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PUSNES EIENDOM AS – KAIER PUSNES
VURDERING AV STATUS PÅ KAIER
Bakgrunn

I forbindelse med reguleringsprosessen på Pusnes er Stærk & Co as engasjert av Pusnes Eiendom
AS til å gjøre enkel vurdering av status på kaiene som ble rehabilitert i 2006-2008, omfattende KBanlegg og armeringsstilstand. Vi er også anmodet om å gi en uttalelse ift å benytte eksisterende
kaier som helt eller delvis fundamentering for nye bygg. Vurderingen av kaiene omfatter
Dypvannskaia samt Østre- og Midtre kai. Kaia ved Sveiseverkstedet ble allerede i rapporten fra
Stærk & Co as fra 2006 anbefalt stengt og ikke funnet formålstjenlig å rehabilitere.

Drøfting

Innholdet i dette notatet baserer seg kun på visuell kontroll under kaier, tilgjengelig dokumentasjon
fra tilstandsanalyse utført i 2006 samt muntlig informasjon fra Trond Danielsen som har hatt
driftsansvaret på Pusnes i deler av den tiden de aktuelle kaiene har hatt drift på KB-anlegget.
I 2006 gjennomførte Stærk & Co as en tilstandsanalyse av kaiene på Pusnes, hvor det også ble
gjort dykkerundersøkelser på kaipilarene. Det foreligger en omfattende rapport fra den
tilstandsanalysen, men vi finner det hensiktsmessig å gjengi en kort oppsummering av resultatet.
• Kaia ved sveiseverkstedet hadde så omfattende skader på betong og armering i både dekke
og pilarer at den ble anbefalt stengt. Kaia ble vurdert å være i så dårlig stand at
restbæreevnen er liten og at kaia ikke var hensiktsmessig rehabilitere.
• Dypvannskaia har betydelig tverrsnittsreduksjon på armering i både bjelker og dekke samt
større betongavskallinger. Skadene hadde ført til ca 30 % reduksjon i nyttelastkapasiteten.
Undersøkelsene på pilarene viste ikke noen umiddelbare skader som virket vesentlig inn på
kaias bæreevne, men det var enkelte mindre avskallinger og erosjon i skvalpesonen.
Bakveggen hadde også noen erosjonsskader i skvalpesonen og en del rustutslag i betongen.
• Midtre kai hadde betydelig tverrsnittsreduksjon på armeringen og en del kraftig
betongavskalling både på indre del av kaidekket mot bakvegg samt på bjelkene og da spesielt
inn mot pilarer. Beregningen som ble utført i 2006 indikerte en redusert nyttelastkapasitet på
denne kaia med ca 40 % ift opprinnelig prosjektert nyttelast. Pilarene var i generelt god stand
men med noe mindre erosjon der ishuden manglet.
• Østre kai hadde også omfattende betongavskallinger og korrodert armering med
tversnittsreduksjon i dekket inn mot bakveggen og på bjelkene. Skadene på betongen og
armerinen hadde ført til en reduksjon i bæreevnen med ca 20 % i det dekket mellom
bjelkeakse og bakvegg og 75% reduksjon på utkraget del av kaidekket. Pilarene hadde
generelt god stand, men det ble observert begrensede skader i skvalpesonen og på ishud. I
tillegg var det undergraving på noen av fundamentene samt noen avskallinger mellom
fundamenter og pilarer.
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I tillegg til denne korte oppsummeringen av tilstanden på kaiene ble det målt kloridverdier i
betongen i armeringssjiktene som ligger godt over det som anses som grense for initiering av
armeringskorrosjon. I tillegg viste frilegging av armeringen at det var pågående armerinskorrosjon
også i områder som hadde forhøyede kloridverdier, men som ennå ikke hadde fått rustsprengning
og betongavskallinger.
Rapporten konkluderte med at det ble anbefalt å rehabilitere kaiene med kombinasjonen katodisk
beskyttelse og forenklet mekanisk reparasjon på dekker og bjelker. Det ble derfor i 2007/2008
gjennomført en rehabilitering av Dypvannskaia, Østre kai og Midtre kai hvor det ble gjennomført en
forenklet mekanisk reparasjon og montert katodisk anlegg på undersiden av dekkene og på
bjelkene. Rehabiliteringen hadde kun som mål å fryse den gjeldene situasjonen, slik at det ble ikke
gjennomført noen tiltak som var med på å gjenopprette kaienes opprinnelige bæreevne. Dette ble
gjort likt på alle tre kaiene. Byggherren valgte den gangen å ikke gjøre noen tiltak på pilarene og
bakveggene, da det ikke var kritisk på det tidspunktet.
Eter at rehabiliteringsarbeidene var gjennomført ble det som en del av kontrakten avtalt at SAVCOR
AS skulle ha ansvar for drift og vedlikehold av KB-anlegget i 5 år med opsjon på ytterligere 5 år.
Denne avtalen er helt vesentlig, da et KB-anlegg må overvåkes, driftes og vedlikeholdes
kontinuerlig av firmaer som har spesialkompetanse på dette. I følge muntlige opplysninger vi har fra
Trond Danielsen som har fulgt anlegget siden installasjonen, var anlegget i drift og ble overvåket
frem til 2017. Etter 2017 ble drifts- og vedlikeholdsavtalen med SAVCOR AS ikke fornyet, og
anlegget har ikke vært funksjonelt etter dette. Vi har ikke fått tilgang til de årlige rapportene fra
SAVCOR AS og kan således ikke bekrefte at anlegget har hatt full funksjon i perioden fra
installasjon og frem til 2017.
Stærk & Co as gjennomførte i oktober 2020 en visuell kontroll på undersiden av kaidekkene og
bjelkene på Dypvannskaia, Midtre kai og Østre kai. I tillegg til den visuelle kontrollen ble det gjort
enkelte stikkprøver med bomkontroll. Det generelle bildet er at det er svært begrenset med synlige
skader i form av synlig korrodert armering og betongavskallinger på dekker og bjelker. I
sprøytebetongen som er benyttet både som reparasjonsmørtel for mekanisk reparasjon og for
innsprøyting av titanbåndene til det katodiske anlegget, var det noen felt med avskallinger over
anodebånd, se figur 1. I tillegg sees det også en del rester i betongen etter syredannelse over
anodebåndene. Kontroll av bom på sprøytebetongen for inndekking av anodebånd avdekket også
at det er en del litt større felt på midtre og østre kai med bom. Disse er i stor grad lokalisert i et felt
ut fra bakveggen. På enkelte bjelker er det samme observert på bjelkesider og i underkanten av
bjelkene inn mot pilarer. På østre og midtre kai er omfanget begrenset, mens det på dypvannskaia
er forholdet noe mere utbredt og da særlig på den østre delen av kaia. Der ser en større felt, både
på bjelkesider og underkant dekke hvor anodebåndene er frilagt som følge av avskalling, se figur 2.
Østre- og midtre kai har enkelte felt med bomskader som antagelig ligger dypere enn bare i det
ytterste laget med sprøytebetong. Dette tyder på at det også er enkelte felt der det er pågående
armeringskorrosjon og rustsprengning. Disse feltene er i områder hvor det er montert KB-anlegg,
men vi kan ikke si noe om omfanget av den pågående korrosjonen på armeringen. I og med at det
ikke er kommet avskallinger må en forvente at korrosjonen ikke har pågått over veldig lang tid.
På Dypvannskaia er det også registrert felt med dypere bomskade enn i sprøytebetongen for KBanlegget. Her er omfanget en del større enn på de andre kaiene, men fremdeles begrenset. Det er
også observert enkelte mindre avskallinger og en del felt med rustutslag, se figur 2
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Figur 1. Avskalling av sprøytebetong over
anodebånd og synlige tegn på syredannelse
på anodebånd. Foto tatt inn mot bakvegg på
østre kai.

Figur 2. Avskalling av sprøytebetong
på bjelkesider på østre del av
Dypvannskaia samt rustutslag på
nedre bjelkeside.
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Videre er det også påvist en del felt i dekket og bjelkene på Dyvannskaia som har fått en del dypere
bomskader samt at en ser som nevnt over en del felt med rustutslag. Dette indikerer at vi har
pågående armeringskorrosjon i deler av konstruksjonen.
Kaipilarene på samtlige kaier var ikke omfattet av rehabiliteringsarbeidene i 2010, hverken med
mekanisk reparasjon, montering av noen form for beskyttelse mot armeringskorrosjon eller
reparasjon/oppgradering av ishud. I dag ser en at det er noe mere erosjon i skvalpesonen på flere
av pilarene og at det er kommet en del betongavskallinger og sprekker over vannflaten. På
Dypvannskaia ble det også observert synlig armering med kraftig korrosjon på minst en pilar.
Tilstanden til pilarene under vann og ned mot havbunnen er ikke kontrollert.
Bakveggen på kaiene ble heller ikke rehabilitert i 2010. Tilstanden til bakveggen på Midtre- og Østre
kai ser ut til å være omtrent som etter tilstandsanalysen i 2006, men på Dypvannskaia er det
betydelig mere utvasking av massene under deler av veggen, se figur 3. I tillegg er det mye
betongavskalling og korrodert armering på nedre del av veggen.
Figur 3. Omfattende
utvasking av masser under
deler av bakveggen på
Dypvannskaia.

Konklusjon/Anbefaling

Det er i dag en del mindre felt med avskallinger over anodebånd til KB-anlegget på alle kaiene, men
omfanget er begrenset. Anlegget har vært ute av drift i en lengre periode, 1-3 år og tilstanden til de
enkelte komponenter i anlegget og anlegget som helhet er ukjent. Befaringen indikerer at det i dag
foregår armeringskorrosjon på deler av de konstruksjonsdelene som ble beskyttet med katodisk
anlegg i 2010. Vi er ikke kjent med om dette er korrosjon som har kommet etter at anlegget ble tatt
ut av drift, da det ikke foreligger depolariseringsrapporter som forteller oss noen om driften av
anlegget og om man har oppnådd tilfredsstillende beskyttelse på alle konstruksjonsdeler.
De synlige skadene på pilarene over vann og i skvalpesonen har økt siden tilstandsanalysen ble
gjennomført i 2006, både når det gjelder erosjon i betongen og armeringskorrosjon. I tillegg er det
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blitt en del mere utvasking av masser samt betongavskallinger og korrodert armering på nedre del
av bakveggen på Dypvannskaia.
Dersom en skal få en sikker vurdering av tilstanden til KB-anlegget, bør det vurderes å inngå en ny
avtale med Savcor for å få KB-anlegget i drift igjen . Tilbakemelding fra Savcor på e-post 19.01 .21
bekrefter at de ikke har kontakt med anlegget og at det ikke har vært kontrollert drift side 2016 eller
2017. De vil da kunne vurdere status på komponenter og anlegget som helhet og om det må
iverksettes utbedring av en del av de avskallingsskadene som forekommer over anodebåndene.
Drift av KB-anlegget vil også kunne si noen mere om korrosjonstilstanden på armeringen i
konstruksjonsdelene som omfattes av KB-anlegget. I tillegg må en påregne å måtte supplere med
en del prøvetakning på kaiene for å oppdatere tilstanden . En kan ikke legge til grunn de
beregningene av bæreevne som ble gjennomført i 2006, fa vi ikke har noen oversikt om armeringen
stedvis kan ha blitt påført ytterligere korrosjonsskader og tverrsnittsreduksjon . Når det gjelder
pilarene, må disse undersøkes på nytt både over og under vannet, og i tillegg må det påregnes at
disse må rehabiliteres og få en form for beskyttelse mot armeringskorrosjon.
Basert på de vurderinger som er beskrevet ovenfor, er det vanskelig å gi noen konkret anbefaling ift
å plassere bygninger på kaiene. I tillegg til den usikre tilstanden på kaiene ift eventuell videre
skadeutvikling vil størrelse på bygg og derved hvilke laster som påføres kaien fra eventuelle bygg
være bestemmende ift den typen bruk. Det må også utredes og igangsettes systemer for å beskytte
kaiene med pilarer og bakvegg mot ny armeringskorrosjon samt vurdere tilstanden på pilarer og
bakvegger under vannflaten.
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