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Sammendrag

E er oppdrag fra Utbyggingsområde nord, Saltenpakkahar Geofag på utbygging utført geotekniske vurderinger for reguleringsplan for Kjøpsvik fergeleie.
De utførte stabilitetsberegningene viser at det ikke er tilstrekkelig stabilitet for den planlagte fyllingen mot vest uten geotekniske tiltak. I tillegg må fyllingen tilpasses noe i y erste (sørlige) del av området helt in mot dagens eksisterende kai. Fyllingen er i
sin helhet planlagt opp på en gammel motfylling bygd i forbindelse med utbygging av oppstillingsplassene i 1992.For å oppnå
tilstrekkelig stabilitet må fyllingen bygges med en ny motfylling.
Vi anbefaler at det brukes borede stålrørspelertil berg. For å ta opp strekkre er fra støt- og fortøyning vil det bli behov for vertikalpeler samt berganker med oppspente stag i noen av fundamentene. Det må også forutse es behov for sprenging for sikre
tilstrekkelig godt anse for peleboringen.
Heisetårn bør også fundamenteres likt resten av fergekaien. Landkar fundamenteres direkte på berg med bergbolter.
Det er behov for komple erende grunnundersøkelserpå land.
Det bør påregnes ca. 8 boringer samt opptak av prøveserie.Hovedfokus bør være området y erst på fergekaien, ved pro l H. Det
bør også gjøres nærmere kartlegging av fundamentene og løsmassenerundt disse.
I forbindelse med disse boringer bør man utføre 1 sondering for planlagt utfylling også mot øst. Denne er y erst usikker da vi mangler innmålinger av sjøbunn. Det bør derfor vurderes å utføre lodding av sjøbunn i 2-3 pro ler.
Det bør også bores der hvor landkarene skal etableres for å få en nøyaktig bestemmelsa av nivå på bergover aten.
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Geoteknisk rapport nr. 51032-GEOT-003
Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse
Pålitelighetsklasse
(RC/CC)

Kontrollklasse

Konsekvensklasse (CC)

RC1/CC1

B (begrenset)

CC1

RC2/CC2

N (normal)

CC2

RC3/CC3

U (utvidet)

CC3

RC4

Skal spesifiseres

Kontrollklasse

Kategori

B (begrenset)

1

N (normal)

2

U (utvidet)

2

U (uavhengig)

3

Kategori

Valgt
kategori

1
2

Beskrivelse

Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller små eller
uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store
økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok V220, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1,
CC2 og CC3.
Omfang

Utføres av den som utførte prosjekteringen.
Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte
prosjekteringen.
Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet.
Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Kontrollklasse

Strekning

B (begrenset)

✔

3

N (normal)

Kjøpsvik fergeleie vurderingsrapport

U (uavhengig)

Prosjektkontroll

Enhet/navn

Signatur

Dato

Begrenset

Geofag utbygging
Henrik Lissman

2020-02-17

Normal

Geofag utbygging
Ida Bohlin

2020-02-17

Utvidet/Uavhengig

Pålitelighets-/konsekvensklasse

1

Geoteknisk kategori 1
Geoteknisk kategori 2
Geoteknisk kategori 3

1

2

3

4

2
3

Pålitelighetsklasse (CC(RC)

Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler

2

3

4

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller
sprøbruddsmateriale

1

(X)

X

(X)

Fyllinger i sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning

(X)

X

Spunt og støttekonstruksjoner

X

(X)

Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter

X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold

Statens vegvesen - Utbygging - Geofag
Side 2

X

(X)

Geoteknisk rapport nr. 51032-GEOT-003

INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................... 3
VEDLEGGSOVERSIKT ........................................................................................................... 3
1
INNLEDNING .................................................................................................................. 4
2
GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD ......................................................... 5
2.1 Geoteknisk kategori ....................................................................................................... 5
2.2 Kjøpsvik fergeleie.......................................................................................................... 6
2.2.1 Grunnforhold .......................................................................................................... 6
2.2.2 Historikk - tidligere arbeider og vurderinger ......................................................... 6
2.2.3 Valg av geotekniske parametere ............................................................................ 9
2.2.4 Stabilitetsforhold .................................................................................................. 13
2.2.5 Vurderinger .......................................................................................................... 13
3
VIDERE ARBEIDER ..................................................................................................... 15
4
REFERANSER ............................................................................................................... 16

VEDLEGGSOVERSIKT
Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format)
Bilag 3: Ødometer og treaks for hull C2-1
Bilag 4: Vannstand i Tysfjord - Kjøpsvik

Tegn. V01: Oversikttegning
V02: Profil A
V03: Profil B
(stabilitets beregning)
V04: Profil C
(stabilitets beregning)
V05: Profil D
(stabilitets beregning)
V06: Profil E
V07: Profil F
V08: Profil G
(stabilitets beregning)
V09: Profil H
(stabilitets beregning)

Målestokk
1:1000
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

Statens vegvesen - Utbygging - Geofag
Side 3 av 16

Format
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A1
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A2
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1 INNLEDNING
Etter oppdrag fra Utbyggingsområde nord, Saltenpakka har Geofag på utbygging utført
geotekniske vurderinger for reguleringsplan for Kjøpsvik fergeleie.
Det er utført boringer for flere alternativer til ny fergekai i området. I geoteknisk datarapport
51032-GEOT-002 av 20.01.2020 har vi kun presentert resultat fra undersøkelsene for det
alternativ for ny fergekai som er valgt. De undersøkelser som er aktuelle for planlagt sjøfylling
mot vest samt under parkeringsarealet er derfor ikke med i datarapporten men er tatt med på de
aktuelle profilene som presenteres i denne rapporten.
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.
Dette er en vurderingsrapport for reguleringsplanleggingen. Det er utført stabilitetsvurderinger
for den planlagte fyllingen for å utvide oppstillingsområdet samt gitt anbefalinger for arbeidene
med ny fergekai. Vi har ikke detaljprosjektert de presenterte tiltakene.

Figur 1: Planlagte tiltak
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2 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD
2.1 Geoteknisk kategori
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler» og NS-EN 1997-2:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2:
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver» er konsekvens-/pålitelighetsklasse
(CC/RC) satt til klasse 2. Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk
kategori for dette prosjektet. Prosjekteringskontrollklasse er følgelig satt til PKK2 (kollegakontroll). Tilsvarende er utførelseskontrollklasse satt til UKK2.
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i
rapporten.
Ut fra prosjektklassen samt en vurdering av konsekvensklasse (CC2 alvorlig) og
bruddmekanisme (kontraktant brudd) anbefaler normal N200 «Vegbygging»
materialkoeffisient, γm satt til 1,5 for både effektivspennings- og totalspenningsanalyser.
Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og følgende tabeller:

Tabell 1: Krav til kontrollform, tabell 203.5 N200 Vegbygging

Kontroll av

1

Utførelse

Inspeksjon, enkle
kvalitetskontroller, kvalitativ
bedømmelse

Grunnforhold

Befaring, registrering av jord og
berg som avdekkes ved graving

Grunnvann
Byggeplass
Overvåkning

Dokumentert erfaring
Ikke krav til tidsplan
Enkel, kvalitativ kontroll

Geoteknisk kategori
2

3
Tilleggsmålinger der det er aktuelt:
- av grunn og grunnvann,
- arbeidsrekkefølgen,
Grunnens egenskaper,
- materialenes kvalitet,
arbeidsrekkefølge,
- tegninger,
konstruksjonens oppførsel
- avvik fra prosjektering
- resultat av målinger,
- observasj. av miljøforh.
- uforutsette hendelser
Ekstra undersøkelser av jord og berg
Kontroll av egenskap til jord og
som kan være viktige for
berg i fundamentnivå
konstruksjonen
Observasjoner/målinger
Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport
Måling av bevegelser på utvalgte Måling av bevegelser og analyser av
punkter
konstruksjon
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2.2 Kjøpsvik fergeleie
Oversiktskart:
Terrengprofil:

tegn. V01
tegn. V02 – V08

2.2.1 Grunnforhold
Alle de nye borepunktene ved planlagt fergekai viser løsmassemektigheter på mellom 0,2 og
1,7 og 18,8 meter. Det er boret 2-3 meter i berget i alle punkt for å bekrefte at det virkelig er
berg.
Området under og vest for dagens oppstillingsareal består av siltig leire. Området er relativt
flat. Inre del ligger over laveste vannstand, mens den ytre delen ligger dypere. Bukten er delvis
gjenfylt fra tidligere utvidelse av oppstillingsarealet og består til stor del av en motfylling som
er etablert på leirlaget.
Den nye opptatte prøveserien ligger ca. 70 meter øst, lenger ut fra planlagt fylling. Denne viser
skjærstyrker i henhold til figur 9 på side 11. Omrørt skjærstyrke ligger på mellom 1,5-1,7 kPa
med tilhørende sensitivitet St = 7-10. Omrørt styrke er noe lav, men for at det skal defineres
som sprøbruddsmateriale skal sensitiviteten St > 15.

2.2.2 Historikk - tidligere arbeider og vurderinger
Store deler av arealet vest for Kjøpsvik fergeleie er fra tidligere fylt opp. Denne fyllingen ble
etablert i 1992. Vi har scannet et kart fra 1984 for å vise hvordan det så ut før fylling ble utført.

Figur 2: Kjøpsvik før utfylling. Kart fra 1984

Det ble i 1992 utført stabilitetsberegninger som viser at den planlagte fyllingen ikke var stabil
uten at det ble lagt ut en forholdsvis omfattende motfylling. Fyllingen måtte legges ut lagvis
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med kontroll av poretrykksutviklingen. Vedlagt utsnitt fra geoteknisk rapport W629B-1 som
viser plassering og størrelse av den planlagte motfyllingen.

Figur 3: Oversikt før oppfylling. Planlagt motfylling og profil 1 og 2 markert. (fra rapport W629B-1)

Figur 4: Planlagt motfylling profil 1 fra rapport W629B-1

Figur 5: Planlagt motfylling profil 1 fra rapport W629B-1
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Under bygging gled deler av den foreskrevne motfyllingen ut i 1992. Etter å ha gjort en
kontroll av høydene på motfyllingen som lå igjen ble det konkludert at den var etablert med en
overhøyde på minst 0,5 meter. Det ble også utført en ny bunnkotekartlegging som viste at
dybdene utenfor utglidningsområdet var noe større enn det som var forutsatt i prosjekteringen
av motfyllingen. Figur 7 med profil 5 viser et profil gjennom rasområdet opptatt like etter
utglidningen.
Etterpå ble motfyllingen tatt ned til riktig høyde og rasmassene ble vurdert til å ligge stabilt så
de ble ikke gjort noe med rasområdet.
Høsten 1992 var oppstillingsplassen ferdigstilt.
Ved etablering av den nye fergekaien var det nødvendig å utdybe fergebåsen. Dette medførte
stabilitetsproblemer med det tidligere etablerte motfyllingen og deler av fyllingen måtte derfor
fjernes. Figuren under viser området hvor motfyllingen måtte fjernes.

Figur 6: Oversikt fra bygging av nytt fergeleie. Del av motfylling som måtte fjernes. Profiler 4 og 5 hvor
motfylling gled ut i 1992. (fra rapport W629B-3)
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Figur 7: Profil 4 og 5 hvor motfylling gled ut i 1992. (fra rapport W629B-3)

2.2.3 Valg av geotekniske parametere
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere:
Lag

Densitet,


Ny fylling
Gammel fylling
Sand
Leire
Fast lag

kN/m3
19
19
18
18
18

Udrenert
skjærstyrke
cu
kPa
15+5,6*Z
-

Attraksjon,
a
kPa
5
10
0
10
0

Friksjonsvinkel,


42
42
33
26
33

Merknad

Stabilitetsberegningene er utført med en ytre vannstand på kote -1,91 noe som tilsvarer laveste
astronomiske tidevann (LAT) i henhold til nettstedet seHavniva.no fra Kartverket.
Det er benyttet trafikklaster inklusiv materialfaktor på 19,5 kPa for hele området.
Det benyttes en følgende anisotropifaktorer for ADP-beregninger:
Aa=1,0

Ad=0,63

Ap=0,35

med utgangspunkt i aktiv skjærstyrke
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Figur 8: Cua-profiler for CPTu 313 og 316.

Resultat fra tolkning av utførte CPTu ser noe lav ut. Vi har derfor vurdert den opp mot de
tidligere prøveserier som er utført i området og valg styrkeprofil utfra sammenstillingen.
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Aktiv skjærstyrke kPa
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0,0

15+5,6*(Z-1)
1,0

2,0

Dybde

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
C2-1 - Enaks
C3-4 - konus
316 - Anbefalt kurve

C2-1 - Konus
316 - Enaks
316 - Anbefalt kurve

C3-4 - Enaks
316 - konus
Kurve brukt i beregning

Figur 9: Sammenstilling prøver og anbefalte kurver fra CPT 313 og 316. Ny styrkeprofil brukt i beregninger.
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Friksjonsvinkel er valg utfra treaks utført i 1991.

Figur 10: Tolkning av treaks fra bilag 3.
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2.2.4 Stabilitetsforhold
Vi har utført stabilitetsberegninger for en rekke profiler. For de profiler som ikke har
tilsrekkelig stabilitet uten tiltak har vi kun valgt å presentere beregninger med tiltak som hever
stabiliteten til akseptabel nivå.
Profil

Beregningsprogram

Tegn.

Beregningsmetode

B

GS Stability

V03

C

GS Stability

C

GS Stability

D

GS Stability

D

GS Stability

V05

G

GS Stability

V08

H

GS Stability

H

GS Stability

a
ADP
ADP
a
ADP
a
ADP
ADP
a
ADP
a
ADP
a
ADP
a
ADP
a
ADP

V04

V09

Materialfaktor,
m
2,45
1,66
1,87
1,64
1,06
2,49
1,54
1,56
1,59
1,10
2,27
1,49
3,04
3,90
1,90
1,95
1,41
1,14

Merknad/
kommentarer
Kun utfylling
Fylling uten tiltak.
Beregning ikke presentert i rapporten
Med motfylling i henhold til tegn. V04
Fylling uten tiltak.
Beregnign ikke presentert i rapporten
Med motfylling i henhold til tegn. V05
Kun terreng
Dagens situasjon uten tiltak.
Beregnign ikke presentert i rapporten
Kun utfylling
Under krav

2.2.5 Vurderinger
De utførte stabilitetsberegningene viser at det ikke er tilstrekkelig stabilitet for den planlagte
fyllingen mot vest uten geotekniske tiltak. I tillegg må fyllingen tilpasses noe i ytterste (sørlige)
del av området helt in mot dagens eksisterende kai.
Fyllingen er i sin helhet planlagt opp på en gammel motfylling bygd i forbindelse med
utbygging av oppstillingsplassene i 1992.
For å oppnå tilstrekkelig stabilitet må fyllingen bygges med en ny motfylling. Motfyllingen
anlegges 12 meter ut fra fyllingsfot på kote -1 i henhold til tegn. V03 og V04. Motfyllingen
avsluttes med helling 1:2 ned til sjøbunn. Fyllingsskråningen for oppstillingsplassen må
anlegges med helling 1:3 ned til motfyllingen.
Stabilitetsberegning i profil H viser at det ikke går å oppnå stabilitet for fyllingen helt frem mot
dagens fergeleie. Det er heller ikke mulig å etablere en motfylling på grunn av kaien. Fyllingen
og oppstillingsplassene må derfor tilpasses slik at det ikke blir behov for fylling helt ut til
kaien. Beregningene viser at stabiliteten for dagens situasjon er god i profilen uten tiltak.
Sidden tidligere vet vi at den gamle motfyllingen gled ut under bygging i 1992. Det ble også
fjernet deler av motfyllingen da denne ikke ville ha stabilitet etter utdyping av fergebåset.
Området som ble fjernet er markert på oversiktstegn V01. Planlagt fylling må tilpasses slik at
det unngås utfylling i det området.
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Selv om utførte stabilitetsberegninger viser at fyllingen kan bygges med hjelp av ny motfylling
i alle profil unntatt profil H mener vi at det er behov for kompletterende grunnundersøkelser på
land. Det boringer vi har tilgjengelig er utført før utfylling av oppstillingsplassen slik den ser ut
i dag. Det råder også store usikkerheter kring relevansen av disse da det både skjedde en
utglidning under anlegget og at motfylling er lagt ut og fjernet.
Det bør påregnes ca. 8 boringer samt opptak av prøveserie. Hovedfokus bør være området
ytterst på fergekaien, ved profil H. Det bør også gjøres nærmere kartlegging av fundamentene
og løsmassene rundt disse.
I forbindelse med disse boringer bør man utføre 1 sondering for planlagt utfylling også mot øst.
Denne er ytterst usikker da vi mangler innmålinger av sjøbunn. Det bør derfor vurderes å utføre
lodding av sjøbunn i 2-3 profiler.
Det bør også bores der landkarene skal etableres for å få en nøyaktig bestemmelse av nivå på
bergoverflaten.
Den nye fergekaien er ikke endelig prosjektert. I våre vurderinger har vi forutsatt en effektiv
lengde på 90 meter. En slik forlengelse vil kreve opptil ca. 26 meter lange peler, se tegn. V02.
Dybden til berg er meget liten (0,1 - 1,7 meter) og vi anbefaler at det brukes borede
stålrørspeler til berg. Pelene bores minimum 2,5 meter in i berget. For å ta opp strekkrefter fra
støt- og fortøyning vil det bli behov for vertikalpeler samt berganker med oppspente stag i noen
av fundamentene.
Det må også forutsettes behov for sprenging for sikre tilstrekkelig godt ansett for peleboringen.
Heisetårn bør også fundamenteres likt resten av fergekaien. Landkar fundamenteres direkte på
berg med bergbolter.

Figur 11: Utsnitt fra håndbok V431, figur 5-3 side 37. Borede peler
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Selv om dybden til berg er liten må det påregnes behov for plastring med tilstrekkelig
steinstørrelse for å erosjonssikre oppstillingsarealet. Da terrenget delvis skråer blir det
sannsynligvis behov får å etablere en god plastringsfot, troligvis med noe sprenging for å
etablere en fortanning.

Figur 12: Utsnitt fra håndbok V431, figur 7-2 side 51. Tradisjonell plastring.

I forbindelse med planleggingen har vi gjort noen vannstandsanalyser og bølgeberegninger
presentert i 51031-GEOT-001, bilag4. Disse gir nivåer som kan brukes ved videre
prosjektering av erosjonssikringen.
Eventuelle tiltak på parkeringsområdet vurderer vi som uproblematiske.

3 VIDERE ARBEIDER
Dette er en vurderingsrapport utarbeidet i reguleringsplanstadiet. Alle løsninger må
detaljprosjekteres ytterligere i det videre arbeidet.
Det bør utføres kompletterende grunnundersøkelser for sjøfyllingen samt lodding av sjøbunn
mot øst.
Dybden til berg bør kontrolleres der hvor landkarene planlegges.
Det må utføres nye stabilitetsvurderinger når resultatet av undersøkelsene foreligger. Fyllingen
mot vest må tilpasses slik at den ikke går helt ut mot dagens kai, se tidligere avsnitt.
Det må utføres vurderinger av nødvendig steinstørrelse i sjøfyllinger og erosjonssikring av
fergekaien.
Pelefundamenten må prosjekteres utfra valg av løsning og de laster som blir aktuelle.
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tykk strek.
Målt nedpressingskraft
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funksjon av dybden. Kraften er
registrert ved automatisk
skriver.
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DREIESONDERING
Forboringsdybde markeres og
diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skyggelegging eller raster.
Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining. Halv tverrstrek for
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h. side. Neddriving ved slag på
boret vises m. kryss, slagant. og
redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverrstr.
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Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering
og fjellkontrollboring,
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MATEKRAFT

Ved boring med slag og spyling markeres dette med
skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m ( alternativ 1). Alternativt
kan nedpressingskraft
tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, pd motsatt side
av diagrammet
(alt. 2).

Målt nedpressingskraft
vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er utført med prosedyre
som for dreietrykksondering.
Økt rotasjonshastighet
vises med kryss for denne delen av boringen.

KODELISTE
Data som registreres kan kompletteres
med borlederens
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig

egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en
tegnes til høyre for bordiagrammet.
Disse koder benyttes:

GENERELLEKODER

BEDOMMELSESKODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode ...
01 Startnivå for følgende kode
02 Metodebytte ved fortsatt
sondering
i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
03 Ytterligere info. finnes

30
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32
33
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35
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38
40
41
42

ANMERKNINGSKODER
10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m.
stoppkode).
11 Lengre opphold i sand. (mer enn 5min.)
12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand
registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning
(CPT).
17 Poretrykksutjevning
avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)
60
61
62
63

Borstangen bøyer seg.
Trolig grunnvannsnivå.
Markert mottrykk under oppbygging.
Slutt mottrykk.

Fyllmasse
Tørrskorpe
Leire
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Sand
Grus
Morene
Torv
Gytje
Forekomst av stein
Stein, blokk eller berg.
Sluttnivå for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKEKODER
70
71
72
73
74
75
76

Økt rotasjon begynner
Økt rotasjon avsluttet
Spyling begynner
Spyling slutter
Slag starter
Slag slutter
Slag og spyling starter
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samt.

77 Slag og spyling slutter
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

samt.

STOPPKODER
90 Sondering avsi. uten å ha oppnådd stopp.
91 Fast grunn, sand. kan ikke
drives videre etter norm. pros.
92 Ant. stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsi. etter boret ønsket dybde
i fjell.
95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen materialeller mask.feil
97 Boring avsi. ( årsak notert)
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Vannstand i Tysfjord - Kjøpsvik
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for fire fergeleier i Tysfjord har vi utført
analyse av vannstandsnivå og bølgeberegninger for å gi grunnlag for videre vurderinger av
nivå for fergeleiet ved Kjøpsvik.

Bølgedimensjonering
Bølgeberegninger er gjort for lokalgenerert vindsjø i henhold til HB V221.
Nærmeste stasjon for å finne vindmålinger er «Drag i Tysfjord» som var i drift mellom 1948
og 1972 samt «Drag-Ajluokta» som er i drift og har vært det sidden 2007.
Målinger fra disse stasjonene viser at de høyeste observerte
vindhastighetene ligger rundt 19 m/s. De fleste målingene er
registrert med vindretning fra mellom 270-360 grader, noe
som tilsvarer nord, nordvestlig vind. Selv om Kjøpsvik vil
være mer utsatt for sørlig vind antar vi at både Drag og
Kjøpsvik ligger omtrent likeverdig beskyttet for vind fra 270360 grader og mener derfor at målingene fra Drag er de mest
representative som vi har tilgang til. Dimensjonerende
vindhastighet settes derfor til V=20 m/s i beregningene. Med
en effektiv strøklengde (45° fra vindens hovedretning)
beregnet til ca. 51 km blir signifikant bølgehøyde, Hs=0,86 m.
Maksimal bølgehøyde er vanligvis mellom 1,8-2 ganger signifikant

Figur: Sammenstilling av vindretning
fra målinger ved Drag

bølgehøyde.
På grunn av områdets beliggenhet så har vi sett bort fra at det vil være hav genererte bølger
(dønninger) av betydning.
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Figur: Skisse Kjøpsvik fergeleie med ca. strøklengde for mulige vindretninger.

Havnivå
I henhold Håndbok N200 skal dimensjonerende høyvann settes til havnivå ved 200-års
stormflo og havnivåstigning fram til år 2100. Dette skal kombineres med 200 års
bølgehøyde.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert veiledere «Havnivåstigning og
stormflo» med råd om hvordan havnivåstigning og stormflo kan håndteres i planarbeid.
Rapporten oppgir stormflotall og havnivåstigning inkl. anbefalt klimapåslag.

Figur: Utsnitt fra Vedlegg i Havnivåstigning og stormflo «Tabell 3: Nordland»
For havnivåstigningen er det 95-persentilen for 2081-2100 som oppgis og dette kan brukes
som klimapåslag.
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Beregning for Kjøpsvik er utført på følgende måte:

Sikkerhetsklasse 1: 254 cm (for 20-års returperiode) + 68 cm (havnivåstigning) – 17 cm
(kartgrunnlag) = 299 cm

Sikkerhetsklasse 2: 280 cm (for 200-års returperiode) + 68 cm (havnivåstigning) – 17 cm
(kartgrunnlag) = 325 cm

Sikkerhetsklasse 3: 297 cm (for 1000-års returperiode) + 68 cm (havnivåstigning) – 17 cm
(kartgrunnlag) = 342 cm
For å se på dimensjonerende nivå for 50-års returperiode mener vi at en havstigning på 58
cm er mer riktig å bruke enn 68 som er brukt i sikkerhetsklasse 1-3. Dette utfra tabell på
sehavnivå.no.

Figur: Framskrivinger av havnivå for forskjellige scenarioer
Vi har hentet vannstandsdata og anbefalte nivåer for planlegging fra Kartverket og
sammenstilt disse sammen med egne vurderinger av bølgenivåer samt lagt på klimapåslag
58 cm for kortere tidshorisonter. Disse er presentert i oversikt på neste side.
Beregningene visert at Kjøpsvik i dag ligger på et nivå langt under de krav som stilles i
Håndbok N200. For å klare 200 års stormflo med klimapåslag kombinert med bølgehøyde
må området heves med ca. 1,9 meter. Utfra flere andre forhold er en slik heving verken
mulig eller hensiktsmessig, det må derfor gjøres videre vurderinger på hva sikkerhetsnivå
som er akseptabel for området.
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Med hilsen

Henrik Lissman
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Figur: Sammenstilling av vannstand ved Kjøpsvik utfra forskjellige utgangspunkt
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