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SSammendrag: 
Det planlegges ny brannstasjon i Svinesundsveien 65 på Remmen i Halden kommune. Det aktuelle 
planområdet har gnr. 60 bnr. 6. GrunnTeknikk AS er engasjert av Halden kommune for å utføre 
innledende grunnundersøkelser for vurdering av områdestabilitet. 

Grunnundersøkelsene viser generelt begrenset løsmassemektighet med dybder til antatt fjell 
varierende mellom 3 og 5 m i de undersøkte borpunktene. Boringene viser generelt faste løsmasser 
av leire, sand og grus. Undersøkelsene har ikke påvist leire med sprøbruddegenskaper/kvikkleire.  

Områdestabilitetsforholdene er vurdert som tilfredsstillende. 

Nærmere detaljer fremgår av rapporten.
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TEGNINGER 

Tegn nr.  Tittel        Målestokk/Format 

0   Oversiktskart       Somvist/A4 
1 - 2 Borplaner       1:500   
10 - 11 Naverboringer med poseprøver    som vist/A4 
20 - 26 Totalsonderinger      1:200/A4 
 

 

VEDLEGG 

1  Standardbilag, felt- og laboratorieforsøk   5 sider 
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11 Innledning  
Det planlegges ny brannstasjon i Svinesundsveien 65 på Remmen i Halden kommune. Det aktuelle 
planområdet har gnr. 60 bnr. 6. GrunnTeknikk AS er engasjert av Halden kommune for å utføre 
innledende grunnundersøkelser for vurdering av områdestabilitet. 

Foreliggende geotekniske rapport inneholder en sammenstilling av utførte felt- og 
laboratorieundersøkelser på eiendommen, samt en overordnet og generell beskrivelse av 
grunnforholdene med vurdering av områdestabilitet.  

 

Figur 1: Kartutsnitt med plassering av undersøkelsesområdet på Remmen utenfor Halden sentrum. www.1881.no 

2 Utførte undersøkelser 
Feltundersøkelsene er utført av GeoStrøm AS med hydraulisk borerigg i oktober 2020. Borprogram og 
påfølgende lab. undersøkelser er utarbeidet av GrunnTeknikk AS med bakgrunn i mottatte planer, 
flyfoto og NGUs løsmassekart. Det var kraftig regn og 5-10 grader når undersøkelsene ble utført.  

Følgende feltundersøkelser er utført: 

- 6 stk. totalsonderinger  
- 2 stk. naverboringer med opptak av omrørte jordprøver 

 

N 
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Feltarbeidene er utført iht. NGF-meldinger og laboratoriearbeider er utført iht. NS8000-serien og 
relevante ISO-standarder, samt metodestandarder. En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder 
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. 

Et søk på nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) viser at det er gjort grunnundersøkelser 
for Remmen industriområde ved Svinesundsveien 80 sør for Rv204 og ca. 300m lenger vest. [1] 

Nordøst for planområdet er det utført grunnundersøkelser for Høgskolen i Østfold, ref. [2] til [5]. 

 

Figur 2: Viser noen av de tilgjengelige grunnundersøkelsene/rapportene som er å finne på NADAG. 
Planområdet er omtrentlig markert i rødt. Fra www.ngu.no. 

33 Planer 
Mottatt situasjonsplan fra Halden kommune er vist i figur 3 nedenfor. Planene viser tenkt plassering av 
ny brannstasjon med adkomstvei via Svinesundveien i sør og BRA-veien i øst. 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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Figur 3: Utsnitt av mottatt situasjonsplan fra Halden kommune pr. epost fra Arne Eikre den 02.11.20 

44 Terreng og grunnforhold 
Borplaner med plassering av utførte boringer er vist på tegning nr. 115025 -1 og -2. Ved hver boring 
er det angitt terrengkote, antatt bergkote og borede dybder i løsmasser. Resultatene fra 
naverboringene er vist på tegning nr. – 10 og 11 og totalsonderingene er vist på tegning nr. -20 til -
25. 
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44.1 Terreng 

Det undersøkte området ligger nord for Rv204 Svinesundveien på Remmen i Halden kommune. 
Terrenget heller overordnet fra fjell i dagen i NV, ned til bekken på jordet i SØ. Gjennomsnittlig 
terrenghelning er ca. 1:13, vist i profil på figur 4. 

 

Figur 4: Kart med terrengprofil fra fjell i dagen i NV til bekken i SØ. Gjennomsnittlig terrenghelning er anvist i 
pilenes retning. www.høydedata.no 

4.2 Grunnforhold   

 

Figur 5 Utsnitt fra kvartærgeologisk løsmassekart viser forventede løsmasser i øvre lag. Fra NGU sine sider. 

N 

[1] 

[2], [3], [4] [5] 
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Løsmassekart fra NGUs nettsider beskriver løsmassene innenfor det undersøkte området som «Tynn 
hav-/strandavsetning» (lys blå farge). Tilgrensede områder er beskrevet ved «Tykk havavsetning» (blå 
farge) og «bart fjell, stedvis tynt dekke» (rosa farge). Havavsetning og marinstrandavsetning består 
erfaringsvis av finkornige materialer dominert av leire og silt. 

Iht. kart fra www.skrednett.no er det påvist kvikkleire langs med Rv204 Svinesundsveien sør for 
Høgskolen i Østfold (figur 6). 

Det er i tilgjengelige rapporter fra grunndatabasen NADAG påvist kvikkleire i grunnundersøkelsene ved 
Remmen Industriområde [1] og Høgskolen i Østfold, [2], [3], [4] og [5]. 

 

Figur 6: Område med antatt marine avsetninger under marin grense (blått) og punkter med kvikkleire fra Statens 
vegvesen sine boringer (lilla). Underøkelsesområdet er omtrentlig vist i rødt. www.skrednett.no 

Generelt viser totalsonderingene begrenset løsmassemektighet med borede dybder mellom 1,9 m til 
5,1 m til antatt fjell. Boringene er utført uten innboring og avvik i fjelldybder kan derfor forekomme 
ved at enkelte boringer kan ha stoppet mot stein heller enn fjell. Bormotstanden er varierende og 
generelt økende i antatt sandige og leirige masser. Bormotstanden tyder ikke på sprøbruddmateriale 
eller kvikkleire. 

Naverboringer utført ved totalsondering 2 nær kulvert under Svinesundveien viser 0,5 m med matjord 
over siltig/sandig leire. Fra 3,5-5 m er det påvist sand. Konusforsøk på omrørte prøver i de mest 
leirige intervallene har ikke påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire. 

Naverboring uført ved totalsondering 5 viser ca. 20 cm med matjord over tørrskorpeleire til ca. 1,5 m 
under terreng. Videre i dybden er det leire med noe sand. Målt vanninnhold er lavt, ca. 20-23 % av 
tørrvekt. Konusforsøk på omrørte prøver har ikke påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire. 

N 
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Grunnvannstand er ikke målt.   

55 Områdestabilitet 
Det er generelt mye fjell i dagen og grunne dybder til antatt fjell (0,5-5 m) i undersøkelsesområdet. 
Undersøkelsene har ikke påvist leire med sprøbruddegenskaper/kvikkaktig oppførsel i de undersøkte 
punktene. Vi kan derfor ikke identifisert noen løsne- eller utløpsområder som kan påvirke planområdet. 
Områdestabilitetsforholdene er vurdert som tilfredsstillende. 
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