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Sammendrag 
Instanes AS har på oppdrag fra Svalbard folkehøgskole gjort en vurdering av geotekniske forhold og 
fundamenteringsprinsipp for et mulig nytt undervisningsbygg på Sjøskrenten i Longyearbyen gnr. 22, 
bnr. 1. 

Basert på erfaring fra andre prosjekt i området antas det at grunnforholdene består av 2-3 meter 
elveavsatte løsmasser over marin leirig silt. Permafrosttemperaturen i området antas å ligge på ca.     
-3,5 °C og aktivt lag ca. 1,5 meter.  

Det antas videre at nybygg kan pelefundamenteres, eventuelt direktefundamenteres på fylling med 
isolert gulv på grunn og bruk av et varmepumpesystem for nedkjøling av grunnen under bygget. 
Spesielt ved bruk av peler bør geoteknisk rådgiver i samråd med Byggherre og arkitekt vurdere en 
type bygg tåler noe bevegelse og setninger over tid.  Ved bruk av direktefundamentering og 
grunnfrysing kan mer setningsømfintlige bygg vurderes. 

Det er behov for geotekniske grunnundersøkelser og undersøkelser av permafrosten i området for å 
optimalisere fundamenteringsløsningene. 

I videre planlegging og ingeniørmessig dimensjonering, må det tas hensyn til konsekvenser av 
fremtidige klimaendringer. 
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1. Innledning 
Instanes AS har på oppdrag fra Svalbard folkehøgskole gjort en vurdering av geotekniske forhold og 
fundamenteringsprinsipp for et mulig nytt undervisningsbygg på Sjøskrenten i Longyearbyen gnr. 22, 
bnr. 1. 

2. Prosjekteringsforutsetninger 
2.1 Regelverk 
Den geotekniske prosjekteringen skal utføres i henhold til gjeldende regelverk. Ifølge. Byggteknisk 
forskrift (TEK17) [1] vil grunnleggende krav til motstandsevne og stabilitet normalt være oppfylt ved 
prosjektering etter Eurokodene.  Følgende forskrifter og standarder er relevante for prosjekteringen i 
dette tilfellet: 

- Byggteknisk forskrift (TEK17) [1]  
- Byggesaksforskriften (SAK10) [2] 
- Eurokode 0 [3] 
- Eurokode 7 [4] 
- Eurokode 8 [5] 
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3. Sikkerhetsprinsipp ved prosjektering og utførelse 
3.1 Plan- og bygningsloven 
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot 
skade eller vesentlig ulempe, både fra naturpåkjenninger og som følge av selve tiltaket  [1]. Med 
naturpåkjenninger menes både flom, stormflo og skred. 

Den aktuelle tomten ligger like nord for Veg 400 og 600, og har laveste nivå ca. på kote +5. 
Stormflonivå i Longyearbyen med årlig nominell sannsynlighet på 1/1000 ligger på kote +0,99 (2,56 m 
over sjøkartnull [6]). På grunn av pågående landheving på Svalbard er havnivåstigning frem mot år 
2100 estimert til å maksimalt å utgjøre 0,2 meter. Tomten er på bakgrunn av dette ikke utsatt for 
stormflo, verken i dag eller frem mot år 2100.  

Nybygg er planlagt ca. 100 m fra Longyearelva, og kan være utsatt for flom. NVE utarbeidet i 2016 en 
skisseplan med planlagte flom- og erosjonssikringstiltak i Longyearelva [7].  Disse tiltakene er 
dimensjonert for en 200-årsflom, men foreløpig ikke gjennomført i dette området.  

Det ble utført en skredfarekartlegging for Longyearbyen i 2016 [8], som viser at det ikke er skredfare i 
området 

Sikkerhet mot naturfare i det aktuelle området er vurdert å være oppfylt, når 
erosjonssikringstiltakene i Longyearelva er ferdigstilt. 

3.2 Geoteknisk kategori 
For fastsettelse av kravene til geoteknisk prosjektering er det i Eurokode 7 innført tre geotekniske 
kategorier. En foreløpig klassifisering etter geoteknisk kategori bør normalt gjøres før de geotekniske 
undersøkelsene. Kategorien kontrolleres og eventuelt endres ved hvert trinn i prosjektet. De ulike 
prosjekteringsaspektene i et prosjekt kan kreve behandling i ulike geotekniske kategorier.  

Det aktuelle prosjektet omfatter etablering av et bygg fundamentert på permafrost, sannsynligvis 
med bruk av pelefundamentering eller kunstig grunnfrysing. Området består av permafrost, med 
forventet enkelte vannførende lag og mulig artesisk overtrykk i de øverste meterne. Det forventes 
imidlertid ikke «unormalt vanskelige» grunnforhold. Av denne grunn vurderes den geotekniske 
prosjekteringen å falle under geoteknisk kategori 2. 

3.3 Konsekvens- og pålitelighetsklasse 
Eurokode 0 fastsetter tre ulike konsekvensklasser for vurdering av konsekvensene av et brudd eller 
funksjonssvikt. Definisjon av konsekvensklasser er gitt i tabell B1 i tillegg B til Eurokode 0.  

På grunn av permafrosten vurderes det aktuelle prosjektet å falle inn under «Grunn- og 
fundamenteringsarbeider og undergrunns-anlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold». Dette 
medfører typisk pålitelighetsklasse 1 til 2. Det er kjent at det en del overvann i området, med mulige 
vannførende lag i grunnen og mulige områder med artesisk overtrykk. Det er derfor valgt å benytte 
pålitelighetsklasse, RC2. 

3.4 Prosjekteringskontroll 
Eurokode 0 stiller krav til prosjekterings- og utførelseskontroll, avhengig av pålitelighetsklasse. 
Pålitelighetsklasse 2 tilsvarer prosjekteringskontrollklasse 2 (PKK2). PKK2 gir krav om egenkontroll og 
intern systematisk sidemannskontroll, og i tillegg kreves en utvidet kontroll som skal omfatte kontroll 
av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført. Den utvidete kontrollen for PKK2 
ivaretas normalt av obligatorisk uavhengig kontroll. 
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3.5 Tiltaksklasse 
I veiledning om byggesak §9-4 er det gitt eksempel på relevante kriterier som utgangspunkt for 
tiltaksklasseplassering ref. Feil! Fant ikke referansekilden.. Der er det blant annet nevnt at 
fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. Eurokode 0 plasseres i pålitelighetsklasse 2, 
typisk havner i tiltaksklasse 2. For dette prosjektet foreslås derfor at geoteknisk prosjektering 
plasseres i tiltaksklasse 2.  

4. Topografi og grunnforhold 
4.1 Topografi og grunnforhold 
Det nye bygget er planlagt på Sjøskrenten i Longyearbyen, like nord for Veg 400 og 600, se Figur 1. 

 

Figur 1 Oversiktskart (fra toposvalbard.npolar.no) 

Områdene med blå skygge på Figur 1 er områder hvor Instanes AS har kjennskap til tidligere 
geotekniske undersøkelser og kartlegging av permafrost. Enkelte av undersøkelsene er kun i det 
aktive laget, mens spesielt området øst for Forskningsparken er grundig undersøkt ned til 30 meter 
under terrengoverflaten. 
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Instanes AS har videre kjennskap til at det utført grunnundersøkelser på tomten i 2010 [9] og 2012 
[10] i forbindelse med etablering av nye studentboliger på Sjøskrenten. Grunnundersøkelsene i 2010 
besto kun av 6 prøvegroper ned til maksimalt 2,3 meter under terrengoverflaten, og har liten 
geoteknisk verdi. Høsten 2012 ble det imidlertid utført enkle geotekniske undersøkelser på tomten 
ved hjelp av borerigg, og løsmassene ble kartlagt ned til ca. 12 meter under terrengoverflaten. Det 
ble boret 3 prøvehull med prøvetaking av borkaks for hver meter nedover i løsmassene. 
Prøvematerialet ble analysert på geoteknisk laboratorium [10]. I tillegg ble det målt temperatur i to 
av borehullene ned til 8 meter under terrengoverflaten i perioden 8.-21. oktober 2012. 

Grunnundersøkelsene i 2012 viste at løsmassene består av ca. 3 meter med sandig, grusig, materiale 
over saltholdig leirig, sandig, silt. Silt- og leirinnholdet ser ut til å øke i sørlig retning på tomten. 
Dybde til berg ble ikke fastslått. Temperaturmålingene i oktober 2012 viste en antatt temperatur i 
grunnen på 10 meters dyp på mellom -3 °C og -4 °C.  Basert på disse grunnundersøkelsene ble bygget 
for studentboligene på Sjøskrenten fundamentert på ca. 10 m lange stålpeler (stålprofil plassert i 
forboret hull). 

4.2 Seismisk grunntype 
Eurokode 8 angir 7 forskjellige seismiske grunntyper for prosjektering av seismisk påvirkning av 
konstruksjoner.  

Det planlagte bygget vil sannsynligvis fundamenteres på peler eller fundamentering ved hjelp av 
kunstig grunnfrysing. Det er sterke indikasjoner på at grunnforholdene består av elvegrus over leirig 
silt, og det er permafrost i grunnen. Grunntype B vurderes å kunne benyttes i dette tilfellet. 

Berggrunns-akselerasjonene oppgitt i Eurokode 8 dekker ikke Svalbard. Basert på erfaring fra andre 
prosjekter i Longyearbyen anbefales det imidlertid å benytte en PGA (Peak Ground Acceleration) på 
0,9 m/s2.  

4.2 Permafrost 
Figur 2 viser temperaturmålinger i permafrost ca. 400 meter øst for tomten (data fra NGTS-
prosjektet, se https://www.ngi.no/Prosjekter/NGTS-Nasjonale-Geoforsoeksfelt ).  Terrengoverflaten 
ligger på ca. kote +5, som er sammenlignbart med tomten på Sjøskrenten. 

Disse temperaturmålingene indikerer en tykkelse på aktivt lag på ca. 1 meter og permafrost-
temperatur lavere enn ca. -3,5 °C fra 10 meters dyp. Erfaring fra andre prosjekt i området viser 
sammenfallende resultat med temperaturen i grunnen på 10 til 20 meters dyp ligger et sted mellom -
3 °C og -4°C. 

Det anbefales allikevel at det installeres en til to vertikale temperaturstrenger med 
temperatursensorer som kan måle temperatur i grunnen lokalt. Dette vil gi et bedre grunnlag for 
optimalisering av fundamenteringsløsninger og vurdere konsekvenser av klimaendringer på 
permafrosten i ormådet. Installasjon av disse instrumentene kan utføres i forbindelse med eventuelle 
geotekniske grunnundersøkelser, se neste avsnitt. 
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Figur 2 Temperaturmålinger i grunnen 2017-2020 (data fra NGTS) 

 

5. Fundamentering 
Det antas at nybygg skal fundamenteres på peler [11] tilsvarende studentboligene, eventuelt 
direktefundamentering ved hjelp av kunstig grunnfrysing [12].  

Ved pelefundamentering vil det oppstå tidsavhengige deformasjoner i pelene på grunn av 
langtidseffekter ved peling i permafrost. Når pelene blir belastet vil omliggende permafrost 
deformere seg sakte over tid, noe som resulterer i at bygget vil ha en tendens til å «sige» noe over 
levetiden på kanskje 50 til 100 år. Pelefundamentering er også følsom for store horisontalkrefter og 
moment, noe som i praksis betyr at fra et geoteknisk ståsted, så bør antall etasjer i bygget være så 
lavt som mulig. Ved bruk av peler bør derfor geoteknisk rådgiver i samråd med Byggherre og arkitekt 
vurderes en type bygg tåler noe bevegelse og setninger over tid.  

Ved bruk av direktefundamentering og grunnfrysing kan mer setningsømfintlige bygg vurderes. 
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I begge tilfellene er det nødvendig å på forhånd utføre nye geotekniske grunnundersøkelser på 
tomten.  

Det anbefales at det utføres minimum 6 boringer med prøvetaking og undersøkelser av løsmassene i 
geoteknisk laboratorium. Boringene bør ha en dybde på minimum 12 meter, og to av boringene bør 
være til minimum 20 meters dybde. I de to dypeste borehullene bør det installeres 
temperaturstrenger for å måle temperaturene i permafrosten på forskjellige dyp. 

Denne type grunnundersøkelser vil gi bedre grunnlag for valg av fundamenteringsprinsipp og 
optimalisering av fundamenteringsløsningene. 

Pelefundamentering 

Dimensjonering av antall peler, dimensjoner og nødvendig lengde blir vanligvis utført i et forprosjekt 
eller detaljprosjekt, basert på resultatene fra stedspesifikke grunnundersøkelser og lastnedregning 
fra bygg-/konstruksjonsingeniørene.  

I dette tilfellet kan det, på grunn av grunnforholdene og klimaendringer, være behov for noe dypere 
peler enn for studentboligene. Erfaringsmessig bør det være mulig å plassere et stålprofil i et 
forboret hull, hvis det benyttes foringsrør i de øverste 3-4 meterne.  

En 20 meter lang vertikal stålpel (HE140B eller lignende) installert i et Ø10’’ (254 mm diameter) 
forboret hull, tilbakfylt med gysemasse, kunne bære en vertikallast på fra minimum 300 kN til 600 
kN. Det forutsettes da at grunnforholdene består av saltholdig siltig permafrost med temperatur 
lavere enn -3 °C, og at pelen ikke blir utsatt for vesentlige horisontallaster eller moment. 

De geotekniske grunnundersøkelsene vil, som nevnt, kunne gi bedre informasjon om løsmassenes 
styrke- og deformasjonsegenskaper og dermed bedre utnyttelse av pelene. 

Frysefundamentering 

På grunn av at de øverste 3 meterne av løsmassene består av relativt grove materialer, kan det være 
gunstig å direktefundamentere på en fylling med isolert gulv på grunn og bruk av et 
varmepumpesystem for nedkjøling av grunnen under bygget. Fundamenteringsmetoden er spesielt 
fordelaktig når fundamentlastene er store, kravet til langtidsdeformasjoner er strenge og 
byggegrunnen består av is-rik og saltholdig marin silt og leire. Metoden har vært benyttet på 
Svalbard siden 1986 [12], og har stor motstandsevne mot klimaendringer, ved at grunnen kunstig 
holdes nedkjølt til ønsket temperatur. 

Ulempen med metoden er at den krever noe manuelt vedlikehold og oppfølging av 
varmepumpesystemet. 

6. Klimaendringer og konsekvenser for nybygg 
I planlegging og ingeniørmessig dimensjonering av bygg og konstruksjoner på Svalbard, må det tas 
hensyn til konsekvenser av klimaendringer [13] [14].  

Figur 3 og Figur 4 viser observert årsmiddeltemperatur og årsnedbør i Longyearbyen. Figur 3 viser at 
årsmiddeltemperaturen i Longyearbyen har vist en dramatisk økning siden 1970-tallet. «Normal 
årsmiddeltemperatur» for Longyearbyen, er -6,7 °C basert på 30-årsperiden 1961-1990. Fra 1. januar 
vil den nye normalen, basert på 30-årsperioden 1991-2020 gi en «normal årsmiddeltemperatur» for 
Longyearbyen på ca. -4,0 °C. Det kan observeres fra Figur 3 og Figur 4 at 2016 var et ekstremt år 
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(«annus horribilis») med årsmiddeltemperatur på -0,1 °C og årsnedbør på 310 mm. 2020 ser for 
eksempel ut til å bli et mer «normalt år», med en årsmiddeltemperatur på ca. -4 °C og mindre nedbør 
enn normalt. 

Klimascenarioene fra Meteorologisk institutt med flere [15] indikerer at de meteorologiske 
observasjonene gjort i 2016 vil bli mer vanlige fremover. Det må tas hensyn til disse forholdene i 
prosjekteringen av nybygg i Longyearbyen. 

 

 

Figur 3 Årsmiddeltemperatur 1912-2020 Svalbard lufthavn, Longyearbyen  (data fra yr.no) 
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Figur 4 Nedbør 1976-2020 Svalbard lufthavn, Longyearbyen  (data fra yr.no) 

¨ 

Instanes AS utførte i 2018 en studie for Statsbygg for å undersøke langsiktige konsekvenser av 
forventede klimaendringers konsekvenser for bygging og forvaltning på Svalbard [16]. Det anbefales 
at anbefalingene fra dette studiet videreføres i nye prosjekter i Longyearbyen. 

Det anbefales for eksempel at videre utbygging i Longyearbyen bør skje på tomteområder med god 
plassering (ikke skred- og flomutsatt) og med gode grunnforhold (friksjonsmasser eller kort til berg). I 
prosjekteringen må det også tas stilling til realistisk levetid for bygningen, for deretter å gjøre en 
vurdering av sannsynlig oppvarming av permafrosten i løpet av levetiden. Det må påregnes et større 
behov for grunnundersøkelser enn hva som tradisjonelt har vært utført for byggeprosjekter på 
Svalbard, og i planleggingen av nybygg bør det også legges inn tid for temperaturmålinger i grunnen.  

Som del av planleggingen og prosjekteringen må det også tas stilling til tillatte deformasjoner i løpet 
av byggets levetid. Her vil også både byggemåte, materialvalg, arkitektoniske løsninger samt ønsket 
nivå av drift/vedlikehold av fundamenteringsløsningen innvirke. 

Figur 5 viser en oppsummering av klimascenarier Instanes AS rutinemessig bruker i 
detaljprosjektering av nye bygg og konstruksjoner i Longyearbyen.  
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Figur 5 Klimascenarier for Longyearbyen frem mot år 2100 

 

Det mest ekstreme scenariet, RCP 8.5, er ikke lenger ansett som et realistisk scenario, og det 
anbefales å benytte RCP4.5 for å estimere konsekvenser av kliamendringer på Svalbard. Imidlertid 
anbefaler Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) å bruke de mest ekstreme 
klimascenariene (det vil si RCP8.5) i konsekvensutredninger. 

Instanes AS benytter derfor begge scenarioene i sine prosjekteringsløsninger. 
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