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SAMMENDRAG 

Sandøy Bygg Eiendom AS planlegger oppføring av boliger på eiendom gbnr. 12/5 på Storslett 

i Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk 

utredning og har i den forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid borerigg fra 

GeoNord AS. 

Det er gjennomført 3 totalsonderinger. Grunnen består av dominerende sand og grusig 

materiale med innhold av større klaster. Det ble ikke påtruffet fjell og sonderingene ble 

avsluttet i faste masser på 20-22m dyp. Sonderingene viser høy til meget høy 

sonderingsmotstand. 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. 

Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.  
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1. Innledning 

Sandøy Bygg Eiendom AS planlegger oppføring av boliger på eiendom gbnr. 12/5 på Storslett 

i Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk 

utredning av eiendommen og har i den forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid 

borerigg fra GeoNord AS.  

Foreliggende rapport inneholder resultater fra grunnundersøkelsen med en orienterende 

geoteknisk vurdering. Rapporten vil vurdere om eiendommen er trygg og tilfredsstiller 

kravene i TEK-17.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 17.01.2018. 

Det ble gjennomført 3 totalsonderinger og forsøk på opptak av en uforstyrret prøveserie. En 

samlet oversikt over boreplan og boreprofiler fremgår av bilag 2 og 3. Det vises for øvrig til 

rapportens geotekniske bilag for tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1).  

 

3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Eiendommen er lokalisert nord for Storslett sentrum, like sør for Lilleslett (figur 1). Terrenget 

i området er plant og eiendommen er før regulering blitt benyttet som dyrket mark. 

Eiendommen grenser til Reisaelva i vest og E6 i øst. Det er oppført boliger like nord og sør 

for planlagt byggeområde.   

Undersøkt område ligger ca. 3 moh., og er dermed under marin grense som i området er på ca. 

60 moh. 
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3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere blitt utført flere geotekniske grunnundersøkelser i områder på Storslett og i 

Sørkjosen. Rambøll har i 2013 utført grunnundersøkelser i forbindelse med oppføring av nye 

omsorgsboliger ved Guleng på Storslett (oppdrag 6130632). I 2015 utførte Multiconsult 

geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med et boligprosjekt under utvikling ved 

Betesda, på oppdrag fra Nordreisa kommune (71293-RIG-RAP-001).   

Andre undersøkelser som kan nevnes: steindeponi i Sørkjosen (Multiconsult rapport 712293-

RIG-RAP-001) og Saga skistadion (Statens vegvesen rapport nr. 2014002624-44). 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over Storslett med undersøkt område (rød sirkel) i Nordreisa kommune 

(norgeskart.no).  
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3.3. Løsmasser 

Det ble forsøkt tatt opp prøveserie ved borehull A på 3,5m dyp, men ble avsluttet da store 

deler av materialet rant ut av prøvesylinderen under opptak. Kun deler av sylinderen ble fylt 

opp av sand og det ble ikke gjort noen visuell observasjon av finkornet materiale i form av 

leire eller silt. To sylindere ble deformert pga. grus og stein i grunnen. Prøvetakingen ble 

avsluttet.  

Dybden til fjell er ikke kjent, da totalsonderingene er avsluttet i faste masser på 20-22m dyp 

uten at fjell ble påvist. Tidligere boringer i området antyder at løsmassenes mektighet er stor 

og dybden til fast fjell er usikker. 

Sonderingene viser høy til meget høy sonderingsmotstand med bruk av økt rotasjon mot 

dypet. Det er generelt brukt lite slag og spyling med luft. De første 10m viser dominerende 

sandig materiale med innslag av grusige lag og enkelte steiner. Fra 10m ned til avsluttet 

sondering dominerer grusig materiale med innslag av sandige lag.  

I det undersøkte område er grunnen tolket å bestå av elve- og bekkeavsetning (fluvial 

avsetning) med stor mektighet.  

Grunnen består generelt av ikke til lite telefarlige masser (T1-T2) grunnet lite innhold av 

finkornet materiale i form av leire og silt. Lokale forskjeller kan forekomme.  

 

4. Geoteknisk vurdering 

Det er ikke påvist eller indikert materiale med sprøbruddegenskaper og/eller kvikkleire. Det 

undersøkte område er plant og det er dermed ingen skråninger som kan forverre stabiliteten 

ved et potensielt områdeskred. Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.  

Med hensyn til skråningen ned mot Reisaelva er det potensielt mulig at lokale utglidninger av 

friksjonsmasser kan forekomme i fremtiden. Dette kan sees i sammenheng med tidligere 

sikkerhetstiltak rettet mot elveforebyggende tiltak.  

Innhold av organisk materiale (humus) i løsmassene på overflaten kan føre til volumreduksjon 

og med tiden gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. Masser med 

organisk materiale bør erstattes med eksempelvis godt komprimerte steinmasser.  
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Under boring ble det registrert tele i bakken ned til ca. 0,5m dyp. Generelt er løsmassene i 

område ikke telefarlig, men dersom det under grunnarbeidet påtreffes finkornet materiale eller 

lokale teleforskjeller som ikke fremkommer av sonderingene, bør dette tas hensyn til ved 

prosjektering av nødvendig frost- og markisolasjon.  

Det ble påtruffet grunnvann på ca. 3m dyp noe som kan relateres til dagens nivå på Reisaelva. 

Det gjøres oppmerksom på at drenering må tilrettelegges ved behov for å redusere 

porevann/grunnvann. Dette for å unngå at grunnarbeid med konstruksjoner blir anbrakt på 

oppbløtte og omrørte masser. De identifiserte løsmassene anses som tilfredsstillende til bruk 

som grunnfundamentering, da de er relativt faste og stabile friksjonsmasser.  

Det gjøres oppmerksom på at deler av eiendommen vendt mot Reisaelva ligger innenfor 

kartlagte flomsoner for forventet vannstand ved en potensiell 50-, 100-, 200- og 500års flom 

(NVE, flomsonekart nr. 7/2002-delprosjekt Storslett).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 av 3 



 



 





Bilag 2 av 3 

 



Bilag 3 av 3 

 


