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1 Orientering 
Det planlegges gondolbane på Sula fra Devoldfabrikken i Langevåg opp til Rundehornet. Det 

er i den forbindelse utført grunnundersøkelser i juni 2022. På nåværende tidspunkt gjenstår 

det to posisjoner og noe laboratoriearbeid. Dette dokumentet er utarbeidet som en foreløpig 

orientering rundt grunnforhold og vurdering av fare for områdestabilitet i henhold til NVE 

1/2019 (1). Endelig rapport for reguleringsplan ferdigstilles etter felt- og laboratoriearbeid er 

sluttført. 

2 Tiltak 
Planlagt tiltak fra bunnstasjon opp til mast 5, samt molo og flytebrygge, er vist i vedlegg A.  

Bunnstasjon og mast 1-3 skal plasseres på sørsiden av Devoldfabrikken. Under 

bunnstasjonen er det planlagt garasje for gondolene, som medfører at det vil bli utgraving til 

ca. 8 m under terreng. Ved Devoldfabrikken er det også planlagt å rive deler av eksisterende 

bygg. Fra østsiden av bunnstasjonen skal det etableres en kulvert som går videre på 

nordsiden av stasjonen og ut til starten av moloen. 
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Mast 4 skal plasseres på sørsiden av Molværsvegen, mens mast 5 er planlagt i skråningen øst 

for Molværsbrauta. 

I strandkanten er det planlagt å fjerne eksisterende molo i vest og etablere ny molo som går 

lenger ut.  

3 Terreng 
Ved bunnstasjonen ligger terrenget på rundt kote +8 med slak helning sørover til Remane der 

terrenget ligger på ca. kote +15. Fra bunnstasjonen til sjøen er det også slak helning, i tillegg 

til en fjellrygg sørøst for moloen. Både til sjøen mot vest og mot Remane er helningen rundt 

1:30 fra bunnstasjonen. 

Fra Remane videre opp skråningen til Karibakken forbi mast 5 er det gjennomsnittlig helning 

på rundt 1:7,5. Terrenget stiger her fra kote +15 til ca. +36. Langs skråningen er det enkelte 

brattere partier på om lag 1:3 og korte partier med helning på opptil 1:1.  

 

Figur 1: Relieffkart (atlas.nve.no, 8.7.2022). 
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Figur 2: Målte helninger i utvalgte skråninger. 

4 Grunnforhold 
På nåværende tidspunkt er undersøkelser og laboratoriearbeid ferdigstilt for bunnstasjonen 

og mast 4. For moloen og flytebryggen er feltarbeidet avsluttet, men det gjenstår analyse av 2 

representative prøver. På grunn av utfordringer rundt tilkomst ved mast 5 er det foreløpig 

ikke utført grunnundersøkelser her (posisjon E10 og E11). Det er planlagt å utføre disse i 

august 2022. Det er derimot registrert antatt berg i dagen i posisjon markert med B2 i vedlegg 

D. 

Foreløpige situasjonsplaner for de ulike områdene er vist i vedlegg B-E. Tegnforklaring for 

posisjoner er som vist i Figur 3, der posisjoner uten dybdeangivelser foreløpig ikke er utført. 

 

Figur 3: Tegnforklaring situasjonsplan. 
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4.1 Bunnstasjon 
Det er utført 27 posisjoner i nærheten av bunnstasjonen, inkludert undersøkelser for 

kulverten, der løsmassemektigheten varierer fra ca. 1-6 m. Foreløpig situasjonsplan vist i 

vedlegg B.  

Undersøkelsene viser at det er en viss variasjon i grunnforholdene over området. Posisjonene 

kan grovt deles inn i tre kategorier, som vist i Figur 4. Sentralt fra posisjon E02 og sørover er 

det flere posisjoner med bløte lag. Det er tatt opp prøver i E02 og E12 (Figur 5) der det bløte 

laget i E12 og de øverste bløte lagene i E02 er klassifisert som torv. De dypere bløte lagene i 

E02 er klassifisert som leire / silt med omrørt skjærstyrke ned mot 1,3 kPa. Posisjon E28, E06 

og E07 som er utført lengst mot sør antyder at det bløte laget fortsetter inn under O.A. Devold-

vegen. 

Både mot øst, vest og nord ligger berget generelt grunnere og det er ikke antydning til torv 

eller bløt leire.  

 

Figur 4: Overordnet vurdering av grunnforhold. 
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Figur 5: Resultat fra posisjon E02 og E12. 

4.2 Mast 4 
Det er utført undersøkelser i 2 posisjoner der det er fra 3,6-3,8 m løsmasser over antatt berg. I 

begge posisjonene er det middels faste til faste friksjonsmasser i hele dybden. 

4.3 Mast 5 
Ved mast 5 er det foreløpig ikke utført undersøkelser på grunn av utfordrende tilkomst. 

Posisjon markert med B2 i vedlegg D viser blotning av antatt berg som tyder på liten 

løsmassemektighet i skråningen. 

4.4 Molo og flytebrygge 
Det er gjort undersøkelser i 8 posisjoner på sjø, hvorav 5 er ved moloen. I posisjon E102 er det 

synlig berg, mens det også er grunt til berg i E104 – E106. I de øvrige posisjonene er det større 

løsmassemektighet og stort sett lav motstand. Eksempel er vist fra posisjon E109 der det også 

er kjørt trykksondering. Posisjon E107, E108, E111 og E113 er sammenlignbare med E109. 

Det er tatt opp prøver i E108 som fra felt er klassifisert som sandige masser. I 

trykksonderingen antyder både spissmotstand og hydrostatisk poretrykk at det er 

drenerende friksjonsmasser. 

 

mailto:post@era-geo.no
http://www.era-geo.no/


Sula Gondol, Langevåg | Notat: Foreløpig orientering 

21241-RIG01 | Versjon 1 | 8.7.2022 

ERA Geo AS, Verftsgata 10, 6416 Molde | Org.nr. 920591035 MVA 
70 23 89 00 | post@era-geo.no | www.era-geo.no  Side 6 av 13 

5 Geoteknisk vurdering 
Generelt viser undersøkelsene på land forholdsvis liten løsmassemektighet og stort sett 

friksjonsmasser. Ved bunnstasjonen ser det ut til å være en forsenkning i berget som strekker 

seg i nord/sør-retning der det er bløte lag av både torv og leire. 

5.1 Områdestabilitet 
Undersøkelsene viser at grunnforholdene stort sett består av friksjonsmateriale, med enkelte 

lokale forekomster av leire. Laveste omrørte skjærfasthet er målt til 1,31 kPa, som vil si at 

materialet ikke klassifiseres som kvikkleire / sprøbruddmateriale. Terrenget i nærheten av 

bunnstasjonen og mast 4 er også tilnærmet flatt med helning slakere enn 1:20. Basert på dette 

vurderes det at bunnstasjonen og mast 4 ikke ligger i løsneområde for kvikkleireskred. 

Rundt 150 m sør / sørvest for mast 4 er det en skråning med høydeforskjell på om lag 20 m. 

Det er ikke utført undersøkelser i skråningen, men det er registrert berg i dagen like ved mast 

5. Skråningen ligger utenfor aktsomhetsområde for mulig marin leire (Figur 6) og basert på 

undersøkelser i området forventes det at massene består av friksjonsmateriale. Samlet 

vurderes det at bunnstasjon og mast 4 ikke ligger i utløpsområde for kvikkleireskred. 

På oversiden av mast 5 er det registrert berg i dagen og det forventes liten løsmassemektighet 

i skråningen. Det vurderes dermed at mast 5 ikke ligger i løsne- eller utløpsområde for 

kvikkleireskred. 

Ved moloen er det tatt opp prøver og kjørt trykksondering som tyder på friksjonsmateriale. 

Det vurderes dermed at moloen ikke ligger i løsne- eller utløpsområde for kvikkleireskred. 

Ettersom det ikke er avdekket materialer med sprøbruddegenskaper er det ikke behov for 

erosjonssikring med hensyn til områdestabilitet. Det påpekes at erosjonssikring av moloen 

likevel vil være aktuelt for å hindre utvasking. 

5.1.1 Kategorisering 
I henhold til steg 4, tabell 3.1 fra NVE 1/2019 (1), skal det bestemmes tiltakskategori for å 

bestemme omfang av utredningen. Dette tiltaket vurderes til K4 i henhold til kap. 3.3.1 (1). 

Vurderingene av områdestabilitet er basert på utførte grunnundersøkelser som ikke viser 

tegn til kvikkleire / sprøbruddmateriale. Utredningen stoppes da etter steg 7 i tabell 3.1 (1) 

som vil si at det ikke er behov for uavhengig kvalitetssikring. 
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Figur 6: Aktsomhetsområde for mulig marin leire. 

5.2 Øvrige naturfarer 
Det er gjort en studie av naturfarer som er registrert i NVEs kartverk (atlas.nve.no), som vist i 

Figur 7. Bunnstasjonen og mast 3 ligger i aktsomhetsområde for flom. Flomfare må vurderes 

av hydrogeolog. 

 

Figur 7: Registrerte naturfarer (atlas.nve.no, 8.7.2022). 
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5.3 Konklusjon 
De fleste undersøkelsene som er planlagt er ferdigstilt og dette anses som tilstrekkelig 

grunnlag for avklaringer rundt områdestabilitet for tiltaket. Formålet med resterende 

undersøkelser er primært knyttet til fundamenteringsløsninger. 

Det er gjort vurderinger av områdestabilitet ved bunnstasjon, mast 4, mast 5 og ved moloen. 

Ingen av tiltakene vurderes å ligge i løsne- eller utløpsområde for kvikkleireskred. 

Områdestabiliteten anses dermed som ivaretatt i henhold til NVEs veileder 1/2019 (1). 

Dette notatet omhandler kun vurderinger rundt områdestabilitet. Fullverdig geoteknisk 

prosjektering for reguleringsplan og senere for detaljprosjektering må gjøres. 

 

Versjoner 

6 Referanser 
1. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Veileder 1/2019 - Sikkerhet mot 
kvikkleireskred - Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder 
med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 2020. 

 

Vedlegg 

A – Oversiktskart 

B – Undersøkelser bunnstasjon 

C – Undersøkelser mast 4 

D – Undersøkelser mast 5 

E – Undersøkelser molo og flytebrygge 
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1 8.7.2022 Foreløpig orientering Trym 

Abrahamsen 

Magne 
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Vedlegg A – Oversiktskart 
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Vedlegg B – Undersøkelser bunnstasjon 
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Vedlegg C – Undersøkelser mast 4 
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Vedlegg D – Undersøkelser mast 5 
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Vedlegg E – Undersøkelser molo og flytebrygge 
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