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Vår ref. JSHTRH/1350035512 
 

 

MØRSVIKA, UTFYLLING 

GEOTEKNISK VURDERING AV MELLOMLAGRING PÅ LAND OG UTFYLLING I SJØ 
 

1. Generelt 

Nordlaks Smolt planlegger utfylling av ei bukt ved deres anlegg i Mørsvikbotn i Sørfold 

kommune. Utfyllinga skal øke tilgjengelig landareal på industriområdet. Det kan i tillegg 

være aktuelt å mellomlagre opptil 25 000m3 tunellmasser på land. Planområdet for 

utfyllinga ligger i sjøen utenfor eiendom 86/2/1. Det er tidligere utført undersøkelser for 

deler av dagens allerede utfylte areal. I uke 42/2019 er det utført supplerende 

undersøkelser på land og i sjø for fyllingene. 

 

Notatet er basert på følgende dokumenter og grunnundersøkelser: 

• Grunnundersøkelse, rapport G-rap-001 6060109 av 30.03.2006 

• Grunnundersøkelse, rapport G-rap-001 1350035512 av 9.12.2019 

• Plantegning vedlagt tilbudsforespørsel datert 15.05.2019 

 

Foreliggende notat er utarbeidet for byggeplan, og gir ei oppsummering av de geotekniske 

forhold som må hensyntas i det videre arbeidet. 

 

2. Grunnlag for geoteknisk prosjektering 

 

2.1 Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori 

gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Planlagte arbeider vedrørende 

utfylling i sjøen faller inn under kategorien «konvensjonelle konstruksjoner», eksemplifisert 

som blant annet «fyllinger og jordarbeider». Krav til prosjektering er dermed vurdert til å 

være iht. geoteknisk kategori 2. 

 

2.2 Pålitelighet- og tiltaksklasse 

Bestemmelse av pålitelighetsklasse er utført iht. Eurokode 0, tabell NA. A1 (901). Planlagt 

tiltak kan både plasseres under kategorien «Grunnarbeid ved enkle og oversiktlige 
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grunnforhold» samt «oppdrettsanlegg». Begge disse kategoriene kan plasseres i 

pålitelighetsklasse 2, som velges i dette tilfellet. 

 

Basert på blant annet pålitelighetsklasse plasseres tiltaket i en tiltakskategori iht. Plan- og 

bygningsloven. Planlagt utfylling plasseres i tiltaksklasse 2, da det faller under følgende 

kriterier: 

 

▪ Fundamentering for anlegg som faller inn under pålitelighetsklasse 2 

 

2.3 Kontrollklasse og utførelseskontroll 

Bestemmelse av kontrollklasse og utførelseskontroll er utført iht. Eurokode 0, tabell NA. A1 

(902) og NA. A1 (903).  

 

For prosjektet (pålitelighetsklasse 2), gjelder prosjekteringskontrollklasse PKK2 og 

utførelseskontrollklasse UKK2. Dermed gjelder krav til utførelse av egenkontroll, 

sidemannskontroll og utvidet kontroll for både prosjektering og utførelse. Utvidet kontroll i 

PKK2 og UKK2 begrenses til en kontroll av at egen- og sidemannskontroll er utført, og anses 

ivaretatt ved uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering iht Pbl. 

 

For prosjekt i tiltaksklasse 2 og 3 skal det utføres uavhengig kontroll iht plan- og 

bygningsloven av geoteknisk prosjektering og utførelse.  

 

2.4 Grunntype (jordskjelv) 

Seismikk er ikke relevant å vurdere i forbindelse med fyllingsarbeid. Dette må vurderes 

senere ved prosjektering av bygg på det utfylte arealet. 

 

2.5 Krav til sikkerhetsnivå/materialfaktor 

Minimumsverdier for partialfaktorer for jordparametere er gitt i Eurokode 7, tabell NA.A.2. 

Det er benyttet sikkerhetskrav γm=1,25 på effektivspenningsbasis. Totalspenningsbasis er 

ikke vurdert som relevant for prosjektet. 

 

2.6 Flom- og skredfare 

Planområdet ligger i et område angitt som aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang i 

henhold til NVE Atlas. Dette virker usannsynlig, og er trolig et feilaktig automatisk generert 

område. Vi mener at det kan ses bort i fra denne faren, og nærmere vurdering av dette er 

ikke nødvendig. 

 

Ifølge NVE Atlas er planområdet ikke utsatt for flom, kvikkleireskred eller andre naturfarer. 

Se figur 1 for utklipp fra NVE Atlas. 
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Figur 1 Utklipp fra NVE Atlas. Angitt som aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang (kilde 

atlas.nve.no) 

 

3. Topografi og terrengforhold 

Dagens utfylte landareal ligger på ca kote +3,0 nærmest sjøen og stiger med jevn slak 

helning bakover på det opparbeidede industriområdet. Både øst, sør og sørvest for området 

stiger terrenget betydelig på videre oppover, delvis som fjellskjæring. 

 

4. Grunnforhold 

Det er utført grunnundersøkelser for deler av eksisterende utfylt areal i 2006, og som 

grunnlag for foreliggende notat i oktober 2019. Det er borepunktene utført i denne omgang, 

101 – 104 i tillegg til tidligere borepunkt 1, 2 og 3 som er mest relevant for utfylling samt 

mellomlagring. Plassering av punktene er tegnet sammen på tegning 1001. 

 

Undersøkelsene viser generelt lite løsmasser utover i sjøen der fyllinga ønskes plassert. 

Dybden fra sjøbunn til berg i borepunktene i sjøen er målt til 0,0 – 1,6m. De eldre 

undersøkelsene viser noe større løsmassemektighet i et profil utenfor ønsket areal for 

mellomlagring, og original løsmassemektighet antas her å være opptil 5 meter. Originale 

masser består stort sett av friksjonsmasser som sand og grus. Boreleder har i tillegg 

registrert noe silt. 

 

For nærmere detaljer rundt grunnforholdene vises det til vår datarapport ref. /1/. 
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Figur 2 Kvartærgeologisk kart. Indikerer liten løsmassemektighet (kilde NGU) 

 

 

5. Vurdering 

 

5.1 Stabilitetsforhold (lokalstabilitet) 

Både for mellomlagring og for utfylling i sjøen vil det ble meget høye fyllinger. Selv om 

grunnforholdene fremstår som gode, vil såpass store fyllinger kunne gi utfordrende 

stabilitetsforhold. Det har derfor vært nødvendig å utføre stabilitetsberegning i to profiler. 

Plassering av profiler fremkommer av situasjonsplan tegning 1001. De to profilene samt 

resultater fra beregningene vises på tegning 1002 og 1003.  

 

5.1.1 Valg av parametere 

Lagdeling og valg av parametere er presentert på tegningene. Parametere valgt ut ifra 

klassifisering på laboratoriet og erfaringsverdier i henhold til Statens vegvesen håndbok 

V220 er gjengitt i tabell 1. For eksisterende fylling på land samt ny fylling i sjø, som legges 

ut lagvis og komprimeres, er det antatt en attraksjon a=5. For tunellmasse som 

mellomlagres antas ingen komprimering og det er derfor benyttet attraksjon a=0. 

Grunnvann er lagt til lavvann med 20års gjentaksintervall i sjøen og fyllinga, da lav 

vannstand virker negativt på stabiliteten. Det er ikke hensiktsmessig eller nødvendig å gjøre 

nærmere vurdering av poretrykksforhold eller årstidsvariasjoner med de rådende 

grunnforhold. 
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Tabell 1 Parametere ved stabilitetsberegning 

Materiale Romvekt g 

[kN/m3] 

Friksjonsvinkel f 

[grader, °] 

Attraksjon a 

[kN/m2] 

Sprengstein 

(eksisterende fylling 

+ ny fylling i sjø, 

komprimert) 

19,0 42,0 5 

Sprengstein 

(tunellmasse, 

mellomlagring, ikke 

komprimert) 

19,0 42,0 0 

Sand/silt (original 

grunn) 

18,0 31,0 3 

 

 

5.1.2 Utfylling i sjø (profil A/tegning 1002) 

Fyllinga i sjøen blir opptil 17 meter på det mektigste. Det er utført stabilitetsberegning for et 

profil som går utover i sjøen ca midt i «bukta». Grunnboringene i dette profilet tyder på lite 

løsmasser over berg. Terrengforløp på sjøbunn i profilet er utelukkende interpolering av 

målte dybder i de tre borepunktene. Variasjoner mellom og ut til siden for punktene må 

forventes. Topp fylling er plassert omtrentlig med utgangspunkt i skisse vedlagt 

tilbudsforespørsel. Videre er det beregnet og presentert en løsning som gir tilfredsstillende 

stabilitet. Hele eller store deler av oppfylling til kote -5 må gjøres fra lekter. Deretter kan 

det tippes utover fra land. Fyllingsfront må erosjonssikres, med steinstørrelse dimensjonert 

for de rådende forhold. Tunellmasse er ofte sprengt ut med harde ladninger slik at den kan 

inneholde en del finstoff. Entreprenør må vurdere massen, og gjøre nødvendige grep slik at 

ikke fyllinga vaskes ut. Det kan være nødvendig å ha et sjikt med grovere fyllmasse uten 

finstoff ytterst i fyllinga. Tillatte helninger og avstander fremkommer av profiltegning 1002. 

Et grovt overslag av volum indikerer behov for ca 50 000m3 masse i fyllinga. 

 

5.1.3 Mellomlagring på land (profil B/tegning 1003) 

Tunellmasse skal, hvis nødvendig, kunne mellomlagres på et avsatt areal på land, se bilag I. 

Det er utført en beregning av stabilitet for mellomlagring av sprengstein, mulig geometri er 

presentert på profilet. Fyllingsfot må trekkes minimum 5 meter inn på eksisterende fylling. 

Det kan benyttes fyllingshelning 1:1,25. Ved fyllingshøyde 6 meter eller opp til ca kt +9 bør 

videre fylling trekkes 5 meter inn slik at man får et avtrappet fyllingsprofil. Det kan fylles 

opp til kote +16 på det høyeste. Et grovt overslag av volum indikerer mulighet for å lagre ca 

23 000m3 stein innenfor det markerte arealet i bilag I. 

 

5.2 Stabilitetsforhold (områdestabilitet/kvikkleireskred) 

Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale/kvikkleire ved undersøkelser i området, hverken i 

denne omgang eller tidligere. Planområdet er heller ikke markert som utsatt for noen annen 

naturfare på NVE Atlas, bortsett fra snøskred og steinsprang, se avsnitt 2.6. Med hensyn på 

områdestabilitet er det ikke nødvendig med nærmere undersøkelser eller vurderinger, og 

den anses dermed som ivaretatt for geoteknikk. 
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Tegninger: 

1001. Situasjonsplan, målestokk 1:500 

1002. Stabilitetsberegning profil A, målestokk 1:250 

1003. Stabilitetsberegning profil B, målestokk 1:250 

 

 

Bilag: 

I. Grunnlag mottatt fra oppdragsgiver «600 0 Nye fyllinger 2019» 

 

 
Referanser:  

Ref. /1/ G-rap-001 1350035512 «Mørsvika, utfylling – datarapport fra 

grunnundersøkelse», 9.12.2019 
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