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SAMMENDRAG 

Etter oppdrag fra Olsens Verft AS har Arktisk Geotek i samarbeid med GeoNord AS utført 

grunnundersøkelser og foretatt geoteknisk vurdering vedrørende oppføring av ny verkstedhall 

med slippvogn på eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune.    

Det er gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop med 3 poseprøver. Grunnen består i 

hovedsak av silt, sand, noe grus og stein, antatt morene i nedre del og marine 

strandavsetninger på toppen. Prøvegrop og borehull B003 viser et lag av dominerende leirig 

materiale med varierende fasthet på mellom 3,5-5m under terreng. Generelt viser boringene 

relativt stor sonderingsmotstand noe som representerer faste masser. Det ble påtruffet fjell på 

mellom 6-11m dyp.  

Det ble ikke gjort funn av sprøbruddmateriale eller kvikkleire på byggetomten. Med hensyn 

til tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende. Det bemerkes at 

løsmassene er meget telefarlige og det finkornete materialet har egenskaper som er 

erosjonsømfintlige. Materiale med organisk innhold bør også tas hensyn til, da dette kan 

skape setningsskader over tid.  

Det anbefales å gjennomføre tiltak knyttet til skråningen bak planlagt verkstedhall for å 

forhindre eventuelle lokale utglidninger. Tiltak som bør vurderes er tilrettelagt drenering, 

nedplanering eller eventuelt støttemur.  
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1. Innledning 

Olsens Verft AS planlegger oppføring av ny verkstedhall med tilhørende slippvogn til havet i 

Bakkeby, Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen 

geoteknisk utredning for prosjektet og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser med 

innleid borerigg fra GeoNord AS.  

Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen samt en geoteknisk vurdering av 

prosjektområdet. Fagrapporten vil vurdere om eiendommen er trygg og tilfredsstiller kravene 

i TEK-17. Arktisk Geotek vil gjennomføre en vurdering basert på at kriteriene gitt i 

veilederne (NVE 2/2011 og 7/2014) er fulgt opp i henhold til gjeldene prosedyre. 

Utredningen tar utgangspunkt i resultater fra utførte grunnundersøkelser. Eksisterende data fra 

tidligere grunnundersøkelser vil også bli vektlagt på bakgrunn av stabilitets- og grunnforhold i 

Bakkeby.  

De utførte undersøkelsene inkluderer befaring av området som gir en oversikt over lokale 

forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det 

mulig å avgrense aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred. 

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 30. november og 4. desember 2017.  

I løpet av disse to dagene ble det gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop. Det ble tatt 

ut 3 representative poseprøver fra prøvegropen. En samlet oversikt over plassering av 

borepunkter og prøvegrop fremgår av bilag 2. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt på 

laboratorium i Tromsø utført av Multiconsult. Oversikt over boreprofiler, kornfordeling og 

prøveserie med data er vist i bilag 3-5. Det vises for øvrig til rapportens geotekniske bilag for 

tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1).  

GeoNord AS ble leid inn for å utføre grunnundersøkelsen med borerigg. JoWa Maskin AS ble 

innleid for graving av prøvegrop.  
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3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Verkstedhall (ca. 40x27 m2) med tilhørende slippvogn ned til havet er planlagt oppført på 

eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune. Eiendommen er lokalisert på sørsiden 

av Bakkebyfjorden der planlagt plassering av driftsbygning er lokalisert like ovenfor 

eksisterende molo. 

Figur 1: Oversiktskart over Bakkeby med undersøkt område (rød sirkel), Nordreisa kommune 

(norgeskart.no). 
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Store deler av planlagt oppført bygg vil plasseres i et plant terreng med slipp der fyllmasser, 

dels til havs og på land, tilrettelegges med et helningsforhold på omtrent 1:10.  

Før utgraving ligger planlagt verkstedhall på kote 3-4. Den gjennomsnittlige 

skråningshelningen der verkstedhall med tilhørende slippvogn er planlagt, er i dag mellom 

1:9-1:10. I bakkant av planlagt oppført bygning øker helningen opp til eksisterende lagerbygg. 

Denne skråningshelningen er mellom 1:3-1:4. Sørøst for lagerbygget går det en kommunal vei 

og ovenfor veien ligger flere boliger. Denne traseen har en helning på 1:6-1:7.  

Det går et lite bekkeføre like nordøst for planlagt verkstedhall. Langs strandkanten går det en 

anleggsvei med påførte fyllmasser på aktuell eiendom.  

 

3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere blitt utført geotekniske undersøkelser på eiendommen i forbindelse med 

bygging av bølgebryter molo og fundamentering av kai. Undersøkelsene ble utført av 

NOTEBY (nå Multiconsult) på oppdrag fra Nordreisa kommune i 1978. Grunnundersøkelsen 

omfatter totalt 3 dreiesonderinger og prøveserie (rapport 1, oppdrag 10513).  

De tidligere grunnundersøkelsene vil være relevant for den geotekniske vurderingen av 

området, da resultatene omfatter det planlagte byggeområdet på eiendommen. Resultatene er 

innarbeidet i foreliggende rapport.  

 

3.3. Løsmasser 

Store deler av byggetomten har et øvre topplag som består av fyllmasser. Fyllmassene ble 

anlagt i forbindelse med arbeidet med oppføring av ny kai og molo.  

En prøvegrop ble gravd i den slake skråningen i bakkant av den sørøstlige delen av den 

planlagte verkstedhallen. Prøvegropen ble avsluttet i faste masser med noe tilsig av vann, det 

ble ikke påvist fjell ved avsluttet graving. Prøvegropen ble avsluttet på et dyp på ca. 5m. Se 

bilag 6 for bilde av prøvegrop.  

Materialet i prøvegropen er relativt usortert med noe varierende kornstørrelse. Enkelte 

intervaller består av mindre klaster/steiner og er mer finkornet. Lengre ned i dypet blir 

materialet mer kompakt. Prøvegropen består av både løse og faste masser som er tolket til å 
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representere to avsetningstyper. Øvre del er tolket å bestå av marine strandavsetninger med en 

gradvis overgang mot morenemateriale med dominerende leirig matriks i nedre del.  

Av den finkornete matriksen er det tatt ut følgende 3 representative poseprøver: 

- Ved ca. 1,5m under terreng består løsmassene av sandig, siltig og leirig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnhold 11,6 %.  

- Ved ca. 3,6m under terreng består løsmassene av leirig, siltig og sandig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnholdet er 18,9 % og 

materialet har en omrørt skjærfasthet på 3,8 kN/m2.  

- Ved ca. 4,7m under terreng består løsmassene av leirig materiale med noen 

skjellrester. Vanninnhold 19,4%.  

Prøvegrop dybde (m) Beskrivelse 

1,3-1,7 Sandig, siltig, leirig 

3,4-3,8 Leirig, siltig, sandig 

4,5-4,9 Leire 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 710030-08-RIG-TEG-060 (bilag 3). 

 

De to første boringene ble mislykket da det ble forsøkt å forbore gjennom fyllmasser langs 

sjøkanten. Begge boringene stoppet på 1,5m og traff trolig på noe «skrotjern» nedgravd fra 

tidligere», ifølge tiltakshaver. Deretter ble 3 påfølgende boringer gjennomført og alle tre ble 

avsluttet i fjell. Estimert dybde til fjell i aktuelt område er mellom 6-11m.  

Sonderingene viser et topplag bestående av fyllmasser i borehull B001 og B002. Under 

fyllmassene viser sonderingen faste masser bestående av silt, sand, noe grus og stein ned til 

fjell. Ingen indikasjoner på større innhold av leirig materiale. I borehull B003 viser 

sonderingen mer finkornete masser bestående av leire, silt, sand og noe stein. I intervallet 3,5-

5m dominerer leirig materiale som blir mer kompakt mot dypet. Alle sonderingene er utført 

med mye bruk av slag og spyling med luft for å trenge ned i massene.  

Grunnen består av meget telefarlige masser, klassifisert som T4, i relevant 

fundamenteringsdybde. Det gjøres oppmerksom på at øvre del av prøvegrop er humusholdig, 

det vil si at den består av organisk materiale.  
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4. Geoteknisk vurdering 
4.1. Stabilitetsvurdering 

Eiendommen ligger under marin grense som i området er på ca. 58 moh. Det er påtruffet leirig 

materiale som stedvis er karakterisert som meget bløt. Det er ikke gjort funn av sensitiv leire 

(kvikkleire) eller sprøbruddmateriale i denne grunnundersøkelsen eller tidligere undersøkelser 

på eiendommen. 

Terrenganalyse og datagrunnlag har resultert i en oversikt over lokale forhold som har 

betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det mulig å avgrense 

aktsomhetsområde i forhold til terreng og grunn som tilsier mulig fare for områdeskred. Det 

bemerkes også at avstanden ned til berggrunn er nokså lav, noe som reduserer faren for et 

områdeskred. Det er ingen indikasjon på tidligere tilstedeværelse av skredformer og potensiell 

utvikling av områdeskred.  

Ved sjøkanten hvor slippvogn til havet er planlagt bygget er også stabilitetsforholdene 

vurdert. Viser til egen rapport (NOTEBY, oppdrag 10513). Grunnforholdene som er avdekket 

i forbindelse med dette arbeidet viser i likhet med foreliggende rapport, ingen tilstedeværelse 

av sensitiv leire eller materiale med sprøbruddegenskaper. Den generelle vurderingen er at 

områdestabiliteten for planlagt byggeområde er tilfredsstillende. 

Løsmassene på eiendommen er velgradert og kan anses som friksjonsmasser med unntak av 

nevnte lag med leirig materiale. Friksjonsmateriale kan forårsake lokale utglidninger langs 

grunne bruddflater, men dette begrenses normalt langs aktuell skråning. Lokale utglidninger 

kan forekomme der stabilitetsforholdene endres som følge av påvirkning av naturlige 

prosesser og/eller menneskelige inngrep slik som: grave eller fyllingsarbeid, endring av 

poretrykk, grunnvannsstrømning, erosjon etc. Det gjøres oppmerksom på at finkornet 

materiale har egenskaper som er erosjonsømfintlige og kan resultere i overflateerosjon og 

teleutglidning. 

Den gjennomsnittlige skråningshelningen på eiendommen er tilfredsstillende og vil sådan 

være en stabiliserende kraft. Fjorden i Bakkeby er relativt grunn og helningen mot dypeste 

punkt er slak. Skråningen i bakkant av planlagt verkstedhall er brattere og det anbefales 

gjennomføring av tiltak for å forhindre lokale utglidninger.  
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4.2. Stabiliserende tiltak 

Siden grunnen består av meget telefarlige masser (T4) må dette tas hensyn til ved 

prosjektering av nødvendig frost-/markisolasjon.  

Enkelte deler av løsmassene blir mer flytende ved omrøring der det er tilsig av vann. Arbeid 

med fundamenteringen og avrettingen av grunnen forutsettes derfor utført slik at ingen 

konstruksjoner blir anbrakt på oppbløtte og omrørte masser. Det bør legges til rette for 

drenering for å redusere porevann/grunnvann. Dette gjelder spesielt i bakkant av planlagt 

verkstedhall knyttet til skråningen. Løsmassene har generelt god gjennomtrengningsevne og 

materialet kan ha høyt vanninnhold. Dersom dreneringen på passes vil grunnvannet eller 

poretrykk langs potensielle glideplan senkes. Dette er positivt for stabiliteten i grunnen.  

For å stabilisere skråningen bak planlagt verkstedhall mot potensiell lokal utglidning, 

overflateerosjon og teleglidninger bør det vurderes sikringstiltak som f. eks nedplanering av 

skråning med etablering av vegetasjonsdekke, eventuelt etablere støttemur i foten av 

skråningen. Eventuelle sikringstiltak som planlegges utført må vurderes særskilt, blant annet 

med hensyn til andre forhold som f. eks eksisterende lagerbygg som står oppført på toppen av 

skråningen. Det anbefales ikke å pålagre ekstraordinære masser på oversiden av planlagt 

verkstedhall like nedenfor kommunal vei uten supplerende grunnundersøkelser og nye 

vurderinger.  

Grunnet innhold av organisk materiale i løsmassene kan dette føre til volumreduksjon og 

dermed kunne gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. Det er gjort funn 

av organisk materiale ned til ca. 4m dyp. Det anbefales å erstatte slike masser med 

eksempelvis godt komprimerte steinmasser. Et annet alternativ er at deler av fundamentet 

fundamenteres på peler til fjell. 

Vi anser derimot store deler av de identifiserte løsmassene som tilfredsstillende til bruk som 

grunnfundamentering. Dette skyldes at løsmassene generelt er relativt faste ned mot påtruffet 

fjell.  

Konstruksjoner må dimensjoneres og utformes i henhold til byggeteknisk forskrift. Tiltakene 

må prosjekteres og kontrolleres av et sakkyndig foretak. 
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Bilag 1 av 6 



 



 



 



Bilag 2 av 6



Bilag 3 av 6 



Bilag 4 av 6 

 



Bilag 5 av 6 



Bilag 6 av 6 

 
Bilde av prøvegrop lokalisert i bakkant av planlagt verkstedhall, se bilag 2 for plassering. 

 

 

 

 

 


