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Tegninger 

4000 -1d Geoteknisk bilag,  Bormetoder og opptegning av resultater 

4000 -2d Geoteknisk bilag,  Geotekniske definisjoner, laboratoriedata 

  

711089-0 Oversiktskart 

 -1 Borplan (A3-format) 

 -2 Borplan (A2-format) 

 -10 Geotekniske data, Hull 14 

 -11 Geotekniske data, Hull 26 

 -60 Korngradering, Hull 14 og 26 

 -100 Profil A og B 

 -101 Profil C og D 

 -102 Profil E og F 

 -103 Profil G og H 

 -104 Profil I og J 

 -500 Prinsippskisse utfylling situasjonsplan 

 -501 Prinsippskisse snitt I 
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1. Innledning 

Skjervøy kommune planlegger utfylling ved Sandøra, sørøst for Skjervøybrua. 

Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den 

forbindelse utført grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra 

undersøkelsen samt en orienterende geoteknisk vurdering av prosjektet. 

2. Utførte undersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 17-19 år 2011. 

Boringene ble utført med MK Borebas. 

Det er foretatt 29 totalsonderinger. 

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som 

de har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. 

I tillegg er det tatt opp 2 prøveserier med 54 mm prøvetakingsutstyr. Prøvene er klassifisert og 

rutineundersøkt i vårt laboratorium i Tromsø. 

Det er loddet opp bunnkoter i programmet Hydropro. Bunnkotekartet er prosessert i Autocad 

Civil 3D. 

Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO´s høydesystem. Borpunktene 

er innmålt med presisjons GPS. 

Det vises for øvrig til rapportens generelle vedlegg tegning nr. 4000-1d og -2d for beskrivelse 

av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep. 

3. Grunnforhold 

3.1 Henvisninger 

Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 711089-1 og -2. Resultat av boringene 

er vist i profil på tegning nr. 711089-100 t.o.m. -104. 

3.2 Områdebeskrivelse 

Området som er undersøkt ligger ved Sandøra, på sørspissen av Skjervøya. 

Undersøkelsesområdet er 800 m langt og går 200 m ut i sjøen.  

I strandsonen på land er det blottlag berg i sør samt midt i området.  

I vestre del av området er det et grustak på land. Utenfor grustaket går det ut et lite nes og her 

er sjøbunnen slakere enn 1:20 ut til kote minus 5. Utenfor er sjøbunnen bratt med helning 1:2,3 

ned til kote minus 18. Videre utover slaker sjøbunnen av med helning ca. 1:5 ut til kote minus 

35. 

Videre øst for neset er sjøbunnshelningen ca. 1:10 ut til kote minus 5. Mellom kote minus 5 og 

minus 15 er det stedvis noen parti med helning 1:3-4, men generelt er helning 1:6-7 ned til 

kote minus 30. 
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3.3 Løsmasser 

Alle sonderinger er avsluttet i berg eller i faste masser. Bergoverflaten i borpunktene varierer 

mellom kote minus 10,6 og kote minus 32,1. Berghorisonten faller av utover i sjøen. 

Løsmassemektigheten varierer mellom 2,0 og 14,6 m. 

Løsmassetykkelsen er størst ved neset på over 14 m. Ellers er løsmassetykkelsen generelt 5-6 

m ved boringene nærmest land. Omtrent 100-200 m fra land er løsmassetykkelsen 2-4 m i 

sørvest og øker til 3-9 m i sørøst. 

Grunnen består i hovedsak av 2-3 lag. 

I øvre lag tykkelsen 0-7 m og sonderingsmotstanden er middels. Underliggende lag er 0-2 m 

tykk og har liten sonderingsmotstand. 

Over berg er det et fast lag med stor sonderingsmotstand, antatt morene. Lagtykkelsen er 0-10 

m. 

Prøveserie tatt opp ved borhull 14 er vist i tegning nr. 711089-10. Prøveserien er avsluttet ca. 

1,7 m under sjøbunnen. Løsmassene er finsand med skjellrester. Vanninnholdet er mellom 26 

og 30%. Det er prøvd å få opp masser under dette nivået, men sylinderen var tom. Det er ikke 

registrert silt/leirpartikler på sylinderen og dette tolker vi som om at det også er sandmasser i 

dybden som sylinderen er nedpresset i , 1,7-2,5 m dybde. 

Prøveserie tatt opp ved borhull 26 er vist i tegning nr. 711089-11. Prøveserien er avsluttet ca. 

2,9 m under sjøbunnen. Løsmassene består av finsand ned til 2,6 m med vanninnhold i 

hovedsak mellom 20 og 30%, avtagende med dybden. Underliggende lag er siltig, sandig 

materiale med lavt vanninnhold, ca. 10 %, og er antatt morene. 

Prøveseriene indikerer at lag 1 og 2 er samme massetype. 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 711089-60. 

4. Geoteknisk vurdering 

Det planlegges utfylling i sjø for innvinning av landareal på ca. 90.000 m
2
. Topp fyllingsfront 

ligger mellom kote minus 13 og minus 22. Planlagt utfylling er vist på tegning nr. 711089-500. 

4.1 Stabilitet 

Det er beregnet stabilitet for oppfylling opp til kote 3 og opp til kote 4 med skråningshelning 

1:1,4. Fyllingshøyden blir på det meste 25 m. 

Det er antatt trafikklast på ytre del av fyllingen på q=10x1,3=13 kN/m
2
 og lagringslast fra 5 m 

og bakover på 100 kN/m
2
. 

Beregningene er utført på aφ-basis med poreovertrykk. Poreovertrykket antas å bli utlignet 

raskt i det øvre sandlaget.  

Stabilitetsberegningene er utført i programmet Geosuite Stabilitet. 

Eurocode 7 gir at partialfaktor for jordparameter minimum skal være γcu=1,4 for 

kohesjonsmateriale og γφ=1,25 for friksjonsmateriale. 

Ved planlagt bygg består løsmassene av sand over morene. Det antas bare friksjonsmasser i 

utfyllingsområdet. Men på grunn av stor oppfyllingshøyde anbefales partialfaktor γcu>1,4.  

Det er brukt materialparametre som vises i tabellen på neste side. 
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Lag Massetype Materialparametre 

Fyllmasser Sprengstein φk = 45°    c = 0 kN/m
2
     γ = 19 kN/m

3
 

Opprinnelige masser Sand φk = 35°    c = 0 kN/m
2
     γ = 18 kN/m

3
 

 Morene φk = 42°    c = 5 kN/m
2
     γ = 19 kN/m

3
 

Stabiliteten er tilfredsstillende forutsatt at fyllmassene er sprengstein i ytre del.  

Utfyllingen kan gjøres fra land. Der fyllingen blir over 10 m høy bør det imidlertid benyttes 

sjøredskap for å sikre mot overheng og at fyllingsfoten kommer langt nok ut. 

Prinsippsnitt av fyllingen er vist i tegning nr. 711089-501. 

Volum fyllmasser for planlagt utfylling, topp fylling på kote 3, er ca. 1.000.000 m
3
. 

Volum fyllmasser for en utfyllingsfront som er 50 m bak planlagt utfylling, topp fylling på 

kote 3, er ca. 350.000 m
3
. 

Utfyllingen kan etableres som en omfatningsmolo av sprengstein med tilfeldige masser bak. 

Disponering av området bak moloen, etablering av setningsømfintlige bygg eller lagringsareal, 

vil avhenge av valg av innfyllingsmasser. 

Fronten av fyllingen anbefales plastret fra kote minus 3 til topp fylling med stein i størrelse 

dmin=600mm. Første plastringsstein må etableres på en minimum 3-4 m bred hylle.  

I området hvor det skal etableres en pelekai/rammes ned peler anbefales steinsstørrelse 

dmax=500mm. Utenfor kaia antas det nødvendig å etablere en erosjonstå ved fyllingsfoten for å 

sikre mot propellerosjon. 

4.2 Setninger 

Setningene i opprinnelige masser ventes å bli 0-10 cm og antas ferdigutviklet i løpet av 

anleggsperioden.  

Det vil oppstå krypsetninger i sprengsteinsfyllingen som er ca. 1% av fyllingstykkelsen. 

Forventede krypsetninger vil være 0,2 m for en 20 m høy sprengsteinsfylling. Utviklingen vil 

gå raskest i starten, men pågå i flere tiår. 

5. Sluttbemerkning 

Vi er gjerne med videre i prosjektet for vurdering av utfyllingsgrenser samt plassering av kai. 

Selv om stabiliteten er tilfredsstillende er fyllingsarbeider i sjøen risikobetont. 

Fyllingsprosedyrer bør derfor innarbeides i en anbudsbeskrivelse. Vi kan eventuelt utarbeide 

dette.















SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A Hull 14 0,4-0,5 X  X

B Hull 14 1,4-1,5 Finsand X X

C Hull 26 0,4-0,5 Finsand X X

D Hull 26 2,6-2,7 Siltig, sandig materiale X X X

E Hull 26 2,75-2,85 Siltig, sandig materiale antatt morene X X X

Finsand

Skjellrester

Skjellrester

antatt morene

Skjellrester

0

20

40

60

80

100

M
A
S
S
E
P
R
O
S
E
N
T
 A
V
 K
O
R
N
 M
I
N
D
R
E
 E
N
N
 d

LEIRE
SILT SAND GRUS

S
T

E
IN

FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe < 0.075mm < 0.02mm C z C u D 10 D 30 D 50 D 60

BOL %    % % mm mm mm mm

A 0,112 0,126 0,184 0,202

B 0,108 0,117 0,180 0,199

C 0,107 0,124 0,180 0,198

D  0,041 0,058 0,106 0,143

E 16,4 0,040 0,102 0,156
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