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1 Bakgrunn 
Svalbard med dets plassering der UNIS i sterk grad kan bistå med lokal fagkunskap og gode logistiske 
løsninger, gir et naturlig valg av feltlaboratorium. I et samarbeid med både avdeling for Arktisk Teknologi og 
avdeling for Arktisk Geologi på UNIS har det både i 2011 og 2012 vært gjennomført en rekke undersøkelser 
av interessante kystområder for å finne gode feltlaboratorier med hensikt å studere fenomenet 
kysterosjon. Fredheim har vært en av de mer interessante stedene når det gjelder erosjon og har inngått i 
SINTEF sine ekskursjoner i 2011-12. I samtaler med miljøvernavdelingen hos Sysselmannen har SINTEF fått 
forståelsen at det er bekymring knyttet til Fredheim, se Figur 1, nettopp i forhold til at kystlinjene nærmer 
seg husene fra år til år. Med dette som bakteppe søkte SINTEF, sammen med UNIS, om midler fra Svalbards 
Miljøvernfond for å presentere løsninger der Fredheim kan sikres uten at husene nødvendigvis må flyttes. 
SINTEF fikk tilslag på søknaden ved tildelingen våren 2012. 
 

 
Figur 1  Fredheim sett fra sør-vest. 

 
SAMCoT er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert gjennom Norges Forskningsråd og 
flere nasjonale og internasjonale industribedrifter. Målet med senteret er innovasjon og utvikling rundt 
marin og kystnær arktisk teknologi. Senterets hovedpartnere er NTNU, SINTEF og UNIS, der NTNU har 
ansvar for ledelse. Gjennom dette prosjektet som går over 5 (8) år skal SINTEF gjennomføre forskning og 
utvikling knyttet til blant annet kysterosjon. Fredheim er en av de stedene hvor SINTEF vil gjennomføre 
erosjonsmålinger de neste år. 
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2 Innledning 
Svalbard Miljøvernfond har i to prosjekter de siste to årene gitt SINTEF mulighet til å studere utfordringer 
knyttet til kystnære konstruksjoner på Svalbard. I 2011 presenterte SINTEF rapporten "Bygging i 
strandsonen på Svalbard – Hva forteller fortidens kaier oss om fremtidens anlegg", som er en studie og 
rapport på byggeskikk, materialbruk og tilstand for Spitsbergens kaianlegg. I 2012 fikk SINTEF finansiering 
for prosjektet: "Erosjonssikring av Fredheim", et prosjekt der målet er å presentere et forslag for fremtidig 
erosjonssikring av Fredheim..  
 
Målet med dette prosjektet er å se på muligheter for å sikre Fredheim i forhold til kysterosjon som hvert år 
flytter kanten strandlinjen nærmere husene. Det er i årene 2010-2012 gjennomført en større studie som 
omfatter mange forhold vedrørende å forstå de naturlige prosessene i området og mange av disse data er 
brukt i denne undersøkelsen. Feltarbeid sommeren 2012 er gjennomført med henblikk på å få 
kompletterende data som i hovedsak benyttes for dette prosjektet; en mulighetsstudie og visualisering for 
gjennomføring av sikringstiltak på en slik måte at Fredheims særpreg opprettholdes i årene fremover. 
 
Resultatene og forslagene i denne rapporten er ikke av dimensjonerende art. Det vil si at det ikke er 
gjennomført kvalitetssikrede kalkulasjoner i forhold til om løsningene kan benyttes slik de er presentert. 
SINTEF har utført denne studien som en visualiseringsstudie, men det ligger allikevel en erfaringsbasert 
vurdering til grunn for alle forslag i forhold til gjennomførbarhet. Hvis noen av de forslagene som 
presenteres i denne rapporten blir brukt i den sammenheng de er foreslått må konstruksjonen med 
dreninger m.m. dimensjoneres før erosjonssikringstiltaket gjennomføres.  
 

3 Prosjekt-team 
Prosjektteamet i dette prosjektet har vært tverrfaglig sammensatt. I utgangspunktet skulle studien dekke 
følgende områder: 

• Geoteknikk/permafrost /erosjonssikring  
• Geologi/ lanskapsutvikling under klimaendring 
• Landskapsarkitektur 
• Bølger/bølgebelastning på kyst  

 
Med bakgrunn i ny kunnskap om erosjonsprosessene og de geologiske forholdene på Fredheim under 
prosjektperioden, samt ved at prosjektleder har valgt å legge større fokus på selve visualiseringen og 
presentasjon av flere opsjoner, så har prosjektteamet en noe annen sammensetning enn først presentert i 
søknaden. Den største endringen er knyttet til at studier rundt bølger og bølgekrefter på kysten ved 
Fredheim er tatt ut, noe som gjenspeiles spesielt i kapittel 4 og 5. Følgende personer har i større eller 
mindre grad deltatt i prosjektet: 
 

• Jomar Finseth   Prosjektleder  SINTEF Byggforsk 
• Anne Hormes  Geologi /veiledning UNIS 
• Evangeline Sessford Geologi/feltmålinger UNIS 
• Bridget Thodesen Landskapsarkitektur SINTEF Byggforsk 
• Ingvild Sæbu Vatn Landskapsarkitektur LPO Arkitekter i Nord, Longyearbyen 
• Håkon Tangen  Feltmålinger  SINTEF Byggforsk (sommerjobb 2011) 
• Joar Justad  Feltmålinger  SINTEF Byggforsk (sommerjobb 2011/2012) 
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4 Grunnleggende undersøkelser 
I og med at Fredheim har vært et interessant område for arbeidspakken på arktisk kystteknologi i SAMCoT-
prosjektet, knyttet til studier av erosjonsrater og -prosesser, så har SINTEF utført en rekke undersøkelser de 
to siste årene. Det som presenteres i denne rapporten er kun relevant informasjon som har vært nødvendig 
i forhold til de løsninger som er presentert.  
 
Beskrivelser av geologien i dette området er presentert som en stor del av rapporten. På dette området har 
teamet samlet mye informasjon og det er spesielt student Evangeline Sessford og førsteammanuensis Anne 
Hormes fra UNIS som har gjennomført et omfattende feltarbeid og bidratt på dette området. Sessford vil til 
neste år levere Masteroppgave på temaet geologi og geologiske avsetninger i området rundt Fredheim, 
med forsvar av graden i mai 2013, og har vært innleid ressurs i dette prosjektet. På denne måten har 
prosjektet vært tilført ressurser og resultater av høy verdi og kvalitet uten at det i vesentlig grad har vært 
belastet økonomien i prosjektet.  
 
Undersøkelser og funn knyttet til geologi er i hovedsak presentert i eget kapittel, men har udiskutabel 
relevans og verdi for de vurderingene som er gjort i dette prosjektet.  
 
Følgende undersøkelser er gjennomført i felt av SINTEF og UNIS, av betydning for dette prosjektet, 
sommeren 2011 og 2012: 

• Geodesi-målinger av kystlinje (Differensiell GPS: DGPS) 
• Avstandsmålinger mellom kystlinje og hus (manuell) 
• Høyder 
• Fjellkvalitet 
• Visuell beskrivelse av "fjell i dagen" 
• Enkle jordanalyser fra prøver på land, samt sjøbunnssedimenter 
• Vurdering av mulige "geo-farer" (for eksempel ras og erosjon) 
• Meteorologiske data 

 
I tillegg til de målinger og undersøkelser som er utført av SINTEF og UNIS vedrørende erosjonsmålinger, 
inneholder rapporten data fra tidligere målinger funnet i følgende publiseringer: 

Flyen, A. C. (2009). Coastal erosion . a threat to the cultural heritage of Svalbard? Polar Research in 
Tromsø. J. Holmén. Oslo, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research: 13-14. 
 
Johannessen, L. J. (1997). Villa Fredheim. Longyearbyen, Governor of Svalbard, Environmental Section, in 
cooperation with the Svalbard Tourist Board and Svalbard Museum: 1-15. 

4.1 Detaljert beskrivelse av undersøkelsesmetoder 
Av de undersøkelser som er gjennomført så er de fleste nærmere beskrevet i kapittel 0. Utover dette kan 
det være nødvendig å forklare følgende metoder nærmere: 
 
DGPS 
DGPS-systemet (Differensiell GPS) er en utvidelse av GPS-systemet. Denne metoden bruker to eller flere 
GPS-mottakere for å hente inn posisjoner gitt fra satellittnavigasjonsystemene GPS og GLONASS. Hensikten 
med metoden er å plassere den ene mottakeren på ett kjent landbasert referansepunkt med kjente 
koordinat (statisk mottaker) samtidig som den andre mottakeren brukes til målinger. Satellittene vil 
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kontinuerlig gi den statiske mottakeren en varierende posisjon som avviker fra den kjente posisjonen, der 
størrelsen på avviket henger sammen med antall satellitter tilgjengelig, altså satellittenes posisjon i 
satellittbanene og terrenget mottakeren anvendes i. 
 
Dette posisjonsavviket vil være det samme 
for alle mottakerne anvendt i samme 
tidsintervall. Hensikten er derfor å bruke 
avvikene beregnet av den statiske 
mottakeren til å korrigere posisjonene målt 
med andre mottakere i samme tidsperiode.  
Avviket kan implementeres direkte til 
mottakeren ved hjelp av radio, internett 
eller GSM nettet (RTK, Real Time 
Kinematic), eller ved etter-prosessering av 
data hentet fra mottakerne. Etter-
prosessering er metoden brukt i dette prosjektet. En vanlig GPS kan ha omtrent 5 - 10 m avvik, avhengig av 
hvor mange satellitter som er tilgjengelig. Nøyaktighet av DGPS er i stort grad avhengig av innmålte statiske 
mottaker-posisjoner og på Svalbard er disse posisjonene målt opp av Norsk Polar Institutt. Ved bruk av 
disse innmålte posisjonene så er det mulig å oppnå en nøyaktighet på ±10 cm.  
 
Enkle jordanalyser fra prøver på land, samt sjøbunnssedimenter 
Både i 2011 og 2012 er det samlet inn et relativt stort antall 
prøver av jorden nær sjøen og i sjøen ved Fredheim. Disse 
jordprøvene har blitt analysert i geoteknisk laboratorier både på 
UNIS og SINTEF for å finne sammensetningen knyttet til størrelse 
av korn. Denne metoden kalles kornfordelingsanalyse og kan 
gjennomføres enten med våt eller tørket jord. I hovedsak 
gjennomføres en sikteanalyse med et sett sikter sammensatt etter 
en standard. Dette vil gi en beskrivelse av kornfordeling i området 
stein til fin sand. Hvis sikteanalysen viser at store deler av prøven 
inneholder silt og leire så må det i tillegg gjennomføres en 
hydrometeranalyse der fordelingen av jord i denne størrelsen 
(mindre enn 0,063 mm) bestemmes gjennom måling av densitet 
med sedimentering av jordpartikler i vannbad.  
 
Sammensetningen vedrørende mengde av de forskjellige kornstørrelsene presenteres i et plott og vil 
fortelle en del om jordens egenskaper. I dette tilfellet er det spesielt viktig å se på jordens egenskaper i 
front av erodert skråning, samt vurderinger av egnetheten til jorda i området i forbindelse med bygging der 
nettopp de lokale jordmassene utgjør hoveddelen av byggematerialene. 
 
Tabell 1 Beskrivelse av jord knyttet til kornfordeling (ISO 14688-1). 

Material Diameter (mm) 
Grus 2,0 < d < 64 
Sand 0,063 < d < 2,0 
Silt/leire  d < 0,063 

 

. 

Figur 2 Typisk plott etter DGPS undersøkelse.  

Figur 3 Typisk plott fra 
kornfordelingsanalyse;  
velgradert sand 
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5 Funn 
Dette kapittelet omhandler de funn som vil ha betydning i forhold til risikoen vedrørende mulig ødeleggelse 
av husene på Fredheim som konsekvens av erosjon. Det er i tillegg gjort andre funn i denne undersøkelsen 
som kan være en risiko i forhold til ødeleggelse av husene, dette er presentert i 6.7.  

5.1 Resultat undersøkelser 
Dette kapittelet omhandler funnene som har betydning i forhold til risikoen for ødeleggelse av husene på 
Fredheim som konsekvens av erosjon. Det er i tillegg gjort andre funn i denne undersøkelsen som kan 
indikere en risiko i forhold til ødeleggelse av husene, dette er presentert i kapittel 6.7.  
 
Tabell 2 Resultat fra målinger utført ved Fredheim I perioden 1987-2012. Målingene i meter er i 

hovedsak utført med målebånd mellom det nord-østre hjørnet på de enkelte bygg og 
erosjonskanten.  

År (periode) 1987 
(Manuell) 

1990 
(Manuell) 

1993 
(Manuell) 

1996 
(Manuell) 

1998 
(Manuell) 

2010 
(DGPS) 

2011 
(Manuell) 

2012 
(Manuell) 

Kilde (Bjerck 
1999) 

(Bjerck 
1999) 

(Bjerck 
1999) 

(Bjerck 
1999) 

(Bjerck 
1999) 

Tangen,d 
Justad 
2012) 

Tangen, 
Justad 
2012) 

(Tangen, 
Justad et 
al. 2012) 

Uthus 5.61 
 

4.64 3.5 2.55 2.28 0.952) 3.62 3.56 

Nødhytte Ingen 
data 

Ingen 
data 

Ingen 
data 

Ingen 
data 

Ingen 
data 

Ingen 
data 

27.63 27.26 

Hovedhus 17.7 16.64 15.88 Ingen 
data 

15.38 9.24 8.46 8.743) 

Danielbu 6.46 5.83 4.9 4.55 4.631) 8.102) 7.47 7.32 
1) Målefeil i manuelle målinger på Danielbu i 1998 
2) Uthus og Danielbu er flyttet i denne perioden. 
3) Målefeil i manuelle målinger på hovedhus i 2012 
 

 
Figur 4  Forenklet skisse av bygningene på Fredheim. Målene er oppgitt i meter og er utført i 
14. juni 2012 (Tangen og Justad et al. 2012). 
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Tabell 3 Erosjonsrater presentert i cm basert på malinger vist i tabell 2. 

 1987 -
1990 

1990 -
1993 

1993 -
1996 

1996 -
1998 

1998 -
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

Uthus 97 114 95 27 1331) 
- 6 

Nødhytte - - - - - - 37 
Hovedhus 106 76  50 614 78 11 
Danielbu 63 93 35  2531) 63 15 
 1)Uthus og Danielbu er flyttet i perioden. Dette forklarer lave erosjonsrater for disse to bygninger i forhold 
til erosjonsrate for hovedhus 
 
 
Som tabellen over viser er det små variasjoner i erosjonsrater mellom erosjonskanten og det enkelte hus. 
Dette kan i hovedsak adresseres erosjonsmekanismene ved Fredheim. Det er tidligere hevdet at erosjonen i 
veldig sterk grad er knyttet til bølgeerosjon, men funn presentert i kapittel 0 viser at dette sannsynligvis 
ikke er tilfelle. Bølger er en medvirkende faktor, men i hovedsak gjelder dette som transportør av allerede 
eroderte masser. Hovedårsaken for erosjon kommer fra smelting og utrasing av permafrost jord der 
vannførende kanaler fra bakenforliggende områder er den største driveren. I disse kanalene er store deler 
av finmassene vasket ut og kanten mot sjøen blir dermed mer ustabil i dette området. Denne prosessen 
gjør at området mellom kanalene også blir mer ustabil på grunn av redusert sidestøtte.  
 
Erosjonsratene varierer relativt mye fra år til år og fra periode 
til periode. Dette kan sees i forhold til at temperatur, nedbør, 
lengde av isfri periode endrer seg fra år til år. Når det gjelder 
årlige variasjoner så inneholder denne undersøkelsen 
dessverre kun to perioder hvor erosjonsraten har vært målt fra 
ett år til den neste: 2010-2011 og 2011-2012. For disse 
målingene observeres en endring i erosjonsrate der raten for 
siste periode, målt i 2012, er 1/7-del av raten målt i 2011. Ved 
å se på den store endringen (nedgang) i erosjonsrate i forhold 
til klima, så viser gjennomsnittlig sommertemperatur for 
Svalbard de siste to år at sommeren 2012 var relativt kaldere 
enn sommeren 2011. Observasjoner knyttet til tilstedeværelse 
av fjordis mellom sommeren 2011 og sommeren 2012, viser 
unormal lang periode med isfri sjø både i Sassenfjordenen og 
Tempelfjorden, uten at dette førte til økt erosjonsaktivitet ved 
Fredheim. Alle disse observasjonene er viktige faktorer i 

diskusjonen om hvilke drivere som kan betraktes som viktigste 
i forhold til erosjon ved Fredheim, men i og med at det her er 
snakk om én observasjon, så er det umulig å bruke dette i en statistisk sammenheng. Andre viktige forhold 
for grunnlag til videre diskusjon og studier er tilstedeværelse og effekt av landfast is, dvs den del av sjøisen 
som er fastfrosset i kystlinjen. Mekanismer rundt denne, spesielt knyttet til dynamikk i forbindelse med 
tidevann kan påvirke erosjonsraten, på samme måte som snø i strandsonen vil påvirke temperaturregimet i 
den kystnære permafrosten, og dermed påvirke erosjonsratene. Alle disse faktorene er så interessante at 
tilsvarende målinger og observasjoner anbefales gjennomført de neste år. Iskart med observasjoner knyttet 
til is i Sassenfjorden og Tempelfjord er presentert i Figur 6 og Figur 7. 
 

 Figur 5 Sone med vannkanaler i 
jorden og utvasking. 
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 Figur 6  Iskart 1. februar 2011. 1. mars 2011.  

  
Figur 7    Iskart 1. februar 2012. 1. mars 2012. 

 

Figur 8  Forklaring til iskart. 
Temperaturen på Svalbard har stor årlige variasjoner og som tidligere nevnt i antas det at lufttemperaturen 
har store innvirkninger på erosjonsratene. I Figur 9 er gjennomsnittlig årlig erosjonsrate for de forskjellige 
perioder tegnet inn på plott sammen med årlige sommer-temperaturer for Svalbard. Denne fremstillingen 
støtter antagelser om at høyere sommertemperatur, større smeltevannsstrømmer og smelting av 
permafrost kan være en av hoved-driverne for erosjon i dette området.  En stor feilkilde i denne 
fremstillingen er naturlig nok opptegning av gjennomsnittlige erosjonsrater og ikke årlige målte rater. 
 

  
 

Figur 9 Gjennomsnittlige erosjonsrater pr år i cm  
(venstre side), plottet mot sommertemperatur  
Svalbard (skala høyre side). 
(Temperaturer er hentet fra www.climate4you.com). 
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Figur 10 Presentasjon av målepunkt utført med DGPS, 2010, 2011 og 2012 (Tangen og Justad et 

al. 2011 og 2012). 

5.2 Mulige fremtidige byggematerialer 
Erosjonssikring av Fredheim er tenkt utført med en front utført i tre-materialer, alternativt med stein som 
byggemateriale. Tre er valgt med bakgrunn i to forhold: I strandsonen på Svalbard finnes mye drivtømmer 
og på enkelte steder er volumet av drivtømmer så stort at det preger naturen og kan regnes som et naturlig 
element. Det andre forholdet som favoriserer tre som byggemateriale er knyttet til tradisjonen ved bruk av 
tre som erosjonssikring ved eldre kystkonstruksjoner som finnes i alle bosetninger i og utenfor Isfjorden. 
Uansett valg av byggemateriale er det ved en eventuell bygging av erosjonssikring mulig å "ta tilbake" deler 
av det eroderte kystlandskapet.  
 
Ved bruk av tre vil det være nødvendig å bruke lokale jordmasser hentet fra strandsonen og i sjøen som 
tilbake-fyllingsmaterialer. Dette er sand og grus som legges opp bak erosjonssikrings-vegg. Med bakgrunn i 
dette er det gjennomført undersøkelser og analyser av jordprøver både fra strandsone og fra sjøbunn og 
sammendrag fra analysen finnes i tabell under. Resultater fra selve analysen ligger i kapittel 6.5 og 6.6. 
Stein er også presentert som byggemateriale, men dette er mer tenkt som et visuelt alternativ enn ett 
konkret forslag til løsning for erosjonssikring. Geologien i området er av en slik karakter at det ikke vil være 
mulig å finne stein som har så god kvalitet at den kan fungere som en god erosjonssikring over mange år. 
Erfaring ved bruk av stein fra Svalbard til erosjonssikringformål, som blant annet er utprøvd i Svea, viser at 
det er vanskelig å finne stein som er egnet for dette formålet (Finseth, J. et. al, 2009: Preventing coastal 
erosion in arctic areas; protection by use of Geosynthetics). 
 
Tabell 4 Tabell med beskrivelse av jordprøver 

Prøve Antall prøver Beskrivelse 
Prøver fra Sjøbunn 5 Jord som i hovedsak består av sand/silt 
Prøver tatt 30 cm under 
topp skråning  

5 Grus med lite innslag av sand 

Prøver tatt 100 cm over 
vannlinje i skråning 

5 Grus med innslag av sand, ca 30 % 
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Disse resultatene viser at store deler av den jord som er vasket ut i strandsonen kan brukes som 
byggematerialer i en eventuell erosjonssikring av området. Egenskapene som etterspørres i en slik 
sammenheng er velgraderte masser uten for høy finstoffandel. Dette gir mulighet for å bygge en stabil 
fylling, samtidig som vann kan renne relativt fritt gjennom den tilbakefylte jorden. Presentasjon av metode 
for erosjonssikring finnes i kapittel 7. 

5.3 Erosjonsrater 
Kysterosjon truer bygningene på Fredheim med en hastighet som krever nødvendige tiltak hvis kulturarven 
skal forbli intakt i årene fremover. To erosjonsrater; 25 og 57 cm/år er tidligere rapportert (Johannessen 
1997, Flyen 2009). Nyere studie utført av SINTEF og UNIS, 2010-2012 har målt et gjennomsnitt på ca 17,5 
cm erosjon pr år. Det er viktig å merke seg at målinger ble utført med visuell bedømming av retning, 
parallelt med veggene av bygningene. På grunn av høye erosjonsrater, har Danielbu blitt flyttet tilbake fra 
kanten i 2002 (Woolley, 2002) og uthus ble flyttet etter måling i 2010, men det er ikke kjent hvor langt 
(Tangen og Justad et al. 2012). Målinger fra nødhytte til kant ble første gang gjennomført i 2011. I tabell 
under er minimum antall leveår for bygningene beregnet, i forhold til å bli tatt av erosjon. Disse tallene 
forutsetter at gjennomsnittlig erosjonsrate er konstant i årene fremover i forhold til de målte rater i alle tre 
studier (Johannessen 1997, Flyen 2009 og Tangen, Justad et al. 2012). Når det gjelder de beregninger som 
er gjennomført vil alle bygg være tatt av erosjon i løpet av de neste 150 årene, men ser en bort fra 
nødhytte så vil resterende bygg være borte innen de neste 40 - 50 år, igjen forutsatt konstante 
erosjonsrater basert på scenarioet basert på målinger de siste to år.  
 
Tabell 5  Beregnet antall år før bygninger er tatt av kysterosjon forutsatt konstante 

erosjonsrater i årene fremover. Tabellen viser tre scenarioer basert på de tre 
gjennomførte studiene. 

Bygning  Johannessen 1997 Flyen 2009 SINTEF/UNIS   
(2010-2012) 

Uthus 14 år 6 år 20 år 
Nødhytte 109 år 48 år 156 år 
Hovedhus 35 år 15 år 50 år 
Danielbu 29 år 13 år 42 år 

 
Tabell 6 Maksimum gjennomsnittlig erosjonsrate og minimum antall år før husene er tatt av 

erosjon. 
Bygning  Maks erosjon (cm) 

(studie 1986-2012) 
Levetid 
(1987-2012) 

Maks erosjon (cm) 
(studie 2010-2012)  

Levetid 
(2010-2012) 

Uthus 38 cm 9 år 6 cm 60 år 
Nødhytte - -  37 cm 74 år 
Hovedhus 51 cm 17 år 78 cm 11 år 
Danielbu 31 cm 24 år 63 cm 12 år 
 
Det er mange utenforliggende naturlige forhold som kan påvirke de tallene som er presentert i Tabell 5 og 
Tabell 6. For eksempel vil stadig utbredelse av deltaet for Sassen elven kunne beskytte kysten i større grad 
enn tidligere motbølger fra vest-sør/vest. På den annen side vil et mulig endret klima kunne føre til større 
nedbørsmengder og varmere sommertemperaturer, som igjen vil påvirke vannstrømningen i bakken, som 
altså er en negativ faktor i forhold til fremtidig erosjon. Fjelldybde under husene er også en viktig faktor 
som ikke er tatt inn i denne studien. Ved å gjennomføre boringer i området vil det være mulig å bestemme 
dybde til fjell for å se om erosjonstrussel knyttet til erosjon av løsmasser er reell, eller om dybde til fjell er 
så liten at erosjon av kysten vil stoppe opp i løpet av få år.  
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6 Geologi 

6.1 Bedrock Geology of Fredheim 
The bedrock in the vicinity of Fredheim has been identified as Gipshuken Fm. of Sakmarian – Artinskian age 
(Ma) of the Gipsdalen Group (Cutbill and Challinor 1965; Major and Nagy 1972; Dallmann, Kjærnet et al. 
2001). The Gipshuken Fm. at Storgjelet and Sveltihel is described as platform deposits of 
limestone/dolomite containing marly, shaley or sandy interbeds and thin gypsum layers (Major 1972). This 
is representative of the upper section of the Fm. which has informally been named the Skansdalen Mb. by 
Dallman et al. (2001) who further describes the deposits as consisting of regularly bedded dolomites 
containing intercalcated marly beds where bioturbation, algal mats and erosional surfaces are commonly 
found. The sediments represent cyclic deposits and are interpreted to have developed in a sabkha flat 
environment trending toward lagoonal deposition (Dallmann, Kjærnet et al. 2001; Hüneke, Joachimski et al. 
2001; Blomeier, Scheibner et al. 2009).  
 
Prior to this report, the formation in the area has been described at two locations: at Storgjelet in Nøis 
Valley South-east of Fredheim, and Sveltihel, on the coast west of Fredheim (Major 1972) (Figur 11). 
However, the most recent bedrock geology map of the Billefjorden area does not include the findings at 
Sveltihel but rather labels the entire Sassendalen mouth as Quaternary deposits (Lauritzen, Salvigsen et al. 
1989) (Figur 12). It has only been within the last two decades that bedrock has become exposed on the 
coastal escarpment and beach directly in front of Fredheim and thereby linking the two locations. It is 
therefore apparent that an update in the geological map may be necessary in the near future. Having 
applied the use of ground penetrating radar (GPR) in combination with outcrop description and analysis it is 
proposed that the buildings in Fredheim sit on approximately 2 meters of unconsolidated alluvial sediments 
of the Quaternary that are underlain by the Gipshuken Fm. of the Late Carboniferous – Early Permian.  
 
Up until this project there has been no evaluation of the rock and sediments at Fredheim in consideration 
of engineering or coastal protection. It has therefore been of interest to assess the bedrock quality and 
conduct grain size analysis of unconsolidated sediments for building assessment.  

 
Figur 11 Red points mark geological outcrops made up of the  
  Gipshuken Fm. at Sveltihel, Storgjelet in the Nøis  
  Valley and Fredheim. The main river is Sassen River,  
  flowing from Sassen Valley. Image adapted from  
  Norsk Polarinstitutt, Interaktiv Kart TopoSvalbard. 

N 
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Figur 12 Geological map excerpt of Fredheim as created by Norsk Polarinstitutt (Lauritzen et al. 

1989). Dark green is the Gipshuken Fm. and light green is the Kapp Starostin Fm. 
above. The off white areas represent fluvial and marine unconsolidated deposits. Note 
how there is no bedrock described at Sveltihel or Fredheim.  

6.2 Methods 
Fredheim has been visited on a number of occasions to conduct fieldwork for the Fredheim Visualization 
Project. In August 2011 and June 2012 sediment samples were collected from the coastal escarpment. Soil 
samples were sampled both from the escarpment and the sea bed, and brought to the Geotechnical 
laboratory at NTNU (University of Trondheim) for grain size distribution analyses. Soil samples from 
escarpment were collected by shoveling and sea bed samples were sampled by use of a grab sampler.  On 
the same field excursions, differential GPS measurements of the coastal cliff were taken to assess the 
erosion of the escarpment. GPS point references are given in the WGS84 datum and projected in UTM Zone 
33X. Bedrock samples for further analysis were also taken in the same time periods and tested for 
carbonates using a diluted HCl solution. 
 
Bedrock quality was estimated and results presented in Tabell 7and  
Tabell 8, using the Q-system as described by (Barton and Choubey 1977) which states that  

Q = (RQD/Jn) * (Jr/Ja) * (Jw/SRF)  [1] 
Where Q is the rock quality, RQD is the rock quality designation determined by the percent of competent 
drill-core sticks > than 10 cm in length, Jn is the joint set number, Jr is the joint roughness number, Ja is the 
joint alteration number, Jw is the joint water reduction factor and SRF is the stress reduction factor. 
(RQD/Jn) provides a crude measure of block size, (Jr/Ja) is produces an estimate of the roughness or friction 
of surfaces and (Jw/SRF) results in a ratio of two active stress parameters. This empirical system allows for a 
subjective evaluation of rock quality. The numerical value of the index Q varies in logarithmic scale from 
0.001 to 1000 where low values are poor rock and high values have higher stability. In Fredheim, there is 
only one outcrop along the beach where samples have been taken, however if future work is planned it 
would be beneficial to drill a core to better understand rock quality for building and protection purposes.  
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Figur 13  Showing sediment 
deposits and sample locations. 
The buildings are marked as 
Outhouse (O), Main Villa (V), 
Emergency Hut (E) and Danielbu 
(D). Inside of the beach 
deformation area are two crushed 
boats. Note bedrock at the base of 
Marine deposit slopes. (Figure 
adapted from Sessford 2012, 
Master Thesis in Preparation). 
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Figur 14 Aerial image from 1990 displaying sediment plume from  
   Nøiselva carried by longshore drift toward the east. Orange  
   line indicates extent of the delta and coastal cliff in 2009 as  
   measured with DGPS. (Image adapted from Norsk  
   Polarinstitutt image S90 2207). 

6.3 Site Descriptions 
Between 1990 and 2009 delta growth has been significantly high and Quaternary cliff sediments have 
undergone erosion (Figur 14) (This study). Two rates of erosion, 25 and 57 cm/year have been reported 
(Johannessen 1997, and Flyen 2009, respectively). Whichever rate may be the most accurate, it is apparent 
that the loose sediments are rapidly being washed to sea and thereby exposing the underlying bedrock 
unit. Bedrock exposure on the beach and shore face is visible from the Villa at 16˚ 56’ 23,576” E, 78˚ 21’ 
13,91” N and extends eastward beyond the main cliff forming outcrop at 16˚ 56’ 2,214” E, 78˚ 21’ 19,763” N 
(Figur 13 and Figur 15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 15 Bedrock outcrop at 16˚56’2,214” E, 78˚21’19,763” N, used for Q-system rock 
quality evaluation and samples C1 (detached from top of outcrop) and B2 (previously 
detached and found on beach below outcrop. (Photo: Sessford, July 2012). 
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Figur 16  Samples C1 (left) and B2 (rigth) 

  

 
Figur 17 Sample B1 

Three bedrock samples have been collected from the beach and shore face; one, directly in front of the 
Villa (B1), one from on top of the outcrop shown in Figur 15 (C1) and the third from directly below the cliff 
face (B2) (Figur 16 and Figur 17) Bedrock is exposed again higher up on the marine terraces between MT1 
and MT2 (Figur 13). This is a blockfield like exposure that is heavily frost shattered and broken. This trend 
continues with all exposures of reoccurring bedrock, each at the base of the slope between two terraces, 
and heavily weathered both chemically and mechanically (Figur 19). Bedrock samples are described in the 
next section. 
 

   
 
 
 

Figur 19 Bedrock outcropping on marine 
terrace (Photo: Sessford 2012). 

Figur 18 Chemical and mechanical 
weathering on bedrock outcrops on terraces 
(photo: Sessford 2012). 
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Fredheim itself lies on pre-recent fluvial sediments, meaning that the current river is not reworking 
sediment deposits. However, relict fluvial channels continue to be used as ground and melt water runoff 
channels during the spring and summer seasons (Figur 20 and Figur 21). Several terrestrial samples have 
been taken from the escarpment and are described in the terrestrial section of this report. A present day 
pro-grading river energy dominated delta fed by the River Nøis lies directly to the west of Fredheim (Figur 
13, Figur 14 and Figur 22. Within the last two decades the delta has extended approximately 125 m toward 
the east and in the process, protecting sections of the coastal escarpment (Guegan and Sessford in prep.). 
Sassenfjordenen is a fjord branch from the main Isfjorden system in Western Spitsbergen. Fjord sediment 
samples are described in the marine description section of this report. 
 
 

 
Figur 22 The Nøis River prograding delta has extended toward the east by  
  approximately 125 metres in the last two decades  
  (Photo: Sessford, August 2011). 

Figur 20 Spring melt-water flowing from 
snowpack along relict river and flowing over 
escarpment edge (Photo: Sessford, June 2012). 

Figur 21 Surface water flowing from spring 
meltwater into bog and then out toward the 
fjord along vegetated relict river channel 
(Photo: Sessford, June 2012). 
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6.4 Bedrock Sample Descriptions 

6.4.1 Sedimentological Structure 
Sample B1 and C1 were detached from the bedrock when sampled whereas B2 had already been 
disconnected from the main source and exhibits intense weathering by wave action (Figur 16 and Figur 17).  
All samples are limestone/dolomite and clearly display sedimentological signs of the Gipshuken Fm. as the 
rocks are made up of undulating layers of shale, marl and algal mats. Cavities exhibiting mineral growth are 
present, varying in size up to 7 and 2 cm in length and width respectively. HCl tests resulted in varying 
effervescence (bubbles) strength indicated differences in carbonate content between samples. Samples B1 
and C1 show strong effervescence and B2 display almost none. However, all other bedrock exposures from 
the marine terraces exhibit strong to violent effervescence, suggesting that overall, the rock has high 
carbonate content. It is therefore likely to be of the Gipsdalen Group of the Gipshuken Fm. as described by 
Dallmann (2001).  

6.4.2 Q-system Rock Quality 
The outcrop used in rock quality evaluation is shown in Figur 16and results are shown in Tabell 7. The 
quality is evaluated using  
Tabell 8. One can see from Tabell 7, that the rock quality designation (RQD) is considered relatively poor 
and that two joint sets (Jn) dominate in the rock, yet there are some random joint sets scattered within the 
section. The joint roughness (Jr) represents smooth planar to rough or irregular planar for rock wall contact. 
The least favourable joint alteration (Ja) in the section is softening or low friction clay mineral coatings such 
as gypsum which coincides well with the limestone/dolomite of the Gipshuken Fm. Joint water pressure (Jw) 
numbers suggest medium to large inflow or high pressure with occasional to considerable outwash of joint 
fillings. The stress reduction factor (SRF) indicates single weakness zones containing clay or chemically 
disintegrated rock when depth of excavation is less than or equal to 50 m. It can be seen from Figur 16 that 
the bedrock has been heavily weathered. This is due to a combination of chemical and mechanical 
weathering from wave action during storm events, sea ice thrusting and ride up, and periglacial processes 
due to permafrost such as frost shatter. It is likely that the effects of permafrost penetrate approximately 2 
m into the bedrock from any exposed surface.  
 
 
Tabell 7 Rock mass quality Q-system results for bedrock outcrop at Fredheim.  

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q 
OutcropTypical Range 40 1 0.5 2 0.33 5 0.165 
Outcrop Most Frequent 30 4 1 4 0.33 5 0.231 
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Tabell 8 Quality classes for Q-values as described by Barton (personal communication). From 
this table one can see that at Fredheim there is extremely poor Class F rock. 

Q-Value Class Rock Mass Quality 
400 ~ 1000 A Exceptionally Good 
100 ~ 400 A Exceptionally Good 
40 ~ 100 A Very Good 
10 ~ 40 B Good 
4 ~ 10 C Fair 
1 ~ 4 D Poor 

0.1 ~ 1 E Very Poor 
0.01 ~ 0.1 F Extremely Poor 

0.001 ~ 0.01 G Exceptionally Poor 

6.5 Unconsolidated Sediments 

6.5.1 Terrestrial 
The buildings at Fredheim sit on unconsolidated relict fluvial deposits which are composed mainly of 
bimodal sand and gravel sediments (Figur 13). There are less than 10% fines entering into the silt fraction 
and none within clay (Figur 25 and Figur 26). For this reason there is very little ground ice as water is well 
drained. Relict alluvial channels can be seen on the surface of the ground as highly vegetated elongated and 
braiding depressions, and in the escarpment clearly by typical rounded clasts and curved channel fill clast 
orientation. Channels have lower quantity of fines as they are washed out easier than the larger clasts. At 
the escarpment, back-cutting of channels causes higher erosion rates than inter-channel areas (Figur 27 
and Figur 28).  

 
Figur 23 Unconsolidated bimodal fluvial sediments that make up the  coastal escarpment. Note 

the positioning of the stones  indicated by the curved line in the cliff section (marked 
in red)  which show a distinct channel deposition above which vegetation  

  is growing. The blue section is scree deposits from erosion of  
  the escarpment. (Photo: Sessford, October 2011). 
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Figur 24 Grain size analysis results for samples taken approximately 30 cm below escarpment 

top. Series labels correspond to DGPS measurement locations as shown in Figur 13. 

 
Figur 25 Grain size analysis results for samples taken in the middle of the escarpment 

approximately 1m above the base and directly above scree accumulation. Series labels 
correspond to DGPS measurement locations as shown in Figur 13. 
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Figur 26 A relict channel that reaches the coastal escarpment and is undergoing higher erosion 

than inter-channel zones (un-vegetated). (Photo: Sessford, August 2011). 

 
Figur 27 Oblique photo of Fredheim distinctly showing snow catchement areas in vegetated 

relict fluvial channels (Photo: retrieved from Pedersen Archives approx. date of image 
1965). 
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6.6 Marine  
Fjord sedimentation in the vicinity around Fredheim is dominated by sediment input from Sassen River 
flowing out of Sassen Valley and the Nøis River that flows from Nøis Valley (Figur 11). Four sediment 
samples from the fjord in front of Fredheim have been analyzed through grain size distribution and 
hydrometer tests (Figur 29). The results show that the sediments have significantly high silt fraction with 
the exemption of sample FF6. As the delta is to the west of Fredheim, and presently building out toward 
the east it can be assumed that longshore drift is a commanding factor in sediment deposition in front of 
Fredheim during the summer months when sea ice is not present. In winter on the other hand, large 
deposits of sea ice pile/ride up inclusive of large icebergs are pushed onto the Nøis Delta from the east 
(Figur 30and Figur 31). Sample FF6 might represent an iceberg plunged deposit. 
 
 

 
Figur 28 Grain size results for fjord floor sediments in front of Fredheim where FF5, FF6 and 

FF7 are the blue, red and green lines respectively. 

 

Tabell 9 Percentage of fine grains in fjord sediment samples. 

Sample % < 0,075 mm Dominant fine grain 
FF4 100 Medium-coarse silt 
FF5 44,87 Medium silt 
FF6 9,82 No Hydrometer needed 
FF7 89,06 Coarse silt 
FF8 39,06 Coarse silt 
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Figur 30 Ice piling up on edge of delta in front of 
Fredheim. Note the absence of sea ice in March 
(Photo: Sessford, 2012). 

 

6.7 Hazards  
It should also be noted, that the buildings are not only in danger of coastal erosion, but also of damage by 
active layer detachment slides. These are slides or earth flows along a shearing surface consistent with the 
active layer of permafrost. The marine terraces above the buildings have many active layer detachment 
scars and deposits indicating that the slopes are unstable (Figur 13 and Figur 33). These detachments have 
also provided a channel system for spring melt-water to flow and gelifluction to actively cause creep of the 
surface sediments. With this in mind, one should be aware that moving the buildings to a new location to 
protect them from coastal erosion may not be the most preferable means of protection due to other 
hazards in the area. 

 
Figur 31 Active layer detachment slides behind buildings. Note channel like vegetated areas 

below scarps with high gelifluction and vegetation. (Photo: Sessford 2011). 

 

Figur 29 ): Sea and glacier ice pushed up onto 
delta from the east (photo taken approximately 
30 m from delta edge) (Photo: Sessford, March 
2012). 
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6.8 Summary of Geology 
Through this investigation it can be said with confidence that the bedrock at Fredheim has become exposed 
due to coastal erosion in the last two decades. This bedrock, of the Gipshuken Fm. is of poor quality and as 
it becomes more exposed to the elements is likely to deteriorate even more rapidly. It appears that as the 
limestone/dolomite becomes jointed it becomes more permeable and blocks become detached and fall off 
the escarpment. In regards to unconsolidated sediments, Fredheim rests upon approximately 2 m of 
bimodal fluvial sediments that when exposed to flowing water are exceptionally erodible. In addition to 
fluvial and coastal erosion the area is prone to gelifluction and active layer detachment slides causing 
unstable soil.  

6.9 Discussion Geology 
After reviewing the bedrock geology and unconsolidated sediments in the Fredheim area it is necessary to 
discuss the processes affecting coastal erosion and the implications they may have on the cultural heritage 
buildings. Through word of mouth, it has been said that when Fredheim was built in 1924 it was 
approximately 60 m from the buildings to the coastal escarpment. If this is the case, it is apparent that 
coastal erosion used to be significantly higher than it has been in the last two decades. With this 
understanding, it can be presumed that since the Nøis River Delta has begun to pro-grade into the fjord it 
has undertaken the role of natural coastal protection from wave action. However, it is apparent that 
erosion is still occurring even though the delta has begun to expand and protect (Figur 14). It can be seen in 
the field, and from images that waves are not hitting the coastal escarpment so wave action may be 
negligible except perhaps in extreme storm events (Figur 33). The possibility of sea-ice and icebergs 
attaching itself to the cliffs and plucking sediments off is a much more probable form of erosion at present 
(Figur 34). On the other hand, it has been shown in Tangen et al. 2012 that there are higher erosion rates 
where relict channels are located. This suggests that ground and surface water flow from spring melt water 
are high erosion agents.  
It seems probable that melt water runoff has increased in the past decades due to rising spring and summer 
temperatures coinciding with increased winter precipitation (Figur 35). If there is more melt going on 
upstream along s River and Nøis River, it is likely that more sediment is entrained and transported to the 
mouth of the river thereby providing sediment for delta build-up. It also causes increased surface and 
groundwater flow along relict channels, and thereby contributing to higher erosion rates where these 
channels are located. 
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.  
Figur 32 Waves do not hit coastal escarpment even at high tide. (Photo: Sessford, June 2012). 
 

 
Figur 33 Ice foot attached to coastal escarpment possibly acting as an eroding  
  agent through plucking of sediments.  (Photo: Sessford March, 2012). 
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Figur 34 Precipitation and temperature data for Svalbard from  
   1912 to 2012 (Accessed on 27.11.2012 from www.climate4you.com). 
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7 Erosjonssikring av Fredheim 
Med utgangspunkt i funn gjennom prosjektet "Bygging i strandsonen på Svalbard – Hva forteller fortidens 
kaier oss om fremtidens anlegg", ble det allerede på idestadiet til dette prosjektet besluttet av 
prosjektgruppen at en eventuell konstruksjon knyttet til erosjonssikring av Fredheim måtte ha treverk som 
hovedbyggemateriale. Spesielt erosjonssikringer av treverk viser en sterk evne til å motstå krefter fra sjø og 
is i Svalbards fjorder, som observert i Pyramiden og Barentsburg. I Pyramiden og Coles Bay er det i tillegg 
mulig å observere senkekasse-konstruksjoner, brukt som deler av kaikonstruksjon, der byggemåten viser en 
enestående evne til å motstå havets og polarvinterens krefter. Med dette som utgangspunkt presenterer 
denne rapporten et knippe forslag til mulige løsninger vedrørende erosjonssikringer utført med tre som 
materiale, gjengitt i hovedsak som manipulerte bilder, men også i skisseform. Det er ikke et mål i seg selv å 
kopiere eldre byggeskikk, da det har skjedd en stor utvikling vedrørende erosjonssikringsmetoder og 
muligheter for forsterkning av disse ved hjelp av moderne materialer og teknikker. Derimot kan en 
kombinasjon av materialer og teknikker gjennom et århundre forenes for å oppnå et godt teknisk resultat 
og en estetisk tilpasset sikring. I tillegg til å presentere mulige modeller utført hovedsakelig i treverk vil vi 
som et alternativ presentere en mer konvensjonell erosjonssikringsmetode, der hovedbestanddelen av 
byggemateriale er stein. Denne metoden er derimot ikke presentert på detaljnivå. 
 

7.1 Byggeteknikk 
Som nevnt over vil tre, eller tømmer, være hovedmateriale i de forslagene som. En trekonstruksjon alene, 
som en vegg mot sjøen med bakenforliggende jordtrykk vil kunne bli påført store statiske og dynamiske 
krefter, spesielt vil trykk fra bakenforliggende jord være en stor utfordring. For å gi selve veggen i front 
mindre påkjenning bakfra foreslås det å kombinere treverk med geosynteter. Geosynteter er kjent blant 
folk flest som "veiduk", men produseres i et utall varianter og materialer, spesialdesignet for å ta opp 
krefter i jord brukt som armering, eller fungere som et separasjonslag, der jorden holdes på plass og vannet 
kan strømme fritt gjennom sand og grus. Figur 36 er en prinsippskisse av en mulig konstruksjon som 
muliggjør å "ta tilbake" ca 2 meter av kysten som er erodert.  
 
I front av vegg bores peler ned til nødvendig dybde og bak disse etableres tømmer horisontalt, eventuelt en 
kombinasjon av horisontalt og vertikalt tømmervirke for å oppnå ønsket fasade av erosjonssikringen. Typisk 
for en slik konstruksjon er at pålen utsettes for et visst moment, dvs en kraft som vil bidra til at 
erosjonssikringsveggen vil ha et bakenforliggende trykk som kan føre til at pålen knekker hvis den ikke får 
tilstrekkelig hjelp til å motstå kreftene. Et eksempel på moment kan være en lyktestolpe i vind. Hvis vinden 
blir sterk nok så brekker lyktestolpen. Typisk måte å redusere faren for at stolpen brekker vil være å spenne 
den fast med vaiere, i flere høyder, for å redusere momentet. For å redusere momentet i 
erosjonssikringskonstruksjonen så er det nødvendig å legge inn flere anker for veggen slik at momentet 
reduseres. De horisontale grønne linjene representerer jordforsterkning og forankring av vegg, og de blå 
linjene representerer separasjonsduk, se Figur 36. Med denne type jordforsterkning reduseres momentet 
på stolpe til 0 kNm/m i nedre del av stolpen som illustrert i Figur 37 og Figur 38. Dette betyr at stolpen som 
bores ned kan ha mindre dimensjon og ikke behøver å bli installert dypere enn at laster fra is og sjø ikke 
flytter denne. Faren for at den brekker på grunn av jorden bak er ikke lengre til stede. Den røde linjen i 
figurer Figur 36 viser momentkreftene nedover stolpen uten forankring, og de svarte linjene i 37 viser de 
reduserte momentkreftene for den forankrede stolpen. Jorden som er fylt inn bak er av en karakter og 
sammensetning som sørger for god gjennomstrømning av vann, samtidig som separasjonsduk holder 
jorden på plass.  
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Figur 35 Prinsippskisse av erosjonssikring ved Fredheim. 

 
Figur 36 Moment på stolpe uten forsterkning og forankring, eksempel. 
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Figur 37 Moment på stolpe med forsterkning og forankring, eksempel. 

 

7.2 Presentasjon av mulige løsninger for erosjonssiring av Fredheim 
I dette kapittelet presenteres et knippe løsninger (fasader), basert på fotomontasje, for å illustrere en mulig 
erosjonssikring av Fredheim. De enkelte fasader, har fått navn etter hvor de er observert, og alle fasader i 
fotomontasjen er hentet fra eksisterende kaianlegg eller erosjonssikringer fra russiske bosetninger på 
Svalbard. Originale bilder fra de forskjellige bosetningene og fakta knyttet til disse er hentet fra rapporten 
"Bygging i strandsonen på Svalbard – Hva forteller fortidens kaier oss om fremtidens anlegg" (Finseth og 
Lothe 2011) 

7.2.1 "Barentsburg" 
Det første forslaget som presenteres er utarbeidet av LPO Arkitekter i nord, ved Ingvild Sæbu Vatn, på 
oppdrag fra, og i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Forslaget tar utgangspunkt i en eksisterende 
erosjonssikring i Barentsburg. 
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Figur 38  Erosjonssikring mellom to pirer i Barentsburg. 

 

Figur 39 Visualisering: Sett fra nord, Tempelfjorden. 
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Figur 40 Visualisering: Sett fra vest, tempelfjorden. 

 
Figur 41 Visualisering: Sett med fugleperspektiv fra sør. 
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Figur 42 Visualisering: Sett med fugleperspektiv fra sør. 
 

7.2.2 "Coles Bay" 
De neste bildene som presenteres er utarbeidet av SINTEF Byggforsk ved landskapsarkitekt Bridget 
Thodesen. Det første alternativet tar utgangspunkt i en av senkekassene i Coles Bay, nordligste pir. Kassen 
er en del av brufundamentet og er et av de konstruksjonselementene som i særlig grad har tålt 
påkjenningene fra is og sjø gjennom mange tiår.  
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Figur 43 Motiv fra Coles Bay, nordligste pir. 

 

 
Figur 44 Visualisering: Sett fra Vest, Sassefjord. 
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Figur 45 Visualisering: Sett fra sør-vest, Sassenfjorden. 

 

 
Figur 46 Visualisering: Sett fra nord, Tempelfjorden. 
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7.2.3 "Pyramiden" 
Denne erosjonssikringsfronten er laget med utgangspunkt i senkekassene som danner kaikonstruksjonen i 
Pyramiden. På samme måte som kaianlegget i Coles Bay har dette kaianlegget vist stor evne til å motstå 
naturkreftene, selv om forholdene i Billefjorden ikke kan sammenlignes med is og sjøpåkjenninger i Coles 
Bay. Senkekassene i kaikonstruksjonen ved Pyramiden har setningsskader, men dette tillegges 
fundamenteringsproblemer.  
 

 
Figur 47 Visualisering: Kaikonstruksjon i Pyramiden etter senkekasse-prinsippet. 
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Figur 48 Visualisering: Sett fra Vest, Sassenfjorden. 

 
Figur 49 Visualisering: Sett fra sør-vest, Sassenfjorden. 
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Figur 50 Visualisering: Sett fra nord, Tempelfjorden. 

 

7.2.4 Tradisjonell erosjonssikring 
 
Det er vanskelig å komme utenom erosjonssikring bygget etter norske tradisjoner, med sprengstein, når 
ulike alternativer skal presenteres. Denne type sikring er en utfordring å bygge på Svalbard når 
steinmaterialet er av slik kvalitet at den ikke tåler den mekaniske påkjenningen, eller fryse-tine sykluser. 
Det finnes flere steinsatte kystområder i forbindelse med kaianlegg, både i Longyearbyen og i Svea, men 
disse er bygget opp med stein fra fastlandet. 
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Figur 51 Visualisering: Sett fra Vest, Sassenfjorden. 

 

 
Figur 52 Visualisering: Sett fra sør-vest, Sassenfjorden. 
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Figur 53 Visualisering: Sett fra nord, Tempelfjorden. 

 

8 Diskusjon og konklusjon 
Målet med denne studien og rapporten har vært å se på nødvendigheten av, og muligheten for å bygge en 
erosjonssikring av Fredheim. Samtidig er visualisering av mulige løsninger tillagt stor vekt.  
 
Mekanismer knyttet til erosjon av permafrost kyst finnes i mange variasjoner, de fleste, på detaljnivå, 
sannsynligvis særegen for den enkelte kystlinje. Funnene på Fredheim viser at den største driveren for 
erosjon sannsynligvis er knyttet til sommertemperatur, smeltevannskanaler i jorden og sekundært bølger 
som frakter bort de eroderte massene fra strandsonen og avsetter disse i fjorden der de største partiklene 
ligger nærmest land (grus/sand) og de fineste partiklene (sand/silt/leire) fraktes lengre ut i fjorden avhengig 
av størrelse.  
 
I kapittel 5 presenteres funn knyttet til forskjellige risikoer for kulturminnet, ikke bare erosjon. Alle mulige 
risikoer er viktig å inkludere i en totalvurdering, men denne rapporten omhandler kun vurderinger og 
forslag til tiltak for å stoppe kysterosjon. I denne studien er det gjort et anslag av hvor lenge husene er 
trygge i forhold til erosjon, et anslag som kun bygger på tidligere målte erosjonsrater, og ikke tar inn over 
seg mulige forhold i, eller endringer i omgivelsene som for eksempel hvor ligger nivået for fjell under 
området hvor husene er plassert, endring av delta for Sassen-elven eller generelle klimaendringer. Skulle 
slike hensyn vært inkludert så ville dette nødvendigvis ført til en helt annen tilnærming til prosjektet enn 
den som er valgt i dette visualiseringsprosjektet. Alle slike faktorer er viktige i forhold til å si kunne si noe 
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om forventet levetid før en mulig ødeleggelse av husene på Fredheim, på den annen side vil et så stort 
arbeid, og analyse, kunne bli en større økonomisk belastning enn å gjennomføre tiltak.  
 
Det økonomiske aspektet er ikke gjennomgått når det gjelder erosjonssikring av Fredheim, dvs at det ikke 
er gjort kalkyler eller anslag knyttet til kostnader ved å bygge erosjonssikring. Dette må ivaretas av en 
eventuell utbygger som også har ansvar for teknisk design. Dette var heller ikke en del av målet med denne 
studien. Målet har vært å lage en mulighetsstudie for erosjonssikring av Fredheim, med visualisering, og det 
arbeidet som er gjennomført viser at dette i høyeste grad er mulig å gjennomføre, selv om valg av fasade 
for en sikring blir avgjørende når det gjelder å bevare kulturminnet i mest mulig original stand ved et slikt 
inngrep. Anslag knyttet til levetid i forhold til erosjon tilsier at tiltak må gjennomføre og det vil i realiteten 
være kun to mulige løsninger; flytting eller erosjonssikring. Dette prosjektet har, bevisst, ikke tatt stilling til 
hvilken løsning som vil være mest forsvarlig, økonomisk og i forhold til kulturminneforvaltningen, men 
håper at rapporten kan være et viktig bidrag når det gjelder valg av løsning. 
 
 
 
 
 

 
Figur 54 Skisse med erosjonssikring av Fredheim (Bridget Thodesen, 2012). 
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