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1 Innledning 

1.1 Aktuelt tiltak og tidligere utførte tiltak 

Green H planlegger å etablere et produksjons- og bunkringsanlegg for hydrogendrevne ferger for sambandet 

Bodø – Moskenesvåken – Røst. Det planlagte anlegget er tiltenkt å ligge på Langstranda, like nord for Bodø 

lufthavn, se Figur 1.1 for plassering.  

 

Figur 1.1: Omtrentlig plassering av hydrogenanlegg er markert med rødt. 

Det ble i 2016 utført fyllingsarbeid i Kvithammarvika for å etablere det som i dag er kaifronten ved 

Langstranda. Oppfylling til kote +2 ble avsluttet før medio november 2016 og videre oppfylling til kote +3 ble 

utført frem til 10. januar 2017. Siden den gang er det registrert betydelige setninger på området tilknyttet 

fyllingsarbeidet. Dette er som forventet med valgt byggemetode og de stedlige grunnforholdene. Det er 

planlagt å heve fyllingen til kote +3.5, og etablere en næringstomt på området. 

Norconsult er engasjert for å utføre geoteknisk vurdering for reguleringsplan for nytt hydrogenanlegg på 

tomten. Vurderingen er tilpasset reguleringsplanfase og er begrenset til å vurdere gjennomførbarheten av 

tiltaket. De geotekniske vurderingene omfatter: 

- Informasjon om grunnforhold 

- Setninger 

- Stabilitetsvurderinger 

- Innledende vurdering av fundamentering 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i forbindelse med disse vurderingene. Det hviler derfor usikkerhet 

rundt lagdeling, styrkeparametere og den eksisterende fyllingens geometri samt oppbygging. 
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2 Prosjekteringsgrunnlag 

2.1 Styrende dokumenter 

Følgende regelverk legges til grunn for de innledende geotekniske vurderingene: 

Dokumentnummer Tittel 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA.2016 Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner [1] 

NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering – Del 1: Allmenne regler [2] 

Plan- og bygningsloven, TEK 17 Byggeteknisk forskrift, TEK 17 [3] 

 

2.2 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori velges på bakgrunn av NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 avsnitt 2.1 [1]. 

Oppdraget innebærer vurdering av skråningsstabilitet i fyllingsfronten. Dette medfører at tiltaket vurderes å 

plasseres i: 

❖ Geoteknisk kategori 2 

2.3 Konsekvensklasse og pålitelighetsklasse 

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

pålitelighetsklasse (CC/RC). 

Eurokode 0v [1] 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), Eurokode 0: 
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Ut fra tabellen er det anbefalt at tiltaket plasseres i pålitelighetsklasse RC2.  

2.4 Prosjekterings- og utførelseskontroll 

Valg av prosjekterings- og utførelseskontrollklasse følger hhv. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 tabell 

NA.A1(902) og tabell NA.A1(903) [1] og avhenger av pålitelighetsklassen. Jf. plassering i pålitelighetsklasse 

2 plasseres tiltaket i: 

❖ Prosjekteringskontrollklasse: 2 

❖ Utførelseskontrollklasse 2 

2.5 Kvalitetssystem 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 krever ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 

og 4 at et kvalitetssystem er tilgjengelig og brukes. Oppdraget bruker Norconsults kvalitetssystem NORMS, 

som tilfredsstiller NS-EN ISO 9000-serien, og kravet er derfor ivaretatt. 
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3 Grunnforhold og tomteforhold 

3.1 Tilgjengelig grunnlagsdata på nettet 

Kvartærgeologisk kart vist i Figur 3.1 indikerer at løsmassene i området består hovedsakelig av, 

forvitringsmateriale. Dette gir kun indikasjon om det øvre laget med løsmasser og gir ikke noen informasjon 

om løsmassene under toppdekket. 

 

Figur 3.1: Løsmassekart hentet fra NGU.no. Planområdet markert i rødt 

Området ligger under marin grense og nærmeste registrerte kvikkleire faresone er 2166 Mælen omtrent 5 km 

nordøst for planområdet.  
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3.2 Grunnforhold 

Det ble i 2013 utført grunnundersøkelser av Multiconsult i forbindelse med etablering av sjøfyllingene som 

startet opp høsten 2016. I tillegg er det utarbeidet en rapport med orienterende geoteknisk vurdering for 

fyllingsarbeidet. Det er også installert en rekke setningsmålere i området etter at fyllingen i 2017 ble etablert. 

Henviser til relevante rapporter: 

- Langstranda Bodø – Grunnundersøkelser – Multiconsult 2014 [4] 

- Langstranda Bodø – Grunnundersøkelser, orienterende geoteknisk vurdering – Multiconsult 2014 [5] 

- Rapport Langstranda 5b - Observasjoner og dokumentasjon av skader som er påført bygget, 2016 

[6] 

Relevant borplan og profiler som viser utførte grunnundersøkelser i planområdet er vist i Vedlegg 1. 

Utførte grunnundersøkelser under utlagt fylling antyder et øvre lag av sand og grus. Tykkelse på dette laget 

varierer lokalt og minker ut mot fyllingsfot. Opprinnelige masser under sandlaget synes å bestå av bløt leire 

som stedvis er fastere. Lagdelingen og tykkelse av lagene varierer over området. Under leirelaget er det et 

massivt lag med faste masser (tolket morene med høyt leirinnhold, lokalt kjent som Bodøleire) ned til berg. 

Dybde til berg varierer stort og lokalt. Generelt ligger berget grunt inne ved land (omtrent kote +0), faller ut 

mot fyllingsfoten (kote -40) og stiger stedvis opp mot noen skjær ute i fjorden.  

Det er påvist kvikkleire i borpunkt 102 fra 1 til 4 meter dybde fra sjøbunn, omtrent 50 meter nordvest for den 

vestre enden av fyllingen. Dette laget er tolket til å fortsette inn under fyllingen.  

3.3 Terreng- og bunnforhold  

Dagens fylling ligger omtrentlig på kote + 2.5. Sjøbunn faller fra land og ut mot fjorden før den slaker ut i 

begynnelsen av fyllingsfoten. Dybde til sjøbunn varierer langs lengden på fyllingsfoten, men på den vestlige 

siden slaker sjøbunnen ut på omtrent 17 meters dybde. 

3.4 Eksisterende fylling/Dagens situasjon 

Fyllingen ble ferdigstilt i januar 2017, og for å sikre tilfredsstillende stabilitet under anleggsfasen er det utført 

stabiliserende tiltak underveis. Figur 3.2 viser prinsippskisse for oppbygging av fyllingsfoten. For å sikre at 

fyllingsfoten ble plassert på gode masser ble de bløte leirmassene mudret vekk og erstattet med 

sprengstein. Dette ble gjort langs hele fyllingens lengde. Det er i etterkant etablert en molo på masseutskiftet 

renne langs hele fyllingen, og deretter fylt opp med masser bak moloen og inn mot land for å etablere 

landområde på kote +2.5. Muddermassene er benyttet i fylling bak molo. Det er ikke kjent hvor dypt 

plastringslaget ligger. 

 

Figur 3.2: Prinsippskisse av oppbygging til fyllingsfoten hentet fra Multiconsult [7] 
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I etterkant av fyllingsarbeidet ble det installert setningsmålere i flere ulike punkter på utvalgte steder på 

fyllingen. Figur 3.3 viser setningsforløp i fyllingen fra 2017 og frem til august 2021. Bolt 1 til 10 ble installert 

ila. høsten 2017, mens HP-serien ble installert høsten 2019. Bolt 3 ble skadet etter installasjon av 

setningsmåler og har derfor ikke resultater. 

Det er også benyttet karttjenesten Insar [8], levert av NGU, for å sammenligne registrerte bevegelser i 

området hvor det er planlagt å etablere bygg. Målingene registrert på Insar sammenfaller relativt godt med 

data fra setningsmålerene. Insar viser på det meste 5 cm setninger/år. Figur 3.4 viser at det siden 2017 er 

registrert omtrent 25 cm setninger i området hvor det er planlagt å etablere hydrogenanlegget. Disse 

målingene baserer seg på gjennomsnittet av 2 målingspunkter, og usikkerhet må derfor medtas. Det er blant 

annet registrert opp mot 3 cm setninger i punkt HP3 fra september 2020 til april 2021. Dataen fra Insar er 

basert på satelittmålinger og punktenes fargekoder er et resultat av gjennomsnittlig bevegelse ila. de siste 4 

årene. I områdene rundt fyllingen er det registrert liten til ingen bevegelse. 

Det er ikke funnet dokumentasjon på hvor store setninger som utviklet seg under anleggsfasen, eller hvor 

lang tid det tok å etablere fyllingen, men det er nevnt i noen tilgengelige dokumenter at arbeidet startet 

høsten 2016 og ble avsluttet januar 2017. 

 

Figur 3.3: Setningsforløp frem til august 2021. Omtrentlig plassering av bygg vist i rødt  

 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Figur 3.4: Setninger i henhold til insar siden oktober 2015 

3.5 Ferdigstilling av næringstomt 

Etter de innledende setningene av fyllingen skal det ferdigstilles næringstomt på området. I den anledning vil 

man heve fyllingen til kote +3.5. I tillegg planlegges en forhøyet sjøfront i vestre ende av fyllingen, til kote 

+5.5 (eventuelt noe høyere), mot vindgenererte bølger fra Saltfjorden og sjøsprøyt.  Videre planlegges 

dagens fyllingsfront utbedret med et plastringslag med helning 1:1.3 ned til omtrentlig kote -2, med stabilt 

platå i bunn av plastringslaget. Prinsippskisse for ferdig etablert næringstom er vist i Figur 3.5. 

 

Figur 3.5: Prinsippskisse, ferdig etablert næringstomt med forhøyet sjøfront mot vest 
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3.6 GreenH hydrogenanlegg 

GreenH sitt planlagte tiltak er etablering av et produksjonsanlegg for hydrogen på den ferdigstilte 

næringstomten. Foreløpig plantegning av det planlagte hydrogenanlegget er vist i figur Figur 3.6 under, hvor 

også området med storulykkeanlegget er vist. Bygninger og tekniske installasjoner er planlagt fundamentert 

med peler til berg. Det legges til grunn at anlegget slik foreslått anlagt er i flomsikkert område. Som også vist 

på plantegningen vil det etableres kaianlegg for fortøyning og bunkring av hydrogendrevne ferger. Vurdering 

av flomnivåer og kaifront er nærmere omtalt i separat rapport.  

 

Figur 3.6: Plantegning, hydrogenanlegg 
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4 Geotekniske vurderinger 

Det er utført setnings- og stabilitetsberegninger for eksisterende fylling og for de planlagte tiltakene for å 

heve fyllingen til kote +3.5 samt etablere en forhøyning av denne (ca. kote +5.5) på vestsiden av 

fyllingsfronten. Beregningene er utført i programvaren Plaxis 2D som baserer seg på 

elementmetodeanalyse.  

4.1 Benyttede materialparametere 

Som nevnt i kapittel 3 er det utført en rekke grunnundersøkelser av tredjepart under og i nærhet av 

eksisterende fylling som gir grunnlag til valg av materialparametere benyttet i beregningene. Det er derimot 

knyttet usikkerhet til hvor mye av poreovertrykket som gjenstår i muddermassene benyttet i fyllingen og i 

leirelaget under fyllingen. Valg av jordparametere er valgt konservativt, og baserer seg på tolkning av 

totalsonderinger, erfaringsparametere og delvis på de nærmeste utførte prøveseriene.  

4.2 Oppbygging av modell 

Det er satt opp en modell i programmet Plaxis 2D. Hensikten med modellen er å beregne fremtidige 

setninger, samt kontrollere stabilitet for planlagte tiltak. Lagdeling i grunnen er basert på profil A vist i 

Vedlegg 1. Geometri og oppbygging av eksisterende fylling er basert på tegninger mottatt fra Multiconsult. 

Det er ikke funnet dokumenter som bekrefter eksakt oppbygging av eksisterende fylling, og modellen er 

følgelig tilknyttet stor usikkerhet. For å tilstrebe en mest mulig realistisk modell er det satt opp et tidsforløp 

som modellerer fyllingen fra før fyllingsarbeidet, høsten 2016, og frem til dagens situasjon. Dette tidsforløpet 

inneholder: 

1. Eksisterende situasjon før fyllingsarbeid, høsten 2016 

2. Mudring av masser under kommende fyllingsfot 

- Stedlige masser skiftes ut med sprengstein 

3. Oppfylling av molo i ytterkant av fyllingen og tilbakefylling av masser bak moloen 

- Muddermasser fra steg 2 legges ut først med sprengstein over 

- Basert på informasjon fra Multiconsult består omtrent 12,5 % av fyllingsvolumet bak moloen 

av muddermasser 

4. Konsolidering i 4 år (frem til dagens dato) 

Figur 4.1 viser oppbyggingen til modellen med tilhørende løsmasser.  
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Figur 4.1: Modell benyttet i Plaxis. Figuren viser fyllingen slik den vil se ut etter ferdig oppfylling til kote +3.5 

Det er forsøkt å optimalisere modellen ved å sammenligne beregnede verdier i Plaxis (steg 4) med målte 

setninger fra Insar og installerte setningsmålere. Dette er brukt som utgangspunkt for å kalibrere 

jordparametere samt oppbygging av fylling.  

Figur 4.2 viser denne sammenstillingen. Det bemerkes at verdiene fra Insar og setningsmålerene er hentet 

fra 25.08.2017, omtrent 1 år etter at fyllingsarbeidet ble påbegynt. Se Figur 3.3 for plassering av de ulike 

setningsmålerene.  

 

Figur 4.2: Beregnede og målte setninger for fylling lagt ut høsten 2016 og 4 år frem i tid 
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Resultatene fra kalibrering av Plaxis-modell samsvarer godt med målte verdier, og verdier hentet fra Insar. 

Bolt 2 og 8 er plassert på midten av fyllingen og registrerer større setninger enn de omkringliggende 

setningsmålerene. Dette er trolig grunnet en større andel mudringsmasser i dette området, eller et tykkere 

leirelag under selve fyllingen. Det at det fortsatt observeres setninger i fyllingen, skyldes trolig at 

muddermassene (leire fra sjøbunn) oppfører seg udrenert. 

4.3 Setninger 

For at området skal være egnet som næringstomt er det viktig å ha kjennskap til grunnens forventede 

setninger. For å skaffe seg et overslag på forventet oppførsel i grunnen er det beregnet setninger på tomta 

for de neste 20 årene, uten forbelastning og med forbelastning opp til kote +5.5. Forbelastningen gjelder for 

hele fyllingsområdet, og frem til fyllingsfronten med en 1:1,5 helning inn mot dagens fyllingsfront. Det 

forutsettes at forbelastning ligger på tomten i 1 år. Figur 4.3 viser forventede setninger for ny fylling de neste 

20 årene, med og uten forbelastning. Det kan forventes setninger i størrelsesorden 15-35 cm med 

forbelastning og 20-40 cm uten forbelastning. Det kan i tillegges forventes noen setninger etter 20 år, med 

avtagende størrelse.  

Beregningsmessig ble det kalkulert omtrent 40 cm setninger etter ferdig fylling, januar 2017, og 4 år frem i 

tid, noe som er vesentlig høyere enn ved ny situasjon. Dette tyder på at poretrykket i muddermassene 

benyttet i fyllingen har rukket å dissipere ut store deler av poreovertrykket, men det observeres at det fortsatt 

er en del igjen før fyllingen er ferdig konsolidert og at dette er tidkrevende.  

 

Figur 4.3: Forventede setninger de neste 20 årene for ny fylling, med og uten forbelastning 

Modellen kan over-/underestimere de forventede setningene, så resultatene som er vist må sees 

som overordnete estimater og må ikke ses som eksakte verdier. Beregningene må oppdateres etter at det er 

utført supplerende grunnundersøkelser, slik at modellen kan kalibreres mot faktiske forhold.  
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4.4 Stabilitet 

Stabiliteten til fyllingen er kontrollert for udrenert tilstand med en Shanshep betrakting med modellen NGI-

ADP-S.  

Det er valgt å benytte en udrenert aktivskjærfasthet tilsvarende 0,25*p0’ i beregningene. 
 
For leirelaget er det benyttet anisotropifaktorer iht. norm for magre leirer, slik det er 
beskrevet i naturfareprosjektet NIFS’ rapport 14/2014 [9]. Det er valgt følgende ADP-forhold (Ip < 10%): 
 

𝐶𝑢𝐷
𝐶𝑢𝐴

= 0,63 

 
𝐶𝑢𝐸
𝐶𝑢𝐴

= 0,35 

 

Leirlaget og muddermassenes mektighet under steinfyllingen samt konsolideringsgraden av disse lag er 

ukjent. Derfor er det usikkerheter knyttet til resultatene presentert her under. 

Det er valgt å ikke inkludere last fra planlagte bygg da byggene forutsettes å fundamenteres på peler til berg. 

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon basert på forutsetningene listet i kapittel 4.1 og 4.2, 

samt ny situasjon under og etter forbelastning. Tabell 1 oppsummerer resultatene fra 

stabilitetsberegningene.  

Tabell 1: Beregnet stabilitet for de ulike fasene 

Fase Sikkerhetsfaktor F for 

kritisk skjærflate 

Merknader 

Dagens situasjon 1,43 F > krav på 1.4 → Stabilitet er ok 

Under forbelastning 1,37 F > krav på 1.4 → Stabilitet marginalt ok 

Etter forbelastning 1,37 F > krav på 1.4 → Stabilitet marginalt ok 

 

Beregningene viser at dagens situasjon ligger marginalt over krav til stabilitet og at forbelastning og ny 

situasjon ligger på grensen, men avrundes opp til 1,4 og vurderes ok på grunn av konservativ beregning. 

Stabilitetsforhold anbefales å utredes nærmere om tomten skal bebygges sett sammen med planlagte tiltak. 

Skjærflaten tenderer til å oppstå i fyllingsfronten og beveger seg ned i fyllingsfoten hvor det er påvist et 

leirelag med varierende fasthet. Figur 4.4 viser skjærflaten for ny situasjon etter forbelastning, og samme 

tendens er observert for henholdsvis dagens situasjon og under forbelastning. 
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Figur 4.4: Kritisk skjærflate ved ny situasjon etter forbelastning 

4.5 Områdestabilitet 

Som nevnt i kapittel 3 ble det påtruffet masser i sjøen utenfor med høy sensitivitet som faller under 

kategorien kvikkleire 50 meter nordvest for fylling. Basert på totalsonderinger kan samme lag forventes å 

ligge under fylling. Disse ble tilnærmet flytende ved omrøring. Dette var spesielt karakteristisk for leirelaget i 

den nordvestre avgrensingen av feltundersøkelsene.  

Slak sjøbunnstopografi, begrenset lagtykkelse, mudret fyllingsfront (skjærer av fyllingen fra eventuelle skred 

som starter utenfor fyllingen) og avtagende sensitivitet innover mot land tilsier at det ikke er risiko for 

omseggripende skredutvikling som kan true landområder.  

Ifølge TEK 17 § Sikkerhet mot naturpåkjenninger [3], skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at 

det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Da planlagt 

hydrogenanlegg faller under storulykkeforeskriften er det ikke lov å bygge anlegget i skredfarlig terreng. 

Området bak mudret sjeté er vurdert å ikke være utsatt for mulige kvikkleireskred ettersom mudringen ble 

utført slik skissert på tegning fra Multiconsult. Derav vurderes tiltaket å kunne gjennomføres innenfor kravene 

listet i TEK 17 gjeldende skredfare med avseende på kvikkleire. Da utført mudring har eliminert eventuelle 

problemstillinger med områdestabilitet. 
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4.6 Videre arbeid 

Det er i denne fasen ikke valgt å konsentrere seg om fundamentering og tilleggslaster av eventuelle bygg. 

Det er i midlertidig verdt å notere seg noen relevante problemstillinger å ta hensyn til ved en eventuell 

prosjekteringsfase. Disse er listet under: 

- Ny situasjon etter oppfylling til kote +3.5 ligger tett inntil krav på stabilitet > 1.4. Det medfører at 

fyllingen ikke har høy kapasitet til å ta opp store laster uten at det må gjøres stabiliserende tiltak.  

 

- Trolig blir det aktuelt å føre mesteparten av kreftene fra planlagte bygg ned til fast grunn 

(sannsynligvis til berg) med peler. Aktuelle peletyper kan være RD-peler eller stålkjernepeler som 

borres inn i berg. Dybde til berg varierer under fyllingen, og generelt ser det ut til at berget faller 

relativt bratt ned mot fyllingsfoten og stiger inn mot land. Peledybde vil variere fra noen få meter til 

opp mot 40 meter. 

 

- Alt av bygninger og tekniske installasjoner vil prosjekteres og fundamenteres for å unngå noe 

påvirkning fra forventet videre setningsforløp. Kartlegge setningsfølsomt utstyr som ikke står på 

byggets fundamenter og lage en plan på hvordan dette håndteres der utstyr står direkte i fyllingen.  

 

- Det bør utføres supplerende grunnundersøkelser for å tilskaffe tilstrekkelig kunnskap om 

konsolideringsforhold, mektighet leire, forventete setninger, og dybde til berg før en eventuell 

prosjekteringsfase. 
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5 Oppsummering 

Geoteknisk detaljprosjektering av planlagte tiltak er ikke utført i denne rapporten. Det bemerkes at det 

foreligger usikkerheter tilknyttet jordparametere og modellering av fylling, da dokumentasjon på ferdig utført 

fyllingsarbeid ikke er anskaffet samt gjenstående poreovertrykk i grunnen. Herunder følger en 

oppsummering av de geotekniske vurderingene omtalt. 

Fyllingstomten på Langstranda ble etablert i 2016. Det er plalagt å heve fyllingen til kote +3.5 og etablere en 

næringstomt på området. Som forventet er det registrert setninger på området tilknyttet fyllingsarbeid. Det 

anbefales å forbelaste fyllingen før etablering av bebyggelse for å minske fremtidige setninger samt 

forberede massene på eventuelle tilleggslaster. Basert på data fra setningsmålerene er det grunn til å tro at 

det kan oppstå skjevsetninger hvor de største setningene inntreffer mot midten av fyllingen. Det anbefales 

videre å installere setningsmålere på tomten etter ferdig fyllingsarbeid, for å følge opp dette.  

Stabiliteten til fyllingen etter heving til kote +3.5 ligger tett inntil sikkerhetskrav på F>1.4. Det medfører at 

fyllingen ikke har høy kapasitet til å ta opp store tilleggslaster uten at det må gjøres stabiliserende tiltak. Ved 

detaljprosjektering av bebyggelse må stabilitetsforholdene vurderes sammen med planlagte tiltak. Bygninger 

og tekniske installasjoner må prosjekteres og fundamenteres for å unngå noe påvirkning fra eventuelt videre 

setningsforløp. Det blir trolig aktuelt å pelefundamentere eventuelle bygg på fyllingen. 

For at området skal være egnet som næringstomt er det viktig å ha kjennskap til grunnens forventede 

setninger. Det er beregnet setninger for de neste 20 årene, uten forbelastning og med forbelastning opp til 

kote +5.5. Forbelastningen gjelder for hele fyllingsområdet, og frem til fyllingsfronten med en 1:1,5 helning 

inn mot dagens fyllingsfront. Det kan forventes setninger i størrelsesorden 15-35 cm med forbelastning og 

20-40 cm uten forbelastning de neste 20 årene. Det kan i tillegges forventes noen setninger etter 20 år, med 

avtagende størrelse.  

Modellen kan over-/underestimere de forventede setningene, så beregnet setningsforløp ovenfor må sees 

på som overordnete estimater og må ikke ses som eksakte verdier. Beregningene må oppdateres etter at 

det er utført supplerende grunnundersøkelser, slik at modellen kan kalibreres mot faktiske forhold. 

Det bør av den grunn utføres supplementerende grunnundersøkelser for å tilskaffe tilstrekkelig kunnskap om 

oppbygging av eksisterende fylling, grunnforhold og dybde til berg før videre detaljprosjektering. 

Det ble påvist kvikkleire i sjøområdet utenfor fyllingen under grunnundersøkelser utført av Multiconsult i 

2014. Slak sjøbunnstopografi, begrenset lagtykkelse, mudret fyllingsfront (skjærer av fyllingen fra eventuelle 

skred som starter utenfor fyllingen) og avtagende sensitivitet innover mot land tilsier at det ikke er risiko for 

omseggripende skredutvikling som kan true landområder. Området bak mudret sjeté er vurdert å ikke være 

utsatt for mulige kvikkleireskred ettersom mudringen ble utført slik skissert på tegning fra Multiconsult. Derav 

vurderes tiltaket å kunne gjennomføres innenfor kravene listet i TEK 17 gjeldende skredfare med avseende 

på kvikkleire.  
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Vedlegg 1 – Utførte grunnundersøkeselser 

 

Figur 1: Borplan. Røde streker markerer omtrentlig plassering av fyllingsfot 

  



 

Figur 2: Profil A. Rød pil merker omtrentlig plassering av fyllingsfot og peker inn mot land 

 

Figur 3: Profil B. Rød pil merker omtrentlig plassering av fyllingsfot og peker inn mot land 

 

Figur 4: Profil I. Rød pil merker omtrentlig plassering av fyllingsfot og peker inn mot land 


