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Gartnerihagen, Florø. Vurdering av hvordan grunnvannsforholdene blir
påvirket og angivelse av tiltak for å sikre av nabobygg ikke blir påvirket
negativt av utbyggingen
Consto SFJ AS har tatt kontakt med Sweco AS for å vurdere hvordan grunnforholdene blir
påvirket med en utbygging på Gjelsvikveg 6A (gnr/bnr 28/48) i Florø (se Figur 1). Tomten
grenser delvis til Professor Gjelsvikveg i syd. I nord er det ca. 55 m til Storevatnet. I øst, vest og
delvis i syd er det eneboliger på naboeiendommene.
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Figur 1 Kart over Professor Gjelsvikveg 6A (gull farge), Florø (Kilde: Norgeskart.no).

Geologi og grunnforhold
Berggrunnskart viser at underliggende fjell består av gneiss, mørk, stedvis med anortositt,
amfibolitt og øyengneiss (NGU.no). Den nasjonale løsmassedatabasen viser at grunnen over
fjellet består av hav-/strandavsetninger som er noe tykkere på syd siden av tomten (se Figur 2).

Figur 2 Løsmassekart over eiendommen som viser hav-/strandavsetninger (Kilde: NGU.no).

En fjellterskel ligger mellom eiendommen og Storevatnet i nord. Det er observert fjell delvis opp
i dagen i dette området. Området under storhallen i sydvest er masseutskiftet på fjell.

Det ble utført bonitering med borerigg på eiendommen i juli 2019. Resultatene viser at dybden til
fjellet øker fra ca. 3 m i nord til ca. 5 m i syd, se vedlegg 1 til 3. På nordøstre hjørne av
eiendommen finnes det et søkk i fjellet der dybden er ca. 6 m. Det ligger et ca. 0,5 – 1,0 m
gruslag over fjellet.

Under arbeidet ble det observert at massen var såpass bløt og/eller fuktig at en ikke kunne
fastslå skille mellom jord og grunn i noen punkter (email fra Stikning AS dater 26. juli 2019).
Grunnvannsnivået ble ikke registrert under arbeidet.

Grunneieren er også kontaktet og han opplyser at han var med å grave opp dreneringsgrøfter
for noen år siden og han bekreftet at det er øvre lag med dyrka mark med et myrlag i mellom
dette og gruslaget (email fra Consto SFJ AS datert 8. august 2019). Mellom gruslaget og fjell er
det sandholdige morenemasser. Han hadde ikke sett leire noen plasser. De gravde tre parallelle
grøfter tvers over hel marka for å drenere ut ifm dyrking.
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FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN.

Påvirkning av grunnforholdene med utbygging
Utbyggeren har utført en solstudie 15. april som viser hvordan solforholdene varierer i løpet av
dagen. Figur 3 viser solforholdene kl. 15:00 og hvordan tomten skal utvikles.

Figur 3 Oversikt over solforholdene og hvordan fremtidige bygg er planlagt på tomten.

En utbygging på tomten må ta hensyn til både grunnforholdene på tomten og hvordan
naboeiendommene er fundamentert. Det er usikkert hvor dypt grunnvannsspeilet ligger på
tomten, men uansett fungerer fjellterskelen i nord som en barriere mot grunnvannsstrømning til
Storevatnet med en overflate som ligger ca. 7 m lavere enn tomten. Fjellet demmer opp for
vann og det er derfor grunnen er så pass bløt med myr på tomten.

Hvis fundamentene til nabohusene står på myr kan en drenering av grunnvannet på tomten føre
til en senkning av poretrykket i området og mulige setningsskader.  Står husene derimot på berg
eller på det underliggende gruslaget, vil ikke en senkning av grunnvannsnivået på tomten ha
noen nevneverdig påvirkning på fundamentene til husene.
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Aktuelle tiltak for å sikre at utbyggingen ikke påvirker nabobygg negativt
Det er kjent at et av nabobyggene i syd er pelefundamentert og et annet bygg har fått
setningsskader som følge «uheldig» fundamenteringsmåte. I forbindelse med den videre
planleggingen og prosjekteringen av utbyggingen, vil følgende tiltak være aktuelle for å sikre at
utbyggingen ikke påvirker nabobyggene negativt:

1. Kartlegge tilstanden til nabohusene og hvordan disse er fundamentert.

2. Foreta supplerende grunnundersøkelser med opptak av prøver for bestemmelse av
parametere som, vanninnhold, kornfordeling og humusinnhold, slik at geotekniske
styrke- og setningsparametre kan bestemmes.

3. Installere poretrykksmålere slik at grunnvannstanden kan overvåkes.

4. I byggefasen, sikre utgraving for kjellere ved hjelp av for eksempel spunt slik av
stabilitet mot nabobygg ivaretas og slik at grunnvannstanden på naboeiendommene
ikke senkes.

5. Hvis kjellere etableres med gulv under grunnvannstanden, bygges det med vanntette
kjellere slik at utbyggingen ikke påvirker grunnvannstanden i permanentfasen.

Dette er normale og ukompliserte tiltak. Allerede i forbindelse med prosjekteringen forut for
innsendelse av IG, vil disse tiltakene bli nærmere utredet og spesifisert av den geoteknisk
ansvarlige for prosjektet. Tiltakene vil videre bli fulgt opp i de senere fasene av prosjektet.

Vedlegg
Vedlegg 1: Boniteringspunkter topp terreng

Vedlegg 2: Boniteringspunkter topp grus

Vedlegg 3: Boniteringspunkter topp fjell








