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 Projekt 

 Generelt 

Kerteminde Kommune har bedt DMR om at lave en supplerende placeringsundersøgelse på: 

 

• Nordre Strandvej – omfattende matriklerne 417d, 417e, 417m samt dele af 417g og 417i 

Kerteminde Bygrunde 

 

Efter byggemodning af området er det hensigten at ændre arealanvendelsen til bl.a. opførelse af 

boliger med tilhørende udearealer. Det aktuelle området ligger på opfyldt havneareal. Arealet 

fremgår af figur 1.1: 

 

 
Figur 1.1 Det pågældende areal (røde linjer). Kort fra 1842-1899. 

Kerteminde kommune ønsker derfor en overordnet viden om de miljø- og geotekniske forhold på 

arealet. 

 

Resultatet af de udførte geotekniske boringer for Nordre Havnekaj er samlet i nærværende 

rapport. Der er desuden inddraget relevante resultater fra de i ref. 1. og ref. 2. udførte boringer 

(B1 og B4). 

 

Nærværende undersøgelse er en opdatering af tidligere undersøgelse fra 2017 og den er ba-

seret på yderligere 2 forede geoteknisk boringer (G1 og G2). 

Resultatet af de miljøtekniske undersøgelse afrapporteres særskilt. 
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 Formål 

Formålet med den supplerende geotekniske undersøgelse er så vidt muligt at lokalisere overside 

af bæredygtige aflejringer på grunden, samt indledningsvist at vurdere den naturligste 

funderingsform for byggeri efter man har udvidet det oprindelige undersøgelsesområde. 

 
 

 Mark- og laboratoriearbejde 

Den 15. og 18. marts 2018 er der med Ø150 mm sneglebor udført 2 forede geotekniske boringer 

(G3 og G4), som er afsluttet 8,5 á 12,0 meter under nuværende terræn (m u. t.).  

 

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg og optaget omrørte prøver. 

 

Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF Bulletin 14 ”Felthåndbogen”, 1999. 

 

Terrænkoten ved borepunkterne er indmålt med GPS og koteret i højdesystem DVR90. 

 

Boringernes placering fremgår af situationsskitsen i bilag 2, mens boringernes koordinater er an-

vist på boreprofilerne i bilag 1. 

 

Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF Bulletin 1 ”Vejledning i 

ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse”, 2009. 

 

Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver i henhold til DGF Bulletin 15 ”Laborato-

riehåndbogen”, 2001. 

 

Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag 1. 

 

Signaturer og definitioner fremgår af bilag 1. 

 

 

 Jordbunds- og vandspejlsforhold 

I boring G3 er der øverst truffet fyld (sandmuld og sand) til 3,1 m u. t., hvorefter der er truf-

fet postglacialt sand til 7,5 m u. t. Herunder er der truffet glacialt moræneler til den borede 

dybde af 8,5 m u. t.  

I boring G4 er der øverst truffet fyld (sandmuld og sand) til 2,3 m u. t., hvorefter der truffet 

antagelidt fyld (sand) til 2,7 m u. t. Herunder er der truffet postglacialt sand til 9,2 m u. t., 

hvorefter der er truffet glacialt morænegrus og moræneler til den borede dybde af 12,0 m u. 

t.  

Grundvandsspejlet må påregnes at være afhængigt af årstid og nedbør. Det må ligeledes forventes 

at vandspejlet følger havniveau i Kerteminde Bugt. 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofi-

lerne i bilag 1. 

  



Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde Side 5 

 

Sagsnr.: 2017-1412 DMR Geoteknik 

 Funderingsforhold 

I nedenstående tabel 4.1 er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for underside af 

fyld (og antageligt fyld), USF, overside bæredygtige aflejringer, OSBL, samt det registrerede 

grundvandsspejl, GVS: 

 

Boring Terræn USF OSBL GVS 

2017.10.05 

nr. Kote 

DVR90 

Dybde 

m u. t. 

Dybde 

DVR90 

Dybde 

m u. t. 

Kote 

DVR90 

Dybde 

m u. t. 

Kote 

DVR90 

Boringer udført i forbindelse med ref. 1. (2012) 

B1 - 2,2 - 6,7 - - - 

B4 - 1,9 - 8,2 - 1,3 ~+0,3 

Boringer udført i forbindelse med ref. 2. (2017) 

G1 +1,7 4,8 -3,1 6,1 -4,4 1,4 +0,3 

G2 +1,6 4,2 -2,6 6,2 -4,6 - - 

Boringer udført i nærværende undersøgelse (2019) 

G3 +1,6 3,1 -1,5 7,5 -5,9 - - 

G4 +1,7 2,7 -1,0 9,2 -7,5 - - 

Tabel 4.1: Underside af fyld (og antageligt fyld), USF, overside bæredygtige aflejringer OSBL, 
og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt. 

 

På baggrund af de trufne grundvandsspejl samt den trufne fyldmægtighed må det for tungt og/eller 

sætningsfølsomt byggeri forventes, at funderingen generelt skal udføres som: 

 

-    Punktfundering på rammede jernbetonpæle i/under OSBL, hvor fundamenter udføres 

som jernbetonbjælker understøttet af pælene. Gulvene udføres som selvbærende 

jernbetondæk understøttet af fundamentsbjælkerne. 

 

For let og mindre sætningsfølsomt byggeri (skure), og såfremt en grundvandssænkning ikke giver 

anledning til sætningsskader på nærliggende byggeri og anlæg kan der udføres en direkte funde-

ring efter en hel eller delvis udskiftning af aflejringer over USF med velkomprimeret sandfyld. Det 

vurderes, at store dele af det trufne fyld og antagelige fyld muligvis kan genindbygges. 

 

I begge tilfælde vil en parameterundersøgelse for et konkret projekt kunne bestemme den endelige 

funderingsform. 

 

Såfremt projektet skal gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, 

del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), skal der udføres en supplerende geoteknisk 

parameterundersøgelse. Se afsnit 5. 
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 Supplerende undersøgelser 

Den udførte geotekniske placeringsundersøgelse er udelukkende orienterende, hvorfor der i for-

bindelse med konkrete byggeprojekter ubetinget skal udføres geotekniske parameterundersøgel-

ser. 
 
Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold må det forventes, at der skal udføres dybe forede 

boringer til skønsmæssigt 16 á 20 m.u.t. 
 
Funderingsmæssige problemstillinger i forbindelse med byggeriet, samt overslag på nødvendige 

pælelængder, vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med en geotekniske parameterundersø-

gelse. 
 
 

 Miljø 

Miljøundersøgelse afrapporteres særskilt. 
 
 

 Afsluttende bemærkninger 

I det omfang det ønskes, står DMR Geoteknik selvsagt til rådighed for: 

• supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger 

• videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. 

 

Det indkomne prøvemateriale opbevares 2 uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre 

der forinden foreligger anden aftale. 

 



Bilag 1 
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