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1 Innledning 

Nærværende rapport inneholder en gjennomgang av ledningstraseer for IVAR 

vannledningen mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høyde-

basseng i alt en strekning på ca. 33,5 km. 

Rapporten inneholder en beskrivelse av de geologiske forhold langs tracet baser-

te på NGU geologiske kort. I tillegg vil der blive utarbeidet en tabell inneholden-

de opplegg til geoteknisk undersøkelse langs tracet. 

I rapporten er strekningen blive oppdelt i seksjoner svarende til de konstruksjo-

ner der utføres på strekningen.   

1.1 Prosjekt beskrivelse 

IVAR ledningen start ved Langvatn vannbehandlingsanlegg ca. 153 m over havet 

og slutter ved Tjensvoll høydebasseng ca. 86 m over havet total en nivåforskjell 

på ca. 67 m. 

IVAR vannledningen har en lengde på ca. 33,5 km. 

Ledningen vil blive ført øst om Stavanger og løpe gjennom i alt 6 kommuner: 

› Stavanger 

› Sola 

› Sandnes 

› Klepp 

› Time 

› Gjesdal 
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Ledningen vil haven en dimensjon på mellom 1600 og 1200mm. Ledningen vil 

blive gravet ned i jorden, 3-4 meter under eksisterende terren og have et jord 

dekke på mellom 1 og 2 m.  

IVAR ledningen vil skulle krysse diverse mindre og større veie, elva, jernbane, 

gjennom Frøylands vatnet langs traséen. 

Langs traséen skal der oppføres i alt 8 ventilkamre og 1 styringsbasseng. 

I Stavanger by vil det blive nødvendig at utføre en del av ledningstrasene som 

en styret boring eller sprengt tunnel. Der er tale om 2 strekninger på ca. 500 m 

lengde. 



 

 

     

GJENNOMGANG AV LEDNINGSTRASE  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A099570/Documents/03 Pdok/3.4 Rap/14_Geoteknisk undersøkelser/Geologisk gjennomgang av traséen.docx  

2 NGUs geologisk kort 

Den geologiske beskrivelse langs trasset er basert på NGU geologiske kart over 

løsmasser. I beskrivelse av forventede geologi er også benytte kort med angi-

velse av den marine grense. 

Herunder er gjengiver signaturforklaringer til NGUs løsmasse kort. 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpx4S5pdrZAhWRCOwKHZcdB9wQjRwIBg&url=http://docplayer.me/8346766-Geir-solheim-grunnteknikk-as-6-mars-2012.html&psig=AOvVaw3PUF484Kyl6ur13AQgj-gP&ust=1520514770414776
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3 Streknings gjennomgang 

3.1 Langavatnet – Fjermestad Styringsbassin 

På strekningen fra Langavatnet til Fjermestad Styringsbassin treffes der over-

veiende avsetninger av tykk morene. Lokalt treffes der mindre områder med 

bart fjell eller avsetninger av torv og myr. Se figur 3.1-1 for plassering av led-

ningstracet og figur 3.1-2 for de geologiske avleiringer langs ledningstraseene. 

 

Figur 3.1-1 Oversikt over plassering av lednings trace mellom Langavatnet og Fjermestad 

styringsbassin 
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Figur 3.1-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor tracete er plasser-

te. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver plasse-

ring av Fjemstad styringsbasseng. 

3.2 Fjermestad Styringsbasseng - Netlan 

ventilkammer  

På strekningen fra Fjermestad styringsbasseng til Netlan ventilkammer treffes 

der overveiende avsetninger av tykk morene. Lokalt treffe det områder med torv 

og myr tet ved lednings tracete. Se figur 3.2-1 for plassering av ledningstracet 

og figur 3.2-2 for de geologiske avleiringer langs ledningstraseene. 

 

Figur 3.2-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Fjermestad styringsbas-

seng og Netlan ventilkammer 
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Figur 3.2-2:  NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas

  sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver  

  plassering av Fjermstad styringsbasseng og Netland ventilkammer. 

 

3.3 Netland ventilkammer - Engelsvåg 
ventilkammer  

På strekningen fra Netland ventilkammer til Engelsvåg ventilkammer er det nød-

vendig at krysse Frøylands vatnet. På begge sider av Frøylands vatnet treffe det 

overveiende breelvavsetninger lokalt med områder bestående av torv og myr. 

Se figur 3.3-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.3-2 for de geologiske 

avleiringer langs ledningstraseene. 
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Figur 3.3-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Netland ventilkammer og 

Engelsvåg ventilkammer 
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Figur 3.3-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Netland ventilkammer og Engelsvåg ventilkammer. 

 

3.4 Engelsvåg ventilkammer – Value 
ventilkammer. 

På strekningen mellom Engelsvåg ventilkammer og Value ventilkammer treffes 

der områder med avsetninger av tykk morene og områder med breelvavset-

ninger. Lokalt treffes der også områder med Torv og myr på strekningen. Se 

figur 3.4-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.4-2 for de geologiske avle-

iringer langs ledningstraseene. 
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Figur 3.4-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Engelsvåg ventil kammer 

og Vaule ventilkammer 
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Figur 3.4-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Engelsvåg ventilkammer og Vaule ventilkammer. 

 

3.5 Value ventilkammer – Todneim ventilkammer 

På? strekningen mellom Value ventilkammer og Todneim ventilkammer treffes 

der overveiende avsetninger av tykk morene. På strekningen for ledningstraseer 

er der tre områder hvor det treffes torv og myr. Se figur 3.5-1 for plassering av 
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ledningstracet og figur 3.5-2 for de geologiske avleiringer langs ledningstrasee-

ne 

 

Figur 3.5-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Value ventilkammer og 

Todneim ventilkammer  
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Figur 3.5-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Vaule ventilkammer og Todneim ventilkammer. 

3.6 Todneim ventilkammer – Soma ventilkammer 

På strekningen mellom Todneim ventilkammer og Soma ventilkammer treffes 

der overveiende avsetninger av tykk morene; Hvor ledningstraseer krysser 

Skas/Heigre kanalen treffes det et belte av Torv og myr samt et lokalt område 

med Breelvavsetning. Lokalt på strekningen treffes også mindre områder med 

Torv og myr. Se figur 3.6-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.6-2 for de 

geologiske avleiringer langs ledningstraseene. 
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Figur 3.6-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Todneim ventilkammer 

og Soma ventilkammer 
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Figur 3.6-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Todneim ventilkammer og Soma ventilkammer. 

3.7 Soma ventilkammer – Åsen ventilkammer 

På strekningen mellom Soma ventilkammer og Åsen ventil kammer treffes over-

veiende avsetninger av tykkmorene og tynn morene. Langs traset treffes likele-



 

 

     

GJENNOMGANG AV LEDNINGSTRASE  21  

http://projects.cowiportal.com/ps/A099570/Documents/03 Pdok/3.4 Rap/14_Geoteknisk undersøkelser/Geologisk gjennomgang av traséen.docx  

des områder med fjell i dagen samt områder med Torv og myr. Se figur 3.7-1 

for plassering av ledningstracet og figur 3.7-2 for de geologiske avleiringer langs 

ledningstraseene.  
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Figur 3.7-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Soma ventilkammer og 

Åsen ventilkammer. 
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Figur 3.7-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Soma ventilkammer og Åsen ventilkammer. 
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3.8 Åsen ventilkammer – Grannes ventilkammer-
1 

På strekningen mellom Åsen ventilkammer og Grannes ventilkammer-1 treffes 

der overveiende avsetninger av tykkmorne med små lokale områder med Torv 

og myr. Se figur 3.8-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.8-2 for de geo-

logiske avleiringer langs ledningstraseene. 

 

Figur 3.8-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Åsen ventilkammer og 

Grannes ventilkammer-1. 
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Figur 3.8-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Åsen ventilkammer og Grannes ventilkammer-1. 

 

3.9 Grannes ventilkammer-1 - Grannes 
ventilkammer-2  

På strekningen mellom Grannes ventilkammer-1 og Grannes ventilkammer-2 

treffes der utelukkende avsetninger av tykk morene dekke. Tettest ved den 

nordligste av grannes ventilkamre treffes det fjell i dagen eller med et tynt dek-

ke av morene. Se figur 3.9-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.9-2 for 

de geologiske avleiringer langs ledningstraseene. 
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Figur 3.9-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Grannes ventil kammer 

og Grannes ventilkammer  



 

 

     

GJENNOMGANG AV LEDNINGSTRASE  27  

http://projects.cowiportal.com/ps/A099570/Documents/03 Pdok/3.4 Rap/14_Geoteknisk undersøkelser/Geologisk gjennomgang av traséen.docx  

 

Figur 3.9-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Grannes ventilkammer-1 og Grannes ventilkammer-2. 

 

3.10 Grannes ventilkammer-2 - Tjensvoll 
høydebasseng 

På strekningen mellom Grannes ventilkammer-2 og Tjensvoll høydebasseng tref-

fes det utelukkende avsetninger av tykk morene, tynn morene og fjell i dagen. 

Se figur 3.10-1 for plassering av ledningstracet og figur 3.10-2 for de geologiske 

avleiringer langs ledningstraseene. 
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Figur 3.10-1: Oversikt over plassering av ledningstrase mellom Grannes ventilkammer-2 

og Tjensvoll høydebasseng 
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Figur 3.10-2: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området hvor traséen er plas-

sert. Ledningstracete er forsøkt inntegnet med rødt. Sort prikk angiver 

plassering av Grannes ventilkammer-2 og Tjensvoll høydebasseng. 
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4 Gjennomgang av styringsbasseng og 

ventilkamre  

I nedstående avsnitt er det innsatt mere detaljerende planer over de forventede 

jordbunnsforhold ved styringsbassenget og de planlagt ventilkamre  

4.1 Fjermestad styringsbasseng 

Ved Fjermstad styringsbasseng forventes overveiende tykk dekke av morene. 

Ved befaring på stedet kunne det konstateres at der treffes mange store stein/ 

blokke i dagen. 

 

Figur 4.1-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Fjermestad sty-

ringsbasseng. Styringsbassenget er markert med rød sirkel. 
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4.2 Netlan ventilkammer 

Ved Netland ventilkammer forventes der overveiende breelvavsetninger. Da om-

rådet ligger over den marine grense forventes der ikke underliggende blødde 

leira. Breelavsetningerne kan være vandførende hvorfor grundvandsspejlet må 

registreres 

 

Figur 4.2-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Netland ventilkam-

mer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.3 Engelsvåg ventilkammer 

Ved Engelsvåg ventilkammer forventes ligeledes breelvafsetninger. Denne del av 

strekningen ligger også over den marine grense, hvorfor det heller ikke her for-

ventes blødde leira i dybden. Breelavsetningerne kan være vandførende hvorfor 

grundvandsspejlet må registreres. 
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Figur 4.3-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Engelsvåg ventil-

kammer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.4 Vaule ventilkammer 

Ved Vaule ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk morene. 

Området hvor ventilkammeret er plassert ligger over den marine grense, men 

meget tet på den marine grenes. Der må forventes en del vand i området da 

ventilkammeret er plassert ved Lona vatnet og tilhørende elv. 
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Figur 4.4-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Vaule ventilkam-

mer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.5 Todneim ventilkammer  

Ved Todneim ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk morene. 

Området ligger over den marine hvorfor der ikke forventet bløte leira i dybden. 
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Figur 4.5-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Todneim ventil-

kammer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.6 Soma ventilkammer 

Ved Soma ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk morene. 

Området hvor ventilkammeret er plassert ligger over den marine grense hvorfor 

der ikke forventes bløte leira i dybden. 
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Figur 4.6-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Soma ventilkam-

mer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.7 Åsen ventilkammer 

Ved Åsene ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk morene. 

Området hvor ventilkammeret er plassert ligger over den marine grense hvorfor 

der ikke forventes bløte leira i dybden. 
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Figur 4.7-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Åsen ventilkammer. 

Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.8 Grannes ventilkammer 

Ved Grannes ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk morene. 

Området hvor ventilkammeret er plassert ligger under den marine grense, hvor-

for det ikke kan avvises at der treffes marien avsetninger av bløte leira i dyb-

den. 
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Figur 4.8-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Grannes ventil-

kammer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.9 Grannes ventilkammer 

Ved Grannes-2 ventilkammer forventes overveiende avsetninger av tykk more-

ne. Området hvor ventilkammeret er plassert ligger på kanten til den marine 

grense. Det kan derfor ikke avvises at der kan treffes bløte leira i dybden. 
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Figur 4.9-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Grannes ventil-

kammer. Ventilkammeret er markert med rød sirkel. 

4.10 Tjensvoll høydebasseng 

Ved Tjensvoll høydebasseng forventes overveiende avsetninger av tynn more-

nedekke. Området hvor ventilkammeret er plassert ligger over den marine gren-

se hvorfor der ikke forventes bløte leira i dybden. Der er tet ved truffet fjell i 

dagen  
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Figur 4.10-1: NGU kart visende de geologiske avleiringer i området ved Tjensvoll høyde-

 basseng. Høybassenget er markert med rød sirkel. 
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5 Omfang av geoteknisk undersøkelser 

Nedenfor beskrevet en geoteknisk undersøkelse som vil oppfylle kravene i for-

holde til EC7/ Geoteknikk del 1 og 2. 

Utgangspunktet er at der som minimum utføres en totalsondering pr. ca. 200 m 

hvor der på baggrund av de geologisk korte treffes god jordbunnsforhold, i dette 

tilfelle vil det sige områder med tykt dekke av morene. Sammen med totals-

onderingerne utager poseprøver og sylinderprøver for vurdering av jordbunns-

forholdene og styrkeparameter.  

I områder med tynt dekken av morene, utføres der lidt flere totalsonderinger 

boringer ca. pr. 100 m for fastleggelse av dybden til fjel. Denne del kan eventu-

ell suppleres med geofysikk, refraktionsseismikk eller tilsvarende for vurdering 

av dybden til fjeloverside mellom sonderingene. 

På de dele av strekningen hvor der treffes torv, myr, elveavsetninger, breelvav-

setninger utføres total sonderingene med en innbyrdes avstand på ned til 50 m  

Hvor der skal utføres konstruksjoner, ventilkamre, styringsbasseng og lignende, 

tilpasses undersøkelse konstruksjonene. 

Det anbefales av hele den geotekniske undersøkelse inndeles 2 -3 faser  

Fase 1 Innledende undesøkelse 

Fase  2 Detalj undersøkelse 

Fase 3 Supplerende detalj undersøkelse 

5.1 Anbefaling til innledende geoteknisk 
undersøkelse 

Det anbefales at den innledende geoteknisk undersøkelse kommer til at dekke 

alle konstruksjoner langs traséet. Samt særlige utvalgte områder hvor der kan 

forventes utfordringer i forbindelse med etablering av lednings traséen, så som: 
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› Krysning av jernbane 

› Krysning av eksisterende veie 

› Krysning av elva 

› Krysning av sjøer 

› Krysning av lavpunkter i terrenget  

› Områder med torv og myr  

› Etablering av styret boringer eller sprengt tunnel. 

Derutover anbefales det at utføre enkelt sonderinger langs traséen for verifise-

ring av de forventede avleiringer.   

5.2 Omfang av geotekniske undersøkelse 

5.2.1 Konstruksjoner 

Ved de enkelt konstruksjoner anbefales det at utføre 2-3 totalsonderinger til 20-

30 meter under terren. Derutover skal der utføres en boring met uttagelse av en 

prøve serien til dobbelt dybde av det forventede utgravningsnivå for vurdering 

av geologi og styrkeparameter. Vet hver konstruksjon installeres et elektroniske 

eller hydraulisk piezometer for vurderinger av grunnvannsnivået eller poretryk-

ket. 

Hvor der treffes fjell innenfor den fastsatte boredybde, bores der minimum 3 

meter i fjell for sikker fjellkjenning. 

5.2.2 Krysning av veie og jernbaner 

Hvor der det er nødvendig at krysse eksisterende vei og jernbaner anbefale det 

at utføre en totalsondering på hver side av vei eller jernbanen, for verifisering av 

om der er forskjell i avleiringene på begge sider av vei eller jernbane. 

Her er det også viktig at totalsonderingerne bliver ført tilstrekkelig dypt således 

der haves informasjoner nok omkring jordbunnsforholdene til prosjektering av 

det tiltak der skal til for at krysse vei eller jernbane. 

Der skal også ved hver krysning uttages en prøveserie for vurdering av geologi 

og styrkeparameter  

Her er det også viktig at få kjennskap til grunnvannsforholdene så det anbefales, 

at der installeres elektriske eller hydrauliske piezometer ved hver krysning  
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5.2.3 Krysning av elva og sjøer 

Hvor der det er nødvendig at krysse elva og sjøer anbefale det at utføre en to-

talsondering på hver side av elva og sjø, for verifisering av avleiringene på beg-

ge sider av elva og sjø. 

Ved Frøylands vatnet anbefales det likeledes, at det utføres undersøkelse av 

selve sjøbunnen enten ved sonderinger eller geofysik for verifisering av mengde 

av sjøslam og dybden til faste avleiringer. 

Ved krysning av elva er det viktig at kjenne dybden av selve elven i forbindelse 

med prosjektering av krysningen. 

5.2.4 Lavpunkter i terren, områder med torv og myr 

Hvor der treffes lav punkter i terrenget eller områder hvor der kan formodning 

om der treffes torv og myr anbefales det likeledes at utføre geoteknisk sonde-

ringer i den innledende fase 1, for at avkrefte elle bekrefte om der skulle være 

eventuelle utfordringer ved etablering av rør ledningen ved disse områder. 

5.2.5 Styret boring eller sprengt tunnel 

Hvor der skal utføres styret boringer eller sprengt tunnel for etablering av led-

ningstrase er det nødvendig med et kjennskap til de fjellmasser det skal utføres 

styret boringer eller sprengt tunnel i. 

Overside fjel og eventuelle sprekker og svagehedes soner i fjellet bør lokalise-

res. 

Det anbefales derfor, at det utføres totalsondereing for lokalisering av overside 

fjell, kombinerte med geofysikk eksempelvis refraksjonsseismikk for lokalisering 

av sprekker og svage soner langs den del av traséen hvor det forventes at det 

skal utføre styrt boring eller sprengt tunnel. 

Ved en styret boring for ledningstraseen forventes det ikke at ytterligger under-

søkelser end beskrevet ovenfor er nødvendige. 

Ved en sprengt tunnel kan det det blive nødvendig også at utføre kjerneboring-

er. Kjerneboring utføres for vurdering av fjel kvaliteten og styrken av denne. 

Kjerneboringene plassering bør fastlegges på baggrund av utført refraksjonssei-

smikk, eller befaring i terrenget for lokalisering av eventuelle svakhetssoner. 

Totalsonderingerne anbefales utført med en innbyrdes avstand ikke større end 

50 m og kjerneboringene bør plasseres med ca. 100 m avstand, medmindre lo-

kale forhold gjør at boringene bør utføres tettere. 
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Strekning Kilometrering  Borepunkt  Undersøkelses me-

tode 

Avleiring  

Langavatnet _ Fjermestad styringsbassin 

 500 BP1 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 1500 BP2 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 1850 BP3 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Knæk på led-

ning 

2275 BP4 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 3000 BP5 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 4000 BP6 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 5000 BP7 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Knæk på led-

ning 

5950 BP8 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Styrings bas-

seng  

6450 BP9 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Styrings bas-

seng  

6500 BP10 Total sondering  Tykk moren  

Fjermestad styringsbasseng – Netlan ventilkammer  

 7000 BP11 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 8000 BP12 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 9000 BP13 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 10000 BP14 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Netlan ventil-

kammer  

10500 BP15 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Netlan ventil-

kammer  

10550 BP16 Total sondering  Breelvavsetning 

Netlan ventilkammer- Engelsväg ventilkammer   

Krysning av vei 

og grøft  

10870 BP17 Total sondering + 

prøvetagning 

 

Krysning av vei 10900 BP18  Breelvavsetning 
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og grøft  

Vandløb 10985 BP19 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Vandløb 11000 BP20 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Knæk på led-

ning 

11350 BP21 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

 11800 BP22 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Landgang af 

IVAR ledning 

12200 BP23 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

I sjøen  12500 BP24 Total sondering + 

prøvetagning 

 

I sjøen  12800 BP25 Total sondering + 

prøvetagning 

 

Landgang av 

IVAR ledning 

13100 BP26 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Engelsväg   

ventilkammer  

13150 BP27 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Engelsväg   

ventilkammer  

13170 BP28 Totalsondering Breelvavsetning 

Engelsväg ventilkammer - Value ventilkammer  

Vei krysning 13550 BP29 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

 14000 BP30 Totalsondering Breelvavsetning 

Vei krysning 14830 BP31 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vej krysning 14850 BP32 Totalsondering Tykk morene 

Value ventil-

kammer  

15770 BP33 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Value ventil-

kammer  

15790 BP34 Totalsondering Tykk morene 

Value ventilkammer – Todneim ventilkammer  

Krysning av elv 15930 BP35 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Krysning av elv  16050 BP36 Total sondering + 

prøvetagning 

Breelvavsetning 

Krysning av vei  16225 BP37 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 
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Krysning av vei  16260 BP38 Totalsondering Tykk morene 

 17000 BP39 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 18000 BP40 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

/Torv-Myr 

 19000 BP41 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

/Torv-Myr 

Todneim ventil-

kammer 

20070 BP42 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Todneim ventil-

kammer  

20090 BP43 Totalsondering Tykk morene 

Todneim ventilkammer – Soma ventilkammer  

 21000 BP44 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 21750 BP45 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 22000 BP46 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk more-

ne/breelvavset

ning 

 22500 BP47 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk more-

ne/breelvavset

ning 

 23000 BP48 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Soma ventil 

kammer  

23330 BP49 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Soma ventil-

kammer 

23350 BP50 Totalsonderinger  Tykk morene 

Soma ventilkammer – Åsen ventilkammer  

 24000 BP51 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 24270 BP52 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 24310 BP53 Totalsondering Tykk morene 

Knæk på led-

ning 

24950 BP54 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene 

 25750 BP55 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene 

 26000 BP56 Totalsondering Tynn morene 

Vei krysning 26520 BP57 Total sondering + Tynn morene 
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prøvetagning 

Vei krysning 26540 BP58 Totalsondering Tynn morene 

Knæk på led-

ning 

27350 BP59 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene/ 

Torv og Myr 

Åsen ventil 

kammer  

27650 BP60 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Åsen ventil 

kammer  

27670 BP61 Totalsondering Tykk morene 

Åsen ventilkammer – Grannes ventilkammer  

 28000 BP62 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 29000 BP63 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 29300 BP64 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 29330 BP65 Totalsondering Tykk morene 

 30000 BP66 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Grannes ventil-

kammer 

31060 BP67 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Grannes ventil-

kammer  

31080 BP68 Totalsondering Tykk morene 

Grannes ventilkammer – Tjensvol høydebasseng 

Vei krysning 31210 BP69 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

Vei krysning 31250 BP70 Totalsondering Tykk morene 

Knæk på led-

ning  

31770 BP71 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 32300 BP72 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene 

Vei krysning 32450 BP73 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene 

Vei krysning 32500 BP74 Totalsondering Tynn morene 

 32900 BP75 Total sondering + 

prøvetagning 

Tynn morene 

Tjensvoll høy-

debassen  

33300 BP76 Total sondering + 

prøvetagning 

Tykk morene 

 


