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VEDLEGG A 
 

KLASSIFISERINGSKODER 
Vurderingene klassifiseres etter kodene beskrevet nedenfor. 
 

Klassifisering Status 
Åpen (Å) 
Lukket (L) 

Kontrollen lukkes med bakgrunn i tilsvar og endringer/revideringer 

OK   

1  Vurdert som alvorlige forhold, feil, mangler eller kommentarer. Krever 
svar og trolig ny utgivelse av dokument for ny kontroll. 

2  Vurdert som mulig alvorlige feil, mangler eller kommentarer. Krever svar. 

3  Forhold som anses som enten mangelfulle eller alvorlige, men som 
vurderes til neppe å ha avgjørende konsekvens for konklusjoner i 
rapporten. Svar ønskes. 

4  Mindre alvorlige feil, mangler eller kommentarer. Krever ikke svar eller 
dokument for ny kontroll. Her inngår eventuelt også orientering om vårt 
arbeid eller våre vurderinger. 
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VEDLEGG B 

NOTAT 
Multiconsult Norge AS 
Oppdrag: Finneidfjord Marina 
Emne: Vurdering av områdestabilitet 
Dokumentkode: 10216707-RIG-RAP-002 
Rev.: 0 
Dato: 2020-08-05 
 

Nr. Henvisning / beskrivelse Utfyllende informasjon / kommentarer Klassifisering Status 

     

1.  Utforming, språk, skrivefeil, etc. Vi har generelt ikke kommentert på utforming, språk, skrivefeil og lesbarhet. -  

     

2.  Tolking av sonderingsprofiler med 
hensyn på indikasjoner på 
sprøbruddmateriale 

Kommentar: 

Norconsult er enig i utført tolkning av sonderingsfiler.  
  

     

3.  Tolking av prøveprofiler med hensyn på 
dokumentasjon av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale 

Kommentar: 

Norconsult er enig i utført tolkning av prøveprofiler.  
 
 
 

 

     

4.  Tolking av terrengprofiler med lagdeling 
og utbredelse av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale.  

Kommentarer: 

Norconsult er enig i tolkning av terrengprofiler og utbredelse av 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i undersøkte posisjoner.  

 
 
 

 

     

5.  Beregning/vurdering av løsne- og 
utløpslengde.  

RIG-TEG-002: Kommentar i tegning: «Løsneområde og avgrensing langs 
strandlinje mot nord er IKKE avgrenset i denne rapporten».  
Kommentarer: 

Dette medfører at sonen ikke er fullstendig utredet iht krav stilt i tabell 5.2 i 
NVEs kvikkleireveileder, men Norconsult er enig i at den delen av sonen som 
er relevant for tiltaket er tilstrekkelig utredet.  
Informasjonen bør derimot komme tydeligere frem i rapportteksten. 
 
Kommentar MC: 
Vi er enig i Norconsults vurdering. Dette er nå kommet fram tydeligere i 
teksten. Se revidert rapport, kapittel 3.1, og tilføyd tekst. 
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Nr. Henvisning / beskrivelse Utfyllende informasjon / kommentarer Klassifisering Status 

 
 

 

     

6. 
 

Figur 4 Kommentarer: 

Figur bør oppdateres, deler av området markert med gult ligger innenfor 
løsneområdet, dette kan virke misvisende.  
 
Kommentar MC: 
Figur er nå oppdatert. Gult område markert for bygging er nå utenfor 
løsneområde. 

4 L 

     

 


