5,44

-5,03

-4,83

-5,03

-5,05

fjellkote
-6,66

-4,54

-5,01

-8,91

-9,19

-9,67

-6,41

-11,88

-7,39

-5,22

-6,43

-5,72

-3,07

-2,83

-3,31

-4,04

-5,43

-5,68

-5,39

-6,41

-5,66

-6,26

-6,91

-7,03

-8,45

I



Geotekniske bilag M U LTI CO N S U LT

Laboratorieforsøk

MINERALSKEJORDARTER(NS-ENISO14688-1& 2)
Ved prøveäpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og
kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk
Kornstørrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst
betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største
fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKEJORDARTER(NS-ENISO14688-1& 2)
Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse Beskrivelse

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet.

I Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.

Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke iplanterestene.

Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
0 Delvisfibrig torv, mellomtorv

0 Amorj‘ torv, svarttorv

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.

Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold.

Mold og matjord Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre
jordlaget.

SKJÆRFASTHET

Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, o (tano) (effektivspenningsanalyse) eller cu(cw. cuu,cup)(totalspenningsanalyse).

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, o)(tanQ) (kPa, kPa, °, (-))

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tano (friksjon) og eventuelt c = atano (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk pà
uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning - poretrykk) på kritisk
plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra
disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.

For korttids effektívspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu(kPa)

Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten

representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale

trykkforsøk (ou) (NS8016), konusforsøk (cut,cuiu)(NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cut, cup)og direkte skjærforsøk (Cup).Udrenert skjærfasthet kan

også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmàling (CPTU) (cuuuu)eller vingebor (cw, cu,).  e'\‘B
$92556‘ UGI _ _ A Spenningsst' 0° epaqame

3(01_U3) \«\ex\s\\9“
13

sin k = tan,8

D=%(tana—%)

 L i(o'1+o-3)

Kanogsåplottesmed 63’ på horisontalaksen.

SENSITIVITETS, (-)

Sensitiviteten S. = Q,/C,uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestem-
mes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c.(s. <0,5
kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.
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Laboratorieforsøk

VÅNNINNHOLD (w %) (NS8013)
Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110°C i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER- FLYTEGRENSE(w, %) OG PLASTISITETSGRENSE(w, %) (NS8002& 8003)
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir
vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten I, = w, - w, (Vi) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER(NS8011& 8012)
Densitet (p, g/cma) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del.
Korndensitet (p,, g/cm3) Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff
Tørr densitet (pd,g/cm’) Masse av tørt stoff pr. volumenhet

TYNGDETETTHETER
Tyngdetetthet (y. kN/ma) Tyngde av prøve pr. volumenhet (y= pg 2 Y,(1+w/100)(1—n/100), der g = 10 m/52)
Spesifikk tyngdetetthet (y,, kN/m3) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (y, = p,g)
Tørr tyngdetetthet (yd, kN/ma) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (7,,= pDg=y,(1-n/100))

PORETALLOG PORØSITET(NS8014)
Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e =n/(100-n)) der n er porøsitet (%)
Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSÅNÅLYSER (NS 8005)
En komfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndíameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. l slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av
suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS-OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER(NS8017 & 8018)
Jordartens deformasjons—og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer.
Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last.
Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning c) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = A6’/A2.
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen 0‘. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:

Modell Moduluttrykk lordart - spenningsområde
Konstant modul M = mace, OC leire, o' < og' (05 =prekonsolideringsspenningen)
Lineært økende modul M = m(o"(1 o,)) Leire, fin silt, c' > cc'
Parabolskøkende modul M = m\I(o"cs,) Sand, grov silt, o' > ac’

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/åf)
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt
bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i =
hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet
ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe~ eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tørr densitet p, som funksjon av innbyggingsvanninnhold w,-. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (p,,..,,.) benyttes ved
spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wow).

TELEFÅRLIGHET
En jordarts telefarlighetbestemmesut i fra kornfordelingskurveneller ved å måle den kapillærestigehøydefor materialet. Telefarligheten
klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD
Humusinnholdetbestemmesved kolorimetriog bruk av natronlut (Na0H-forbindelse).Metoden angir innholdet av humufiserteorganiske
bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning avjordprøve i varrneovn og våt~oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes.
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Feltundersøkelser

Sonderinger utføres for å få en indikasjonpå grunnens
relative fasthet, lagdelingog dybder til antatt berg eller
fast grunn.

DREIESONDERING(NGFMELDING3)
Utføres med skjøtbare ¢22 mm borstenger med 200 mm vridd
spiss.Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med
inntil 1 kN (100kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller
manuelt. Antall Vromdreininger pr. 0,2 m synk registreres.

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde»
skalaog tverrstrek for hver 100 %—omdreininger.Skravur angir
synkuten dreiing, med påført vertikallast under synkangitt på
venstre side. Kryssangir at borstengene er rammet nedi
grunnen.

RAMSONDERING(NS-ENISO22476-2)
Boringenutføres med skjøtbare ¢32 mm borstenger og spiss
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2m synk registreres.
Boremotstanden illustreres ved angivelse av
rammemotstanden Q0 pr. m nedramming.

Qo=Ioddetstyngde* fallhøyde/synkpr.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 qt og
sidefriksjonfs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres
kontinuerlig for hver 0,02m, og metoden gir derfor detaljert
informasjon om grunnforholdene.

Resultatene kan benyttes til à bestemme lagdeling,jordart,
lagringsbetingelserog mekaniske egenskaper (skjærfasthet,
deformasjons- og konsolideringsparametre).

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)

Utføres med glatte skjøtbare ¢36 mm borstenger med en
normert spissmed hardmetallsveis. Borstengene pressesned i
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant
rotasjonshastighet25omdreininger/min.
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under
disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme
grunnforholdene.
Metoden er spesielt hensiktsmessigved påvisningav kvikkleire
igrunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.

BERGKONTROLLBORING

Utføres med skjøtbare 4145 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.
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TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-

kontrollboring. Det benyttes o45 mm skjøtbare borstenger og

457 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 Fm (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(NGFMELDING11)
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

4:95 mm. Det er også mulig â 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(NGFMELDING4)
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110

mm eller 6Sx130 mm presses ned i grunnen til ønsket
mâlenivâ. 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
cm, og c_, beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved
brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten S‘ =

cm,/cu, bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i
mâledybden, samt for jordartens plastisitet.

PORETRYKKSMÃLING (NGF MELDING 6)
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med
hydraulisk (épent)/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.
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SYM SERIF. DYBDF. METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ‘[5 VS HYD

A 5 l,2—2.0m Sand Skjell & korallfragmenter x x x

i S. 3t‘3'3’7"‘,, .T2,. 2 InneholderskjenfragmemerX X X
C 9 1,2-2,0m Sand Inneholder plantcrcstcr x x x

g 723 70j3'0*8"LWW Inneholderskjellfragmcmer X X X

E

SILT SAND GRUS Z
LEIRE

HN MIDDLIS (iR()\’ I-IN MIDDI'J.S (xR()\' HN Mll)l)l IS (IR()V m
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SYMBOL: METODE:

Ogl. = Glødclap ( 7:) TS = Tørrsikt

Ona. = Humusinnhold (%) C- = C.. = Dm VS = Våt sikt
_, (Dw)(Dm) I)l0

Perm. = Permcabxlnet (m/s) HYD = H drometer

SYM Vanninnhold Telegruppc < 0.063 mm < 0,02 m CZ C u D 10 D 30 D 50 D 00

BOL % % % mm mm mm mm

A 61,9 T1 1,8 3,2 0,099 0, I86 0,257 0,320

B 40,3 T1 1,7 3.2 0 087 0,165 0,223 0,277

C 162,8 T2 7,8 7.2 0,040 0,149 0.228 0.285

D 51.9 T2 5,0 4.1 0,049 0.119 0.173 0,203

E

Kystverket Kontrollcrl Godkjem

Hovden mo PIULIICOTNSULT
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