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Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd 
 
Mandag 9/2 2015 ble det oppdaget grunnbrudd i deponiet ved Stormyra på Øyjord. Arbeidet 
ble stoppet og befaring ble utført av undertegnet torsdag den 12/2. 
 
Ved befaring oppdaget vi at deponiet ikke er oppfylt i riktig rekkefølge i henhold til 
geoteknisk beskrivning. De to nedre nivåene er ikke fylt opp og man har direkte begynt med å 
fylle opp nivå 3 til ca. kote 40. Dette bedømmer vi at med stor sannsynlighet er årsaken til 
grunnbruddet. 
 
Antatt beliggenhet av sprekk (bilde1 i bilag3) på oversiden av bruddet er tegnet in på tegn 
V01. 
 
Direkte tiltak hvor topp fyllingen ble senket ned til kote 38 ble utført straks etter befaringen 
(bilde 2 i bilag 3). Videre har vi nå utført en stabilitetsvurdering for videre bruk av området.  
 
Tidligere utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene under et øvre topplag av torvmasser, 
til stor del består av bløte leirmasser med typiske udrenerte, direkte skjærstyrkeverdier på 
mellom 15 og 30 kPa. 
 
For borhull 162 er det også registrert KVIKKLEIRE i dybde fra ca. 5 til 10 meter under 
terrenget. Det er også tidligere registret noe kvikkleire i en prøveserie (hull 22)som ligger et 
stykke øst for vårt nåværende område (se pil på tegn. V01). 
 
Stedvis er det registrert fastere masser sannsynligvis bestående av grus eller sand under leiren 
ned mot bergoverflaten. 
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I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere: 
 

Lag Densitet, 
 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

suD 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

 
 

Merknad 

Deponeringsmasser 19 - - 36  
Torvmasser 12 15 - -  
Tørrskorpeleire 20 30,2 0 27  
Kvikkleire 20 13-18 0 23 Skjærstyrke design-

profil: bilag 42  
Omrørt leire i grunn-
bruddområdet 

20 0,2 - -  

Faste bunnmasser 19 - 15 40  

 
Det benyttes følgende anistropiforhold for ADP-beregninger i leirmassene: 
 
suD/suA = 1,5 (suA/suD = 0,67) 
suD/suP = 0,6 (suA/suP = 0,4) 
 
I grunnbruddområdet har vi brukt udrenert skjærstyrke lik den omrørte styrken (su=0,2 kPa) i 
hele dybden da vi ikke vet hvor den reelle glideflaten ligger. 
 
Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis 0 til 0,5 meter under terrenget. 
 
Ved våres beregninger med Geosuite Stability har vi med plane/utstrakte glideflater oppnådd 
en materialfaktor for ADP på 1,28. Alle flater er generert fra i dag ikke oppfylt område og 
gjennom bruddområdet. 
 
Vurdering  
 
For å oppnå tilstrekkelig stabilitet må området fylles opp i henhold til tegning V03.  
 
Oppfyllingen skal utføres lagvis med 1 meter tykke lag hvor det skal være minimum 20 meter 
horisontalt avstand før neste lag legges ut. Deponiet skal ikke bygges opp høyere enn kote 39 
og skråning mellom nivåene skal være 1:20. 
 
Det må på ingen tidspunkt benyttes større fyllingshøyder internt i området nært tidligere 
brudd. 
 
Avslutt i nedre deponi fra kote 38 ned til terreng skal anlegges med en ny skråningshelning 
1:6. 
 
Tiltak skal utføres i følgende rekkefølge. 
 

1. Avslutt av nedre del av deponiet fra kote 38 ned til terreng med helning 1:6. 
2. Fylling fra allerede oppfylt området og videre nedover. 
3. Fyll til kote 38 i hele bredden og minst 20 meter før neste lag legges. 
4. Fyll til kote 39 med start fra allerede oppfylt område og videre nedover. 
5. Anlegg skråning fra kote 39 ned til kote 38 med helning 1:20 
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Geo- og laboratorieseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Henrik Lissman 
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Bilag 4: Geoteknisk kategori og kontroll 
Bilag 42: Designprofil fra geoteknisk rapport 2010001731-037 
V01: Oversiktskart utførelse av deponi med grunnundersøkelser 
V02: Profil A-A med grunnundersøkelser 
V03: Oversiktskart rekkefølge for utførelse av deponi 
 













FOTO  Vedlegg til notat: 2010001731-245 
  Foto: Rune Kristensen 
E6 Hålogalandsbrua, Deponi Stormyra   
                

Statens vegvesen Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

 
Foto 1. Sprek når brudd ble oppdaga. 

 
Foto 2.Fylling tatt ned til kote 38 



Kontrollklasse Kategori Omfang

B (begrenset) 1 Utføres av den som utførte prosjekteringen.

N (normal) 2 Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte 
prosjekteringen. 

U (utvidet) 2 Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte 
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet. 

U (uavhengig) 3 Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Side 2

Pålitelighetsklasse 
(RC/CC) Kontrollklasse

RC1/CC1 B (begrenset)

RC2/CC2 N (normal)

RC3/CC3 U (utvidet)

RC4 Skal spesifiseres

Kategori Valgt  
kategori Kontrollklasse Strekning

1 B (begrenset)

2

3

Prosjektkontroll Enhet/navn Signatur Dato

Begrenset

Normal

Utvidet/Uavhengig

Pålitelighets-/konsekvensklasse 1 2 3 4

Geoteknisk kategori 1 1
Geoteknisk kategori 2 2
Geoteknisk kategori 3 3

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 1 2 3 4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller  
sprøbruddsmateriale (X) X (X)

Fyllinger i sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning (X) X

Spunt og støttekonstruksjoner X (X)

Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold X (X)

Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Konsekvens-  
klasse (CC) Beskrivelse

CC1
Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller 
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC2
Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok 016, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1, 
CC2 og CC3.

Geoteknisk rapport nr. 2010001731-245

Region nord - Ressursavdelingen - Geo og lab

✔ N (normal) Gjelder deponi på Stormyra

U (uavhengig)

Geo- og laboratorieseksjonen 
Henrik Lissman 2015-03-03

Geo- og laboratorieseksjonen 
Arild Sleipnes 2015-03-04



BILAG 42
Sammenstilling av skjærstyrkeverdier  for deponiområde Stormya
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