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Sammendrag 

Sjøsiden Næringspark eier en tomt på Rønvik i Bodø hvor det er ønskelig å utrede muligheten å utvide 

tomten med sjøfylling og etablere et næringsbygg på arealet. Tomten er lokalisert ved sjøfronten på 

Rønvikleira. Deler av tomten ligger på en fylling som delvis ligger på berg.  

Norconsult har sammenstilt tidligere utførte grunnundersøkelser, utført stabilitetsvurderinger og vurdert 

muligheten for en utvidelse av tomtearealet. Det er anbefalt at videre utvidelse utføres som en pelet 

plate (kai). Videre fylling frarådes.  

Tiltaket er foreløpig anbefalt å defineres slik i forhold til gjeldende regelverk: 

• Tiltakskategori for geoteknisk prosjektering iht. PBL (2) 

• Konsekvensklasse (CC2) 

• Pålitelighetsklasse (RC2) 

• Geoteknisk kategori (2) 

• Prosjekteringskontrollklasse (PKK2) 

• Utførelseskontrollklasse (UKK2) 

Dette notatet gjelder geoteknisk vurdering for reguleringsplan og muligheten av å utvide tomtearealet og 

etablere et bygg på utvidet areal. Det gjenstår å utføre geoteknisk prosjektering av kai og for de enkelte 

bygningene.  
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1 Orientering  

Sjøsiden næringspark AS utreder muligheten for å utvide dagens tomt med sjøfylling eller pelet kaiplate. 

Norconsult har i løpet av 2019 – 2020 utført grunnundersøkelser i området på sjøen og på tomten. Denne 

rapport utreder muligheten for de foreslåtte alternativene.   

 

Figur 1: Utsnitt fra finn.kart.no som viser den aktuelle tomten 

Norconsult er engasjert for å utføre geoteknisk vurdering av tiltaket. Vurderingen er tilpasset 

reguleringsplannivået. I denne rapporten er det presentert stabilitetsvurderinger for planlagt fylling og 

byggetomt. 
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2 Prosjektering i henhold til myndighetskrav 

2.1 Styrende dokumenter 

Tiltaket som skal vurderes er stabilitet av av dagens fylling og ny utfylling i sjøen. 

Gjeldende regelverk for geoteknisk prosjektering er gitt i: 

• Byggesaksforskriften SAK10 § 14, ref. 2. 

• Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 7, ref. 3. 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016: Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av 

• Konstruksjoner, ref. 4. 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 

1: Allmenne regler, ref. 5. 

• NS-EN 1998-1:2004 +A1:2013+NA:2014 Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning, ref. 6. 

2.2 TEK 17 

TEK 17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Ifølge TEK 17 § Sikkerhet mot naturpåkjenninger, skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det 

oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Stabiliteten er 

vurdert ved laveste vannstand i sjøen kombinert med høyeste målte grunnvannstand på land. Kravet til 

stabiliteten iht. Eurokode 7 er: 

• Sikkerhetsfaktor for effektivspenningsanalyse må være F ≥ 1,25. 

• Sikkerhetsfaktor for totalspenningsanalyse må være F ≥ 1,4 

Det er ingen forhold som tilsier at tomta kan bli truffet av rasmasser fra eventuelle ras høyere oppe i 

terrenget. Det er forekomst av bløt leire som er antatt å klassifiseres som kvikkleire ved sjøbunn. Fyllinger 

som spenningsendringer i kvikkleirelaget må behandles etter reglene i NVEs kvikkleireveileder, ref. 19. 

Dersom man velger å utvide området ved fylling/motfylling må det utføres uavhengig kvalitetssikring av 

tiltakets påvirkning på områdestabiliteten etter NVEs regelverk. 
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2.3 Eurokode 0 Pålitelighetsklasse (CC/RC) 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og 

pålitelighetsklasse (CC/RC). 

Eurokode 0, ref. 4 gir regler for valg av konsekvensklasser. I tabell B1, se utklipp nedenfor, defineres 

konsekvensklassene. 

 

Tiltaket vurderes å komme i konsekvensklasse CC2 middelstor konsekvens i form av tap av menneskeliv, 

betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

Veiledende eksempler på byggverk i pålitelighetsklasse er vist i tabell NA. A1 (901): 

 

 
Ut fra tabellen er det anbefalt at tiltaket plasseres i pålitelighetsklasse RC2.  
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2.4 Eurokode 7 Geoteknisk kategori 

I eurokode 7, ref. /4/ standardens punkt 2.1, krav til prosjektering, stilles det krav til prosjektering ut fra tre 

ulike geotekniske kategorier. 

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2. Standarden sier at” geoteknisk kategori 2 bør omfatte 

konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller 

belastningsforhold”. 

2.5 Eurokode 8 

Konstruksjoner i seismiske områder skal dimensjoneres og oppføres på en slik måte at de oppfyller 

gjeldende krav, slik som motstand mot sammenbrudd og skadebegrensning, med tilstrekkelig grad av 

pålitelighet.  

Grunnforholdene klassifiseres i henhold til grunntype, jf. Eurokode 8, tabell 3.1 Grunntyper:  

 

Grunnforholdene i skråningen vurderes å komme i grunntype D. Ved en eventuell fylling som kommer ut 

over kvikkleireforekomsten må det vurderes å velge grunntype S2.  
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2.6 Prosjekterings- og utførelseskontroll 

I tabell NA. A1 (902) og (903) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0, ref. /3/, stilles det krav til kontrollklasse 

avhengig av pålitelighetsklasse av prosjektet. Kontrollklasse angir graden av prosjekteringskontroll- og 

utførelseskontroll. Dette prosjektet, med CC/CR lik 2, er anbefalt å plasseres under kontrollklasse minst 

prosjekteringskontrollklasse (PKK2) og minst utførelseskontrollklasse (UKK2) i samband med 

detaljprosjekteringen.  
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3 Grunnforhold og tomteforhold 

3.1 Utførte grunnundersøkelser 

Det er fra tidligere utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering i området i forbindelse med 

bygging av ny kai på tomten. I tillegg har Statens vegvesen utredet en kvikkleiresone i Rønvik ref. 8. 

Eventuell utvidet fylling kommer innenfor denne faresonen. 

Tabell 1: Tidligere utførte grunnundersøkelser i området. 

Rapport nr. Utførende Rapportnavn Dato 

5192952-01 Norconsult Grunnundersøkelse Valen kai, ref. 16 11.12.2019 

5192952-02 Norconsult Detaljprosjektering Valen kai, ref. 17 28.02.2020 

5196495-01 Norconsult Grunnundersøkelser Sjøsiden næringspark, 

ref. 18 

28.05.2020 

50767-GEOT-01 Statens vegvesen Fv.834 Mælen, Datarapport, ref. 7 04.11.2015 

 

De grunnundersøkelser vi har brukt for å genere lagtolkingen av skråningen og sjøbunn er vist i figur 2. 

 

Figur 2: Oversikt over nærliggende grunnundersøkelser og beregnet profil. 
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3.2 Grunnforhold 

Løsmassemektighet i borpunktene varierer fra cirka 6 m til 10 m i topp av skråning ved land, til oppimot 15 m 

i borpunktene som ble tatt ca. midt i skråningen. I foten av skråningen er det registrert oppimot ca. 28 meter 

med løsmasser. For en mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene henvises det til rapporter listet under 

kapitel 3.1. 

Det ligger en fylling over de stedlige massene i toppen av skråningen på land. Fyllingen har noe utslag ut i 

sjøen. Graving i fyllingen viser at den består av velgraderte steinmasser med steinstørrelse inntil blokk. 

Berget virker ut ifra de utførte boringene å være av relativt god kvalitet. 

De stedlige massene i skråningen er tolket til å generelt bestå av relativt løst lagret silt og sand over morene 

som dekker berget. Tolking er basert på utførte totalsonderinger, prøvetakinger og trykksonderinger. 

Empiriske samband som er koblet mot trykksondering indikerer generelt at massene består av sand og silt. 

Prøveseriene som ble tatt opp i hull 6 bekrefter dette, men at det kommer et tynt løst lagret gytjelag ved 

bunn av skråningen. Trykksonderingene indikerer generelt liten Bq-respons i massene, hvilket indikerer at 

massene vil ha en drenert oppførsel. Det er registrert et tynt lag med noe Bq-respons i øverste meteren av 

massene (gytjelaget). Dette laget kan muligens oppvise en udrenert oppførsel ved belasting.  

   

Figur 3: Utklipp av empirisk samband utviklet av Robertson mellom trykksonderinger og jordart for CPTu tatt i skråning. 

I bunn av skråningen er det påtruffet bløt leire som utfra nærliggende prøver er antatt å være klassifisert som 

sprøbruddsmateriale. Registrert mektighet av bløt leire er maks ca. 6 meter og leiren er overdekket med ca. 

10 meter løst lagret sand og silt. Det er registrert et fastere lag på ca. 1 meter tykkelse som ligger mellom de 

løsere sedimentene. Det ble forsøkt å kjøre en trykksondering ned i leiren, men ved ca. 25 meters dybde ble 

det stopp i det fastere lag.  

Ut fra undersøkelsene utført av Statens vegvesen er den bløte leiren tilnærmet normalkonsolidert med noe 

aldringseffekt på sjøen. Den udrenerte aktive skjærfastheten er tolket som en funksjon av overlagringen og 

anslått konsolidering, der vekt av fyllingslaget øker skjærstyken med tilsvarende oppnådd 

konsolideringsgrad. Tolket skjærstyrke fra trykksonderinger utført av Statens vegvesen i ref. 7 er vist i figur 3 

sammen med nedre og øvre tak av skjærstyrke (0,25*p0’ og 0,35*po’). 
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Figur 4: Sammenstilling av tolket aktiv udrenert skjærfasthet fra trykksonderinger hentet fra Ref. 7. 

CPTu 28 er tolket å være representativ for leiren under sjøbunn for dagens situasjon (0,35*p0’) mens CPTu 
31 indikerer styrken som kan forventes etter konsolidering (konservativt benyttet 0,25*p0’). Det er naturlig at 
dagens situasjon har noe høyere styrke grunnet aldringseffekt. 
 
For leirelaget har vi benyttet anisotropifaktorer iht. norm for magre leirer, slik det er 
beskrevet i naturfareprosjektet NIFS’ rapport 14/2014(ref. 14). Udrenert aktiv skjærfasthet er redusert med 
15 % for kvikkleirelaget. Valg av ADP-faktorer for udrenert beregning baserer seg på anbefalinger fra 
forskningsprosjektet NIFS (ref. 10) Det er valgt følgende ADP-forhold (Ip < 10%): 

𝐶𝑢𝐷

𝐶𝑢𝐴

= 0,63 

 
𝐶𝑢𝐸

𝐶𝑢𝐴

= 0,35 
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Tabell 2 – Tolkete materialparametere for de stedlige massene. 

Materialparametere Silt/sand Fylling Leire 

Tyngdetetthet, γ/ γ’ 18/8 kN/m3 19/9 19/9 

Styrke a/ϕ’ a=5 kPa,  

ϕ’=32 ° 

a=5 kPa, 

ϕ’=42 ° 

a=12 kPa, 

ϕ’=26 ° 

Styrke (Su) - - 0,35*𝑝′0 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛 

0,25*𝑝′0 𝑉𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓𝑦𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔   

Materialkoeffisient 1,25 1,25 1,40 

 

 

 Kartlagt kvikkleiresone «Mælen» 

Det er registrert en nærliggende kvikkleirefaresone i Rønvik. Tiltaksområdet ligger i utkanten av avgrenset 

faresone, se figur 4. Sonen er kartlagt av Statens vegvesen i samband med prosjektet Nordstrandveien og 

ny rundkjøring i Mælen. Sonen er klassifisert å være i faregradklasse lav og konsekvensklasse meget 

alvorlig. 

 

Figur 5: Utklipp av nærliggende faresone. 

  

Aktuell tomt 



Reguleringsplan for tomteutvidelse av Burøyvegen 11, Bodø 

 
Geoteknisk vurdering 
Oppdragsnr.: 5196495   Dokumentnr.: RIG-02   Versjon: J01 

  

2020-06-11  |  Side 14 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\519\64\5196495\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5196495-rig-02 burøyvegen 11, bodø - 
geoteknisk vurdering for reguleringsplan.docx 

 

3.3 Terreng- og bunnforhold  

Området Rønvik i Bodø består generelt av oppfylte masser på gammel havbunn. Den aktuelle tomten består 

til største del av en sprengsteinsfylling som er fylt ut en gang etter 1946. I tabell 1 er historiske kart over 

området vist før og etter området ble fylt opp.  

Tabell 3: Flyfoto over området der fyllingstopp på land er markert 

Flyfoto fra 1946 Flyfoto fra 2018  

  

 

Følgende terrenginnmålinger er lagt til grunn for vurderingene i denne rapport (eventuelle terrengendringer 

etter dette er ikke vurdert): 

• Fra høydedata.no er det hentet ut laserdata fra 2017 for å modellere landarealet. 

• Det er brukt sjøbunnsmåling (NN1954) for å modellere sjøbunn. Innmålingen er utført en gang før 

2015 (ukjent årstall).  

Basert på sammensetting av disse flater er det tatt ut en profil. Videre er det forutsatt at det ikke er fylt ut noe 

på sjøen i dette området etter 2017. Profilen viser at området er tilnærmet flatt bak fyllingsfront som ligger 

opptil kote +4,5. Boringene som ble målt inn i toppen av fyllingen er under dette nivå, ca. kote +3 – 3,5. Dette 

indikerer at fyllingen er senket etter 2017. Dette er ikke vektlagt i vurderingene da innmålinger av dagens 

situasjon ikke foreligger. Fyllingen ved sjøfront står på naturlig skråning (marbakken) med en fyllingshelling 

som stedvis er brattere enn 1:1 ned til ca. kote -4. Marbakken har derifra en naturlig gjennomsnittlig helling 

på ca. 1:2,5 ned til kote – 18 der sjøbunn slakker ut til å bli tilnærmet horisontal.  

  

Figur 6: Høydeprofil ned mot sjøen, hentet fra høydedata.no basert på Bodø NDH 2017og innmålt sjøbunn fra ukjent 
årstall 



Reguleringsplan for tomteutvidelse av Burøyvegen 11, Bodø 

 
Geoteknisk vurdering 
Oppdragsnr.: 5196495   Dokumentnr.: RIG-02   Versjon: J01 

  

2020-06-11  |  Side 15 av 23 x:\nor\oppdrag\bodø\519\64\5196495\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5196495-rig-02 burøyvegen 11, bodø - 
geoteknisk vurdering for reguleringsplan.docx 

 

3.4 Planlagt tiltak 

Planlagt tiltak er vist i figur 6. Areal skal opparbeides med fylling eller kaiplate, der det skal etableres et bygg. 

 

Figur 7: Situasjonsplan som er lagt til grunn for vurderingene i rapport. 

 

Fyllingsfront/kaifront 
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4 Geotekniske vurderinger 

Det er ønskelig å utrede muligheten av å utvide tomtearealet med fylling eller kaiplate. Stabilitet for 

eksisterende fylling er beregnet og vurdert på grunnlag av forutsetningene listet under kapitel 3. Deretter er 

muligheten for utvidelse med fylling eller kai beregnet. 

Bølgenes påvirkning på valgt alternativ må utredes hvis man går videre med prosjektet. 

Innledende vurderinger for følgende situasjoner er listet her under: 

• Utvidet fylling: 

For en videre utfylling er det ikke tilstrekkelig stabilitet uten tiltak. Et tiltak for å oppnå tilstrekkelig stabilitet 

kan være å etablere motfyllinger (estimert ca. 2 – 5 meter tykke og ca. 50 m lange) og mudre bort gytjelaget 

og fylle tilbake med sprengstein i en bredde på ca. 20 meter i front av motfyllingen. Mudringsmasser kan 

være forurensa og at de må leveres til godkjent mottak. Dette alternativ forutsetter at fyllingen og motfylling 

legges ut i etapper og at leiren får tid å konsolidere før neste fyllingsetappe starter. Nødvendig 

konsolideringstid er ikke beregnet, men det er estimert at byggeperioden kan være > 10 år uten 

setningspåskyndende tiltak. Fyllingen vil være utsatt for setninger over lang tid og arbeidet med å etablere 

fyllingen/motfyllingen kommer å være et krevende arbeide. Det vil være behov for geoteknisk oppfølgning. 

Norconsult fraråder å gå videre med det dette tiltak. Vi anbefaler at en utvidelse av areal ut i sjøen gjøres 

med en pelet plate (kai).  

Innledende vurderinger av stabiliteten for en utvidet fylling er beregnet under 4.1 og tiltakets påvirkning på 

områdestabiliteten er vurdert under 4.2.

 

Figur 8: Bilde av eksiterende fylling tatt i 2020. 
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• Utvidelse av areal med kaiplate: 

Det er forutsatt at en eventuell utvidelse av areal med kai fundamenteres med grove stålrørspeler. Berget 

faller bratt, hvilket tilsier at det kan være vanskelig å få feste for pelene ved ramming av peler til berg. Dette 

er dog utført uten problemer for nabokaia «valen kai» med 800/10 mm stålrørspeler med massiv fjellspiss. 

Ramming av peler forutsetter at arbeidet utføres med tungt nok utstyr (ved Valen-kai ble det brukt 10-tonns 

lodd) og blokker fra sjøbunnen anbefales å fjernes før arbeidet starter. 

 

Figur 9: Bilde av rammeutstyr brukt ved Valen-kai og brukte peler med påsveiset fjellspiss. 

Boring av peler er ellers en sikrere metode med hensyn på gjennomførbarhet og kan vurderes hvis man vil 

minske usikkerhetene rundt utførelse.  

Stabiliteten for skråningen uten tiltak er antatt å være gjeldene for denne situasjon og er listet under 4.1 og 

tiltakets påvirkning på områdestabiliteten er vurdert under 4.2. 
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4.1 Stabilitetsberegninger 

Stabiliteten er kontrollert mot ras ut i sjøen. Beregningene er utført med GeoSuite stability. Det er vurdert 

både drenert- og udrenert tilstand. Fyllingen forventes å bli utlagt over lang tid (uker/måneder) sånn at 

poreovertrykk i de øvre silt- og sandlagene vil dissipere underveis. 

Tabell 1 viser valgte styrkeparametere som er brukt i stabilitetsberegningene.  

 

Beregningsresultat 

Det er utført stabilitetsberegning for dagens situasjon basert på forutsetningene listet i kapitel 3 og for utvidet 

fylling basert på kailinjen vist i figur 7.  

Beregninger for profil A-A for situasjonen beskrevet i kapitel 3 (uten tiltak), har vi oppnådd følgende 

materialfaktorer, m: 

Tabell 4: Beregnet stabilitet for dagens situasjon uten tiltak 

Profil A Analyse Sikkerhetsfaktor F for 

kritisk skjærflate 

Krav til 

Sikkerhetsfaktor F 

Merknader 

 

 

Dagens situasjon 

 

 

aφ-analyse 1,13 1,25 Fyllingsfront 

1,56 1,25 Dypere glidesirkler fra 

fylling 

ADP-analyse 1,25 1,40 Plan glideflate som 

går i gytjelaget i 

toppen 

2,06 1,40 Dyp skjærflate som 

går i den bløte leiren 
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Tabell 5: Beregnet stabilitet for eksisterende fylling med en noe senket høyde og slakere fyllingsfront. 

Profil A 

Senket fylling 

Analyse Sikkerhetsfaktor F 

for kritisk skjærflate 

Krav til 

Sikkerhetsfaktor F 

Merknader 

Utslaking av dagens 

fylling til 1:1,3 fra 

kote -3,0 og senket 

fyllingshøyde til kote 

+3,2. I tillegg 

trafikklast lik 13 kPa. 

 

 

aφ-analyse 1,29 1,25 Fyllingsfront 

3,26 1,25 Dyp skjærflate som 

går i den bløte leiren. 

ADP-analyse 1,57 1,40 Plan glideflate som 

går i gytjelaget i 

toppen 

2,39 1,40 Dyp skjærflate som 

går i den bløte leiren. 
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Tabell 6: Beregnet stabilitet for utvidet fylling etter konsolidering og med motfylling samt mudring av renne i front. 

Profil A 

Utvidet fylling med 

motfylling 

Analyse Sikkerhetsfaktor F for 

kritisk skjærflate 

Krav til 

Sikkerhetsfaktor F 

Merknader 

Utvidet fylling til 

ytterkant topp fylling 

lik linje i figur 7.  

I tillegg motfylling og 

mudring. 

Styrken på leiren er 

økt med 

overlagringen lik 

0,25*p’0. Forutsetter 

flere fyllingstrinn og 

konsolidering over 

mange år. 

 

 

aφ-analyse 2,56 1,40 Dyp skjærflate som 

går i den bløte 

leiren 

ADP-analyse 1,41 1,40 Plan glideflate som 

går fylling ned i 

den bløte leiren 

1,62 1,40 Plan glideflate som 

går i gytjelaget i 

toppen 

1,64 1,40 Sirkulær dyp 

skjærflate som går 

i den bløte leiren 
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4.2 Områdestabilitet 

Innledende vurderinger for påvirkning tiltaket vil ha på områdestabiliteten for kvikkleiresonen Mælen er listet 

under for de 2 beskrevne løsningene. 

• Utvidelse av areal med kaiplate: 

Ved å etablere en kai-plate fundamentert på peler unngår man å påvirke den registrerte kvikkleiresonen 

Mælen. Det er ikke registrert kvikkleire i fyllingsskråningen der pelene kommer. I bunn av skråningen er det 

registrert bløt leire, denne er overlagret med > 5 meter sand/silt og sjøbunn er tilnærmet horisontal. 

Kvikkleirelaget ligger så dypt at det ikke har mulighet for utløp, og det er ikke fare for at det skal skje ras i 

dette leirlaget.  

Områdestabilitet med hensyn til kvikkleire for en pelet kai-løsning er vurdert å være en ikke reel 

problemstilling på grunn av lagdelingen, leirens dype beliggenhet og sjøbunns slake helling utenfor 

skråningsfoten. Eventuelle vibrasjoner fra ramming av peler er vurdert å ikke medføre stabilitetsproblemer 

som involverer kvikkleiren, men vil være begrenset til påvirkning av lokalstabilteit for skråningen.  

Temaet bør likevel omtales i detaljprosjekteringen, selv om det er vurdert å ikke være en relevant 

problemstilling basert på informasjonen som finnes tilgengelig i dag. 

• Utvidet fylling: 

En eventuell fylling vil ha ut utslag utover sjøbunn forbi skråningen og belaste den bløte leiren innenfor 

kvikkleiresonen Mælen. Tiltaket virker å være gjennomførbart innenfor akseptable sikkerhetsnivåer hvis det 

etableres motfyllinger og det aksepteres lang byggetid med flere fyllingsetapper for konsolidering av leiren. 

Det er viktig at et en slik utfylling gjennomføres med nødvendige tiltak som tilsier at områdestabiliteten alltid 

er ivaretatt da konsekvensene ved uhell kan være store. Hvis man går videre med denne løsning er det 

viktig at detaljprosjekteringen ivaretar kravene i NVEs kvikkleireveileder, ref. 19.  

4.3 Bølgebelasting og stormflo  

Sjøbelasting for valgt løsning er ikke vurdert i denne rapport. Dette må vurderes og tas i beakting ved valg av 

løsning hvis man velger å gå videre med prosjektet. 

Tomten ligger på ca. kote +3 – 3,5 ifølge utførte boringer. Anbefalt nivå for planlegging er for 

sikkerhetsklasse 2 for flom lik +3,0 m iht. kartverket (der er klimapåslag inkludert), se ref. 20. 

Sikkerhetsmargin mot eventuell bølgeoppskylling kommer i tillegg. 
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5 Oppsummering 

Eurokode 7 stiller kravet til sikkerhetsfaktor for dagens situasjon og for en planlagt utvidelse av arealet. Ved 

utvidelse med fylling må kravene i NVEs kvikkleireveileder også legges til grunn. Dagens stabilitet, tatt 

utgangspunkt i innmålingene av landarealet fra 2017 og sjøbunnskartet fra før 2015, er tilfredsstillende uten 

tiltak med unntak av lav overflatestabilitet på grunn av bratt fylling. Eventuelle terrengendringer som har 

skjedd etter 2017 er ikke vurdert. Hvis det skal utføres arbeide nært sjøkanten (opphold av maskiner) eller 

etablering av noe ved fyllingsfront er det anbefalt at fyllingen slakes ut til 1:1,5 fra kote -3 til topp fylling. 

Alternativt slakes fyllingen ut til 1:1,3 fra kote -4 opp til kote +3,2.  

For en videre utfylling er det ikke tilstrekkelig stabilitet uten tiltak. Fylling kan legges ut med tilfredsstillende 

stabilitet ved å etablere motfyllinger (estimert ca. 2 – 5 meter tykke og 50 m lange) og mudre bort øvre 

meterne med gytje i en bredde på ca. 20 meter i front av motfyllingen. Dette forutsetter at leiren under 

fyllingen får tid å konsolidere (drenere ut poreovertrykk) og fyllingen må legges ut i etapper. Fyllingen vil 

være utsatt for setninger over lang tid og arbeidet med å etablere fyllingen/motfyllingen kommer å være et 

krevende arbeide med behov for geoteknisk oppfølgning. Det frarådes å gå videre med det dette tiltak. Det 

er anbefalt at utvidelsen av areal gjøres med en pelet plate (kai).  

Planlagt bygg er uansett valg av løsning (kai eller fylling) anbefalt å etableres på peler. For en pelet kai bør 

byggets fundamenter tas i beakting slik at løsning blir sett på som en sammensatt konstruksjon. 

Geoteknisk detaljprosjektering av planlagt tiltak er ikke utført i denne rapporten. Når en starter med 

geoteknisk detaljprosjektering anbefales det at tomten og sjøbunn måles inn på nytt. 

Sjøbelastingen i området og dess påvirkningen på en eventuell utvidelse av arealet må utredes hvis man går 

videre med prosjektet. 
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