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SAMMENDRAG 

Karma Gruppen AS planlegger utfylling i sjø i forbindelse med fremtidig regulering av et boligområde 

og småbåthavn ved Strand, lokalisert på Sortland i Nordland fylke.  

Arktisk Geotek AS er engasjert som prosjektledende rådgivere innen geotekniske og miljøtekniske 

grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra innledende geoteknisk 

grunnundersøkelse samt en orienterende geoteknisk vurdering av planlagt prosjekt. 

Prosjektområde er slakt hellende, med største vanndyp på ca. 5-7 meter ved fyllingskant, som er 

lokalisert om lag 100 meter fra land. De utførte grunnundersøkelser viser en løsmassemektighet på 

inntil ca. 8 m, og antyder generelt masser av sand, grus, stein og blokk. 

Det er utført innledende stabilitetsanalyser i likevektsprogrammet Slope/W. Stabilitetsanalysen gir 

tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning. Den probabilistiske analysen indikerer enn sannsynlighet for 

utglidning på mindre enn 0,2 %, som også anses som tilfredsstillende. Beregningene forutsetter at 

løsmassene i sjøbunnen består av sandig, grusig friksjonsmateriale med drenert oppførsel, og at det 

ikke forekommer leire eller fin silt i sjøbunn. 

Generelt for sjøfyllinger anbefales det å fylle i størst mulig grad fra lekter. Dersom det er ønskelig å 

fylle fra tipp og ut i sjø må det stilles krav til helning og til oppfølgning og kontroll av arbeidene. Det 

forventes behov for plastring av fyllingskant som erosjonssikring. Komprimering av fylling kan 

utføres etter oppfylling til over middelvann. Det forutsettes at utløpet til Strandelva blir lagt om slik at 

det ikke påvirker ferdig utfylling og løsmassenes stabilitet.  

Totalsonderingsprofilene antyder ikke finstoffholdige masser i dette område, men er til dels vanskelig 

å tolke. Det kan ikke utelukkes noen setninger over potensielt lang tid. Det rådes at prosjektet 

suppleres med et begrenset undersøkelsesprogram med fokus på prøvetaking, der de geotekniske 

vurderinger og grunnlag som er gitt i foreliggende rapport følges opp i detaljprosjekteringen. 

Basert på helningsforhold og løsmassemektighet vurderes det som gjennomførbart å etablere sjøfylling 

i det aktuelle område på Strand. 
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1. Innledning 

Karma Gruppen AS planlegger utfylling i sjø i forbindelse med fremtidig regulering av et boligområde 

og småbåthavn ved Strand, lokalisert på Sortland i Nordland fylke.  

Arktisk Geotek AS er engasjert som prosjektledende rådgivere innen geotekniske og miljøtekniske 

grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra innledende geoteknisk 

grunnundersøkelse samt en orienterende geoteknisk vurdering av planlagt prosjekt. 

Resultater av miljøundersøkelser presenteres i egne rapporter. 

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i mai-juni i 2019. I forbindelse med grunnundersøkelse er det blitt leid inn en 

hydraulisk borerigg av typen Beretta T-44 gjennom Arktisk Geotek sin samarbeidspartner GeoNord 

AS. Boringene ble utført i kombinasjonen på land og i sjø ved hjelp av flåte.  

Det ble foretatt totalt 15 totalsonderinger ved Strand. 

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold, samtidig som de har 

god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.  

Det ble tatt 1 poseprøve ved hjelp av naverboring. Det lyktes ikke å få tatt opp prøveserie med 54 mm 

prøvetakingsutstyr grunnet grove masser. Prøver er klassifisert og rutineundersøkt ved GeoNords 

geolab i Alta. 

Arktisk Geotek AS har engasjert Instanes AS for ekstern bistand innen geoteknisk rådgivning. 

Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO’s høydesystem. Det vises for øvrig til 

rapportens geotekniske bilag for beskrivelse av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1). 
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3. Grunnforhold 

3.1. Henvisninger 

Plassering av borepunkter er vist på boreplan gitt i bilag 3. Resultatet av boringene ses i boreprofiler 

gitt i bilag 4. 

 

3.2. Områdebeskrivelse 

Undersøkelsesområde på Strand er lokalisert vest for fylkesvei 85 (Strandveien), ca. 1 km sør for 

Sortland bru. Område fremstår i dag som et relativt urørt område med naturlig fjære, avgrenset mellom 

Strandelva i nord og et naust-/lagerbygg og det gamle fergeleiet i sør.  

Berørt utfyllingsområde anslås å følge fjære ca. 300 meter og strekke seg ut ca. 100 meter fra land 

retning sjø. Fra kote 2 til minus kote 20, faller den gjennomsnittlige helningen på forholdet ca. 1:15. 

Se figur 1 for lokalisering av planområde. 

 

Figur 1: Planavgrensning (stiplet linje) med omtrentlig posisjon for skissert utfyllingsområde (O1) ved  Strand, 

Sortland kommune (norgeskart.no). 
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3.3. Tidligere grunnundersøkelser 

Arktisk Geotek AS er ikke kjent med at det er utført tidligere grunnundersøkelser ved prosjektområde 

Strand. 

Område er ikke tidligere kjent med kvikkleire-problematikk og ligger ikke i noen aktsomhetssone for 

skred. I følge løsmassekart fra NGU består område av sammenhengende dekke av marin 

strandavsetning.  

 

Figur 2: Utklipp av NGU løsmassekart som viser sammenhengende dekke av marin strandavsetning. 
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3.4. Løsmasser og fjell 

12 av 15 sonderinger ble avsluttet i berg. Tre borepunkter oppnådde ikke tilfredsstillende 

bergpåvisning da boring måtte avsluttes grunnet stor sjøgang. Berghorisonten er noe uregelmessig, og 

varierer ca. mellom kote -0,5 til kote minus 5 ved strandsonen, og faller over kote minus 6 og 10 

utenfor planlagt fyllingsgrense i vest. 

Løsmassetykkelsen er generelt liten, men varierer mellom 1 – 5 meter, men stedvis opptil 8 meter 

dybde i sonderinger lengst ut i sjø. Sonderingene viser dominerende medium-stor motstand med 

typiske hakkete utslag som indikerer friksjonsmasser. Spyling og til dels slag er blitt benyttet i stor 

grad under sondering i løsmassene. De utførte grunnundersøkelser antyder dominerende sand og grus 

materiale, til dels løs lagret i topplaget. Løsmassene preges av typisk morenemateriale med antatt lite 

finstoffinnhold i dypet mot antatt fjell. 

Prøvetaking P102 viser grusig sand med vanninnhold på 9,9 %. Materiale tilsvarer telefarlighet T2 (litt 

telefarlig). Korngraderingskurve for P102 er vist i bilag 5. Det er ikke registrert kvikkleire ved 

sondering eller prøvetaking. 

Totalsonderingene er til dels vanskelig å tolke og det er kun tatt en overflateprøve langs strandsonen. 

Dette gjør at det er en del usikkerhet i de karakteristiske parameterne. Det ble forsøkt flere steder å 

gjøre opptak av prøver som kan gjenspeile de ulike totalsonderingene, men lyktes ikke grunnet 

steinholdig grunn. 

 

3.5. Grunnvann 

Det er ikke satt ned piezometer i grunnen for registrering av grunnvannstanden. Antatte 

friksjonsmasser er drenerende og det antas at grunnvannstanden ved strandsonen følger tidevannet.  

 

4. Geoteknisk vurdering 

Det vurderes utfylling i sjø ved Strand på Sortland. Det er planlagt utfylling med materiale bestående 

av sprengstein. 

Planlagt fyllingsfront for Strand er tenkt å følge ca. minus 5-7 meter koten, med en fyllingshøyde opp 

til kote +3,5. 
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4.1. Sikkerhetsprinsipper ved prosjektering og utførelse 

Det er et krav til sikker byggegrunn (pbl. §28-1). I henhold til TEK17/ §7-1 (1) skal byggverk 

plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig 

ulempe fra naturpåkjenninger. For alle planer og tiltak under marin grense bør faren for områdeskred 

vurderes til krav i TEK17 §7-3. 

Det er nødvendig å gjøre en faglig vurdering knyttet til risiko for tilstedeværelse av marin leire, 

herunder mulig fare for kvikkleire og kvikkleireskred. Den geotekniske utredningen vil utføres i tråd 

med NVEs kvikkleireveileder (NVE 7/2014). NVE arbeider med å oppdatere og revidere gjeldende 

veileder (NVE 3/2019). 

Vurdering av stormflo og flom er ikke relevant i dette tilfellet, da det aktuelle tiltaket er en fylling i 

sjø. I detaljprosjekteringen må det imidlertid tas hensyn til de relevante tidevannsvariasjoner i 

vurdering av fyllingsstabilitet. 

 

4.1.1. Geoteknisk kategori 

For fastsettelse av kravene til geoteknisk prosjektering er det i Eurokode 7 innført tre geotekniske 

kategorier. En foreløpig klassifisering etter geoteknisk kategori bør normalt gjøres før de geotekniske 

undersøkelsene. Kategorien kontrolleres og eventuelt endres ved hvert trinn i prosjektet. De ulike 

prosjekteringsaspektene i et prosjekt kan kreve behandling i ulike geotekniske kategorier. 

Det aktuelle prosjektet omfatter fylling i sjø, på inntil ca. 10 m vanndyp. Utførte grunnundersøkelser 

antyder generelt masser av sand, grus, stein og blokk. Prøven i strandsonen indikerer et finstoffinnhold 

på 17 %. Prosjektet er foreløpig vurdert å ligge i geoteknisk kategori 2, men dette må vurderes på ny i 

detaljprosjekteringen. 

 

4.1.2. Konsekvens- og pålitelighetsklasse 

Eurokode 0 fastsetter tre ulike konsekvensklasser for vurdering av konsekvensene av et brudd eller 

funksjonssvikt. Definisjon av konsekvensklasser er gitt i tabell B1 i tillegg B til Eurokode 0. 

Prosjektet omfatter opparbeiding av fylling i sjø. Det vurderes å være middels risiko for tap av 

menneskeliv ved et eventuelt brudd, og konsekvensklasse vurderes derfor til CC2. 

Eurokode 0 angir også at konstruksjoner inndeles i pålitelighetsklasser avhengig av konsekvensklasser 

og ønsket sikkerhet. Tabell NA.A1(901) i Eurokode 0 gir veiledende eksempler for klassifisering av 

byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Det aktuelle prosjektet omfatter grunn- og 

fundamenteringsarbeider. For enkle tilfeller medfører dette typisk pålitelighetsklasse 1-2, mens 
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kompliserte tilfeller typisk medfører pålitelighetsklasse 3. Tiltaket omfatter fylling i sjø, men med 

relativt gunstige fallforhold på sjøbunnen og liten løsmasseoverdekning over berg. På foreliggende 

grunnlag er det derfor foreslått å benytte pålitelighetsklasse 2. Det må vurderes på ny i forbindelse 

med detaljprosjekteringen om klasse 2 er tilstrekkelig. 

 

4.1.3. Eurokode og partialfaktorer 

For valg av partialfaktorer benyttes Eurokode 7. Minimumsverdier for γM er gitt i NS-EN 1997-

1:2001+NA:2008 Tabell Na.A.4 som vist i figur 3. Da det ikke er planlagt benyttelse av peler i dette 

prosjektet er det utelukkende sett M2 som er relevant. 

Iht. Eurokode 7 skal det benyttes materialfaktor minimum 1,25 på friksjonsvinkel og 1,4 på udrenert 

skjærfasthet. På grunn av usikkert datagrunnlag for bestemmelse av styrkeparametere er det i denne 

fase valgt å benytte materialfaktor 1,4 for både total- og effektivspenningsanalyse. 

I stabilitetsanalysene er det gjort beregninger med følgende kombinasjoner av materialfaktorer: 

• Materialfaktor 1,4 og krav til sikkerhetskoeffisient i likevektbetraktningene F > 1,0 

• Materialfaktor 1,0 og krav til sikkerhetskoeffisient i likevektbetraktningene F > 1,4 

• Probabilistiske analyser med middelverdi og standardavvik på friksjonsvinkel. 

 

 

Figur 3: Minimumsverdier for γM iht.NS-EN 1997-1:2004+NA2008. 
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4.2. Stabilitet sjøfylling 

Det er gjennomført innledende stabilitetsanalyser i likevektsprogrammet Slope/W. Beregninger er 

utført i ett kritisk snitt for Strand. 

Det er benyttet følgende karakteristiske materialparametere for stabilitetsanalysene (tabell 1). 

Materiale Tyngdetetthet 

(kN/m3) 

Friksjonsvinkel 

(°) 

Attraksjon 

(kPa) 

Udrenert 

skjærstyrke 

(kPa) 

Kommentar 

Sandig, grusig 

materiale 

18 32 1 - Til dels antatt. Ikke 

lyktes å få tatt prøve 

mot dypere vanndyp og 

løsmassedekke. 

Sprengstein 19 40 1 -  

Tabell 1: Parametere valgt til stabilitetsberegning. 

Geometrien og lagdeling i snittet er estimert ut fra tilgjengelig kartgrunnlag og de utførte 

grunnundersøkelsene. Da det foreligger få analyser av prøvemateriale fra område, er det relativt stor 

usikkerhet i de karakteristiske parameterne. Det er derfor i tillegg til en deterministisk (bestemt) 

analyse gjort en probalistisk (sannsynlig) analyse. Det er antatt fyllingshøyde opp til kote +3,5 i 

beregningene. Det er lagt på en terrenglast på fyllingen på 20 kPa og lasten er plassert >5 m fra 

fyllingskant. Skråningsvinkel på fylling er på forholdet 1:1,4. 

Stabilitetsanalysen gir tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning basert på jordparameterne gitt i tabell 

1. Den probabilistiske analysen indikerer enn sannsynlighet for utglidning på mindre enn 0,2 %, som 

også anses som tilfredsstillende. Beregningene forutsetter at løsmassene i sjøbunnen består av sandig, 

grusig friksjonsmateriale med drenert oppførsel, og at det ikke forekommer leire eller fin silt i 

sjøbunn.  

Resultatene fra stabilitetsanalysene er presentert i bilag 6. 
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4.3. Fyllingsprosedyrer, fundamentering og setningspotensiale 

Generelt for sjøfyllinger anbefales det å fylle i størst mulig grad fra lekter. For å unngå restriksjoner i 

arbeidstid knyttet til tidevannsforhold forventes det at det kan fylles med lekter opp til ca. kote -3 til 

-4 under normalnull (NN2000). 

Det kan forventes at det vil være gunstig for stabilitet å avvente tippfylling til etter at lekterfyllingen er 

fullført. Dersom det er ønskelig å fylle fra tipp fra land parallelt med lekterutfyllingen må stabiliteten 

for et slikt tilfelle sjekkes. Ved fylling fra tipp og i sjø må det stilles krav til helning og til oppfølging 

og kontroll av arbeidene. Det må forventes behov for plastring av fyllingsfront som erosjonssikring. 

Det forutsettes at utløpet til Strandelva blir lagt om slik at det ikke påvirker ferdig utfylling og 

løsmassenes stabilitet. 

Komprimering kan utføres etter oppfylling til over middelvann. Egensetninger utvikles over flere år 

selv i komprimerte steinmasser. Det antas at fyllmassene som vil benyttes er homogene, slik at 

egensetningene ventes å bli jevne og at direkte fundamentering kan la seg gjøre. For bedre 

komprimering kan det vurderes å utføre sprengning i fyllingen underveis i fyllingsarbeidet, men 

setninger må likevel påregnes. 

Totalsonderingsprofilene antyder ikke finstoffholdige masser i dette område, men er som nevnt 

vanskelig å tolke. Det kan ikke utelukkes noen setninger over potensielt lang tid. 

I forbindelse med søknad om utfyllingstillatelse, er det mulig kommunen/fylkesmannen vil kreve tiltak 

for å hindre spredning av evt. forurensende sedimenter fra sjøbunnen. Fyllingsprosedyren må da evt. ta 

hensyn til dette. Viser til egen rapport for miljøtekniske sedimentundersøkelser. 

 

5. Sluttkommentar og anbefalt videre arbeid 

De utførte grunnundersøkelser viser at løsmassemektighet i det aktuelle område er opp til ca. 8 meter. 

Sjøkart over området viser at sjøbunnen er slakt hellende. Utførte grunnundersøkelser antyder generelt 

friksjonsmasser i området. Basert på helningsforhold og løsmassemektighet vurderes det som 

gjennomførbart å etablere sjøfylling i det aktuelle område på Strand. 

Det rådes imidlertid at de geotekniske vurderinger som er gitt i denne rapport følges opp i 

detaljprosjekteringen. I henhold til NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to 

omganger: forundersøkelser og prosjekteringsundersøkelser. Det er den prosjekterende som vil være 

ansvarlig for å bedømme om det er behov for supplerende grunnundersøkelser, utover de 

undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport. 

 



 

29.08.2019 Orienterende geoteknisk vurdering – utfylling i sjø, rapport 2019-JHAG-15 Side 9 
 

For detaljprosjektering anbefales følgende geotekniske aspekter å utredes nærmere: 

• Tilleggsundersøkelser med prøvetaking for å få en bedre verifikasjon av grunnforholdene: 

viktig å få verifisert at det ikke forekommer lag med leire eller silt i området. Fremskaffe 

jordparametere for setningsberegning. 

• Prøvetaking bør gjennomføres på forskjellige dybder i et profil fra strandsonen og ut til 

fyllingsfot. Dette kan gjøres for eksempel ved borepunkt T106, T107 og T108.  

• På bakgrunn av oppdaterte jordparametere bør mer omfattende stabilitetsberegninger 

gjennomføres. 
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