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SAMMENDRAG 

Notatet beskriver prosjekteringsforutsetninger som legges til grunn for geoteknisk prosjektering i forbindelse med 
mudring og tildekking av forurensede sedimenter i Horten Indre havn. 

Dette notat vurderer stabiliteten og videre nødvendige arbeider ved mudring og tildekking med utgangspunkt i 
tiltaksplan for Horten Indre havn. 

I følge tiltaksplanen skal mudring utføres i 0,5 m dybde med påfølgende tildekking ved innseilingen til Stjertebukta 
(delområde 11 i tiltaksplanen) og Hoten verft (delområde 1S i tiltaksplanen). Videre skal tildekking av sjøbunn utføres i 
følgende delområder; Horten verft (1M), Hovedbassenget (2S), Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og Mellomøya 
(6S).  

Multiconsult har sammenstilt alt materiale fra tidligere grunnundersøkelser i området, vurdert parametere for 
beregning av stabilitet ut fra grunnundersøkelser og erfaringstall, utført stabilitetsvurderinger i kritiske snitt samt 
utarbeidet program og kostnadsforslag for supplerende geotekniske undersøkelser. 
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1 Innledning 
Notatet beskriver prosjekteringsforutsetninger som legges til grunn for geoteknisk prosjektering i 

forbindelse med mudring og tildekking av forurensede sedimenter i Horten Indre havn. 

Dette notat vurderer stabiliteten og videre nødvendige arbeider ved mudring og tildekking med 

utgangspunkt i tiltaksplan for Horten Indre havn. 

I følge tiltaksplanen skal mudring utføres i 0,5 m dybde med påfølgende tildekking ved innseilingen 

til Stjertebukta (delområde 11 i tiltaksplanen) og Hoten verft (delområde 1S i tiltaksplanen). Videre 

skal tildekking av sjøbunn utføres i følgende delområder; Horten verft (1M), Hovedbassenget (2S), 

Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og Mellomøya (6S). Aktuelt område er vist på Figur 1-1. 

Multiconsult ASA er engasjert av Horten kommune til å utarbeide prosjekteringsforutsetninger, 

vurdering av stabilitet og setninger ved mudring og tildekking samt vurdere behov for videre 

geotekniske arbeider. 

 

Figur 1-1: Kart som viser delområder med uakseptabel risiko, ref./1/ 
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2 Tidligere grunnundersøkelser 
Nedenfor er det listet grunnundersøkelser utført i området fra tidligere. Disse er benyttet til 
vurderinger i dette notat. 

- Rapport 20150201-01-R, Horten Indre havn – helhetlig tiltaksplan for forurensede 
sedimenter i Horten Indre havn, NGI, datert 2016-09-09 

- Notat 129811-RIG-NOT-001, Horten Indrusrtipark – Ny kai Nordkapp – 
Prosjekteringsforutsetninger, Multiconsult ASA, datert 10.01.2017 

- Notat 129811-RIG-NOT-002, Horten Industripark – Ny kai Nordkapp – Grunntype og 
responsspektrum, Multiconsult ASA, datert 30.01.2017 

- Notat 129811-RIG-NOT-003, Horten Industripark – Ny kai Nordkapp – Dimensjonering av 
spunt, Multiconsult ASA, datert 21.02.2017 

- Notat 129811-RIG-NOT-004, Horten Industripark – Ny kai Nordkapp – Stabilitet av fylling i 
sjø, Multiconsult ASA, datert 27.02.2017 

- Rapport 111131r1, Horten. Hip-testbasseng FMC, Grunnteknikk AS, datert 22.09.2014 

- Rapport 111976n2 Rev.A, Horten. Hallings gate 2, Grunnteknikk AS, datert 25.11.2016 

- Teknisk notat 1050910048_rev02, Horten Indre havn – tiltaksplan for opprydding av 
forurensede sedimenter, Golder Associates, datert 12.12.2016 

- Rapport 6195-1, Kai ved flyfabrikken, avd F, Noteby (Multiconsult), datert 08.01.1968 

- Rapport 4422-1, Spuntveggkai ved Stordokken, Noteby (Multiconsult), datert 17.06.1960 

- Rapport 812915-1, Skippergata 18, Horten, Multiconsult, datert 28.04.2011 

3 Geoteknisk prosjektering 

 Regelverk 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder 
dermed: 

- NS‐EN 1990‐1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0) 
- NS‐EN 1997‐1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7) 
- NS‐EN 1998‐1:2004 + NA:2014 (Eurokode 8) 
- TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
- TEK 10 § 10 Konstruksjonssikerhet  
- NVEs veileder 7‐2014 «Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre 

jordarter med sprøbruddegenskaper». Norges Vassdrags‐ og Energidirektorat (NVE), 2014. 
 

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet: 

-  Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging. Vegdirektoratet, juni 
2014 

- Statens vegvesen (SVV), Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, juni 
2014 

4 TEK 10, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

 Bakgrunn 

Plan og bygningsloven (PBL) med tilhørende teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til ivaretagelse av 
nødvendig sikkerhet mot naturpåkjenninger. 
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TEK 10 - § 7 «Sikkerhet mot naturpåkjenninger» ref./2/, sammen med NVEs retningslinjer nr. 2/2011 
«Flaum- og skredfare i arealplaner» ref./3/, med vedlegg, legges til grunn ved etterfølgende 
vurderinger. 

I henhold til TEK10 § 7.2 og § 7.3 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 
og skred). 

4.1.1 Oppsummering av prosedyre i NVEs veileder 2014_07 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

Tabell 4-1 oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold til avsnitt 4.5 i vedlegg til ref./3/. 

Tabell 4-1. Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014 

Pkt. Overskrift Kommentar 

1 Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være Detaljreguleringsplan og tiltakskategori K4. 
Utført 

2 Undersøk om hele eller deler av områder ligger under 

marin grense 

Området ligger under marin grense. Utført 

3 Avgrens områder med marine avsetninger Marine fylling over marine avsetninger på 

store deler av området. Utført 

4 Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for 

kvikkleireskred i området 

Nei, det er ingen kartlagte faresoner i 

nærheten av planområdet. Utført 

5  Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier 

mulig fare for områdeskred 

Ikke aktuelt iht prosedyre. Utført iht 

Eurokode 7. 

6 Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av 

grunnlag 

Ikke aktuelt 

7 Avgrens løsneområder mer nøyaktig Ikke aktuelt 

8 Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for 

skredmasser 

Ikke aktuelt 

9 Avgrens og faregradsklassifiser faresoner Ikke aktuelt iht prosedyre. Utført iht 

Eurokode 7. 

10 Stabilitetsvurderinger. Dokumentasjon av 

tilfredsstillende sikkerhet 

Ikke aktuelt iht prosedyre. Utført iht 

Eurokode 7. 

 TEK 10 § 7.2, Sikkerhet mot flom og stormflo 

Det aktuelle området ligger i sjøen. 

Med referanse til ovenstående er TEK10 § 7.2 ivaretatt. 

 TEK 10 § 7.3, Sikkerhet mot skred 

4.3.1 Utredning av potensiell fare 

På NVE atlas, ref./4/, er området ikke angitt som faresone i forbindelse med skred i bratt terreng, 

snøskred, steinsprang eller jord- og flomskred. 

Vurdering av områdestabilitet utføres i neste kapittel. 

 Utredningsfase 

Vurdering av områdestabilitet utføres iht. detaljreguleringsfase. 

 Områdestabilitet 

NVEs retningslinjer, ref./3/ angir krav til utredningens nøyaktighet, sikkerhetsnivå, avgrensing, 

vurderinger og kontroll mm. 
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Tiltakskategori 

Da det planlagte tiltaket medfører større tilflytting/personopphold av mennesker, for eksempel mer 
enn to eneboliger, rekkehus/boligblokker, skole- og barnehage. 

Ihht.  ref./2/, ref./3/ defineres planområdet i følgende tiltakskategori: 

- K4: Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold enn tiltak i K3 samt tiltak som 
gjelder viktige samfunnsfunksjoner.  

Eksempler er mer enn to eneboliger /fritidsboliger, rekkehus/boligblokk, bolig- og hyttefelt, 
skole og barnehage, sykehjem, større næringsbygg, kontorbygg, idretts- og industrianlegg, 
større utendørs publikumsanlegg, lokale beredskapsinstitusjoner. 

Marin grense innenfor området 

Området ligger langt under marin grense. 

Avgrens områder med marine avsetninger 

Løsmassekart i Figur 4-1, ref./4/, viser fyllmasser, tykk marine avsetninger og randmorene i Indre 
havn. By- og tettbebygde områder er ofte markert som fyllmasse fordi «løsmasser» er tilført eller 
sterkt påvirket av menneskers aktivitet» og forteller ingenting om underliggende masser. Det er 
imidlertid grunn til å anta at dette området består av tykk marin avsetning under fyllmassene. 
I landområder ved Mellomøya og Østøya består standavsetninger og/eller bart fjell. Mellomøya og 
Østøya. Avsetninger i sjøen er ikke kjent. 
 

  

Figur 4-1. Løsmassekart, ref. /4/ 

4.5.1 Kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området 

Kart på NVE atlas, ref./4/ er det ikke kartlagt noen aktsomhetsområder i området. 
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4.5.2 Avgrensing av aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred 

Områdeskred kan inntreffe innenfor følgende terrengkriterier: 
- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > 5 m. 
- I platåterreng: Høydeforskjell på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/for marbakke. 
- Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra for 

skråning/marbakke/ bunn ravine. 
- Avgrensing kan og gjøres ved synlig fjell og ikke erosjonsfarlige masser. 
 

Helningen av sjøbunn i Horten verft (1S og 1M) Hovedbassenget (2S og 3S), Bromsjordet (3S og 3MN), 

Østøya (8) og Mellomøya (6S) er mindre enn 1:20 og vil derfor ikke være aktuelle som løsneområder. 

Østøya (8) og Mellomøya (6S) kan derved avskrives som eventuelle aktsomhetsområder dersom 

masser på land består av strandavsetninger og/eller bart fjell og terrengkriterier i sjøen ikke 

overstiger 1:20. 

Indre havn omgis av steinplastiring og/eller spuntkonstruksjoner. Helningen for Indre havneby (sør 

for Indre havn) har en skråning lik 1:25 og en total høydeforskjell mindre enn 5 m. I øst avgrenses 

Indre havn av en randmorene. Ikke heller her er helningen større enn 1:20 på land. 

Derved kan og Horten verft (1S og 1M) Hovedbassenget (2S og 3S) og Bromsjordet (3S og 3MN) 

friskmeldes fra eventuelle aktsomhetsområder. 

Det finnes ikke noen aktsomhetsområder (løsne og/eller utløpsområdet) innenfor noen av 
delområdene. Videre er det derfor kun analysert stabilitet iht krav i Eurokode 7, ref./10/. 

Med referanse til ovenstående er TEK10 § 7.3 ivaretatt. 

 TEK 10 §, Konstruksjonssikkerhet 

I henhold til TEK 10 § 10.1 så vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 
oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (NS) Eurokoder. TEK 10 § 
10.2 angir følgende: 

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold 
og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av 
konstruksjoner etter Norsk Standard (NSEN) 1990 Eurokode: 
Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til 
NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. 

I veiledningen til TEK 10 står det: 

Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt 
bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er 
akseptert av myndighetene. 

Ved å benytte standarder som angitt i pkt. 3.1 i prosjekteringen, vil TEK 10 § 10 dermed være 
ivaretatt. 
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 Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004+NA:2016, stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg 
av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1” Krav til prosjektering”.  

Mudring og tildekking anses å kunne utføres ved konvensjonelle metoder uten unormal risiko for 
stabiliteten, noe som tilsier geoteknisk kategori 2. 

Bygget planlegges kompensert fundamentert; dvs. en konvensjonell metode uten unormal risiko. 

Med dette som grunnlag velges krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. 

 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC), tiltaksklasse for geoteknisk prosjektering 

NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0) definerer byggverkets plassering med hensyn til 
konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet av standardens 
tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser 
er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901).  

Eurokode 0 deler grunn og fundamenteringsarbeider i to ulike alternativer:  

 «ved enkle og oversiktlige grunnforhold»  

 «i kompliserte tilfeller»  
 
Det legges til grunn at standardens intensjon er å knytte valg av pålitelighetsklasse til valgt geoteknisk 
kategori, og derfor plasseres prosjektet i pålitelighetsklasse (CC/RC) 2. 

Tiltaksklasse iht. PBL 

I henhold til tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i Byggesaksforskriften 
med veiledning (SAK 10), under §9-3 «Fastsettelse av tiltaksklasser», vurderes prosjektet plassert i 
Tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider da konstruksjonen er plassert i pålitelighetsklasse 2 iht. NS-
EN 1990. 

 Kvalitetssystem 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighets-klasse 2, 3 
og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-
serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Vårt system tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er 
ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2 og 3. 

 Prosjekteringskontroll 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Utførelseskontrollen følger samme 
klassifiseringssystem som prosjekteringskontroll, men er uavhengig av denne.  

I henhold til tabell NA.A1 (902) i Eurokode 0 skal prosjekteringskontroll settes til:  

 Prosjekteringskontrollklasse: PPK2 

I henhold til tabell NA.A1 (903) i Eurokode 0 skal utførelseskontroll settes til: 

 Utførelseskontrollklasse: UKK2 
For geoteknisk prosjektering gjelder da at det i tillegg til grunnleggende kontroll (egenkontroll) og 
intern systematisk kontroll også skal utføres utvidet kontroll. For arbeider i pålitelighetsklasse 2 
tolkes «utvidet kontroll» til være en systemkontroll tilsvarende uavhengig kontroll i henhold til. PBL. 
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5 Beregningsforutsetninger 
Multiconsult har sammenstilt alt materiale fra tidligere grunnundersøkelser i området, vurdert 

parameterer for beregning av stabilitet ut fra grunnundersøkelser og erfaringstall. 

 Grunnforhold/Grunnvannstand 

Grunnforhold er beskrevet mer inngående i de tidligere rapportene, se kapittel tidligere 
grunnundersøkelser. 

Generelt består løsmassene av siltig leire over berg i Indre havn og av strandavsetninger og/ eller 
bart fjell på Mellom og Østøya. 

Leira i Indre havn er klassifisert som bløt med sensitivitet fra lite til høy. 

Grunnvannstanden forutsettes å variere med vannstand i havet. I stabilitetsberegningene må disse 
utføres med laveste lavvann som det mest ugunstige tilfellet, ref./11/. 

6 Stabilitet 

 Generelt 

Sikkerheten mot stabilitetsbrudd i sjøen vil være tilfredstillende under alle faser i prosjektet i de 
områder der kun tildekking utføres (delområder Horten verft (1M) Hovedbassenget (2S), 
Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og Mellomøya (6S). Skråningshelningen på sjøbunn er i alle 
disse områder er mindre enn 1:20 og det er ikke risiko for grunnbrudd med tildekking til maks 0,45 
m tykkelse (25 cm sand og 20 cm erosjenslag av pukk). 

Sikkerheten mot stabilitetsbrudd i områder der mudring utføres før tildekking (delområde Horten 
verft (1S) og Stjertebukta (11)) vil eventuelt ha stabilitetsproblemer ved mudringsarbeidene. For 
disse delområder er det utført terrenganalyse med snitt fra land og ut i sjøen med c/c 50 m for å 
finne kritiske snitt. I de kritiske snittene for Horten verft (1S) og Stjertebukta (11) er det utført 
beregninger med beregningsparametere iht. kapitel beregningsforutsetninger. 

Det er utført stabilitetsanalyser i to kritiske snitt, snitt 400 i Stjertebukta (11) og Snitt 600 i Horten 
verft (1S). 

Stabilitetsberegningene er utført for både udrenert (ADP-analyse) og drenert tilstand (aϕ-analyse) i 
beregningsprogrammet GeoSuite Stability v. 15.2.2.0, ref./6/. 

 Krav til sikkerhet for stabilitet 

Eurokode 7, ref./10/ angir krav til sikkerhetsnivå, vurderinger og kontroll. SVVs krav bygger på 
Eurokode 7. I ref. /8/ finnes krav utfra konsekvensklasse og bruddmekanisme vist. Et utdrag av 
tabellene er vist i Tabell 6-1. Bygg og infrastruktur i dette prosjekt er klasset i CC2. Brudd i disse 
massene vil vare kontraktante. 

Tabell 6-1: Krav til sikkerhetsfaktor for stabilitet for ulike konsekvenseklasser og bruddmekanismer 
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Figur 6-1: Minimumskrav til prosentvis forbedring, Figur 5.1 fra vedlegg 1 i ref./8/  

Dette innebærer at det må dokumenteres en sikkerhet F > 1,5 eller en "prosentvis forbedring" av 
stabiliteten. 

 Dimensjonerende terrenglast fra land 

Dimensjonerende terrenglast (inkludert lastfaktor) er satt til 20 kN/m2. Terrenglasten er benyttet på 
konservativ måte, og kun medtatt der den virker drivende (reduserer stabiliteten). 

 Materialparametere 

Valg av materialparametere er gjort med utgangspunkt i resultater fra tidligere grunnundersøkelser 
og erfaringsparametere fra ref./8/. 

6.4.1 Drenert analyse 

Figur 6-2 viser materialparametere for aϕ- analysene. 

 

Figur 6-2. Materialparametere for drenerte analyser 

6.4.2 Udrenert analyse 

Figur 6-3 viser materialparametere for udrenert ADP-analyse. Anisotropifaktorene (ADP) er utregnet 
fra leiras plastisitetsindeks, som er gitt av prøveserien i ref./17/, og metodikken beskrevet i ref./9/. 

 

Figur 6-3 Materialparametere for udrenert ADP-analyse 

Leiras direkte udrenerte skjærfasthet er tolket til en verdi på 10 kPa fra terreng og ned til 3,5 m dybde 
og økende fasthet til 23 kPa på 7,5 m dybde ifølge treaksialforsøk i ref./17/. Dette gjelder der leira 
ikke er konsolidert. Når leira vil bli konsolidert med et overliggende lag av tildekkingsmasser er 
direkte udrenert skjærfasthet tolket etter formelen under, der p0’ er effektivt overlagringstrykk. 

𝐶𝑢
𝐷 = max{10kPa, 0,25p0

′ }         (1) 
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 Geometri 

For å fremstille geometri på sjøbunn er det utført triangulering fra sjøbunnmålinger utførte av 
Forsvarets forskningsinstitutt. Geometri på terreng på land er fremstilt ved triangulering av kart fra 
Kartbanken. I tillegg er overflaten for sjøbunnen også supplert med informasjon fra sjøkartet fra 
Norgeskart. Figur 6-4 viser beregnede snitt i 1S Horten verft og 11 Stjertebukta, kritiske snitt markert 
med rød farge. Figur 6-5 til Figur 6-8 viser geometri for kritiske snitt før dagens situasjon og etter 
mudring før tildekking (mest kritiske fasen). 

 

Figur 6-4. Oversikt plantegning med beregnede snitt, kritiske snitt er markert med rød farge. (1S Horten Verft 
til venstre og 11 Stjertebukta til høyre) 

 

Figur 6-5. 1S Horten Verft, snitt 600. Dagens situasjon. Usikker dybde på spuntskjerm. 

 

Figur 6-6. 1S Horten Verft, snitt 600. Etter mudring, før tildekking. Usikker dybde på spuntskjerm. 
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Figur 6-7. 11 Stjertebukta, snitt 500. Dagens situasjon 

 

Figur 6-8. 11 Stjertebukta, snitt 500. Etter mudring, før tildekking 

 Beregningsresultater 

 Horten verft (1M) Hovedbassenget (2S), Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og 
Mellomøya (6S) 

Stabiliteten før og etter tildekking ved Horten verft (1M) Hovedbassenget (2S), Bromsjordet (3S og 
3MN), Østøya (8) og Mellomøya (6S) vil vare over 50 % (F > 1,5). 

 1S Horten verft 

Resultat fra stabilitetsberegningene viser at med usikkerheter på leirens egenskaper 
spuntkonstruksjonens dybde og utforming samt dybder til berg, oppnås ikke tilfredsstillende 
sikkerhet i noen fase. For dagens situasjon med en trafikklast på kaien (i snitt 600) viser 
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beregningene at det er en sikkerhet mot brudd på kun 5 %. Det er meget mulig at sikkerheten for 
dagens situasjon er bedre men dette må utredes mer nøyaktig. 

Ved mudring minsker sikkerheten ned til 2 % sikkerhet mot brudd. Dette er langt fra 
sikkerhetskravet på 50 % (F = 1,5). 

 11 Stjertebukta 

Resultat fra stabilitetsberegningene viser og her usikkerheter på leirens egenskaper og dybder til 
berg. 

Tilfredsstillende sikkerhet oppnås ikke i noen fase. For dagens situasjon med en trafikklast på kaien 
(i snitt 600) viser beregningene at det er en sikkerhet mot brudd på kun 8 %. Det er meget mulig at 
sikkerheten for dagens situasjon er bedre men dette må utredes mer nøyaktig. 

Ved mudring minsker sikkerheten ned til 6 % sikkerhet mot brudd. Dette er langt fra 
sikkerhetskravet på 50 % (F = 1,5). 

7 Vurdering 

 Generellt 

7.1.1 Horten verft (1M) Hovedbassenget (2S), Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og 
Mellomøya (6S) 

Tildekking av forurensede sedimenter kan utføres i delområdene Horten verft (1M) 
Hovedbassenget (2S), Bromsjordet (3S og 3MN), Østøya (8) og Mellomøya (6S). Tildekking utføres 
med sandmaterialer og eventuell erosjonsbeskyttelse utføres med pukk. Tildekking kan utføres opp 
til maks 0,5 m uten videre konsultasjon fra geotekniker. Det er viktig at tykkelse på 0,5 m ikke 
overskrides. 

7.1.2 Horten verft (1S) og Stjertebukta (11) 

Stabiliteten er ikke dokumentert tilstrekkelig i delområdene Horten verft (1S) og Stjertebukta (11). 
Det skal i tillegg til tildekking utføres mudringsarbeider i disse områdene. Mudring er forenet med 
fare for stabilitetsproblemer. Videre arbeider må utføres. 

8 Videre arbeider 
Multiconsult mener at grunnundersøkelser i sjøen ved delområdene 1S Horten og 11 Stjertebukta 
må utføres. Boringene vil gi en nøyaktig bergkartlegging i områdene, mest trolig minske 
bergdybdene i de kritiske snittene, øke direkte skjærfasthet i leiren og dermed kan tilstrekkelig 
sikkerhet dokumenteres. 

I tillegg til grunnundersøkelser må alle konstruksjonsfundamenteringer langs sjøkanten i disse 
delområder utredes. Multiconsult har utført vurdering av fundamenteringer etter plassbesøk men 
dette gir ikke godt nok grunnlag.  

Det finnes ikke tilgjengelig dokumentasjon av fundamentering for bygg i områdene, dybde på 
underkant av kaikonstruksjoner (som spunt for eksempel.). Uten slik dokumentasjon vil vurderinger 
fortsatt være restriktive. Slik dokumentasjon må fremskaffes fra de aktuelle grunneierne. 
Multiconsult har ikke mandat per dags dato til å samle inn slik informasjon fra grunneierne. Horten 
kommune må utarbeide et dokument som beskriver at de trenger dokumentert informasjon av 
samtlige fundamenteringer på eiendommene. Dette kan deretter sammenstilles av Multiconsult, 
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men Multiconsult kan ikke ta på seg ansvaret for at alle konstruksjoner i grunn er fanget opp. Dette 
må Horten kommune selv ta ansvar for. 

 Kostnadsoverslag for grunnundersøkelser 

Det er nedenfor utarbeidet et kostnadsforslag for geotekniske grunnundersøkelser. 
Grunnundersøkelser må utføres i sjøen. 

Grunnundersøkelser, feltarbeider 

1. Lokal tilrigging: 35 000,-  

(Multiconsult har per dags dato (24.03.2017) en av sine to sjøborringsrigger under arbeide i 
Oslofjorden. Dette leder til at det eventuelt går ann å få til en «lokal» tilrigging. Ellers vil kostnad for 
tilrigging bli mye større.) 

2. Feltarbeid: 5200 x 12 timer/dag x 7 dager = 436 800,- 

Grunnundersøkelser, laboratoriearbeider 

3. 4 stk direkte skjærforsøk, CRS: 20 200,- 

4. 20 stk Rutineundersøkelse 75 mm sylindre: 32 600,- 

5. 8 stk konsistensgrenser: 5 040,- 

Totalt: Ca. 525 000,- 

Ellers er forutsetningene som regel: 

 Oppdragsgiveren oversender digitalt kartgrunnlag/ situasjon plan (sosi/dwg), evt må dette 
kjøpes av Multiconsult og koster ca. 5000,- 

 Tapt borutstyr belastes oppdragsgiveren etter selvkost uten påslag.  

 Ventetid som følge av forhold Multiconsult ikke rår over(eks. sterk vind og høy 
sjø/tidevann) faktureres 3200,-/time inntil 10 timer pr. dag. 

 Forutsetter tilgang til området med feltutstyret. 

Alle priser er ekskl. mva. 

I tillegg vil kostnad for sammenstilling av dokumentasjon av fundamenteringen ved delområdene 
1S og 11 samt nye beregninger og vurdering etter grunnundersøkelser og gjennomgang av 
fundamenteringsgrunnlag fått fra grunneiere tilkomme. 

Estimat på timer for dette er 80 timer. 
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