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Geoteknisk vurdering av sjøfylling i Rypefjord 
 
Innledning 
På oppdrag fra Plan og prosjektering v/Bjørn Tore Olsen, Ressursavdelingen i Region nord 
har Geoteknikk og skredseksjonen i Vegdirektoratet gjort geotekniske vurderinger for 
planlagt utfylling i sjø i Rypefjord. Utfyllinga blir nødvendig ved anleggelse av ny 
rundkjøring, og veg til Polarbase vil gå over fyllinga. Det er ønskelig å fylle ut noe mer enn 
nødvendig for vegformålet for å vinne nytt areal i et sentralt område. Prosjektet befinner seg i 
reguleringsplanfase, og dette notatet er derfor ingen endelig prosjektering for utførelsen. 
Justeringer og supplerende grunnundersøkelser vil trolig bli nødvendig for byggeplanen. 
 
Bakgrunnsmateriale 
Sweco Grøner hadde i 2006 oppdrag for Hammerfest kommune med å vurdere mulig utfylling 
av bukta. Rambøll utførte grunnundersøkelser i sjø og på land på oppdrag fra Sweco Grøner. 
Vi har fått tilgang til en rapport og et notat fra den gang: 
 

 6061127-2 «Hammerfest kommune – Fylling i sjø – Rypefjord» - 
Rambøll(14.03.2007) 

 506307-N02 «Utfylling Rypefjord. Geoteknisk bistand» - Sweco Grøner(03.05.2007) 
 
Vi har også fått sonderinger i digitalt format fra Rambøll, og disse er brukt i opptegninger av 
kart og nye stabilitetsberegninger. Rambøll hadde ikke koordinater for boringene, så disse er 
anslått ut fra georeferering av kartet i deres rapport. Nøyaktigheten på plasseringen av 
boringene er derfor usikker – det er den trolig også i Rambølls rapport. 
 
Sjøbunnskartlegging er innhentet fra Statens kartverk. Leverte data hadde vertikalt 
referansenivå sjøkartnull. Det er transformert til NN1954 ved å senke alle høydekotene med 
1,77m som er forskjellen mellom disse to iflg. vannstand.no. 
 
Grunnforhold 
Grunnundersøkelsene viser lagdelt grunn med grus og sand over siltig leire. I leirelaget er det 
også enkelte lag av grovere masser. Dybder til berg er opp til 17m. Det vises for øvrig til 
vedlagte rapport fra Rambøll for beskrivelse av grunnforholdene.  
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Krav til partialfaktor 
Ihht hb 016 er bruddmekanismen vurdert å være nøytral. På grunn av næringsbygg rett sør for 
området og i umiddelbar nærhet til fyllinga er skadekonsekvensen vurdert til «Meget 
alvorlig». Dette gir et krav til partialfaktor på gm=1,5 
 
Geoteknisk kategori 
Endelig geoteknisk kategori bør velges i prosjekteringsfasen/byggeplanfasen. Det anbefales at 
det utføres supplerende undersøkelser, og disse vil kunne avdekke andre forhold enn de som i 
dag er kjent. Pr nå vurderes kompleksiteten og skadekonsekvensen slik at prosjektet i 
reguleringsplanfasen er i kategori 2. 
 
Valg av geotekniske parametere 
 
Materiale Tyngdetetthet 

[kN/m3] 
Friksjonsvinkel 
[grader] 

Kohesjon  
[kPa] 

Aktiv udrenert 
skjærstyrke 
[kPa] 

Fylling 19 42 5 - 
Sand, grus 18 36 3 - 
Leire, siltig 16,2   20+1,6z 
Grus 18 38 2 - 
 
Datarapporten inneholder en treaksialprøve fra hull 207. Mengden utpresset porevann tyder 
her på at prøven er forstyrret. Imidlertid gir den en god indikasjon på at leira ikke er bløt, og 
det er likevel til dels valgt å regne med verdiene. Skjærstyrkeprofilet som er valgt 
(Su=20+1,6z) anslås å være rimelig realistisk.  
 
Prøveseriene viser ikke kvikk eller sensitiv leire. 
 
Stabilitet av sjøfylling 
Fyllinga som planlegges nå er større enn den som det ble undersøkt for i 2007. Det er derfor 
ikke grunnundersøkt helt ut til foten av fyllinga pr i dag. 
 
Plankart over foreslått fylling er vist i tegning V101. Profil A og B er vist i tegning V102. 
Motfylling er beregnet i Geosuite Stabilitet, tegning V111 og V112.  
 
Beregningene er utført på ferdig fylling. Det er en forutsetning at masser legges ut med lekter 
opp til omtrent kote -2. Over laveste lavvann kan masser legges ut fra land. 
 
Det er valgt å utføre totalspenningsanalyser for å avklare arealbehovet i reguleringsplanen. 
Det er lagt trafikklast på hele fyllinga i tilfelle den skal utnyttes til noen form for industriell 
virksomhet. Det er utført beregninger i to snitt. Oppnådde materialfaktorer er: 
 
Snitt B:  1,58 
Profil 30: 1,51 
 
Det bør beregnes flere snitt etter at supplerende grunnundersøkelser er utført. Dette er særlig 
viktig der fyllingshøyden er størst. Supplerende grunnundersøkelser bør inneholde både 
sonderinger og prøvetaking. 
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Ved forsiktig oppfylling og poretrykkskontroll er det en mulighet at motfyllinga kan 
reduseres. Imidlertid kan supplerende grunnundersøkelser i byggeplanfasen også føre til 
endring av materialparametere i negativ retning. 
 
Vi anbefaler at arealet som er vist på tegning V101 reguleres slik at det kan disponeres til 
motfylling om nødvendig. Det opprettholdes da samtidig en viss fleksibilitet i utforminga av 
motfyllinga, ny fjæresone samt geometri av kjernefyllinga. 
 
Dersom stabilitetsforholdene i byggeplanen viser seg å være mer krevende enn dataene vi har 
pr i dag tilsier kan en rekke endringer gjøres: 
 

 Reduksjon av fyllinga 
 Justering av motfylling 
 Bruk av lette fyllmasser 
 Pålagt bruk av poretrykksstyrt oppfylling 

 
På dette plannivået anser vi det uansett å være gjennomførbart å anlegge en fylling som 
dekker minimumsbehovet for vegprosjektet. 
 

 
Figur 1: Sjøfylling planlagt til venstre i bildet (Foto: E.A. Haagensen) 
 
Bilag og tegninger 
Bilag 2: Oversiktskart 1:50 000 
 
V101: Plantegning Rypefjord  1:1000  A3 
V102: Profil A og B ihht tegning V101 1:200  A0 
V111: Stabilitetsberegning profil B  1:200  A0 
V112: Stabilitetsberegning profil 30  1:200  A2 
 
Referanser 
Rambøll(14.03.2007): «Hammerfest kommune – Fylling i sjø–Rypefjord» Rapport 6061127-2 
Sweco Grøner(03.05.2007): «Utfylling Rypefjord. Geoteknisk bistand» - Notat 506307-N02 
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