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Sammendrag: 

Det planlegges ny fotballhall ifbm. Florø idrettsanlegg i Flora kommune. Det aktuelle planområdet 
ligger sør for Florø stadion, mellom Storåsen og Litlevatnet. GrunnTeknikk AS er engasjert av 
Asplan Viak AS Bergen v/ Jarle Skjold for å utføre grunnundersøkelser og geoteknisk bistand.  

Foreliggende geotekniske datarapport inneholder en sammenstilling av utførte felt- og 
laboratorieundersøkelser på planområdet, samt en overordnet og generell beskrivelse av 
grunnforholdene. Datarapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger. 

Undersøkelser utført innenfor strandkanten viser beskjeden løsmassemektighet. Dybde til antatt 
berg varierende fra mellom 0,4 og 2,1 m i de undersøkte punktene. Løsmassene består av 
torv/matjord over ant. sand og grus ned til antatt fjell. 

Videre er det utført boring fra flåte på Litlevatnet inn mot strandkanten. Vannspeil antas på kote + 
10,5 m og vanndypet varierer fra 1,6 m til 7,9 m i borpunktene. Generelt viser sonderingene meget 
bløt torv/gytje med mektighet inntil ca. 7,5 m i borpunktene. Under er det et sjikt på ca. 0,2-0,5 
m sand og grus til fast grunn/antatt fjell. Dybder til antatt fjell varierer fra 0,6 til 8,1 m under 
sjøbunn. 

Detaljer fremgår av rapporten. 
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TEGNINGER 

Tegn nr.  Tittel        Målestokk 

0   Oversiktskart       1:30 000 /A4 
1 - 4   Borplan       1:1000   /A3 
10   Prøvedata       som vist /A4 
20 - 36  Totalsonderinger      1:200    /A4 
100    Profiler        1:200   /A3 

 

VEDLEGG 

1   Standardbilag, felt- og laboratorieforsøk   5 sider 
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1 Innledning  
Det planlegges ny fotballhall ifbm. idrettsanlegget på Florø. Asplan Viak er engasjert for å vurdere 3 
alternative plasseringer av hallen. Hallen er tenkt plassert på stranda mellom Storåsen og Litlevatnet. 
GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS Bergen v/ Jarle Skjold for å utføre 
grunnundersøkelser og geoteknisk bistand for prosjektet for vurdering av utfylling i Litlevatnet. 

Foreliggende geotekniske datarapport inneholder en sammenstilling av utførte felt- og 
laboratorieundersøkelser på eiendommen, samt en overordnet og generell beskrivelse av 
grunnforholdene. Datarapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger. 

2 Utførte undersøkelser 
Feltundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i oktober 2018 med påfølgende 
lab. undersøkelser etter borprogram utarbeidet av GrunnTeknikk AS med bakgrunn i mottatte planer, 
flyfoto og NGUs løsmassekart.   

Følgende feltundersøkelser er utført: 

- 17 stk. totalsonderinger 
- 1 stk. prøveserier med opptak av «uforstyrrede» 54 mm sylinderprøver 

Opptatte prøver er analysert i henhold til standard rutine i geoteknisk laboratorium.  

En nærmere beskrivelse av undersøkelses metoder og opptegningsmåter fremgår av geoteknisk bilag i 
vedlegg GT-1 t.o.m. GT-5. 

Totalsonderingspunktene er målt inn med GPS av GeoStrøm AS i koordinatsystem EUREF89, UTM32, 
NN2000. Koordinater fremgår på detaljtegninger for totalsonderingene. Vanndyp er loddet av Geostrøm 
AS i borpunktene.  

Avvik: 

Borprogrammet ble endret underveis i feltarbeidet. 

Totalsondering i borpunkt 6 og 7 utgikk på grunn av berg i dagen, men det ble utført ekstra 
totalsonderinger fra flåte samt supplerende punkter langs strandkanten på land for å avklare omfang 
av bløte masser. 

CPTU sonderinger utgikk og det er ikke utført spesialforsøk på opptatte prøver (treaks eller ødometer) 
siden løsmassene ikke har noen styrke eller stivhet til å gjennomføre dette. 
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3 Terreng og grunnforhold 
Borplan med plassering av utførte boringer er vist på tegning nr. 113788 -1 til -4. Ved hver boring er 
det angitt terrengkote, antatt bergkote og borede dybder i løsmasser og ant. berg. Resultatene fra 
prøveserie er vist på tegning nr. – 10 og totalsonderingene er vist på tegning nr. -20 til -36. Det er 
tegnet opp 3 karakteristiske tverrsnitt over tomta som viser forholdene på vedlagt tegning – 100. 

 

3.1 Terreng 

Det undersøkte området ligger ut mot Litlevatnet i Flora kommune på Florø, sørvest for idrettsanlegget 
og Florø stadion. Terrenget innenfor det undersøkte området faller av mot vannet med innmålte 
terrenghøyder i borpunktene varierende fra kote +14,7 til +10,6 ved vannkanten. Vestover fra vannet 
stiger terrenget bratt opp mot toppen av Storåsen på kote + 100 iflg. høydedata.no. Vannflaten ligger 
på ca. kote + 10,5.  

 

Figur 1: Viser terrengsnitt fra Storåsen i sørvest ned i Litlevatnet ot nordøst. Omtrentlig plassering av fotballhall 
er merket i rødt. Gjennomsnittlig terrenghelning er markert i høydeprofilet. 
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Figur 2, nedenfor, viser flyfoto av området hentet fra kart.1881.no: 

 

Figur 2: Flyfoto hentet fra kart.1881.no. Omtrentlig omriss av aktuelt/undersøkt område er markert. 

3.2 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGUs nettsider (fig. 3, på neste side) gir en indikasjon på forventede grunnforhold 
og beskriver løsmassene innenfor det undersøkte området som «bart fjell, stedvis tynt dekke» (rosa 
farge) og «hav/-strandavsetning» (lys blå farge). Havavsetning og marin strandavsetning består 
erfaringsvis av finkornige materialer dominert av leire og silt. Dette er også å forvente innenfor det 
undersøkte området. I vannet er det forventet torv/gytje, finkornet sediment med høyt organisk 
innhold. 

Litlevatnet 

Storåsen 
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Figur 3: Løsmassekart fra www.NGU.no som viser antatte grunnforhold. Aktuelt område er omtrentlig markert med 
rødt. 

Totalsonderingene utført på landsiden (1, 2 ,11, 12, 18 og 19) viser generelt et topplag av antatt 
torv/matjord. Videre er det registrert middels høy bormotstand i antatt sand og grus ned til fast 
grunn/ant. fjell. Totalsonderingene indikerer fjelldybder fra 0,4 - 2,1 m under terreng. Utvalgte boringer 
er utført med 0,7–2,7 m innboring i ant. fjell for sikrer påvisning. 

Generelt viser totalsonderinger utført fra flåte på Litlevatnet, meget lav bormotstand i torv/gytje med 
varierende mektighet inntil 7,5 m over et ca. 0,2-0,5 m sjikt med middels høy bormotstand i ant. 
sand/grus over ant. fjell. Totalsonderingene indikerer fjelldybder fra ca. 0,6 til 8,1 m under bunn. 
Utvalgt boringer (3, 8, 10 og 13) er utført med 1–2 m innboring i ant. fjell for sikrer påvisning.  

Opptak av 54 mm prøvesylindere er utført ved borpunkt 9, i Litlevatnet. Opptatte prøver viser 
fibertorv/gytje til ca. 4,8 m dybde. Derunder silt med organisk innhold (humus/plante- og dyrerester), 
samt noen sand og grus sjikt til avsluttet prøvedybde ved ca. 5 m under sjøbunn.  

Dybden i Litlevatnet varierer fra 1,6 m, i borpunkt 3 nærmest land, til 7,9 m i borpunkt 15.  
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Kontrollside 
 

Dokument 
Dokumenttittel: 
Florø. Litlevatnet, ny fotballhall, 
Grunnundersøkelser 

Dokument nr: 
113788r1 

Oppdragsgiver: 
Asplan Viak AS Bergen 

Dato: 
05.06.2018 

Emne/Tema: 
Grunundersøkelser 

 
 

Sted 
Land og fylke: 
Norge, Florø 

Kommune: 
Florø 

Sted: 
Litlevatnet   
UTM sone: 
32v 

Nord:   
6835583 

Øst:   
289089 

 
 
 

Kvalitetssikring/dokumentkontroll 
 
Rev 

 
Kontroll 

Egenkontroll av Sidemannskontrav 
dato sign dato sign 

 Oppsett av dokument/maler 13.11.18 AB 16.11.18 ssj 
 Korrekt oppdragsnavn og emne 13.11.18 AB 16.11.18 ssj 
 Korrekt oppdragsinformasjon 13.11.18 AB 16.11.18 ssj 
 Distribusjon av dokument   13.11.18 AB 16.11.18 ssj 
 Laget av, kontrollert av og dato 13.11.18 AB 16.11.18 ssj 
 Faglig innhold  13.11.18 AB 16.11.18 ssj 

 
 
 

Godkjenning for utsendelse 
Dato: 
16.11.18 

Sign.: 
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