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SAMMENDRAG 

Oppdragsgiver Nordreisa IL planlegger oppføring av ny skiskytterarena ved Saga skianlegg i 

Kildalen, Nordreisa kommune. Tiltenkt område berører nordøstlige del av eiendom gbnr. 42/8 

og grenser til eiendom gbnr. 42/10. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen 

grunnundersøkelse og utredning av tiltenkt område, og har i den forbindelse utført 

grunnundersøkelse med innleid borerigg fra GeoNord AS. 

Prøvetaking og sondering viser at materialet består av dominerende leirig materiale med 

innslag av større klaster. Totalsonderingene ble avsluttet på dybder mellom 3-8,5m under 

terreng. Det ble påtruffet antatt fjell på alle sonderingene. Sonderingene viser til dels meget 

lav til medium sonderingsmotstand. 

Det er ikke påvist materiale med sprøbruddegenskaper eller kvikkleire i prøvetakingen. 

Enkelte intervaller i sonderingene viser meget lav sonderingsmotstand og mulig indikasjon på 

tilstedeværelse av sensitivt materiale. 

Det gjøres oppmerksom på at store deler av det undersøkte område ligger i en skråning. Det 

må tas hensyn til at det potensielt er mulig at lokale utglidninger av erosjonsømfintlige masser 

kan forekomme ved inngrep. Siden det er gjort funn av kvikkleire i tidligere undersøkelser på 

flaten nedenfor aktuelt prosjektområde må det for fremtidig anleggsvirksomhet vises stor 

aktsomhet. 

I en eventuell videre prosjektering må det tas i betraktning at mengder fjellmasser vil kunne 

påvirke område negativt da det direkte vil utføres fysiske inngrep. Risikoen for blant annet 

vibrasjoner som forplanter seg ved sprengning og spres i grunnen må vurderes. Overflødige 

masser som tas ut av prosjektområde bør ikke mellomlagres eller lagres permanent uten 

ytterligere undersøkelser og beregninger i forhold til stabilitet. 

Områdestabiliteten for det undersøkte område, med fokus på aktuell terrasseskråning og 

høyde, anses som tilfredsstillende på nåværende tidspunkt. 
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1. Innledning 

Oppdragsgiver Nordreisa IL planlegger oppføring av ny skiskytterarena ved Saga skianlegg i 

Kildalen, Nordreisa kommune. Tiltenkt område berører nordøstlige del av eiendom gbnr. 42/8 

og grenser til eiendom gbnr. 42/10. 

Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen grunnundersøkelse og utredning av 

tiltenkt område, og har i den forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid borerigg fra 

GeoNord AS. 

Nordreisa IL ønsker å vite dybde til fast fjell, hvilke typer løsmasser det er i grunnen og 

eventuelt om det påtreffes sensitivt materiale i prosjektområde. Resultatene fra 

grunnundersøkelsen vil gi svar på om tiltenkt utgravning av skiskytterarena lar seg 

gjennomføre og/eller om det må iverksettes supplerende undersøkelser/tiltak hvis en eventuell 

videre prosjektering av planlagt alternativ ønskes igangsatt. Rapporten vil vurdere om tiltenkt 

skiskytterarena tilfredsstiller kravene i TEK-17.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 06.06.18 og 07.06.18. Værforholdene på stedet var lett regn og ca. 4 

grader. 

Før oppstart og utsetting av borepunkter ble det gjennomført en befaring av prosjektområde 

med tanke på plassering av borepunkt og fremkommelighet for borerigg. På stedet som 

representant for Nordreisa IL var Martin Olaussen. I samråd ble JoWa Maskin med en 

maskinfører og en 8 tonns gravemaskin tilkalt for å kunne bistå borerigg og tilrettelegge 

adkomstvei til borepunktene (grunnet skog og vanskelig terreng). 

Boringene og prøvetakingen ble utført med en hydraulisk borerigg av typen Beretta T-44. Det 

ble utført totalt 6 totalsonderinger og 2 naverboringer for opptak av prøvemateriale for 

poseprøver. Totalt 5 poseprøver fordelt ved borehull 4 og 6 ble tatt og sendt for videre 

analyse.  

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold, samtidig 

som de har god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. Prøvetaking med 

naverbor gir representative omrørte jordprøver som kan være egnet for jordartsklassifisering. 

Poseprøvene er klassifisert og rutineundersøkt med styrkeegenskaper på laboratorium i 

Tromsø utført av Multiconsult. 



 

Dato: 03.07.2018 Prosjekt gbnr. 42/8 Saga skianlegg Side 2 
 

3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Prosjektområde er lokalisert nordøst på eiendom gbnr. 42/8, som ligger like nord for Elvevoll 

i Saga, Nordreisa kommune. Eiendommen er lokalisert på vestsiden av Reisaelva (figur 1). 

Prosjektområde grenser til FV 352 Kildalveien i øst. I sør grenser prosjektområde til gbnr. 

42/10 med blant annet nyoppført skihus fra år 2016. Sagaelva renner like sør for skihuset. 

Prosjektområde er lokalisert topografisk på en høyde ca. 22 moh. i det ellers så flate og 

lavtliggende område rundt skihuset på ca. 7 moh. Det er tidligere tilrettelagt drenering der en 

liten bekk grenser i vest og sør for denne undersøkte høyden. Høyden representerer en 

gjennomsnittlig skråning på ca. 13 grader. I bakkant av denne høyden, som utgjør nord for 

prosjektområde, går en liten terrasse før skråningen fortsetter i retning Sagåsen fjellområde. 

Undersøkt prosjektområde ligger på mellom 7 og 22 moh., og er dermed under marin grense 

som i Kildalen er på ca. 65 moh. 

 

Figur 1: Oversiktskart over Saga i Nordreisa kommune med undersøkt område markert (blå sirkel). 

Norgeskart.no.  
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3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Statens vegvesen (SVV) har i 2014 utført grunnundersøkelser like sør for undersøkt 

prosjektområde tilknyttet Saga skistadion. Undersøkelsene ble utført med hensyn på å 

kartlegge muligheten for å levere tunnelmasser fra prosjektet E6 Sørkjosfjellet som et 

mellomlager i området. Nordreisa IL ville senere få benyttet massene i tilknytning 

skiløypetraseer og eventuelle utbygginger av skianlegget (SVV- Region nord, ressursavd. 

Geo– og laboratorieseksjonen geoteknisk rapport nr. 2014002624-44). 

På bakgrunn av gitte resultater ble det påvist kvikkleire i området. SVV påtok seg ingen 

videre ansvar i saken utenom å levere data fra undersøkelsene til bruk i en eventuell videre 

prosjektering. 

I juli 2015 gjennomførte Multiconsult nærmere undersøkelser basert på SVV resultater. Dette 

ble bestilt av Nordreisa IL med ønske om å bygge en ny skihytte og stadion tilknyttet 

skianlegget. Multiconsult utførte en detaljert geoteknisk vurdering som innebar vurdering av 

områdestabilitet. Det ble konkludert at ønsket skihytte kan oppføres med hensyn til gitte 

retningslinjer i forhold til kvikkleire. Opprinnelig planlagt skiskytterarena ble satt på vent, da 

det ikke fantes utførte grunnundersøkelser for planlagt område (Multiconsult 712891-RIG-

NOT-001 og Multiconsult 712891-RIG-BREV-002). 

For ordensskyld så var opprinnelig planlagt skiskytterarena lokalisert sør for Sagaelva og er 

ikke samme lokalitet som oppdragets nåværende prosjektområde og tiltenkt skiskytterarena 

for Nordreisa IL. 

 

3.3. Løsmasser og fjell 

Det ble utført opptrekk av forstyrret prøvemateriale ved borehull B4 og B6. Typiske 

korngraderingskurver for B4 og B6 er vist på tegning nr. RIG-TEG-300 (bilag 3). Viser for 

øvrig til resultater fra lab undersøkelsen (bilag 4). 

Ved borehull B4 ble det tatt ut prøvemateriale til to poseprøver fra henholdsvis 2 meter og 3 

meters dybde under terreng. Det ble også foretatt en helhetlig visuell observasjon fra samme 

prøvetaking i dybdeintervallet 0 til 3 meters dybde under terreng. 

Ved borehull B6 ble det tatt ut prøvemateriale til tre poseprøver fra henholdsvis 2 meter, 4 

meter og 5 meters dybde under terreng. Det ble også foretatt en helhetlig visuell observasjon 

fra samme prøvetaking i dybdeintervallet 0 til 5 meters dybde under terreng. 
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Prøvetaking 

nr. 

 Dybde 

(m) 

Beskrivelse Vanninnhold 

(%) 

Omrørt 

skjærstyrke 

(kN/m2) 

B4 2,0 Leire med innhold av enkle gruskorn. 

Tørrskorpeflekker og organisk innhold 

26,4 21,0 

B4 3,0 Leire. Tørrskorpeflekker  34,7 2,5 

B6 2,0 Leire med innhold av enkle gruskorn. 

Tørrskorpeflekker 

24,1 13,0 

B6 4,0 Leire med innhold av enkle gruskorn 33,7 2,7 

B6 5,0 Leire med innhold av enkle gruskorn 29,2 4,8 

Tabell 1: Informasjon over prøvetaking. 

 

Totalsonderingene ble avsluttet på dybder mellom 3-8,5m under terreng. Det ble påtruffet 

antatt fjell på alle sonderingene. Sikker fjellkontrollmåling ble utført på B1 og B4. 

Sonderingene B2, B3, B5 og B6 er antatt avsluttet i fjell. Grunnet vanskeligheter med 

nedtrengning for påvisning av fjell, ble sonderingene avsluttet 0,5-1,0m ned i antatt fjell. 

Sonderings 

nr. 

 Antatt påtruffet fjell (meter under terreng) Fjellkontroll boring (meter under terreng) 

B1  Påtruffet 3.5 m, Avsluttet 5.5 m 

B2 Påtruffet 3.16 m, Avsluttet 4.80 m  

B3 Påtruffet 3.10 m, Avsluttet 3.70 m  

B4  Påtruffet 5.18 m, Avsluttet 8.18 m 

B5 Påtruffet 2.47 m, Avsluttet 3.00 m  

B6 Påtruffet 6.13 m, Avsluttet 7.23 m  

Tabell 2: Informasjon over dybde ned til fjell. Se kart over boreplan i bilag 2. 

Sonderingene viser til dels meget lav til medium sonderingsmotstand. Økt 

sonderingsmotstand mot dypet. Det ble benyttet varierende grad med spyling av vann og økt 

rotasjon. Slagboring ble også benyttet i ulik grad. Se boreprofiler i bilag 5.  

Prøvetaking og sondering viser at materialet består av dominerende leirig materiale med 

innslag av større klaster. Materialet blir noe grovere mot dypet, med unntak av sondering B6.  

Det undersøkte område er tolket til å hovedsakelig bestå av et tynt dekke med leirig morene 

over fjell. Det lavtliggende område på nedsiden av terrassekanten retning skihuset domineres i 

hovedsak av marin leire. 

Grunnen består i hovedsak av meget telefarlige masser klassifisert som T4. 
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4. Geoteknisk vurdering 

Det er påtruffet leirig materiale som stedvis er karakterisert som meget bløt til bløt. Det er 

ikke påvist materiale med sprøbruddegenskaper eller kvikkleire i prøvetakingen. Enkelte 

intervaller i sonderingene viser derimot meget lav sonderingsmotstand. Dette gjelder 

sondering B1, B3 og B6.  

Det gjøres oppmerksom på at store deler av det undersøkte område ligger i en skråning. Det 

må tas hensyn til at det potensielt er mulig at lokale utglidninger av erosjonsømfintlige masser 

kan forekomme ved inngrep. Økte vektbelastninger og mangelfull tilrettelagt drenering kan 

resultere i grunne bruddflater som normalt vil begrense seg langs aktuell skråning. Slike 

lokale utglidninger kan f. eks forekomme der stabilitetsforholdene endres som følge av 

påvirkning av grave-/fyllingsarbeid, erosjon etc. Det bemerkes at det finkornete materiale 

også kan resultere i overflateerosjon og teleutglidning.   

Det er ikke registrert vesentlig erosjonsaktivitet i det undersøkte område. Det er således liten 

risiko for at erosjon skal kunne utløse et potensielt initialskred. Det undersøkte område er 

skogkledd. På grunn av lite løsmassedekke og blottet fjell ovenfor prosjektområde er det liten 

risiko for at det undersøkte området skal bli berørt av leirskred fra ovenforliggende områder.  

Det bemerkes at det er indikasjoner på intervaller med sensitivt materiale i sonderingene 

(meget lav sonderingsmotstand). Siden det er gjort funn av kvikkleire i tidligere undersøkelser 

på flaten nedenfor aktuelt prosjektområde må det for fremtidig anleggsvirksomhet vises stor 

aktsomhet. Dette gjelder særlig om videre byggeprosess og planlagt formål vurderes 

gjennomført. 

I en eventuell videre prosjektering må det tas i betraktning at mengder fjellmasser vil kunne 

påvirke område negativt da det direkte vil utføres fysiske inngrep. Risikoen for blant annet 

vibrasjoner som forplanter seg ved sprengning og spres i grunnen må vurderes. Overflødige 

masser som tas ut av prosjektområde bør ikke mellomlagres eller lagres permanent uten 

ytterligere undersøkelser og beregninger i forhold til stabilitet. 

Områdestabiliteten for det undersøkte område, med fokus på aktuell terrasseskråning og 

høyde, anses som tilfredsstillende på nåværende tidspunkt. 
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Bilag 6 av 6 

Naverboring fra B4 mellom 2-3 meters dybde under terreng 



Naverboring fra B6 mellom 4-5 meters dybde under terreng 

 


