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GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR SOLSIDEN BOLIGFELT 

 
1. Innledning 

Rambøll Norge AS skal etter oppdrag fra Nesseby kommune utarbeide en 
reguleringsplan for Solsiden boligfelt. Solsiden boligfelt ligger på nordsiden av 

Varangerfjorden øst for Varangerbotn. 
 
I dette notatet gis generelle geotekniske vurderinger vedrørende utbygging av 
boligfeltet. 
 
2. Terreng- og grunnforhold 

Terrenget fra fjorden inn mot og i boligfeltet stiger relativt jevnt med helning 
ca. 1:3 opp til riksvegen og videre med helning ca. 1:5 og slakere opp til kote 
25. Riksveg E75 utenfor nedre del av feltet ligger på ca. kote 11, og nedre del 
av reguleringsområdet ligger på ca. kote 15.  Fra kote 25 og opp til kote 39 er 
terrenget brattere, med helning opp til 1:1 i de bratteste partiene. Her er det 
delvis påvist berg i dagen. 

 
Grunnforholdene er beskrevet i Rambølls grunnundersøkelsesrapport nr. 
6110777-01, datert 04.11.2011. Det er utført 7 totalsonderinger og 2 
prøveserier på området. Mektigheten av løsmassene varierer i borpunktene 
mellom 4,9 og 13,4 m. Løsmassene består stort sett av faste masser som 
tørrskorpeleire og morene. I den ene prøveserien er det påvist ensgradert sand 

under morenematerialer. I toppen kan det forekomme fast leire med påvist 
mektighet opp til 4 m. Leira er lite sensitiv og overkonsolidert. 
Det er ikke påvist kvikkleire. Grunnvannsnivå er ikke kjent, og er for 
geotekniske vurderinger antatt konservativt i terrengnivå.  
 
I tabellen på neste side er det oppført materialparametre for både morene og 

leire. Materialparametrene er delvis tatt fra laboratorieundersøkelser og delvis 
anslått ut ifra Statens vegvesens håndbok 016. Materialparametrene er valgt 
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konservativt. 

 Tyngdetetthet 
γ[kN/m3] 

Under 
oppdrift 
γ’ [kN/m3] 

Skjærstyrke 
su [kN/m2] 

Skjærvinkel 
φ[˚] 

Attraksjon 
a [kN/m2] 

Deformasjons-
modul 
M [MPa] 

Morene, 
sandig 

20 10  - 36 0 25 

Leire, 
middels 
fast  

19,4 9,4  40 
(konservativ) 

 -  - 10 

 
 
3. Totalstabilitet av området 

Totalstabiliteten av området vurderes som tilfredsstillende. I de nordlige områder av boligfelt er det 
registret berg i dagen. Det er også registret berg et sted i strandsonen. Løsmassene består stort sett av 

faste morenemasser. Bare i de øverste 0-4 m er det registrert leirmasser. På grunnlag av massenes 
beskaffenhet og terrengforholdene, er det ikke behov for utdypende beregninger av totalstabiliteten. 
 
4. Stabilitet av fyllinger og støttemurer 

Skjæringer i området skal graves med helning 1:1,5 eller slakere. Ved skjæringer høyere enn 2,5 m, 
eller skjæringer med laster bak skal disse kontrolleres av geotekniker. 

 
Fyllinger skal legges ut med helning 1:1,5 eller slakere. Fyllinger med maksimal høyde 2,5 m og 
tørrmurer med maksimalt 2 m høyde er akseptabelt med hensyn til områdestabiliteten. Støttemurer 
forutsettes dimensjonert. 
 
5. Fundamenteringsforhold 

Bolighus og veger kan fundamenteres direkte på morenemasser eller fast leire. Massene er middels 
telefarlige (telegruppe T3). Dette krever fundamentering i frostfri dybde, eller frostsikring med isolering. 
Organiske lag i toppen må alltid fjernes. 
 
Beregning av fundamentdimensjoner 

Fundamentdimensjoner skal beregnes etter følgende formler ifølge Statens vegvesen håndbok 016: 

 
For effektivspenningsmateriale (morene), drenerte forhold 
 
1)  σv=Nq▪(p’+a)+ 1/2▪Nγ▪γ’▪B0-a=13▪p’+61 kN/m

3▪B0 
 
For totalspenningsmateriale (leire) 

 
2)  σv=Nc▪τd+p’=139 kPa+p’ 

 

 σv=vertikal bæreevne (dimensjonerende) 

 Nq=bæreevnefaktor (se figur 6.4 SV håndbok 016) ≈ 13 for sandig morene og vertikal last 

 Nγ=bæreevnefaktor (se figur 6.5 SV håndbok 016) ≈12 for sandig morene og vertikal last 

 Nc= Bæreevnefaktor (se figur 6.10 SV håndbok 016) ≈ 5,2 for leire og vertikal last 

 B0=Fundamentbredde, effektiv 




