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Innledning
Multiconsult er engasjert av Jemar Utvikling AS for vurdering av geotekniske problemstillinger
knyttet til regulering av Sørholmen i Kristiansund. I den forbindelse er det utført
grunnundersøkelser som er rapportert i vår datarapport 416249-RIG-RAP-001 rev00 [1] og en
ingeniørgeologisk vurdering av bergskjæring rapportert i vårt notat 416249-RIGberg-NOT-001 [2].
Det planlegges en utfylling vest for Sørholmen, bygging av leilighetsbygg på Gnr/Bnr 3/121 og en
vurdering av eksisterende adkomstveg til området. Figur 1-1 viser avgrensning av planområdet og
plassering av tiltakene ved Sørholmen.
Foreliggende notat gir en vurdering av gjennomførbarheten av de ulike tiltakene.

Figur 1-1: Avgrensning av planområdet, plassering av tiltak

2

Geoteknisk klassifisering

2.1

Generelt
For geoteknisk prosjektering gjelder i utgangspunktet:
Eurokode 0 [3][4]
Eurokode 7 [5]
Eurokode 8 [6]
Kontroll av prosjektering og utførelse er i henhold til krav i Eurokodene.

2.2

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 [5] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori
gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.
Geoteknisk kategori er vurdert for de aktuelle tiltakene:
Utfylling i sjø på vanndyp opp mot ca 15 m som gir nytt landareal på ca 8 000 kvm. Vi vurderer
utfylling i sjø til å tilfredsstille kravene til geoteknisk kategori 2.
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Leilighetbygg Gnr/Bnr 3/121. Bygget planlagt plassert delvis i bergskjæring og delvis på fylling.
Forusetter at bygget fundamenteres direkte på berg eller peler. På bakgrunn av dette velger vi
geoteknisk kategori 2 for leilighetsbygget.
Reetablering av adkomstveg er vurdert å havne i geoteknisk kategori 2.

2.3

Konsekvensklasse/pålitlighetsklasse (CC/CR)
Tabell NA.A(901) i / 1 / gir veiledende eksempler på plassering av byggverk, konstruksjoner og
konstruksjonsdeler i Pålitelighetsklasser (CC/RC) (1-4).
Utlegging av fylling i sjø er valgt plassert under ”Grunn- og fundamenteringsarbeider og
undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige forhold” og velges iht. tabellen pålitelighetsklasse 2.
Kritiske elementer av utførelsen vil bli plassert i pålitelighetsklasse 3.
Fundamentering av leilighetsbygg Gnr/Bnr 3/121 er valgt plassert under ”Grunn- og
fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige forhold” og velges iht.
tabellen pålitelighetsklasse 2.
Kritiske elementer av utførelsen vil bli plassert i pålitelighetsklasse 3.
Reetablering av adkomstveg er valgt plassert under ”Grunn- og fundamenteringsarbeider og
undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige forhold” og iht. tabellen tilsvarer dette
pålitelighetsklasse 1. Det velges pålitelighetsklasse 2 på grunn av naboforholdene langs vegen.

2.4

Prosjekterings- og utføringskontroll
Eurokode 0 / 1 / gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse.
Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og
utførelseskontroll av geotekniske arbeider i pålitelighetsklasse 2 forutsettes kontrollklasse N
(normal). For kritiske elementer av utførelse valgt plassert i pålitelighetsklasse 3 forutsettes
utførelseskontrollen av geotekniske arbeider i kontroll klasse U (utvidet).
For prosjektering gjelder dermed at det utføres grunnleggende kontroll (”egenkontroll”) og
kollegakontroll. For utførelse innebærer kontrollklasse ”N” at det utføres basis kontroll og intern
systematisk kontroll av utførelsen. For utførelse innebærer kontrollklasse ”U” at det utføres basis
kontroll og intern systematisk kontroll samt en uavhengig kontroll av kritiske elementer av
utførelsen.
I tillegg skal geoteknikk i et tiltak plassert i geoteknisk kategori 2 eller 3 underlegges en
uavhengigkontroll i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) og SAK10, innholdet i kontrollen er
definert i tabell 2.1 i veiledning til uavhengig kontroll [7]
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Grunnforhold
Det er utført geotekniske grunnundersøkelser for de planlagte tiltakene rapportert i vår rapport
416249-RIG-RAP-001 [1] samt en ingeniørgeologisk vurdering av bergskjæringen langs
adkomstvegen til området rapportert i vårt notat 416249-RIGberg-NOT-001 [2]. Vi viser generelt til
disse dokumentene.
Utfyllingsområdet
Grunnundersøkelsene her viser generelt et grovt og relativt fast lag i toppen av sand/grus over et
bløtere lag med siltig leire. Det er registrert høyt vanninnhold i leirlaget.
Gnr/Bnr 3/121
Grunnundersøkelsene på sjø viser et grovere topp lag av antatt sand/grus med innslag av
stein/blokker. Under dette laget er det antatt et bløtere lag av siltig leire.
På land er det registrert grove fyllmasser med innslag av blokker, resultatene fra
grunnundersøkelsen antyder at laget med bløt siltig leire kiler seg ut under det utfylte området på
land. Noe som er i overensstemmelse med bergskjæringen i bakkant av utfyllingen.
Det ble under grunnundersøkelsene observert en utglidning i fyllingsfronten, dette tyder på at
fyllingsfronten er ustabil, noe som også bekreftes helningen på fyllingsfronten som er ca 1:1.
Adkomstvei
Vegen ligger i vegskjæring og berget er i ingeniørgeologisk vurdering vurdert som egnet for
vegbygging [2]. Det er antatt at vegen er oppbygd med de utsprengte bergmassene fra
bergskjæringen i tillegg til andre nødvendige tilførte masser for å komme opp nivået vegen har i
dag. Vegfyllingen er i stor grad støttet opp av en støttemur i betong som det er forventet at er
forankret i berg.
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Prinsipp for utfylling

4.1

Generelle føringer
Det må utarbeides søknad til Fylkesmannen om tillatelse til mudring og/eller utfylling i områder
med forurenset sjøbunn.
Under mudrings- og fyllingsarbeidene vil det være behov for overvåkning for å påse at unødig
spredning ikke forekommer. Dette ivaretas av miljøgeologer. Det må benyttes utstyr med SMS/email varsling, slik at avbøtende tiltak kan iverksettes fortløpende (f.eks endret metodikk eller
midlertidig stopp)
All fylling er forutsatt utført med gode sprengsteinmasser. Plastring/erosjonssikring må tilpasses
aktuell bølgepåkjenning og fartøypåkjenning.
Det forutsettes at utfylling fra tipp ikke skjer direkte fra lastebil, men med doser eller gravemaskin.
Det er ikke er tatt hensyn til utformingen mot sjøsiden, siden dette ikke vil påvirke hovedtrekkene i
prinsippene for fremgangsmåten som er presentert i prinsipp for utfylling.
Hensynet til miljøkrav vil være styrende for endelig utforming av fyllingsgeometrien, etter det vi
kjenner til foreligger det ingen tiltaksplan per dags dato.
I Figur 4-1 vises en prinsippskisse for utforming av fyllingsfront.
Det må utarbeides detaljerte fyllings- og eventuelt mudringsplaner i en detaljprosjektering av
tiltaket.

Figur 4-1: Prinsippskisse fyllingsoppbygging

4.2

Prinsipp utfylling
Det er foreløpig antatt at det vil være tilstrekkelig med et tildekkingslag over eventuelt forurensede
masser. Det legges ut et tildekkingslag på bunnen for å hindre oppvirvling av forurensede masser
ved utlegging av fylling. Deretter legges det kontrollert ut en bunnfylling av steinsmasser for
fyllingsfoten fra lekter for å forbygge brudd i tildekkingslag og forurensede masser ved videre
utlegging fra lekter med egnede sjøredskap og fra tipp over kt -4.
Det kan også være aktuelt med mudring til fastgrunn under fyllingsfot for å ivareta stabiliteten av
fyllingen.
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Prinsipp for utlegging av fylling
1. Utlegging av tildekkingslag, kontrollert utlegging.
2. Kontrollert utlegging av bunnfylling av steinmasser under fyllingsfot fra lekter med egnet
sjøredskap.
3. Utlegging av fylling lagvis med lekter og sjøredskap til kt -4.
4. Fullføring av fylling lagvis til kt +3 fra tipp
5. Etablere plastring fra kt -4 til kt +3
Spesielle miljøkrav


Kontollert utlegging av tildekkingslag for å hindre oppvirvling av forurensede sedimenter.



Kontrollert utlegging av bunnfylling av steinmasser under fyllingsfot, for å motvike brudd i
tildekkingslaget.

Kontroll under utførelse


Mektighet av tildekkingslag må dokumenteres, f. eks ved multistråleekkolodd.



Geometri av bunnfylling må dokumenteres, f. eks ved multistråleekkolodd.



Geometri av fylling på nivå kt -4, f. eks ved multistråleekkolodd.



Poretrykksmålinger, for overvåking av poretrykksoppbygging i leirlag.



Setningsbrønner, for overvåking av setningsforløpet i fyllingen.

Risikoforhold


Det vil være betydlige egensetninger i fyllingen, dette er langtidssetninger og kan forventes
å utgjøre 2-3 % av fyllingshøyden.



Maksimal steinstørrelse, Dmax, benyttet i fyllingen kan begrense fundamenterings
mulighetene på fyllingen.



Poretrykksoppbygging i leirlag, kan gi brudd i undergrunn om dette ikke overvåkes.

5

Fundamentering på fylling

5.1

Generelt
I planprogrammet beskrives det at utfylt område skal benyttes til industriformål med planer for
inntil 15 m høye bygninger. I det videre er aktuelle fundamenteringsalternativer diskutert.

5.2

Direkte fundamentering
For å kunne tillate direkte fundamentering på fyllingen må setningene i fyllingen være unnagjort for
å unngå differanse setninger på bygninger. For å fremskynde setningsforløpet kan følgende
metoder benyttes enkeltstående eller i kombinasjon.
Forhåndsbelastning
Fyllingen forhåndsbelastes med 2-3 m med masser, setningsutviklingen overvåkes sammen med
poretrykket. Når setningsutviklingen har stabilisert seg og poretrykket har gått tilbake til normalt
nivå, kan forhåndsbelastningen fjernes og området bebygges.
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Dypkomprimering
Dypkomprimering kan utføres ved loddslipp fra kran i et gitt mønster, vanligvis med flere dropp i
hvert krater og flere overfarter. Det må påregnes behov for etterfylling av fyllmasser. Metoden
fremskynder egensetningene i fyllingen, men oppbygging av poretrykk i underliggende leirlag vil
kunne gi en langtids setningsutvikling i undergrunnen. Poretrykket og setningsutvikling må derfor
overvåkes, utbygging kan tillates når setningsutviklingen har stabilisert seg og poretrykket har gått
tilbake til normale verdier.

5.3

Pelefundamentering
For pelefundamentering må det benyttes spissbærende peler til berg. Aktuelle peletyper er
rammede stålrørspeler, borede stålrørspeler og stålkjerne peler. Felles for peletypene er at
risikoen for setninger er eliminert fordi lastoverføringen går direkte til berg. I det følgende er det
gitt fordeler og ulemper ved de ulike peletypene.
Rammede stålrøspeler
Ramming med lukket pelespiss er det mest aktuelle i fylling, stålrørene armeres og støpes ut etter
ramming.
Fordeler


Normalt den rimeligste av de tre peletypene



Egnet for store konsentrerte laster



Kan kombineres med stålkjerne for å ta strekk

Ulemper


Setter begrensninger på maksimal steinstørrelse, Dmax, i fyllingen til maksimalt ca halve
pelediameteren.



Tar ikke strekk laster av betydning (uten stålkjerne)



Betydelig støy og viberasjoner fra installasjon

Borede stålrørspeler
Hele peletversnittet bores ned i berg for å sikre en god kontaktflate for last overføring, pelen
armeres og støpes ut etter installasjon.
Fordeler


Egnet for store konsentrerte laster



Gunstig i områder med strenge krav til støy og rystelser.

Ulemper


Setter begrensninger på maksimal steinstørrelse, Dmax, i fyllingen med tanke på toleranse
krav under installasjon.



Kostbare engangsborkroner
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Stålkjernepeler
Foringsrør bores til fast berg, nødvendig videre innboring i berg utføres med og uten foringsrør.
Foringsrør og berghull renskes grundig før stålkjerne installeres i mørtelfylt berghull med
avstandsholdere.
Fordeler


Tar både strekk og trykk laster



Egnet i krevende grunnforhold



Kompakte pelehoder



Gunstig i områder med strenge krav til støy og rystelser

Ulemper

6



Relativt kostbart



Ikke egnet for store konsentrerte laster

Fundamentering Gnr/bnr 3/121
Leilighetsbygg på Gnr/Bnr 3/121 er plassert i bergskjæring og på delvis fylling. Fyllingen er av ukjent
kvalitet og ukjent steinstørrelse. Det er ikke kjent om bygget er planlagt innenfor eksisterende
fylling eller om det planlegges med grunnflate utover det utfylte området som er på tomten i dag.
Under grunnundersøkelsen nede på fyllingen ble det observert en utglidning i fyllingsfronten, dette
tyder på at fyllingsfronten er ustabil og trenger utbedring. Minimum en utslaking av fyllingsfront og
etablering av en plastring av fyllingsfront er nødvendig.
Bygget anbefales pelefundamentert av hensyn til mulige differansesetninger og usikkerhet knyttet
til fyllingens oppbygging.
Aktuelle peletyper vil være borede stålrørspeler og stålkjernepeler, disse peletypene er omtalt i
avsnitt 5.3.

7

Reetablering adkomstveg
Dagens veg er smal og i forholdsvis dårlig stand, bergskjæringen som vegen for det meste ligger i er
vurdert i vårt notat 416249-RIGberg-NOT-001 [2].
Berget er vurdert å være kompetent, et mindre sikrings arbeid er nødvendig, se detaljer i [2].
Vår anbefaling er at vegen reetableres, eksisterende vegfylling byttes ut med kvalitetsmasser.
Vegen er i stor grad oppstøttet av en betong mur, det må fremlegges dokumentasjon på at denne
muren er konstruert for jordtrykket muren påføres. Alternativt må muren rives og ny mur
prosjekteres for de aktuelle påkjenningene.
Utvidelse av bredden på vegbanen vil være krevende mot sør med tanke på forankring av
støttemur i berget. Det vil være enklere rent teknisk å eventuelt utvide vegbanen inn i eksisterende
bergskjæring, med de konsekvenser det har for eiendomsforhold.
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Jordskjelv
Grunnforholdene ved utfyllingsområdet og Gnr/Bnr 3/121 klassifiseres som grunntype B og
grunnforholdene ved adkomstvegen klassifiseres som grunntype A i henhold til Eurokode 8 [6].
Det må i detaljprosjektet vurderes om nye konstruksjoner må dimensjoneres for jordskjelv. Dette
vil være et samspill mellom geoteknikker (RIG) og Byggeteknikker (RIB).

9

Oppsummering
Multiconsult er engasjert av Jemar Utvikling AS for vurdering av geotekniske problemstillinger
knyttet til regulering av Sørholmen i Kristiansund. I den forbindelse er det utført
grunnundersøkelser som er rapportert i vår datarapport 416249-RIG-RAP-001 rev00 [1] og en
ingeniørgeologisk vurdering av bergskjæring rapportert i vårt notat 416249-RIGberg-NOT-001 [2].
Det planlegges en utfylling vest for Sørholmen, bygging av leilighetsbygg på Gnr/Bnr 3/121 og en
vurdering av eksisterende adkomstveg til området.
Foreliggende notat gir en vurdering av gjennomførbarheten av de ulike tiltakene.
Tiltakene som planlegges ved Sørholmen vurderes å tilfredstille geoteknisk kategori 2 og
pålitelighetsklasse 2, kritiske elementer av utførelse vil plasseres i pålitelighetsklasse 3.
For prosjektering gjelder dermed at det utføres grunnleggende kontroll (”egenkontroll”) og
kollegakontroll. For utførelse innebærer kontrollklasse ”N” at det utføres basis kontroll og intern
systematisk kontroll av utførelsen. For utførelse innebærer kontrollklasse ”U” at det utføres basis
kontroll og intern systematisk kontroll samt en uavhengig kontroll av kritiske elementer av
utførelsen.
I tillegg skal geoteknikk i et tiltak plassert i geoteknisk kategori 2 eller 3 underlegges en
uavhengigkontroll i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) og SAK10.
Det anbefales at det gjennomføres en bygningsbesiktigelse og tilstandsvurdering av bygninger og
anlegg som vil kunne bli berørt av tiltakene ved Sørholmen.
En utfylling vil være gjennomførbar med en generell helning på fyllingsfront på 1:1,5 og en trappvis
oppbygging av fyllingen. Fyllingen opparbeides med lekter og sjøredskap til kt -4 og fra tipp over
dette nivået. Det er forventet at det er tilstrekkelig å plastre fyllingen til kt -4, da det ikke foreligger
planer om å anlegge kai langs fyllingen. Det må foretas en overvåkning av poretrykket under
fyllingsutleggingen.
Det er forutsatt at håndtering av forurenset grunn er ivaretatt av andre.
Det må utarbeides detaljerte fyllings- og eventuelt mudringsplaner i en detaljprosjektering av
fyllingen.
Det er to alternativer til fundamentering på fyllingen, pelefundamentering og
direktefundamentering. Pelefundamentering kan stille begrensninger til steinstørrelse i fyllingen
avhengig av peletypen som ønskes benyttet. Direktefundamentering betinger at
setningsutviklingen i fyllingen har stabilisert seg, dette kan fremskyndes ved forhåndsbelastning av
fyllingen, dypkomprimering av fyllingen eller en kombinasjon av de to. Setningsutvikling og
poretrykksoppbygging må overvåkes.
Leilighetsbygg Gnr/Bnr 3/121 anbefales fundamentert på borede peler, oppbyggingen av fyllingen
er antatt å være for grov til at det egner seg med rammede peler. Fyllingsfronten er ustabil og må
slakes ut og plastring må reetableres.
Adkomstvegen til Sørholmen anbefales reetablert, berget er vurdert å være egnet byggegrunn for
vegfylling. Eventuell utvidelse av bredden på vegen anbefales tatt ved utvidelse av bergskjæringen.
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