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SAMMENDRAG 

Kåfjord kommune har igangsatt planarbeid vedrørende ny motorcrossbane i Manndalen på deler av eiendom 

gbnr. 30/81.  

Kunde har på bakgrunn av planprosessen bestilt geoteknisk grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av 

prosjektområdet. Arktisk Geotek AS med samarbeidspartner GeoNord AS er engasjert. Rapporten er en 

datarapport som inneholder samlede resultater fra geoteknisk grunnundersøkelse og en kort beskrivelse av 

grunnforhold.  

Reguleringsplanområde er lokalisert ca. 5 km inn i Manndalen. Området er i dag ubebygd og består av noe 

dyrket mark, åpen fastmark og skog av varierende produktivitet. Motorcrossbanen er planlagt i vestlige del av 

reguleringsplanområdet, der klubbhus og tilhørende parkering er planlagt på toppen av en terrasse. Fra toppen av 

terrassen ca. 75 moh., faller terrenget ca. 10 høydemeter ned til skråningsfot retning vest. Skråningen har en 

gjennomsnittlig helning på ca. 8,1° (1:7). Videre mot Manndalselva i vest er området tilnærmet flatt med en 

høydeforskjell på 1-2 m. Fra terrassens topp til Fv. 7932 i øst stiger terrenget slakt, med en helning slakere enn 

1:20.  

Utførte grunnundersøkelser omfatter 4 totalsonderinger og 2 prøveserier. Feltarbeidet ble gjennomført i uke 23 

og 24, juni 2022.  

Sonderingene T1 og T2 på skråningstopp viser varierende sonderingsmotstand i toppen, etterfulgt av generelt 

stor sonderingsmotstand nedover i dypet til avsluttet boring på 15,1 m under terreng. Det er avdekket er tynt lag 

med lav sonderingsmotstand på ca. 3-4 m dybde i T1 og 5-6 m dybde i T2. Prøvetaking P1 fra det svake laget i 

T1 viser at materiale består av middels gradert sandig leirig silt (2-3 m) og leire (3-4 m). Konusforsøk på omrørt 

materiale viser at leira har en skjærfasthet på 11,3 kPa.  

Ved skråningsfot viser sonderingene T3 og T4 samme varierende sonderingsmotstand i toppen i likhet med T1 

og T2. Det svake laget avdekket i T1 og T2 er ikke avdekket ved skråningsfot. Sonderingsmostanden mot 

avsluttet dybde på 10,1 m er økende og indikerer sandige masser. Prøvetaking P3 viser siltig sand (1-2 m) og silt 

(2-3 m).  

Det er ikke registrert materiale med sprøbruddegenskaper i grunnundersøkelsen. Lab-forsøk av materiale i antatt 

svakere lag avdekker heller ingen materiale med sprøbruddegenskaper.  

Det er ikke påvist berg i totalsonderingene. Totalsonderingene ble avsluttet i faste masser.  

Grunnvannet står trolig høyt i terrenget i deler av området som følge av myrlendt terreng på terrassen og nærhet 

til Manndalselva. 
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1. Innledning 

Kåfjord kommune har igangsatt planarbeid vedrørende ny motorcrossbane i Manndalen på deler av eiendom 

gbnr. 30/81.  

Kunde har på bakgrunn av planprosessen bestilt geoteknisk grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av 

prosjektområdet. Arktisk Geotek med samarbeidspartner GeoNord AS er engasjert. 

 

1.1. Rapportens innhold 

Rapportens innhold er en datarapport som inneholder samlede resultater fra geoteknisk grunnundersøkelse og en 

kort beskrivelse av grunnforhold. 

Det kreves geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivnings- og prosjekteringssammenheng. Geoteknisk 

vurderinger vedrørende «sikkerhet mot kvikkleireskred» er presentert i egen rapport (rapport nr. 2022-JHAG-13-

B). 

 

2. Områdebeskrivelse 

Reguleringsplanområde for ny motorcrossbane omfatter deler av eiendom gbnr. 30/81 lokalisert ca. 5 km inn i 

Manndalen. Området strekker seg fra Fv. 7932 i øst ned til Manndaleselva i vest. Motorcrossbanen er planlagt i 

vestlige del av reguleringsplanområdet med adkomstvei fra Fv. 7932. Klubbhus og tilhørende parkering er 

planlagt på toppen av en terrasse. Fra toppen av terrassen ca. 75 moh., faller terrenget ca. 10 høydemeter ned til 

skråningsfot. Skråningen har en gjennomsnittlig helning på ca. 8,1° (1:7). Videre mot Manndalselva i vest er 

området tilnærmet flatt med en høydeforskjell på 1-2 m. Fra terrassens topp til Fv. 7932 i øst stiger terrenget 

slakt, med en helning på slakere enn 1:20.  

Det er ingen bebyggelse på eiendommen i dag. Nord-østlige del av reguleringsplanområdet består av dyrket 

mark. Resterende areal er dekket med alt fra skog av middels til høy bonitet, myr, uproduktiv skog og åpen 

fastmark.  

Se figur 1 for lokalisering av reguleringsplanområde og bilag 2 for oversiktskart.  
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Figur 1: Skissering i rødt av reguleringsplanområde for ny motorcrossbane på deler av eiendom gbnr. 30/81. 

Modifisert fra norgeskart.no.  

 

3. Geotekniske grunnundersøkelser 

3.1. Tidligere grunnundersøkelser 

Arktisk Geotek er kjent med at det er foretatt en rekke tidligere grunnundersøkelser i Manndalen. Nærmeste 

borpunkt er utført i forbindelse med regional kvikkleirekartlegging i Kåfjord kommune i 2018. Borpunktet ligger 

på vestsiden av Manndalselva mindre enn 200 m unna vestligste del av reguleringsplanområde. Her ble det både 

gjennomført dreietrykksondering og totalsondering. Boringene viser relativt høy sonderingsmotstand ned til 

avsluttet boring ved antatt fjell på ca. 6 m under terreng (ref./1/).  

I retning sør og nord er avstanden til nærmeste borpunkt over 700 m. I nord viser dreietrykksondering høy 

sonderingsmotstand ned til avsluttet dybde på ca. 9 m under terreng. Sonderingen ble avsluttet etter påtreff av 

fast grunn og normal prosedyre ikke kunne gjennomføres. Borpunktet i sør viser svært lav sonderingsmotstand i 

dreietrykksonderingen fra ca. 2-13,5 m dybde under terreng. Lab-forsøk på materiale viser funn av 

sprøbruddmateriale, da leiren har en omrørt konus på 1,6 kPa. Det er utarbeidet en kvikkleiresone for dette 

punktet (ref. /1/ og /2/). 

Selskapet har tidligere utført grunnundersøkelser i Manndalen og har dermed en del kjennskap til 

grunnforholdene i området. Nærmeste utførte grunnundersøkelse gjennomført av selskapet er ved Slettvollen ca. 

1,5 km nord for reguleringsplanområde (ref./3/).  
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For oversikt over tidligere utførte grunnundersøkelser se NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser), 

(ref. /4/).   

Arktisk Geotek har ikke kjennskap til at det foreligger data eller rapporter fra aktuelt planområde. Dersom det 

fremkommer relevante data for prosjektområdet som ikke er tilgjengelig offentlig, bør det etterstrebes å få tak i 

nødvendige rapporter.  

 

3.2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltundersøkelsene er utført iht. NS 8020-1:2016 (ref./5/) og tilgjengelige standarder fra Norsk Geoteknisk 

Forening (ref./6/). 

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. Statens vegvesens metoder og relevante ISO-standarder. Rapporten er 

utarbeidet i henhold til krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 (ref. /7/). 

Det vises for øvrig til rapportens geotekniske bilag for beskrivelse av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1). 

 

3.2.1. Feltundersøkelser 

Feltundersøkelsene ble utført i uke 23 og starten av uke 24, juni 2022.   

GeoNord AS har utført den geotekniske grunnundersøkelsen med hydraulisk borerigg av typen Geotech 605. 

Utførte grunnundersøkelser omfatter: 

• 4 stk. totalsonderinger 

• 2 stk. prøveserie med 54 mm stålsylinder 

Se tabell 1 for oversikt over utførte grunnundersøkelser. 

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold, samtidig som de har god 

nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning.  

Prøvetaking med sylinder gir tilnærmet uforstyrrede prøver som er best egnet for mer nøyaktige analyser i 

laboratorium sammenlignet med forstyrret prøvemateriale.  

 

 

Tabell 1: Oversikt over utførte grunnundersøkelser.  

Metode

(m) (m) (m) (m)

T1 7719688,52 715651,32 74,68 TOT 15,1 - 15,1

P1 7719688,52 715651,32 PR

T2 7719766,59 715664,71 75,98 TOT 15,1 - 15,1

T3 7719707,06 715551,04 64,97 TOT 10,1 - 10,1

P3 7719707,06 715551,04 PR

T4 7719792,77 715575,26 64,39 TOT 10,1 - 10,1

Prøvesyl inder: 2-4 m

Prøvesyl inder: 1-3 m. Avbrutt pga. fare for brekkas je

Løsmasse Totalt

Metode: TOT: Totalsondering; PR: Prøveserie

Borpunkt

Koordinater UTM 33 Boret dybde Kommentar

Ø N Z Antatt berg
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3.2.2. Laboratorieundersøkelser 

Laboratorieundersøkelsene ble utført i uke 24 og 25, juni 2022. Prøvene er undersøkt i geoteknisk laboratorium 

med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske 

egenskaper.  

Ved undersøkelsene er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold, tyngdetetthet, 

konsistensgrenser, enaksialt trykkforsøk og konusforsøk.  

Prøvemateriale er klassifisert og rutineundersøkt ved GeoNords laboratorium i Alta.  

 

4. Grunnforhold 

4.1. Henvisninger 

Plassering av borpunkt og prøvetakingspunkter er vist på borplan gitt i bilag 3.  

Resultatet av boringene ses i borprofiler gitt i bilag 4. For resultater av prøveseriedata og korngradering, se bilag 

5 og 6.  

Alle kotehøyder refererer til NN2000 og er målt inn med koordinatsystem EU89 UTM-sone 33 av GeoNord AS.  

 

4.2. Løsmasser 

Fokusområdet for utførte grunnundersøkelser er lokalisert i den vestilige delen av eiendom der planlagt 

motorcrossbane med anlegg er tenkt etablert.  

Basert på totalsonderinger og prøvetaking er to sonderinger plassert på skråningstopp (T1 og T2), og to 

sonderinger plassert ved skråningsfot (T3 og T4).  

Skråningstopp (T1, P1 og T2):  

Sonderingene viser varierende sonderingsmotstand i toppen etterfulgt av generelt stor sonderingsmotstand 

nedover i dypet. Toppdekket på ca. 0,5 m består i hovedsak av organisk materiale.  

Et lite lag med mektighet på ca. 1 m, viser lav sonderingsmotstand på rundt 3-4 m dybde i T1 og 5-6 m dybde i 

T2. Sonderingsresponsen indikerer finkornet materiale (kohesjonsmateriale).  

Fra 4 m dybde og mot avsluttet sonderingsbyde på 15,1 m er sonderingsmotstanden stor. Sonderingene er i 

hovedsak gjennomført uten bruk av slag og spyling. Sonderingsresponsen tilsvarer typiske sandige masser.  

I T2 ble det boret gjennom blokkmateriale i toppen, ca. 3 m med sammenhengende bruk av slag, spyling og økt 

rotasjon.  

Det er gjennomført prøvetaking med sylinder i det svake laget som er indikert på T1. Prøvetaking P1 tatt mellom 

2-4 m dybde under terreng viser middels gradert sandig leirig silt (2-3 m) og leire (3-4 m). På 2-3 m dybde var 

sylinder noe forstyrret og inneholdt 50 cm prøvemateriale.  
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Leiras densitet er målt til å være 18,9 kN/m3 ved 3,15 m dybde. Ved 3,25 m dybde er konusforsøk på udrenert 

skjærfasthet målt til 19,4 kPa. Konusforsøk på omrørt prøvemateriale viser skjærfasthet målt til 11,3 kPa. Det gir 

en sensitivitet på 2 og materialet karakteriseres dermed som lite sensitiv. Prøven er lite til middels plastisk. 

Enaksialt trykkforsøk ble utført uten at materiale gikk til brudd.  

Det naturlige vanninnholdet i prøven variere mellom 24,5-43,3 % i 2-3 m dybde og 16,4-30,4 % i 3-4 m dybde.  

Skråningsfot (T3, P3 og T4): 

I likhet med sonderingene T1 og T2 er det varierende sonderingsmotstand i topplaget for T3 og T4. Generelt er 

sonderingsmostanden høy. Topplaget på ca. 0,5 m består også for disse sonderingene av organisk materiale. Det 

lille svake laget som ble registert i T1 og T2 er ikke registrert i dette området.  

Det er økende sonderingsmostand mot dypet og avsluttet sondering på 10,1 m under terreng. Sonderingene er i 

hovedsak gjennomført uten bruk av slag eller spyling. Sonderingsresponsen tilsvarer sandige masser.  

Prøvetaking P3 ble forsøkt tatt mellom 1-3 m dybde under terreng for å identifisere antatt svakere lag. 

Prøvetakingen viser ensgradert siltig sand (1-2 m) og middels gradert silt (2-3 m). Basert på vanninnholdet i 

sylinder og prøven vurderes prøven å være forstyrret. Det naturlige vanninnholdet er målt til å variere mellom 

32,5 og 95,4 %. Det høye vanninnholdet tyder på at prøven er noe forstyrret. Trolig skyldes det høye 

vanninnholdet inntrengelse av grunnvann. Dypere prøvetaking ble avbrutt på grunn av bøy på sylinder.  

Det er ikke registrert materiale med sprøbruddegenskaper i grunnundersøkelsen. Lab-forsøk av materiale i antatt 

svakere lag avdekker heller ingen materiale med sprøbruddegenskaper.  

 

4.3. Berg 

Det er ikke påvist berg i noen av totalsonderingene. Totalsonderingene ble avsluttet i faste masser. T1 og T2 ble 

avsluttet på 15,1 m dybde, mens T3 og T4 ble avsluttet på 10,1 m under terrengnivå.  

Sonderingsresponsen i øvre del av T1 tyder på at det er boret gjennom en større stein/blokk. Dette er sannsynlig 

da det under befaring ble observert store stein/blokk i terrenget rundt om i reguleringsplanområdet.  

 

4.3.1. Påvisning av bergnivå 

Det opplyses om at en skal være oppmerksom på at påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering har 

flere usikkerhetsmomenter. Eventuelle angitte kotenivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med 

forsiktighet. 

 
1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrolleres 3 m ned i antatt berg. Slik 

påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette på grunn av at sonderingsresultatet 

(responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er vanskelig å skille fra respons i berg. 
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2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte meget vanskelig å skille 

berghorisonten, spesielt i overgangen mellom morenemasser/faste løsmasser og berg. Som utgangspunkt settes 

alltid antatt bergnivå til tolket øvre berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget. Antatt sone med dårlig 

bergkvalitet er evt. beskrevet i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter.  

 

3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 3 m i diameter, vil det også være en mulighet for at 

det som antas som bergnivå i virkeligheten er en større blokk dersom kontrollboringen avsluttes etter 3 m boring.  

 
4. Bergoverflatens forløp mellom borpunktene vil kunne være variabel ut fra lokale forhøyninger eller forsenkninger 

som ikke er fanget opp av utførte grunnundersøkelser. 

 

 

4.4. Grunnvann 

Det er ikke målt grunnvannstand i område ved piezometer. Grunnvannet står trolig høyt i deler av området som 

følge av myrlendt terreng på terrassen og nærhet til Manndalselva. Det ble indikert ved prøvetaking P3.  

 

4.5. Geoteknisk evaluering av resultatene 

Kvaliteten på utført grunnundersøkelse vurderes som god. 

 

4.5.1. Supplerende grunnundersøkelser 

Mengde grunnundersøkelser for planlagt prosjekt vurderes som tilfredsstillende. 

I henhold til NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser utføres i minst to omganger; forundersøkelser og 

prosjekteringsundersøkelser. 

Det er den prosjekterende som vil være ansvarlig for å bedømme om det er behov for supplerende 

grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport. 
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