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SAMMENDRAG 

Det planlegges utvikling av havna i Ånderkleiva i Ibestad kommune med bl.a. ny omfatningsmolo i vest, utdypning av 
havna, og ny kai. Notatet omhandler geoteknisk prosjektering av fylling og mudring ifb prosjektet. 
Grunnforhold: Terrenget faller mot sjøen med helning 1:3-1:10. I strandsonen er det maks. helning 1:15 ned til kote -3. 
Marbakken starter ca. 35 m fra land. Løsmassmektigheten er 11-20 m og består av antatt sand/silt over bløt leire samt 
morene over fjell. 
Områdestabilitet: Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale. Det er således ingen risiko for kvikkleireskred innenfor 
området og det er heller ingen risiko for at grunnbrudd ute i marbakken skal bre seg innover land.    
Utdypning i havna: Arbeidene innebærer mudring av løsmasser med gravehelning 1:2. Løsmassene som skal mudres 
anses som lett mudderbare. Mudring kan antakeligvis utføres med gravemaskin, grabb eller sugeutstyr.  
Molo: Etablering av moloen kreves stabiliserende tiltak. Det foreslås masseutskifting i 2 lokaler ved fyllingsfoten. Dette 
utføres ved mudring med grabb og grave skråning 1:1,3 samt fortløpende utlegging av sprengstein.  
Fyllingen legges med sjøredskap opptil kote minus 0 og med gravemaskin fra land til topp molo. Moloen erosjonssikres 
med plastringen fra en 2 m bred «plattform» på kote minus 4 til topp molo. 
Mengder: Arbeidene ca. 26 000 m3 med mudring, ca. 22 500 m3 med masseutskifting og ca. 27 000 m3 med fylling.    

1 Innledning 
Magne Arvesen & Sønner AS planlegger utvikling av havna i Ånderkleiva i Ibestad kommune med 
bl.a. ny omfatningsmolo i vest, utdypning av havna, og ny kai. 

Multiconsult er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk (RIG). Multiconsult har tidligere 
utført grunnundersøkelser på tomta. Det henvises til rapport nr. 713706-RIG-RAP-001 (2017).  

I tillegg er det utført en orienterende geoteknisk vurdering for et nytt lager bygg ved havna. Det 
henvises til notat nr. 713706-RIG-NOT-001 (2017). 

Foreliggende notat omhandler geoteknisk prosjektering av fylling og mudring ifb prosjektet. 

Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NN1954´s høydesystem med differanse 
z0 = 1,37 over sjøkartsnull. 
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2 Grunnlag 
Det aktuelle sjøområdet på ca. 5000 m2 ligger ved havna i Ånderkleiva nord for Andørjavien -. Det 
vises til figur 2.1 og 2.2.  

 
Figur 2.1: Utsnitt fra tegning nr. 713706-RIG-TEG-001, rev03 med det aktuelle området i rødt 

 

 
Figur 2.2: Ortofoto av Ånderkleiva (kilde finn.no nedlastet 21.09.2018) 

Planlagt nytt 
lager bygg 

Tomta 
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 Topografi og grunnforhold 
Tomta ligger i en skråning mot nord som har helning mellom 1:3 og 1:10. Strandsonen fra kote 0 til 
kote minus 3 har helning 1:15 eller slakere. Marbakken starter ca. 35 m fra land. 

Løsmassmektigheten er 11-20 m og består av antatt sand/silt over bløt leire samt morene over fjell.  

For en detaljert beskrivelse av grunnforhold refereres det til rapport nr. 713706-RIG-RAP-001. 

Borplan og kart over området vises i figur 2.1. 

 Konstruksjoner ved havna 
Området begrenses i øst av en grusvei fra Andørjavien som går inn en ca. 25 m lang molo med 
naust oppå. Nytt lagerbygg øst for grusveien planlegges med 2 etasjer og planareal 14 x 50 m2.   

 
Figur 2.3: Ånderkleiva vist mot sør (Bilde tatt av Multiconsult 21.06.2017) 

 

 Prosjektbeskrivelse 
Planlagte grunnarbeider ifb etablering av ny havn Ånderkleiva omfatter i hovedsak fylling for ny 
omfatningsmolo i vest samt mudring mot land og den nye moloen.  
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3 Prosjekteringsforutsetninger 
Følgende klassifisering av prosjektet er valgt og er grunngitt i vedlegg A: 

• Sikkerhetsklasse mot naturpåkjenninger  F2 
• Geoteknisk kategori     2 
• Konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 
• Tiltaksklasse 2 iht. PBL    2 
• Kontrollklasse for prosjektering og utførelse «PKK2/UKK2» 
• Grunntype for vurdering av seismisk påvirkning E 

4 Geoteknisk vurdering 
Foreliggende vurderinger omhandler vurdering av tekniske krav ifb. de planlagte arbeidene samt 
vurdering av evt. tiltak og arbeidsgang for å sikre god prosjektgjennomføring.  

Det er utarbeidet to alternativer med ulike geometri. Ved begge alternativene er det ca. 90 m lang 
molo og 80 m bred innseiling inn i havna.   

Molo er dimensjonert med topp på kote 3,5 og bredde ca. 3 m samt mudring til ca. kote minus 12, 
dvs min. seilingsdybde 10 m. Mudring utføres i løsmasser eller til topp berg, dvs ingen sprengning.  

Det er antatt fyllinger med fronthelning 1:1,5 og mudringsskråning 1:2. Skråningene erosjonssikres 
for å minimisere risiko for avslaking over tid.  

Havna og forutsatt arbeidsomfang er vist i plan på tegning nr. 713706- RIG-TEG-900. Snitt er vist i 
tegning nr. 713706-RIG-TEG-901 og -902.  

 Jordskjelv 
Eurokode 8 gir anledning til å utelate påvisning av kapasitet/stabilitet for jordskjelv dersom tomta 
ligger i et lavseismisk område. Utelatelseskriteriet utrykkes som: 

ag · S = gI · (0,8 · ag40Hz) · S < 0,49 m/s2 

gI er faktor avhengig av seismisk klasse. Prosjektet klassifiseres som «Kaier og havneanlegg» og 
vurderes å ligge i seismisk klasse II iht. Tabell NA.4(902). Dette gir seismisk faktor gI = 1,0 iht. Tabell 
NA.4(901).  

ag40Hz er berggrunnens akselerasjon. For Ånderkleiva er ca. ag40Hz = 0,5 iht. Figur NA.3(902). 

S er en forstrekningsfaktor avhengig av grunntype. For grunntype E er S = 1,65 iht. Tabell NA.3.3.   

Dette gir: 

ag · S = 1,0 · (0,8 · 0,5) · 1,65 = 0,14 m/s2 < 0,49 m/s2 

Det konkluderes med at utelatelseskriteriet er oppfylt og at det ikke stilles krav til påvisning av 
stabilitet under jordskjelv.   

 Områdestabilitet 
Grunnundersøkelsen har vist at det ikke er ikke påtruffet omfattende løsmasser med 
sprøbruddegenskaper, men det er ptruffet i mindre lag som synes å ha en begrenset utstrekning. 
Disse massne er plangt mudret for utfylling. Det er således ingen risiko for kvikkleireskred innenfor 
området og det er heller ingen risiko for at grunnbrudd ute i marbakken skal bre seg innover land.  

Planlagte arbeider forventes dermed ikke å påvirke områdestabiliteten.  
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 Lokalstabilitet 
Arbeidene innebærer opptil 12 m med mudring opptil ca. 20 m høy fylling.  

Det er vurdert lokalstabilitet ved planlagte fyllings- og mudringsarbeider ved følgende kritiske snitt:  

• Profil A i sør – På tverrs av molo og mudringsrenna (øst-vest) 
• Profil B og C – På tverrs av molo og sjøbunn (øst-vest) 
• Profil D i nord – På tverrs av molo og sjøbunn (nord-sør) 

 

Plassering av snitt er vist i plan i tegning nr. 713706-RIG-TEG-900.  

4.3.1 Materialeparametere og vannstand 
Tyngdetetthetsverdiene og styrkeparametere til friksjonsmaterialene er valgt i henhold til Statens 
Vegvesens Håndbok 016, figur 2.39. 

Materialparametere til underliggende leire er vurdert ut fra laboratorieundersøkelser på prøver tatt 
ved borpunkt nr. 23. Vises til tegning nr. 713706-RIG-TEG-13. 

Lag Tyngdetetthet, g Friksjonsvinkel, j Attraksjon, a Udrenert skjærstyrke, Su

& deformasjonsmodul, m 

Steinfylling 19,0 kN/m3 45⁰ 0 kPa - 

Sand, siltig 18,5 kN/m3 33⁰ 0 kPa - 

Leire 18,5 kN/m3 26⁰ 0 kPa 20-35 kPa 

Aa=1,0; Ad=0,63; Ap=0,35 

m = 15 

Morene 19,0 kN/m3 42⁰ 5 kPa - 

Figur 4.1: Stabilitetsberegninger ved Kongsfjord fiskerihavn - Materialparametere 

Dersom utfyllingen utføres i faser kan det regnes med en økning av udrenert skjærfasthet i leirlaget 
som følge av den økte belastningen på leira hvor:  

 , 0,35 ∙ ′. 
Det er antatt ytre vannstand på kote laveste vann kote minus 1,37 og hydrostatisk økning i 
vanntrykk. 

4.3.2 Beregningsmetode og krav til sikkerhet 
Stabilitetsberegningene er utført med programmet «Geosuite Stability» versjon 15.2 med 
beregningsmetode Beast 2003. Beregninger er utført på totalspenningsbasis (ADP) hvor det er 
benyttet anisotropifaktorer vist i figur 4.1.   

Partialfaktor ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser er tatt iht. Eurokode 7. Ved profiler 
med leire og udrenert beregning settes det minimum krav til sikkerhetsfaktor, F = 1,4. 

4.3.3 Resultater og tiltak 
Arbeidene innebærer opptil 12 m med mudring av løsmasser.  Resultater fra beregningene viser at 
stabiliteten ved mudring er tilfredsstillende ved mudringsskråning 1:2 eller slakere.   

Beregningsresultater viser at stabiliteten på molo er tilfredsstillende mot mudringsrenna i havna.  
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Mot sjøsida er det nødvendig med stabiliserende tiltak. Det foreslås masseutskifting i 2 områder 
ved fyllingsfoten der bløte masser erstattes med sprengstein. Dette innebærer etablering av 
mudringsrenner med min. bredde 10 m i vest og nord hvor det mudres til kote minus 10-25 og 
minus 30 henholdsvis.  

Ved masseutskifting er det antatt graveskråning 1:1,3 med fortløpende utlegging av sprengstein.  

 Setninger 
Fylling av molo vil medføre setninger på grunn av økt last på sjøbunnen. Noe deformasjon skjer i 
utleggingsfasen, men det må påregnes primærsetninger som utvikles i takt med utjevning av 
poretrykk i leirlaget. I tillegg vil selve fyllingen gi setninger på ca. 1% av fyllingstykkelse.  

Det kan ventes totale setninger opp mot 60-70 cm som kommer i hovedsak innen anleggsperioden. 
Det bør derfor medregnes økt masseforbruk på grunn av setninger.  

Det foreslås overhøyde på 50 cm ved utlegging.   

 Erosjonssikring 
Utsiden av alle fyllingsskråninger beskyttes mot erosjon ned til ca. kote minus 2 og med 2 m bred 
plattform under nederste blokk.  

Fyllingsskråning mot mudringsrenna regnes utsatt kun for lokale vindbølger signifikant bølgehøyde 
synes å være mindre enn 1,5 m. Erosjonssikringen kan dermed utformes med enten plastringstein 
ca. D50 = 80 cm eller et lag med graderte steinmasser.  

Mot sjøsiden blir fyllingsskråning utsatt til vindbølger. Størrelse på disse bør vurderes for å gi 
grunnlag for vurdering på erosjonssikring.   

Steinsstørrelsen og tykkelse på erosjonssikringslaget og eventuelt på filterlaget dimensjoneres i 
prosjekteringsfasen. 

5 Utførelse 
Prosjektet omfatter i hovedsak etablering av ny havn ved mudring av løsmasser og fylling for molo. 
Nødvendig stabiliserende tiltak er foreslått med masseutskifting i 2 lokaler ved fyllingsfoten. 

 Mudring og masseutskifting 
Mudringsmasse forventes å bestå av sand og leire. Massene vurderes som lett mudderbare og kan 
antagelig mudres både med grabb, gravemaskin og sugeutstyr. Mudringen i forbindelse med 
masseutskifting ved fyllingsfoten kan antageligvis utføres kun med grabb pga store vanndybder.  

 Fylling 
Fyllingen for molo legges i 3 faser:  

1. Fylling til kote minus 4 med helning 1:1,2 og til et 2 m bredd plattform fra sjøredskap. 
2. Fylling til kote 0 med helning 1:1,2 med gravemaskin fra land. 
3. Fylling til kote 3,5 med helning 1:1,5.  
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 Erosjonssikring 
Erosjonssikringen etableres fra kote minus 4 til topp fylling. Plastringsblokkene legges ut med en 
orientering som gir en helning på ca. 15° over horisontalplanet ut fra moloen.   

Blokkene skal enten legges med lengste akse pekende inn mot moloen og korteste akse ned, eller 
med lengste akse langs fyllingsfront og korteste akse ned.  

Et brystvern med oppreiste dekkblokker skal etableres og sikres ved topp av fylling, eksempelvis 
med bolter underliggende plastringsblokker. 

Prinsippsnitt og arbeidsgang vises i tegning 713706-RIG-TEG-903.  

Søknad til fylkesmannen om tillatelse til mudring og dumping i sjø er nødvendig. Fylkesmannen kan 
pålegge begrensninger eller tiltak som vil kunne påvirke utførelsen. 

6 Mengder 
Det er utført overslagsberegninger for å finne mengder ifb planlagt molo og mudringen.  
I vurderingene er det antatt jevn fronthelning 1:1,5 på fyllingen.  
 

Molo Mudring Fylling 

Mudring ved havn – utføres med grabb/gravemaskin/suging 26 000 m3 - 

Masseutskifting ved fyllingsfoten – utføres med grabb fra båt 22 500 m3 22 500 m3 

Fylling  - 27 000 m3 

 
 
Tegninger 

713706-RIG-TEG -013 Geotekniske data, BP.3 

-900 Situasjonsplan 

   -901 Profil A og B 

   -902 Profil C og D 

   -903 Prinsippsnitt og arbeidsgang 

    

 

Vedlegg  

A – Prosjekteringsforutsetninger 

B – Utskrift fra stabilitetsberegninger 
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Prosjekteringsforutsetninger 

 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering 
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjektering, og for geoteknisk prosjektering gjelder da: 

• Teknisk forskrift, TEK 17 § 7 og § 10 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) /1/ (Generelle regler) 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7) /2/(Geoteknikk) 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) /4/ (Jordskjelv, allment) 

• NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 (Eurokode 8) /5/ (Jordskjelv, fundamenter) 

Eventuelle erfaringsparametere vil bli hentet fra Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 
Geoteknikk i vegbygging. 

 Geotekniske problemstillinger 
Geotekniske problemstillinger for utbyggingen er hovedsakelig relatert til stabilitet ved: 

• Fylling i sjø og etablering av ny molo 

• Mudring mot strand og ny molo 

 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
I henhold til TEK 17 § 7.1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 
og skred). 

Grunnundersøkelsen har vist at det ikke er ikke påtruffet løsmasser med sprøbruddegenskaper. 
Det er således ingen risiko for kvikkleireskred innenfor området og det er heller ingen risiko for 
at grunnbrudd ute i marbakken skal bre seg innover land.  

TEK17 § 7 er dermed ivaretatt. 

 TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet 
I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 
oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder). 

TEK 17 § 10.2 (3) angir følgende: 
Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder 
grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved 
prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for 
prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, 
med tilhørende nasjonale tillegg. 

I veiledningen til TEK 17 står det: 

Kravene i forskriften er oppfylt dersom metoder og utførelse følger Norsk Standard. En korrekt 
bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det sikkerhetnivået som forskriften krever. 

Ved å benytte standarder (Eurokoder) som angitt i pkt. 2.1, vil TEK 17 § 10 dermed være 
ivaretatt. 
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 Geoteknisk kategori 
Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut ifra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori 
gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering».  

Prosjektet vurderes til å tilfredsstille kravene for geoteknisk kategori 2, som omfatter 
konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormal risiko eller vanskelige grunn- 
eller belastningsforhold. 

 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/CR) 
Tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg i Eurokode 0 gir veiledende eksempler på plassering av 
byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser.  

Kai- og havneanlegg er i konsekvensklasse CC2 og pålitelighetsklasse RC2. Pålitelighetsklassen 
beskriver ut ifra tabell B1 «Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser.» 

 Tiltaksklasse iht. PBL 
Iht. tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i Veiledning om byggesak /9/, 
utarbeidet av Direktoratet for byggekvalitet, vurderes utbyggingen å plasseres i Tiltaksklasse 2 
for geotekniske arbeider. 

 Kvalitetssystem 
Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal 
være et kvalitetssystem tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien 
for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults systemer tilfredsstiller også sistnevnte 
krav, og kravet for kvalitetssystem er således ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2. 

 Prosjekterings- og utførelseskontroll 
Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll 
avhengig av pålitelighetsklasse. 

I samsvar med tabell NA.A1(902) og NA.A1(903) i Eurokode 0 blir prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll av geotekniske arbeid satt til kontrollklasse PKK2 og UKK2 henholdsvis. 

For prosjektering innebærer kontrollklasse «PKK2» at det blir utført grunnleggende kontroll 
(egenkontroll), intern systematisk kontroll kollegakontroll og uavhengig kontroll. Uavhengig 
kontroll skal utføres av et uavhengig foretak. 

For utførelse innebærer kontrollklasse «UKK2» at det skal utføres grunnleggende kontroll 
(egenkontroll), intern systematisk kontroll (kollegakontroll) og uavhengig kontroll. Uavhengig 
kontroll skal utføres av et uavhengig foretak. 
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 Bruddgrensetilstander 
Følgende bruddgrensetilstander er aktuelle for geoteknisk design i prosjektet: 

• STR: Intern svikt eller for stor deformasjon i konstruksjon eller bærende deler, 
medregnet f.eks fundamenter, peler eller kjellervegger, der konstruksjonsmaterialenes 
fasthet gir et betydelig bidrag til motstanden. Ed ≤ Rd. 

• GEO: Svikt eller for stor deformasjon i grunnen, der fastheten av jord eller berg gir et 
betydelig bidrag til motstanden. Ed ≤ Rd. 

 Grunntype og seismiske påvirkninger 
Etter NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for 
seismisk påvirkning vurderes tomta å ligge klasse Grunntype E som sier «En grunnprofil som 
består av et alluviumslag i overflaten med Vs-verdier av type C eller D og en tykkelse som varierer 
mellom ca. 5m og 20 m, over et stivere lag med Vs>800m/s.». 

 Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger(A) 
I følge Eurokode 0 Tabell NA.A1.2(C) benyttes lastfaktor 1,0 på permanente laster og 1,3 for 
variable laster for geotekniske laster. For gunstige lastvirkninger, og for beregninger i 
ulykkestilstand, regnes det med partialfaktor 1,0 på lasten. 

 Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) 
For dimensjoneringsmetode 3 oppgir Eurokode 0 punkt NA.A.3.2 følgende partialfaktorer for 
henholdsvis effektiv friksjon, kohesjon, udrenert skjærfasthet og tyngdetetthet: 

(M2) = 1,25     /    = 1,25     /        = 1,4     /         = 1,0 
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