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SAMMENDRAG 

Dette notatet baseres på notat 814834-RIG-NOT-001 som beskriver prosjekteringsforutsetninger som legges til grunn 
for geoteknisk prosjektering av mudringsarbeider og tildekking av forurensede sedimenter i Horten Indre havn. 

Dette notatet vurderer stabiliteten av delområdene 1S Horten verft, og 11 Stjertebukta etter grunnundersøkelser 
utført i sjøen. 

Videre beskriver notatet anbefalte tiltak for å påse god nok stabilitet innenfor de regelverk som er gjeldende for 
mudringsarbeider 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 Horten 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 med bakgrunn i notat 814834-RIG-NOT-001 utført supplerende geotekniske undersøkelser i sjøen og 
sammenstilt resultatene i datarapport 814834-RIG-RAP-001.  

Med bakgrunn i tidligere beregninger og supplerende undersøkelser har vi nå utført supplerende beregninger på 
stabiliteten for 1S Horten verft og 11 Stjertebukta.  

Resultatene viser at det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot brudd hverken ved Stjertebukta eller ved Horten Verft. 

 Anbefalinger er gitt i notatet i avsnitt 7. 
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/1/ Vedlegg 1 Teknisk notat fra Horten kommune. Fundamenteringsinformasjon som 
grunnlag for vurdering av geotekniske forhold knyttet til planlagt mudring og tildekking i 
Horten Indre havn, Trinn, 2017 
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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 notatet vurderer stabiliteten på 1S Horten verft og 11 Stjertebukta. Videre beskriver notatet 

anbefalte tiltak 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 Horten 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 Norge AS er engasjert av Horten kommune til å utarbeide vurdering av stabilitet og 

setninger ved mudring og tildekking samt vurdere behov av tiltak. 

 

Figur 1-1: Kart som viser delområder med uakseptabel risiko, ref./2/ 
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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 sammen med våre grunnundersøkelser i sjøen, vist i 814834-RIG-RAP-001. 

- Datarapport 814834-RIG-RAP-001, Mudring og tildekking i Horten Indre havn – Geoteknikk, 
Multiconsult, datert 06.07.2017 

- Rapport 20150201-01-R, Horten Indre havn – helhetlig tiltaksplan for forurensede 
sedimenter i Horten Indre havn, NGI, datert 09.09.2016 

- Notat 129811-RIG-NOT-001, Horten Industripark– 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, utredning ihht. TEK 10, geoteknisk kategori, konsekvensklasse/pålitelighetsklasse, 
kvalitetssystem og prosjekteringskontroll/utførelsekontroll er beskrevet i detalj i notat 814834-RIG-
NOT-01. 

Ihht. notat 814834-RIG-NOT-001 finnes det ikke noen aktsomhetsområder innenfor noen av 
delområdene. Det er heller ikke funnet kvikkleire eller andre sensitive materialer ved 
grunnundersøkelser i sjøen, se datarapport 814834-RIG-RAP-001. Det er derfor kun analysert 
stabilitet ihht. krav i Eurokode. 

Ved beregninger i dette notat benyttes NS‐EN 1990‐1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0) og  
NS‐EN 1997-1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7) med grunn i notat 814834-RIG-NOT-001. 
 
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 

Krav til prosjektering utføres ihht. geoteknisk kategori 2, pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 og 
Tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. 

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. 
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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. 

4 Beregningsforutsetninger 
Området ligger langt under marin grense. Løsmassekart i Figur 4-1, ref./5/, viser fyllmasser, tykk 

marin avsetning 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 løsmassene av strandavsetninger og/eller bart fjell. 
Ved Mellomøya og Østøyaer ikke avsetninger i sjøen kjent. 
 

  

Figur 4-1. Løsmassekart, ref. /5/ 

Multiconsult har sammenstilt alt materiale fra tidligere grunnundersøkelser i området, vurdert 

parametere for beregning av stabilitet ut fra grunnundersøkelser og erfaringstall. 

4.1 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 (både Horten verft og Stjertebukta) er klassifisert som bløt med lav skjærfasthet og 
lav sensitivitet. 

Grunnvannstanden forutsettes å variere med vannstanden i havet. I stabilitetsberegningene må disse 
utføres med laveste lavvann som det mest ugunstige tilfellet, ref./12/. 
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5 Stabilitet 

5.1 Generelt 

Sikkerheten mot stabilitetsbrudd i sjøen vil være tilfredsstillende i 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 erosjonslag av pukk). 

Sikkerheten mot stabilitetsbrudd i områder der mudring utføres før tildekking (delområde Horten 
verft (1S) og Stjertebukta (11)) vil eventuelt ha stabilitetsproblemer ved utførelse av 
mudringsarbeidene. For disse delområdene 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 ca. 30 snitt langs strandsonen. De er valgt å kun vise det mest kritiske 
snittet i hvert område. De kritiske snittene er snitt 500 i Stjertebukta (11) og Snitt 400 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./7/. 

5.2 Krav til sikkerhet for stabilitet 

Eurokode 7, ref./11/ angir krav til sikkerhetsnivå, vurderinger og kontroll. SVVs krav bygger på 
Eurokode 7. I ref. /9/ finnes krav utfra konsekvensklasse og bruddmekanisme vist. Et utdrag av 
tabellene er vist i Tabell 5-1. Bygg og infrastruktur i dette prosjekt er klassifisert i CC2. Brudd i disse 
massene vil være kontraktante.  

Tabell 5-1: Krav til sikkerhetsfaktor for stabilitet for ulike konsekvenseklasser og bruddmekanismer 

 

 

Figur 5-1: Minimumskrav til prosentvis forbedring, Figur 5.1 fra vedlegg 1 i ref./9/  

Dette innebærer at det må dokumenteres en sikkerhet F > 1,4 eller en "prosentvis forbedring" av 
stabiliteten. 
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5.3 Dimensjonerende terrenglast fra land 

Dimensjonerende terrenglast (inkludert lastfaktor) er satt ihht. Teknisk notat fra Horten 
kommune, se ref./24/. Ut fra dette har vi tatt ut realistiske laster fra byggene. Terrenglast 
er satt til 0 kN/m2 i de to mest kritiske snittene (kravene ihht Eurokode oppfylles ikke 
enda). 

5.4 Økt poretrykk ved tildekking 

Portrykksforholdene i leiren vil på kort tid øke og medføre en lavere skjærfasthet i leiren under 
tildekkingslaget. Disse beregningene viser høyere sikkerhet enn ved mudringsarbeidene og er 
derfor ikke vist i resultatene. 

5.5 Materialparametere 

Valg av materialparametere er gjort med utgangspunkt i resultater fra tidligere grunnundersøkelser 
og erfaringsparametere fra ref./9/. 

5.6 Geometri 

For å fremstille geometri på sjøbunn er det utført triangulering fra sjøbunnmålinger utførte av 
Forsvarets forskningsinstitutt sammen med koordinater fra sjøborringer (grunnundersøkelser i 
sjøen). 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 5-2 viser 
beregnede snitt i 1S Horten verft og 11 Stjertebukta, kritiske snitt markert med rød farge. Figur 5-3 
til Figur 5-6 viser geometri for kritiske snitt før dagens situasjon og etter mudring før tildekking (mest 
kritiske fasen). 

Kotehøyde på kaikonstruksjonenes underkant i Horten verft er fortsatt usikker. Det er forutsatt at 
kaikonstruksjonene er fundamentert til fast morene. I snitt 400 er underkant på steinplastringen 
antatt til 10 m fra overkant av konstruksjonen. 

 

Figur 5-2. Oversikt plantegning med beregnede snitt, kritiske snitt er markert med rød farge. (1S Horten Verft 
til venstre og 11 Stjertebukta til høyre) 



Mudring og tildekking i Horten Indre havn  multiconsult.no 

Notat stabilitetsberegninger, vurdering stabilitet på 1S Horten og 11 Stjertebukta samt rekommandasjoner mudring og 
tildekking 

 

814834-RIG-NOT-002 14. desember 2017 / Revisjon 01 Side 8 av 12 

 

Figur 5-3. 1S Horten Verft, snitt 400. Dagens situasjon. Usikker dybde på kaikonstruksjon. 

 

Figur 5-4. 1S Horten Verft, snitt 400. Etter mudring, før tildekking. Usikker dybde på kaikonstruksjon. 

 

Figur 5-5. 11 Stjertebukta, snitt 500. Dagens situasjon 

 

Figur 5-6. 11 Stjertebukta, snitt 500. Etter mudring, før tildekking 
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5.7 Beregningsresultater 

5.8 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 være over 40 % (F > 1,4). 

5.9 1S Horten verft 

Resultat fra stabilitetsberegningene viser at med usikkerheter på kaikonstruksjonens funksjon og 
fundamenteringsdybde, oppnås ikke tilfredsstillende sikkerhet i noen fase. For dagens situasjon 
med en realistiske laster fra bygget (i snitt 400) viser beregningene at det er en sikkerhet mot brudd 
på 34 %. 

Ved mudring minsker sikkerheten ned til 25 % sikkerhet mot brudd. Dette er mindre enn 
sikkerhetskravet på 40 % (F = 1,4). 

5.10 11 Stjertebukta 

Tilfredsstillende sikkerhet oppnås ikke i noen fase. For dagens situasjon med realistiske laster fra 
bygg og uten trafikklast en trafikklast (i snitt 500) viser beregningene at det er en sikkerhet mot 
brudd på kun 15 %. 

Ved mudring minsker sikkerheten ned til 13 % sikkerhet mot brudd. Dette er langt fra 
sikkerhetskravet på 40 % (F = 1,4). 

Beregninger med spuntkonstruksjon langs strandsonen viser en sikkerhet mot brudd på kun 48 %, 
hvis spunten rammes til fast lag (morene eller berg). 

6 Setninger 
Overslagsberegninger viser at ikke noen av byggene kommer få noe setninger i forbindelse med 
mudringen. 

Konsolideringssetninger av leiren i sjøen (dersom tildekkingslaget vil gi en økt belastning på leiren) 
viser at setningene vil bli noen få cm over lang tid og ses ikke som en problem. 

7 Anbefalinger 

7.1 Generelt 

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 med kornstørrelse: 0,2 < mm < 2, og eventuell erosjonsbeskyttelse utføres 
med pukk/grus med kornstørrelse 6 < mm < 60. 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. Det må 
benyttes et system som kan overvåke virkelig tykkelse på stedet mens fyllingen pågår. 
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7.1.2 Horten verft (1S) 

Stabiliteten er ikke dokumentert tilstrekkelig i delområde Horten verft (1S). Det skal i tillegg til 
tildekking utføres mudringsarbeider i disse områdene. Mudring er forenet med fare for 
stabilitetsproblemer. 

Resultater viser at det under mudring er en sikkerhet mot stabilitetsproblemer på 25 %. Kravene i 
Eurokode er 40 %. Eventuelt kan avvik fra Eurokode gjøres hvis man utfører nøyaktige målinger av 
bevegelser på kaikonstruksjonene og nabobyggene. Det må uansett utføres videre arbeider med 
dokumentasjon. 

- Dykere med videokamera må filme eksisterende konstruksjoner under vann, kontroll av 
fundamenteringen av kaikonstruksjonene ved prøvegraving, vurdere og eventuelt forsterke 
eksisterende kaikonstruksjoner lags Horten verft for å forhindre erosjon og ras ved 
mudring. Dyking, dokumentasjon og eventuelt prøvegraving for eventuel forsterkning må 
skje i hele strandsonen langs blå linje i Figur 7-1. 

Tildekking utføres med sandmaterialer med kornstørrelse: 0,2 < mm < 2, og erosjonsbeskyttelse 
utføres med pukk/grus med kornstørrelse 6 < mm < 60. 

 

Figur 7-1. Blå linje markerer ca. strandsone som må dokumenteres 
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7.1.3 Stjertebukta (11) 

Stabiliteten er ikke dokumentert tilstrekkelig i delområde Stjertebukta (11). Det skal i tillegg til 
tildekking utføres mudringsarbeider i disse områdene. Mudring er forenet med fare for 
stabilitetsproblemer. 

Stabiliteten er for lav innen området markert med rødt.  

Hvis mudring må skje inn til blå linje må enn spuntkonstruksjon rammes ned. Spuntkonstruksjon er 
nødvendig langs strandsonen i Stjertebukta for å hindre erosjon og ras ved mudring. For plassering, 
se Figur 7-2. 

Tildekking utføres med sandmaterialer med kornstørrelse: 0,2 < mm < 2, og erosjonsbeskyttelse 
utføres med pukk/grus med kornstørrelse 6 < mm < 60. 

 

Figur 7-2. Blå linje markerer ca. plassering av spuntkonstruksjon 
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