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1. Registreringsblad 

 

Rekvirent Pro-Consult AS 

Lokalitet Sjøhagen brygge, Moss – BAH1 

Prosjekt Sjøhagen brygge, Moss – BAH1 

DMR-saksnummer 20-0113 

 

Dato 18.08.2020 

Saksbehandler Sigurd Kjoberg 

Sidemannskontroll Isiris Heidi Haugen 

Kvalitetskontroll Jonas Hjelme 

  

Konsulent DMR Miljø og Geoteknikk AS, Maridalsveien 163, 0469 Oslo  

 

 

I forbindelse med oppføring av leilighetsblokk på Sjøhagen brygge på Kambo i Moss, har Pro-

Consult AS ved Tarjei Leisterud Olsen engasjert DMR Miljø og Geoteknikk AS som rådgivende 

ingeniør innenfor fagfeltet geoteknikk.  

 

Notatet tar for seg avklaringer rundt byggegropen med graveskråninger, fundamenterings-

metode og føringer for videre prosjektering.  

  

Den geotekniske vurderingen baserer seg på befaring, grunnundersøkelse og tilgjengelig 

kartmateriale. Befaring ble foretatt i august 2020.  

 

Det er tidligere utført grunnundersøkelse på tomten i regi av Geoteknikk AS. Undersøkelsene 

påviste steinfylling over berggrunn, med relativ liten mektighet.  

 

Basert på vurdering av terrengkriterier og løsmassesammensetning kan vi konkludere med 

at det ikke er fare for områdeskred i henhold til NVE veileder 7/2014. Innledende geoteknisk 

vurdering tilsier at oppføringen av leilighetsblokk kan etableres som planlagt.  
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2 . I n n ledn in g

DMR Miljø og Geoteknikk AS er engasjer t av Pro-Consult AS som rådgiver innenfor fagom rådet
geoteknikk . Det te notatet t ar for seg vurder ing av fundam enter ingsm etode og avk larer t om ten
for om rådestabilitet . Tilt aket er lokaliser t på Sjøhagen brygge i Moss kom m une.

Figur 2.1: Oversik tskart over aktuelt t ilt aksom råde (m arkert i rød rektangel) .

2 .1 Dok u m en t er f r a o p pd r ag sg iv er

Oversendt dokum entasjon t ilhørende ak tuell eiendom inkluderer :

• Sjøhagen Brygge BAH1: Tegninger fra ark itekt . Sk isseprosj ek t Mer arkit ek tur
05.03.2020



Sjøhagen brygge, Moss – BAH1 Side 4 

DMR saksnr.: 20-0113 DMR 

3. Prosjekteringsforutsetninger og veiledere 

3.1 Myndighetskrav 

Forskrifter: 

• TEK 17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

• TEK 17 §10-2 Konstruksjonssikkerhet 

• SAK 10 Byggesaksforskriften 

Prosjekteringsstandarder: 

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

konstruksjoner 

• NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2019 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 

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

Allmenne regler 

• NS-EN 1998-5:2004+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for 

seismisk påvirkning, Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold. 

Veileder: 

• NVEs veileder 7, 2014 – Kvikkleireveileder 

3.2 SAK 10 og TEK 17 

SAK 10 §9-2 til 9-4 

Inndeling i tiltaksklasser er gitt i §9-4: 

«Tiltaksklasse 2 omfatter oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler 
eller feil kan føre til middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet eller tiltak av 
middels kompleksitet og vanskelighetsgrad der mangler eller feil kan føre til små eller middels 
store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet» 

Det er forventet at prosjektet vil legges i tiltaksklasse 2. 

DMR Miljø og Geoteknikk AS innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 3 innenfor 

ansvarsområdet prosjekterende og kontrollerende geoteknikk. 

TEK 17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Det vises til NVE-veileder 7/2014 for tiltak i kvikkleirsoner. Området er under marin grense, 

men fra totalsonderinger det er ikke påvist kohesjonsmateriale ved tiltaksområdet. Vurderinger 

av risiko for områdeskred er beskrevet i avsnitt 5.1 om områdestabilitet. Vurderingen 

konkluderer med at det ikke er fare for at det skal gå større områdeskred som følge av tiltak 

ved tomten. Lokal bæreevne og stabilitet må likevel ivaretas igjennom alle trinn i anleggsfasen. 

Faren for flom er vurdert opp mot grunnlag fra NVE sin database, ref. /2/. Figur 3.1 viser 

aktsomhetsområdene for aktuelle naturfarer flom og skred. Kartet viser at faremoment for flom 

berører tiltaksområdet. Tiltaket må flomsikres iht. TEK 17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger. 
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Figur 3.1: Akt som hetsom råder for f lom på t iltaksom rådet , definer t i NVEs at las.

Tiltaket er fr ik j ent fra fare for andre naturpåkjenninger.

3 .3 Pr osj ek t er in g sk on t r o l l i h t . Eu r o k o de 0 og 7

NS-EN 1990: 2002/ NA: 2016 og NS-EN 1997- 1: 2004+ NA: 2016 st iller krav t il prosjekter ing ut
fra geoteknisk kategor i, konsekvens og pålitelighetsklasse (CC/ RC) . Fastset telse av geoteknisk
kategor i og pålitelighetsk lasse gir k rav om kont rollklasse for prosj ek ter ing.

Det er for prosj ek tet valgt følgende klasser:

• Geoteknisk kategor i: 2
• Konsekvens- og pålit elighetsklasse: CC/ RC= 2
• Kont rollk lasse: PKK2 og UKK2

3 .4 Pa r t i a l f ak t o r f o r m a t er ia legen sk ap

NS-EN 1997-1: 2004/ NA: 2008 gir par t ialfak torer for jordparam etere i t abell NA.A.4:

Tabell 3.1: Part ialfaktorer fra NS-EN 1997-1: 2004/ NA: 2008.

Aktsomhetsområde for
flom
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Sett M1 er benyttet i peleberegning etter prosjekteringsmetode 2 (A1+M1+R2), resterende 

geoteknisk prosjektering utføres etter prosjekteringsmetode 3 (A1 eller A2+M2+R3) og 

benytter sett M2. 

3.5 Seismisk klasse og grunntype 

Valg av grunntype utføres i henhold til Eurokode 8, ref. /3/. Hele konstruksjonen skal 

fundamenteres til berg eller på løsmasser med mektighet under 5 meter til berg. Byggegrunn 

består av grunnfjell og grove fyllfraksjoner uten tegn til svakere materiale. Grunntype A kan 

legges til grunn for seismisk prosjektering av bygget. 

Seismisk sone i Moss gir spissverdi for berggrunnens akselerasjon, ag40Hz = 0,55 m/s2.  

Vi anbefaler å plassere bygget i Seismisk klasse ll, med tilhørende seismisk faktor på 1,0. Valg 

av seismisk klasse er til slutt RIB sin oppgave og dette er kun en anbefaling fra vår side. 

Tabell 3.2 Grunntyper NS-EN 1998 del.1, tabell NA.3.1 

 

Tabell 3.3: Verdier for parametere som beskriver de anbefalte elastiske responsspektrene 

Grunntype S TB (s) TC (s) TD (s) 

A 1,0 0,10 0,25 1,5 
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4 . Geo log isk e f o r h o ld

4 .1 Top og r af i og k v a r t æ r g eo log i

Terrenget i kaiom rådet er bestående av steinfylling over berggrunn. Terrenget ligger på rundt
+ 2,5 m oh. og avtar slak t før brat t overgang m ot vannkanten. Om kr ingliggende om råder er
preget av m ar ine avsetninger, m en det er kun forventet t ilfør te fy llingsm ater iale over berg i
kaiom rådet . Kvartærgeologisk kar t fra NGU har kar t lagt om rådet t il fy llingsm ater iale, ref./ 4/ .

Figur 4.1: Topografisk sn it t på og rundt t ilt aksom rådet .

4 .2 Be far i n g

Det ble gjennom før t en befar ing ved t iltaksom rådet den 13.08.2020. Om rådet passer godt
overens m ed NGUs kartdatabase, ref. / 4/ . Langs t ilt aksom rådet ble det observert berg i dagen
og t ynt dekke m ed steinfylling over berggrunn.

Figur 4.2: Befar ing ved t i ltaksom rådet 13.08.2020. Bilder tat t m ot øst og sørøst , fra
vannkanten.
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4 .3 Gr u n n u n de r søk el se r

I forbindelse m ed boligprosjektene på Sjøhagen brygge ble det ut før t en rekke totalsonderinger
vinteren 2020. Sonder ingene v iser økt borm otstand m ed slag og spy ling. Det te indikerer at det
er stein fy lling over fast berg. Det er generelt bare noen få m eter t il påt ruffet berggrunn.

Kont rollm ål og ver if iser ing av bergkote er gjor t i felt , og viser t il en høyde m ellom + 2,65 t il
+ 2.90 m oh. ved valgte m ålepunkt .

Figur 4.3 Borplan m ed totalsonder ing fra kaiom rådet , lokasj on for BAH1 m arkert m ed rød
rektangel.

4 .4 Gr u n n v an n / Po r et r y k k

Da byggeplassen er sjønær forventes det at grunnvann påt reffes ret t i overkant av
m iddelvannstand som er på -3 cm fra norm alnull 2000 i Moss/ Kam bo-om rådet , ref. / 5/ .

4 .5 Be r g g r u n n

NGUs berggrunnskart angir berg t il å være av granit t isk gneis, ref./ 4/ . Det te er en sterk bergart ,
noe som kan bekreft es under befar ing ved lite forvit ringsm ateriale fra berggrunnen.
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5. Geotekniske vurderinger 

5.1 Områdestabilitet og veiledning til lokalstabilitet 

Kvikkleireveilederen stiller følgende krav til terreng og utbredelse av skredterreng: 

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 eller total skråningshøyde høyere enn 5 m 

• I platåterreng: høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke 

• Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x skråningshøyde, målt fra fot 

skråning/marbakke/bunn ravine 

Vurdering av områdestabilitet baserer seg på grunnundersøkelser, kartinformasjon og befaring. 

I delkapittel 4.1 til 4.3 konkluderes det med at området innehar er steinfylling over fast berg i 

plant lavereliggende terreng.  

Som forutsetning for at det skal være fare for områdeskred må det være forekomst av 

sammenhengende lag av sprøbruddsmateriale samtidig som terrenget er brattere enn 1:20. I 

prosjektets tilfelle er det avdekket skråninger mot vannkant der terreng er brattere enn 1:20. 

Løsmassedekke består her av grovt fyllingsmateriale over fast berg. 

Resterende faktorer fra kvikkleireveilederen inntreffer ikke, og er begrenset av områdegeologi. 

Vi konkluderer med at terrengkriteriene for områdeskred ikke er til stede ved tiltaksområdet. 

Med bakgrunn i dette anses det ikke nødvendig å gå videre med vurderinger etter NVEs 

kvikkleireveileder ref./8/.  

Lokalstabilitet må ivaretas under prosjekteringsfasen.  

5.2 Parametere for steinfylling 

I beregning kan følgende verdier legges til grunn: 

Tabell 5.1: Parametere for steinfylling. Erfaringsverdier er hentet fra Statens vegvesen 

håndbok V220, ref. /7/, 

Parametere  verdier 

Tyngdetetthet γ 19 kN/m3 

Friksjonsvinkel φ 42° 

Attraksjon a 5 kPa 

 

5.3 Berg 

Bergkvalitet og tilhørende mekaniske egenskaper må vurderes når berg er utsprengt. Det kan 

tas utgangspunkt i en trykkfasthet på 120 MPa ved intakt berg. 

5.4 Laster 

Innledende notat er kun en generell prosjektering med utredning og forslag til løsninger i 

prosjektet. Det er ikke oppgitt konstruktive laster fra RIB i skrivende stund. 

Før byggestart må laster og dimensjoner for alle installasjoner som skal være i og rundt 

tiltaksområdet oversendes ansvarlig geotekniker. 

5.5 Byggeplassens egnethet 

Vi anser at tiltaket ikke vil påvirke stabiliteten negativt, og at tomten egner seg godt for 

utbygging. 
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5 .6 Fu n d am en t er i n g

Nyt t bygg skal fundam enteres på berg og/ eller undersprengt berg. Kjeller er tenkt fundam enter t
> 75% direkte på fast berg, og de resterende < 25% på sprengsteinsfy lling over på fast berg.

Uegnede m asser skal graves bort .

5 .7 Vu r d er i n g av b æ r eev n e

Bæreevne er avhengig av fundam entet s form , overdekning og hor isontallast . Bæreevne på
sprengstein kan foreløpig set tes t il 400 kN/ m 2.

Vurder ing har forut sat t :

• Sent r isk/ ver t ikal last
• Fundam enter ing direkte på pukkpute/ sprengstein
• I ngen overdekning
• Effekt iv fundam entbredde > 0,5 m eter

5 .8 Vu r d er i n g av se t n i n g sp o t en s ia le

Sprengsteinsfy llinger gir norm alt besk jedne setn inger. Høye fy llinger kan im idler t id få noe
krypsetninger, selv m ed god kom prim er ingsgrad. Setningsgraden vil norm alt ligge på m ellom
0,1-0,3 % av m ekt igheten på sprengstein eller 1- 3 % av fundam entbredden.

Med bakgrunn i planlagt fundam enter ing på både fast berg og sprengsteinsfy lling er det
forventet noe differensialsetninger. Setningsforsk jellen v il avhenge av kom pr im er ingsgrad,
fundam ent form og last , m en v il i de fleste t ilfeller være innenfor akseptable nivåer når det
fundam enteres på sprengsteinsfylling.

5 .9 Gr av esk r ån in g er

Sprengsteinsfy llinger kan vanligv is legges på 1: 1,5 . Eventuelle bergskjæringer i byggegrop m å
vurderes av ingeniørgeolog.

5 .1 0 Gr u n n v an n i b y g geg r op

Grunnvann er antat t påt ruffet - 3 cm fra norm alnull 2000 i Moss/ Kam bo-om rådet (avsnit t 4.4) .
I forbindelse m ed befar ing ble det t at t kontrollm ål av bergkote i fram kant av byggegrop/ blokk-
fasade. Berg er påv ist m ellom + 2,65 t il + 2.90 over norm alnull 2000 (se Figur 5.1) .

Figur 5.1: Skisse av ut før te GPS-m ålinger og kont rollm ål av påv ist berg.

Differansen m ellom sjøfront og bergkote er 2,68 m , noe som t ilsier at byggegrop vil kunne stå
under antat t grunnvannsnivå. Bergarten i om rådet er relat iv t t et t , m en vanninnt renging og
lensing m å påregnes under anleggsfasen.
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5.11 Telefarlighet 

Jordartens betegnelse er definert som fyllingsmateriale over berg, og telefarlighetsklassen er 

satt til T1, ikke telefarlig.  

 
 

Figur 5.2: Telefarlighetsklassifisering etter kornfordelingskurven, Ref. /7/. 
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