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Sammendrag 

I forbindelse med planleggingen et nytt felt for bebyggelse av fritidsbebyggelse på Maurset er 

grunnforholdene kartlagt med georadar. Hensikten med undersøkelsene er særlig å få kartlagt myr i 

området. Georadar er en elektromagnetisk målemetode som kan benyttes til å undersøke lagdeling og 

strukturer i grunnen.  

Det er kartlagt et overflatelag som generelt er 1-3 meter tykt, bestående av våt myr i noen områder 

og i andre områder består de av torv og morenemasser. Under overflatelaget er det kartlagt andre 

avsetningsstrukturer som indikerer sand- og siltmasser, dette laget er vurdert til være opptil 5-10 

meter tykt.  Georadar er en indirekte målemetode, for geotekniske forhold må målingene som 

kontrolleres med graving eller boringer.   

Utbredelsen av myren er stemmer godt overens med bonitetskart fra NIBIO, med et unntak helt 

sørvest i planområder der det ser ut som det er to lommer med løsmasser som ikke er med i NIBIO 

sine kart.  

Området er delt inn i en gjengroingsmyr som ligger i den laveste delen av området og torv som har 

dypere grunnvannsspeil og morene. For å ivareta gjengroingsmyren er det foreslått en buffersone ved 

at bebyggelseområde er trukket 5 m tilbake fra overgangen mellom torv/morene og bløt myr.    
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1 Innledning 

På oppdrag fra Maursetparken AS har COWI gjennomført en georadarundersøkelse for å kartlegge 

utbredelse og dybde av et myrområde på Maurset, Eidfjord kommune.  

Plassering av det undersøkte området er vist i Figur 1. 

 

Figur 1 Oversiktskart øverst, detaljkart nederst (www.norgeskart.no). Pil viser sentrum av undersøkt område 

Formålet med kartleggingen er å beskrive grunnholdene før neste byggetrinn (Figur 2), samt lage en 

oversikt over myrområdet mellom utbyggingsområdet og veien, RV7.  

http://www.norgeskart.no/
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Figur 2 Neste byggetrinn. 

 

Undersøkt område 

 

Figur 3    Ortofoto over undersøkt område (www.norgeibilder.no). 
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Figur 4        Panoramabilde over området (Foto: Mats Mastervik). Legg merke til myr som ligger mellom 

oppstikkende fjellblotninger. 

 

Figur 5  Typisk bilde over området for neste byggtrinn (Foto Mats Mastervik). 

 

I sentrum av terrengforsenkingen mellom neste byggetrinn og RV7 ligger det en bløt myr der det er 

ferskt organisk materiale i sentrum (Figur 6). 

MYR 

FAST FJELL 
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Figur 6  Det er like før myren er vokst igjen, se pil (Foto: Mats Mastervik). 

 

Ved høy vannstand står det overflatevann inn over myrområdet (Figur 7, Figur 8, Figur 9). 

 

Figur 7 Røde sirkler markerer moreneblokker på overflaten. Foto: Stein Arne Hamre. 

 

Moreneblokker på overflaten indikerer at det hovedsakelig ligger morene ved siden av myren. 
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Figur 8   Bildet tatt fra veien mot vest. Foto: Stein Arne Hamre. 

 

 

Figur 9  Bildet tatt fra veien mot øst. Foto:  Stein Arne Hamre. 

 

Bonitetskart fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) viser at det er tre ulike boniteter innenfor 

neste byggetrinn; myr, uproduktiv skog og åpen grunnlendt fastmark (Figur 10).   
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Figur 10 Bonitetskart over det aktuelle området fra NIBIO. Neste byggetrinn er markert ut med rødt omriss. 

www.nibio.no 

 

2 Teori og metode 

I undersøkelsen er det brukt en georadar av typen Malå Ramac med antennefrekvens på 100 MHz.  

 

Georadarmetoden går ut på å sende elektromagnetiske signal (radiosignal) ned i bakken. Der signalene 

treffer overganger i elektriske egenskap, vil en del av signalet bli reflektert mot overflaten der de blir 

fanget opp av en antenne, mens resterende signal vil penetrere dypere og reflekteres ved dypere 

overganger. Jo større overgang det er i elektriske egenskaper, jo kraftigere blir refleksjonen. Signalene 

blir påvirket av både fysiske og kjemiske egenskaper i grunnen. Er det høy elektrisk ledningsevne i 

grunnen, vil signalet bli svekket eller fullstendig absorbert. Penetrasjonsdypet vil også variere med 

frekvensen på utsendt signal. Lavere frekvens er lik høyere penetrasjonsdyp, men det blir da også 

lavere oppløysing på dataene. 

Målingene ved utsending av elektromagnetiske bølger foregår langs profillinje. Målinger gjøres som 

en funksjon av tid eller avstand. 

 

For å bestemme dyp til en reflektor må bølgehastigheten i overliggende medium være kjent eller 

kunne bestemmes. Bølgehastigheten blir påvirket av en rekke forhold som blant annet vanninnholdet 

i mediet (Neal, 2004). Bølgehastigheten blir satt basert på sammenligning mellom utførte boringer 

og georadarundersøkelser og litteratur. Dypet blir kalkulert ut bølgehastighet og den tiden et signal 

bruker ned til og opp fra reflektoren.  

 

http://www.nibio.no/
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Ved å sammenstille tolking av dyp til forskjellige strukturer og geologiske enheter kan det dannes et 

strukturbilde av undergrunnen og geologiske modeller kan lagers (Figur 11). Rådata fra en 

georadarundersøkelse blir prosessert og tolket i programmet RadExplorer. 

 

 

Figur 11  Skjema som knytter refleksjonsmønster til avsetningstype og lagdeling (Beres & Haeni, 1991). 

 

3 Undersøkelse 

Undersøkelsen ble utført 5. februar 2021. Utstyret som ble brukt er en 100 MHz RTA MALÅ GPR 

(ground penetrating radar).  Figur 12 viser et oversiktsbilde over profilene som er gått. Ved 

innsamling av data var det frost og snøkledd i området slik at det var enkelt å samle inn alt av 

nødvendig data, men frosten førte til problemer for batteriene på utstyret.  
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Figur 12     Oversiktsbildet over georadarprofil. Fargene på profilene er kun illustrativt. Pilene på endene viser 

hvilken retning profilene er gått. 

4 Resultat 

Innsamlede data er prosessert i programvaren RadExplorer fra MALÅ. Ved å bruke ulike filtre er det 

mulig å fjerne støy og fremheve ønskede strukturer. Under er et utvalg av de prosesserte profilene 

vist under. Alle profilene er vist i vedlegg. 

I figur 13 er første del av profil 154 vist, det starter helt øst i myren og går mot vest, etter ca. 115 

meter kommer vi i området for neste byggetrinn. Det er lagt inn to linjer i profilet, den gule viser det 

som er tolket som en overgang fra myr til en annen type løsmasser. Under den gule linjen er tydelige 

sammenhengende refleksjoner, noe som indikerer løsmasser av finkornede masser, f.eks. silt. Den 

svarte linjen er tolket til å være overgangen til fjell.  

Den gule linjen som er tolket som bunn av myr, ligger på ca. 2,5-3 meters dyp, mens det som er 

tolket fjell er på mellom 4 -10 meter.  

Signalet blir svakere jo lengre ned i bakken en kommer, dette kan skyldes både en normal svekkelse 

av signalet og at type løsmasse absorberer signalet slik at det blir svakere.   
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Figur 13   Profil 154-1. Østligste del av profilet er vist. 

 

Andre del (vestligste) av profil 154 er vist i figur 14. Profilet krysser veien på ca. 240 m (markert 

med et kryss). Her er det mer variasjon i dybden til myr, den stiger helt til overflaten på ca. 300 m 

før den går ned i et basseng og stiger opp igjen. Og på ca. 300 m slutter signalene som indikerer 

myrmasser.  

 

Figur 14    Profil 154-2, vestligste del er vist. 

 

Figur 15 viser profil 178 som går normalt på vestenden av butikk-bygningen. I starten av profilet er 

det ca. 5 meter med myrmasser før terrenget stiger, der toppene på den gule linjer er samsvarer med 

de observerte moreneblokkene i området. Løsmassene under den gule linjer vil nok være en blanding 

av områder med sand/silt og morenemasser.  
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Figur 15 Profil 178 

Figur 16 viser profil 180 som går normalt på ladestasjonene på parkeringsplassen. Her markerer den 

gule linjen en overgang i løsmasser. Ut fra opplysninger fra Maursetparken AS er det mest trolig myr 

som ligger over den gule linjen. Den svarte linjen er svært markant og viser en stor overgang i 

løsmassetype. Om det er myr eller finkornede løsmasser mellom gul og svart reflektor er vanskelig å 

tolke, men ut fra andre opplysninger i området er det mest sannsynlig finkornede masser.  
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Figur 16    Profil 180 
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Figur 17 viser profil som er rett på østsiden av veien går mot sør. I starten er den svarte og gule linjer 

tolket til å være på omtrent samme nivå, mens den gule linjen holder seg relativt stabil, går den 

svarte linjer nedover. Massene over den gule linjen er tolket til å være myr, mens massene under er 

tolket til å bestå mer av sand og silt.  

 

Figur 17   Profil 183 
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5 Diskusjon 

Det er tolket to ulike grenser i georadarprofilene, en overgang mellom overflatemasser og dypere 

masser, og en overgang til fjell/faaste masser. Tolket dyp av overflatemasser er oppsummert i figur 

18. Typen av overflatemasser er tolket til å være av myrmasser og i noen områder er det noen fastere 

masser, mest sannsynlig morenematerialet basert på geordarprofilene og observasjoner gjort av 

overflatemasser.  

Under overflatemassene er det mer sammenhengede refleksjoner, noe som samsvarer med sand og 

siltmasser. Under sand/silt massene er det tolket en overgang til fjell. Refleksjoner fra ulike masser 

har ulik hastighet, hvis det er avvik fra hastighet valgt under prosesseringen og faktiske forhold blir 

dybdeberegningene noe feil. Vi har hatt noen omtrentlige holdepunkt fra tidligere undersøkelser og 

erfaringshastigheter på massene, men understrekes at dybdene må kontrolleres.  

Som det kommer frem i Figur 18 og Figur 19 er det ikke i alle områder at tolket dyp korrelerer, det 

skyldes blant annet en usikkerhet i tolkingen og hastighetsvariasjoner internt i massene.  

 

 

Figur 18 En sammenstilling av tolket dyp av overflatelag.  
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Figur 19 Tolket dyp til fjell/faste masser. Merk: ulik dybdeskala fra Figur 18. 

 

Georadardataene viser at det er en gjengroingsmyr, det er myrmasser som ligger over innsjøsediment 

av silt/leire/sand. Myrmassene i dette våtmarksområdet er i størrelsesorden 2-4 m.   

 

Myrområdene i undersøkt område kan deles i to: 

 

1 Gjengroingsmyr som periodevis blir oversvømt av vann (Topogen og Limnogen myr) 

2 Regnvannsmyr (ombrogen) 

Ved siden av hovedmyren er det torvområder som er relativt tørre. I hovedmyren står vannstanden 

står vannstanden nær opptil terrenget, mens det på sørsiden, der bygg planlegges synes det å være 

større avstand til grunnvannet 

En samlet tolking av alle dataene er oppsummert i Figur 20. 
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Figur 20     Tverrsnitt gjennom myren fra nord til sør. 

Basert på georadarprofil og observasjoner på plassen, er det tegnet inn en grense for grense mellom 

myr og torv/morene i overflatemassene innenfor planområdet, vist i figur 21. Undersøkelsen viser at 

utberedelsen i stor grad følger grensen som er tegnet av NIBIO, med et unntak helt sør vest i området 

der det er to områder mindre felt som består av mer løsmasser. Vi har foreløpig vurdert at de to 

områdene sannsynligvis ikke henger sammen med hverandre, pga to terskler i terrenget, men at 

områdene muligens henger sammen med «hovedmyren» lenger mot vest.   

Den tegnende linjen for myr følger observerte terrengformer, med at i de områdene terrenget hever 

seg blir det også en endring i massetype.  

Radarprofilene er tolket som om det er et myrlag over mineralske masser. Disse mineralske massene 

er mest sannsynlig sand/silt som er fylt inn i en forsenkning i terrenget. Utstrekningen på myren 

antyder på at det har vært en kanal med strømmende vann før denne ble avstengt og det ble en 

avstengt del av vassdraget. 

Den laveste delen av myren er derfor tolket som en gjengroingsmyr. I midtre delen av myren er det 

nesten uomdannede organiske masser.  

På siden av denne gjengroingsmyren er det morene med torvmasser over. Her ligger grunnvannet 

lavere enn i midtre del av myren der vannspeilet er omtrent i nivå med terrenget. 
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Figur 21       Tolket grense for myr i området. Tolket grense for myr er ganske lik som grensen tegnet i NIBIO sitt 

kart, bortsett fra helt sørvest innenfor planområdet (piler), der det tilsynelatende er to områder med 

myr og eller mer løsmasser.   

Kvaliteten og omdanningsgraden til myr varierer mye i området. Det synes som om det i all 

hovedsak er vanninnholdet som styrer dette. En del av det som fremstår som myr er organisk 

materiale som er relativt fast om godt omdannet. von Posts skala (H1-H10) blir brukt til å bestemme 

humifisereringsgraden (nedbrytningsgraden) i torv. I gjengroingsmyren er omdanningsgraden vurder 

til å være H1-H3.  I torven ved siden av myre er omdanningsgraden vurdert til å være i klasse H5-

H6. 

Flere steder i det som ser ut som myr på sørsiden av den store myren er det steinblokker. Forutsatt at 

de ikke er tilkjørt eller flyttet, tolkes dette som flyttblokker avsatt av en isbre. Det er lite sannsynlig 

at en myr kan ha ligget under isbre under de rådende forholdene under slutten av siste istid. Derfor 

mener vi at det stort sett må være morene over fjell som dominerer dette området.  

6 Anbefalinger 

 

I tillegg til myrens verdi i seg selv, er det også viktig å ivareta så mye som mulig av den siden den 

også har flomdempende egenskaper. 

• For å ivareta myren på en måte som endrer endrer den minst mulig er det viktig at vannet 

ikke blir hindret å strømme på tvers av veier og andre byggverk i myren. 
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Området på sørsiden av hovedmyren ligger høyere enn vannspeilet. Siden vannet i dette området 

ligger dypere vil graving i dette området ha en mer lokal betydning i motsetning til tiltak i 

hovedmyren. 

• Det anbefales at byggegrensen trekkes 5 m inn fra hovedmyren slik at det blir en barriere 

mellom myr og utbyggingsområdet (Figur 22).  Dette vil gi en sikkerhet mot tiltak i myren 

samtidig som det vil være betryggende i forhold til byggtekniske forhold. 

 

Figur 22  Grense mellom myr og fastmark/torv samt buffersone og forslag til byggegrense. 

• Det anbefales at det gjennomføres bonitering for å kunne prosjektere utbyggingen.   
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