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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 
Slipen Mekaniske AS planlegger utbygging av en ny dokkhall vegg i vegg med 
eksisterende beddinghall på eiendom gnr/bnr 37/1 i Sandnessjøen i Alstahaug 
kommune og fylling i sjø utenfor denne. 

1.2 Oppdrag 
Rambøll, divisjon Geo, er engasjert for å utføre grunnundersøkelser og en geoteknisk 
vurdering for reguleringsplan.  

1.3 Innhold 
Denne datarapporten inneholder felt- og laboratorieresultater fra utførte grunn-
undersøkelser, samt en geoteknisk beskrivelse av grunnforholdene. Rapporten inne-
holder ingen geotekniske vurderinger. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 
Feltundersøkelsene ble utført 6. og 7. mars 2018 og har bestått av følgende omfang: 
 
 6 totalsonderinger til dybde ca. 4 – 13 meter under terreng. 
 2 prøveserier i pkt. 2 og 4 bestående av totalt 5 stk. representative poseprøver. 

 
Utførelse av feltundersøkelsene er nærmere beskrevet i tillegg I. 
 
Plassering av borpunktene er vist på situasjonsplan, tegning 102. Boringene er vist 
med symbol for undersøkelsesmetode, samt angivelse av terrenghøyde og boredybde.  

2.2 Oppmåling 
Borpunktene er satt ut og målt inn av Torstein Botn AS. Koordinater og høyder er vist 
i tabell 1. De målte koordinatene er i Euref 89 UTM sone 33 og NN1954-høydesystem. 
Vedlegg 1 viser innmålingsrapporten fra Torstein Botn AS. Punkt 4 ble flyttet ca. 1 
meter mot punkt 1 etter at sonderingen stoppet i stålrester ca. 3,7 meter under 
terreng. 
 
Tabell 1: Koordinater og høyder for borpunkt 

Borpunkt Nord Øst Høyde 

1 7324317,1 392032,8 +3,5 

2 7324285,4 392042,1 +3,5 

3 7324234,3 392046,4 +3,7 

4 7324324,2 392059,2 +3,2 

5 7324295,4 392051,2 +3,4 

6 7324273,3 392067,0 +3,4 

2.3 Laboratorieundersøkelser  
Det er på samtlige prøver utført klassifisering og rutineundersøkelse med hensyn på 
vanninnhold.  
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Tillegg II gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte laboratorieundersøkelser. 

2.4 Resultater 
Resultater fra totalsonderinger er presentert som enkeltboringer på på tegning 103 og 
104. Resultater fra laboratorieundersøkelser er presentert i borprofiler på tegning 105 
og 106. 

2.5 Miljøforhold 
Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 
14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme lovpålagte 
miljøkrav samt øvrige miljøaspekter som er relevante for det enkelte oppdrag. 

Rambøll har egne rutiner for vurdering og håndtering av evt. hendelser som angår 
miljøforhold ved utførelse av grunnundersøkelser. 

I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de utførte 
grunnundersøkelser: . 

• Utslipp 

Vi har ikke hatt uthell under gjennomføringen som har medført utslipp ut over vanlig 
drift på maskiner. 

• Forurenset grunn 

Tiltaket ligger i et allerede registrert aktsomhetsområde for forurenset grunn. Det må 
før fylling i sjø gjennomføres miljøgeologiske undersøkelser. 

• Kulturminner 

Forekomster av registrerte kulturminner er sjekket i forbindelse med oppstart av 
grunnundersøkelsene. Det er ikke kjente kulturminnder på planområdet.  

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 
Sonderingen i punkt 1, 2, 4 og 5 indikerer faste, grove friksjonsmasser og fyllmasser 
ned til ca. 5,5 – 8 meter under terreng. I følge rapport 13207 (Kummeneje, 1999) er 
det opplyst at fyllmassene består av stein og div. fyllmasser (stål, betong, evt. 
bygningsrester etc.) 

Under de faste massene antyder sonderingene overgang til opprinnelig avsatt 
havbunn. 

Prøvetakingen i punkt 2 viser leire og grus mellom ca. 6,1 – 6,8 meter under terreng 
over siltig, sandig, grusig, leirig materiale (antatt morene) til ca. 8,0 meter under 
terreng. 

Prøvetakingen i punkt 4 viser siltig sand mellom ca. 7 – 9,5 meter under terreng. Dt 
er også funnet skjellrester i prøvene. Videre under den siltige sanden viser 
prøvetaingen siltig, sandig, grusig, leirig materiale (antatt moren) til ca. 10,0 meter 
under terreng. 

Ved boring i punkt 1 og forboring for prøvetaking i punkt 2 har det forekommet 
stangbrudd grunnet boring i stein/blokk/berg. Ved forboringen til prøvetakingen i 
punkt 2 ble det forboret 3 ganger hvor det forekom 1 stangbrudd og 2 ganger stopp i 
forboringen da det ble påtruffet stålrask. 
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3.2 Grunnvann 
Grunnvannstand og poretrykksforhold er ikke undersøkt for dette prosjektet. 

3.3 Berg 
Sondering i punkt 1 er boret ca. 1,5 meter i antatt berg før det oppstod standbrudd. 

Sondering i punkt 2 – 6 er avsluttet med 2 meter bergkontroll hvor berg er påtruffet 
ca. 1,7 – 11,0 meter under terreng.  
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