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Sammendrag

Dette er en vurderingsrapport for reguleringsplanleggingen. Det er utført stabilitetsvurderinger for den planlagte fyllingen for å
utvide oppstillingsområdet samt gitt anbefalinger for pelearbeidene ved forlengelse av tilleggskaien. Vi har ikke detaljprosjektert
de presenterte tiltakene.
For en oversikt over boringer samt tidligere utførte grunnundersøkelser i området henvises det til geoteknisk datarapport 51031GEOT-001 av 10.01.2020.
De utførte stabilitetsberegningene viser tilstrekkelig stabilitet for den planlagte fyllingen. Sjøbunn heller svakt mot vest og kritiske
glidesnitt er grunne, det kan derfor bli behov for noen type tiltak med fortanning eller forsiktig utlegging/stabling av første lag fyllingen. Fyllingen må i sin helhet bygges opp av stein.
Vi anbefaler at det brukes borede stålrørspeler til berg. For å ta opp strekkrefter fra støt- og fortøyning vil det bli behov for vertikalpeler samt berganker med oppspente stag i noen av fundamentene. Det må også forutsettes behov for sprenging for sikre
tilstrekkelig godt ansett for peleboringen.
Mellom fylkesvegen og småbåtshamnen skal det etableres nytt parkeringsareal. Med antakelse om kort dybde til berg bør dette
være uproblematiskt. Vi har ikke noe undersøkelser i området og anbefaler derfor at det utføres 1-2 sonderinger for å sjekke
forholden i videre detaljprosjektering.
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Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse
Pålitelighetsklasse
(RC/CC)

Kontrollklasse

Konsekvensklasse (CC)

RC1/CC1

B (begrenset)

CC1

RC2/CC2

N (normal)

CC2

RC3/CC3

U (utvidet)

CC3

RC4

Skal spesifiseres

Kontrollklasse

Kategori

B (begrenset)

1

N (normal)

2

U (utvidet)

2

U (uavhengig)

3

Kategori

Valgt
kategori

1
2

Beskrivelse

Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok V220, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1,
CC2 og CC3.
Omfang

Utføres av den som utførte prosjekteringen.
Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte
prosjekteringen.
Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet.
Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Kontrollklasse

Strekning

B (begrenset)

✔

3

N (normal)

Drag fergeleie vurderingsrapport

U (uavhengig)

Prosjektkontroll

Enhet/navn

Signatur

Dato

Begrenset

Geo- og laboratorieseksjonen
Henrik Lissman

2020-02-06

Normal

Geo- og laboratorieseksjonen
Ida Bohlin

2020-02-07

Utvidet/Uavhengig

Pålitelighets-/konsekvensklasse

1

Geoteknisk kategori 1
Geoteknisk kategori 2
Geoteknisk kategori 3

1

2

3

4

2
3

Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler

2

3

4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller
sprøbruddsmateriale

1

(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
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VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format)

Tegn. V01: Oversikttegning
V02: Stabilitetsberegninger, profil A til D
V03: Lengdeprofil, profil N-N

Målestokk
1:1000
1:200
1:200

Statens vegvesen - Utbygging - Geofag
Side 3 av 11

Format
A3
A2
A1

Geoteknisk rapport nr. 51031-GEOT-002

1 INNLEDNING
Etter oppdrag fra Utbyggingsområde nord, Saltenpakka har Geo- og laboratorieseksjonen i
Region nord utført geotekniske vurderinger for reguleringsplan for Drag fergeleie.
Det er utført boringer for forlengelse av tilleggskai/fenderveggen samt utfylling av
oppstillingsområdet. For en oversikt over disse boringer samt tidligere utførte
grunnundersøkelser i området henvises det til geoteknisk datarapport 51031-GEOT-001 av
10.01.2020.
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.
Dette er en vurderingsrapport for reguleringsplanleggingen. Det er utført stabilitetsvurderinger
for den planlagte fyllingen for å utvide oppstillingsområdet samt gitt anbefalinger for
pelearbeidene ved forlengelse av tilleggskaien. Vi har ikke detaljprosjektert de presenterte
tiltakene.

Figur: Planlagte tiltak
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2 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
2.1 Geoteknisk kategori
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler» og NS-EN 1997-2:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2:
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver» er konsekvens-/pålitelighetsklasse
(CC/RC) satt til klasse 2. Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk
kategori for dette prosjektet. Prosjekteringskontrollklasse er følgelig satt til PKK2 (kollegakontroll). Tilsvarende er utførelseskontrollklasse satt til UKK2.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i
rapporten.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og følgende tabeller:

Tabell 1: Krav til kontrollform, tabell 203.5 N200 Vegbygging
Kontroll av

1

Utførelse

Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller, kvalitativ
bedømmelse

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord og
berg som avdekkes ved graving

Grunnvann
Byggeplass
Overvåkning

Dokumentert erfaring
Ikke krav til tidsplan
Enkel, kvalitativ kontroll

Geoteknisk kategori
2

3
Tilleggsmålinger der det er aktuelt:
- av grunn og grunnvann,
- arbeidsrekkefølgen,
Grunnens egenskaper,
- materialenes kvalitet,
arbeidsrekkefølge,
- tegninger,
konstruksjonens oppførsel
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger,
- observasj. av miljøforh.
- uforutsette hendelser
Ekstra undersøkelser av jord og berg
Kontroll av egenskap til jord og
som kan være viktige for
berg i fundamentnivå
konstruksjonen
Observasjoner/målinger
Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport
Måling av bevegelser på utvalgte Måling av bevegelser og analyser av
punkter
konstruksjon
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2.2 Drag fergeleie
Oversiktskart:
Stabilitetsberegninger:
Lengdeprofil:

tegn. V01
tegn. V02
tegn. V03

2.2.1 Grunnforhold
Alle de nye borepunktene viser løsmassemektigheter på mellom 0 og 18,8 meter. Det er boret
3 meter i berget for å bekrefte at det virkelig er berg. De mindre løsmassemektighetene er i
området der det planlegges forlengning av kaien. In mot land er løsmassemektigheten større.
Massene består av siltig leire som er løst lagret.
Dagens oppstillingsareal ser ut til å være anlagt på berg. De utførte undersøkelsene viser at det
er kort dybde til berg i sjøen direkte ved fyllingsfot. Berget stuper med ca. 1:2 mot vest.
Løsmassene består av løs leire overlagret med sand. Den opptatte prøveserien viser at leiren har
omrørt skjærstyrke mellom 1,5 og 1,8 kPa med tilhørende sensitivitet St = 6-7. Omrørt styrke
er noe lav, men for at det skal defineres som sprøbruddsmateriale skal sensitiviteten St > 15.
Beskrivelse av prøveserie 210 (profil D): Prøven er tatt under vann i dybde fra 0 til 8 meter
under sjøbunn. Løsmassene ned til 1 meters dybde består av sand med et vanninnhold på
27,3%. Mellom 1 og 2 meters dybde ble prøven mistet. Mellom 2,3 og 4,8 meters dybde består
løsmassene av siltig sandig leire med et vanninnhold på mellom 32,1 og 42,1%. Skjærfastheten
ligger på 3,8-14,6 kPa og den omrørte skjærstyrken på 1,5-1,8 kPa. Fra 5 til 7,8 meters dybde
hvor prøveserien er avsluttet består massene av siltig leire med et vanninnhold på mellom 28,631,8%. Skjærfastheten ligger på 9,1-23,8 kPa og den omrørte skjærstyrken på 2,9-3,2 kPa.

2.2.2 Valg av geotekniske parametere
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:
Lag

Densitet,


Ny fylling
Gammel fylling
Sand
Leire
Fast lag

kN/m3
19
19
18
19
19

Udrenert
skjærstyrke
cu
kPa
8-40
-

Attraksjon,
a
kPa
5
10
1
0
0

Friksjonsvinkel,


42
42
33
26
40

Merknad

Fra cptu 210 og 212

Stabilitetsberegningene er utført med en ytre vannstand på kote -1,91 noe som tilsvarer laveste
astronomiske tidevann (LAT) i henhold til nettstedet seHavniva.no fra Kartverket.
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 19,5 kPa for hele området.
Det benyttes en følgende anisotropifaktorer for ADP-beregninger:
Aa=1,0

Ad=0,63

Ap=0,35

med utgangspunkt i aktiv skjærstyrke
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Figur: Cua-profiler for 210 og 212
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Figur: Friksjonsvinkel for 210 og 212

2.2.3 Stabilitetsforhold

Profil

Beregningsprogram

Beregningsmetode

Merknad/
kommentarer

a
a
ADP

Materialfaktor,
m
1,49 (1,52*)
1,92
1,78

A

GS Stability

B

GS Stability

a
a
ADP

1,55 (1,58*)
1,88
1,96

Sirkulær glideflate
Langstrekt Optimized
Langstrekt Optimized

C

GS Stability

a
a
ADP

1,39 (1,48*)
1,38
1,61

Sirkulær glideflate
Langstrekt Optimized
Langstrekt Optimized

D

Sirkulær glideflate
Langstrekt Optimized
Langstrekt Optimized

Beregning ikke nødvendig.
Kun lagdelning vist på tegning.

*materialfaktor hvis friksjonsvinkel i sand økes fra 33° til 36°.
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2.2.4 Vurderinger
De utførte stabilitetsberegningene viser tilstrekkelig stabilitet for den planlagte fyllingen.
Materialfaktor i profil C er noe lav (1,38-1,39), men dette er så nært 1,4 at vi vurderer det som
tilstrekkelig. Da friksjonsvinkel lik 33° er noe lav har vi gjort en sensitivitetskontroll med å
sette opp den til 36°. Sikkerheten ligger da godt over 1,4 for alle profil. Grunnet den løse leiren
anbefaler vi at utfylling holdes så liten som mulig. Vi fraråder å utvide arealet mer enn de som
er bruk i våre stabilitetsberegninger. Sjøbunn heller svakt mot vest og kritiske glidesnitt er
grunne, det kan derfor bli behov for noen type tiltak med fortanning eller forsiktig
utlegging/stabling av første lag fyllingen. Fyllingen må i sin helhet bygges opp av stein.
Det er ikke endelig avklart hvordan fergekaien skal forlenges. I våre vurderinger har vi
forutsatt en forlengelse på 32 meter. En slik forlengelse vil kreve opptil ca. 19 meter lange
peler, se tegn. V03. Noe ytterligere forlengelse er mulig, men berget stuper bratt mot nord og
det blir fort behov for lengre peler. En eventuell breddeutvidelse vil sannsynlivis øke behovet
for peler ytterligere, mengden er ikke vurdert på dette nivået.
Dybden til berg er meget liten (0-1,7 meter) og vi anbefaler at det brukes borede stålrørspeler
til berg. Pelene bores minimum 2,5 meter in i berget. For å ta opp strekkrefter fra støt- og
fortøyning vil det bli behov for vertikalpeler samt berganker med oppspente stag i noen av
fundamentene.
Det må også forutsettes behov for sprenging for sikre tilstrekkelig godt ansett for peleboringen.

Figur: Utsnitt fra håndbok V431, figur 5-3 side 37. Borede peler
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Sør i området er det planlagt noe mindre skjæring for å utvide grøften til høyre. En slik
utvidelse vil bety sprenging. I de områder man ikke ser berget direkte i dagen antar vi meget
liten løsmasse dekking. Vi har ikke noe grunnundersøkelser eller innmålinger av berget i
området.

Figur: Foto av området hvor vi går in i skjæring.

Mellom fylkesvegen og småbåtshamnen skal det etableres nytt parkeringsareal. Med antakelse
om kort dybde til berg bør dette være uproblematiskt. Vi har ikke noe undersøkelser i området
og anbefaler derfor at det utføres 1-2 sonderinger for å sjekke forholden i videre
detaljprosjektering.

3 VIDERE ARBEIDER
Dette er en vurderingsrapport utarbeidet i reguleringsplanstadiet. Alle løsninger må
detaljprosjekteres ytterligere i det videre arbeidet.
Det må utføres vurderinger av nødvendig steinstørrelse i sjøfyllingen.
Pelefundamenten må prosjekteres utfra valg av løsning og de laster som blir aktuelle.
Det bør utføres kompletterende grunnundersøkelser i området hvor ny parkering planlegges.
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