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SAMMENDRAG: 

WSP Norge AS har på oppdrag fra Nordkapp kommune utarbeidet et geoteknisk notat med 
innledende vurderinger i forbindelse med planlagt utbygging av omsorgsboliger i Honningsvåg i 
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1. INNLEDNING 
WSP Norge AS (WSP) har på oppdrag fra Nordkapp kommune utarbeidet et geoteknisk notat med 
innledende vurderinger i forbindelse med skisseprosjekt for nye omsorgsboliger i Honningsvåg i 
Nordkapp kommune (del av gnr./bnr. 7/1). Det aktuelle området i Honningsvåg er vist i Figur 1.  

Planområdet ligger mellom Nårdvågveien i sør og Sykehusveien i nord og nå for tiden er ubebygd.  

For å kunne vurdere aktuelle geotekniske forhold knyttet til en utbygging, er terreng- og 
grunnforhold gjennomgått og beskrevet. Vurderinger av betydningen av disse forholdene er 
beskrevet i kap. 2. Rød stipling i Figur 1  viser område som ble vurdert innledningsvis.  

 

 
Figur 1 Planlagt område for omsorgsboliger i Honningsvåg i Nordkapp kommune (kilde: Kartverket) 
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2. TERRENG- OG GRUNNFORHOLD 

2.1. TOPOGRAFI 
Området ligger rett på nordsiden av Nordvågveien, mellom ca. kote +24 og +39. Planområdet kan 
deles i to deler: den nordlige delen som skråner opp mot Sykehusveien veien med gjennomsnittlig 
helning på ca. 1:5, med oppstikende fjell (høydeforskjell ca. 13 m), og den søndre delen mot 
Nordvågveien som er tilnærmet flat (jf. Figur 2). Nord fra planområdet stiger terrenget bratt opptil 
ca. kote +225 (Storefjell), mens det mot sør skråner mot sjøen med helning på ca. 1:4 (jf. Figur 3 og 
Figur 4). 

 
Figur 2 En del av planområdet sett fra sør. Bildet hentet fra google.com/maps (et profil gjennom 
området i retning NØ-SV er vist i Figur 3) 

 

Figur 3 Terrengprofil gjennom området for omsorgsboliger (rød stipling) i retning NØ-SV /14/ 
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Figur 4 3D-modell av planområdet (overgangen fra gult til mørkerødt viser den økende brattheten i 
området) 
 

2.2. BERGGRUNN 
NGUs berggrunnskart /7/ beskriver bergarten i planområdet som «gråvakke» i nord og «gabbro» i 
sør (jf. Figur 5).  

 
Figur 5 Berggrunnskart NGU /7/ 
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Figur 6 Observert blotninger av berg i/nær planområdet (tolket fra Street view 2019) 
 

2.3. LØSMASSER 
NGUs løsmassekart /3/ beskriver løsmassene i planområdet som «forvitringsmateriale». Iht. kart-
forklaringen brukes dette om «Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av 
berggrunnen». Bergblotninger observert i nord delen av området indikerer veldig liten mektighet av 
løsmasser, mens dybde til fjell i sør (under fyllmasse/forvitringsmateriale) er ukjent. 

 
Figur 7 Løsmassekart NGU /3/ 
 

Hele eiendommer ligger under marin grense (MG) (jf. Figur 8) som ligger i området på ca. kote + 45 
og det er derfor mulighet for marin leire (ikke klasifisert av NGU) og derved også leire med sprø-
bruddegenskaper. 
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Figur 8 Marin grense og areal under den /4/ 
 

I henhold til NVEs «kvikkleirekart» ligger det planlagte utbyggingsområdet ikke i eller nær registrerte 
kvikkleiresoner/punkter. Selv om det kan være marin leire under fyllmasser i sør, antas denne ikke å 
være sannsynlig. Dette vil bli avklart gjennom grunnundersøkelsene som forutsettes utført for 
detaljprosjektering.  

2.4. GRUNNVANNSTAND 
Grunnvannstanden i området er ikke registrert. I planområdet er løsmassedekket så tynt at grunn-
vannstander vil være i berg (i sprekker).  

2.5. RADON 
NGUs kart «Nasjonalt aktsomhetskart for radon» /8/ klassifiserer aktsomheten for radon for 
planområdet som «Usikker» (jf. Figur 9).  

 
Figur 9 Aktsomhetskart for radon /8/ 
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2.6. SNØSKRED, STEINSPRANGOG JORD- OG FLOMSKRED 
NVEs kart «Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred» /10/ viser at utbyg-
gingsområdet ikke ligger innenfor eller nær områder beskrevet med «potensielt skredfare». 

  
Figur 10 NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred (brunt polygon) /10/. Planområdet vist med blå 
polygon. 

  
Figur 11 NVEs aktsomhetskart for steinsprang (venstre figur) og snøskred (høyre figur) /10/. 
Planområdet vist med blått polygon. 
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Ifg. NVEs kart (Skred i bratt terreng) /17/ og faresoneutredning fra 2022 /18/ ligger den nord-vestlige 
delen av planområdet innenfor faresoner S2 (1/1000) og S3 (1/5000) for steinsprang (jf. Figur 12). 

 

 
Figur 12 NVEs faresoner for skred (steinsprang) i bratt terreng for planområdet (blått polygon). 

3. FLOM 

3.1. FLOMSONER 
NVEs aktsomhetskart for flom /6/ viser ingen flomsoner nær planområdet (jf. Figur 13). 

 
Figur 13 Flomaktsomhetsområde (rosa polygon) - NVEs aktsomhetskart for flom /6/. Planområdet 
vist med blått polygon. 
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3.2. FLODBØLGER 
Det er ikke kjent at området i Honningsvåg er vurdert som fareområde for flodbølger (tsunamier) 
som følge av store fjellskred. Det er ikke kartlagte, ustabile fjellpartier som kan utløse flodbølger nær 
Honningsvåg.  

3.3. HAVNIVÅSTIGNING OG STORMFLO 
Ifg. kartverkets kart /15/ for havnivåstigning for Nordkapp for år 2090 er havnivåstigningen beregnet 
til 76 cm.  Planområdet ligger mellom kote +24 og +39. Havnivåstigning og stormflo vil ikke berøre 
planlagt utbygging (jf. Figur 14). 

 
Figur 14 Stormflo med 200 år intervall for planområdet (markert med blå polygon) /15/ 
 

4. GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER – GRUNNFORHOLD OG 
LØSMASSENES GEOTEKNISKE EGENSKAPER 

4.1. UTFØRTE GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER 
Det er ikke utført geotekniske grunnundersøkelser i området. Dette forutsettes før utbygging. 

 

4.2. GRUNNFORHOLD OG LØSMASSENES GEOTEKNISKE EGENSKAPER 
I planområdet er det observert mange bergblotninger i nord, og mest sansynlig et tynt 
løsmassedekke i sør (fyllmasse og forvitringsmateriale).  Bergarten i nordlig delen er gråvakke som er 
sedimentær bergart som består av kvarts, feltspat og bergartsfragmenter av sandstørrelse 
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sammenkittet av en leirgrunnmasse. Under løsmassedekke i sør, beskriver NGUs kart hovedbergart 
som gabbro. Det vil si at bergarten består vesentlig av plagioklas. Derfor er dette en hard, magmatisk 
bergart med (vanligvis) liten grad av oppsprekking.  

Ev. overskuddmasser fra etablering av byggegrop vil normalt kunne brukes for oppbygging av 
sprengsteinsfyllinger for fundamentering av bygg og ved ev. masseutskifting. 

Løsmassene i det øverste laget på tomta (beskrevet som en forvitringsmateriale) og har veldig liten 
mektighet i nord (observert bergblotninger). I sør ligger det en usikkerhet i type og mektighet av 
fyllmasselaget som ligger over forvitringsmateriale og berg. 

5. VURDERING AV NATURFARE OG RADON 
Vurdering av naturfare er grunnleggende for god arealplanlegging, og får økt betydning som følge av 
klimaendringer. Plan- og bygningsloven stiller krav til kommunene, spesielt knyttet til utarbeidelse 
av ROS-analyser og vurdering av alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål før det blir gitt tillatelse til arealutnyttelse, bygg og infrastruktur. 
Byggeteknisk forskrift (TEK 17) gir rammebetingelser for håndteringen av naturfare i Norge. TEK17 
utfyller pbls regler om byggesaksbehandling. TEK17s kap. 7 omfatter krav om sikkerhet mot 
naturpåkjenninger, herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Reglene angir hvilke 
sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og bygging i fareområder. 

For det aktuelle planområdet er naturfarene flom (§7-2) og skred (§7-3) vurdert. I tillegg er 
radonfare vurdert basert på TEK17s krav om etablering av radonsikring (§13-5). 

5.1. FLOMFARE, FLODBØLGER OG STORMFLO 
I henhold til TEK17 §7-2 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfreddsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe som følge av flom, stormflo og 
flodbølger. Områder som er utsatt for de skal avsettes som hensynsoner på reguleringsplankartet (jf. 
pbl §12-6) ved regulering av et utbyggingsområde. 

Vurdering: Det er ikke fare for flom, stormflo eller flodbølger jf. kap. 3. 

5.2. SNØSKRED, STEINSPRANG OG JORD- OG FLOMSKRED 
Kravene i forskriften (TEK17 §7-3) gjelder alle typer skred, for eksempel skred i fast fjell (fjellskred og 
steinsprang), i løsmasser (jordskred, flomskred og kvikkleireskred) og i snø (snøskred, flakskred og 
sørprskred). Kravene i forskriften gjelder også sekundærvirkninger av skred. For eksempel kan store 
fjellskred føre til flodbølger og flom i fjorder og vassdrag, noe som kan få store konsekvenser for 
mennesker og miljø.  For vurdering av områdestabilitet og fare for kvikkleire vises det til kap. 5.3.1. 

følge NVEs kart ligger planområdet utenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (jf. Figur 
11), jord- og flomskred (jf. Figur 10). Faresoneutredning utført av NVE i 2022 /18/ i/nær planområdet 
setter faresoner for skred i bratt terreng i nord-østlige delen av området (skredsone 1/1000 og 
skredsone 1/5000, jf. Figur 12). Kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) plasserer omsorgsboliger i 
sikkerhetsklasse for skred S2 («eneboliger i kjede med maksimum 10 boenheter») med største 
nominelle årlige sannsynlighetet 1/1000. For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2, kan det 
vurderes å redusere kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivåer som er angitt for 
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sikkerhetsklasse S1, dersom dette vil gi tillfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Iht. TEK17 
skal planlagt utbygging og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, 
herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sansynlighet 1/1000 ikke 
overskrides.  

Planlagte omsorgsboliger og uteareal på tomten ligger utenfor faresoner S2 (1/1000) og S3 (1/5000) 
(jf. Figur 15), derfor er tilfredsstillende sikkerhet mot steinsprang iht. TEK 17 oppnådd. 

 

Figur 15 Kart viser plassering av bygningen og faresoner. 
 

Vurdering: Det er ikke fare for snøskred, steinsprang,  jord- og/eller flomskred. 

5.3. OMRÅDESTABILITET OG KVIKKLEIRE 
Eiendommer ligger under marin grense (jf. Figur 8) og muligheten for marin leire med 
sprøbruddegenskaper under laget med fyllmasser er til stedet, selv om sannsynligheten vurderes 
som veldig liten. Dette vil bli avklart igjennom grunnundersøkelser for detaljprosjekteringen. Det er 
derfor gjort en innledende vurdering av områdestabiliteten iht. NVEs veileder 1/2019 (jf. Tabell 1). 

5.3.1. OMRÅDESTABILITETSVURDERING NVE 1/2019 
Tabell 1 er en oppsummering av en systematisk gjennomgang punktene (trinnene) i NVEs veileder 
som skal gjennomgås og svares ut, samt kommentarer til disse. 
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Tabell 1 Gjennomgang av prosedyrer i veileder 1/2019 med henvisning til punktene i denne 
 PUNKT 

(STEG) I 
VEILEDER 

BESKRIVELSE KOMMENTAR 
D

EL
 1

: A
KT

SO
M

H
ET

SO
M

RÅ
D

ER
 

1. Undersøk om det finnes registrerte faresoner 
(kvikkleiresoner) i området 

Ref. NVEs «kvikkleirekart» /5/ 

Planområdet ligger ikke i eller nær registrerte 
kvikkleiresoner iht. NVEs «kvikkleirekart» /5/.  
 

2. Avgrens områder med mulig marin leire (MML) 

Ref. NVEs «MML-kart» /4/ 

Marin grense ligger i området på ca. kote +45. Høyeste 
punkt innenfor planområdet er ca. kote +39. Det er derfor 
mulighet for marin leire innenfor hele planområdet.  
 

 

3. Avgrens områder med terreng som kan være 
utsatt for områdeskred 

Ref. NVE 1/2019 /1/ 

Terreng som kan være utsatt er: 
a) Løsneområder 
Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 m. 
eller jevnt hellende terrenghelning brattere enn 
1:20 og høydeforskjell over 5 m. 
 
Aktsomhetsområder ligger innenfor 20 x 
skråningshøyden, H, målt fra bunn av skråning 
(ravinebunn, bunn av elv eller marbakke i sjø 
(inntil 25 m.u.h.)). 
 
b) Utløpsområder 
3 x lengden til løsneområdets lengde. 
Løsneområdet er enten en eksisterende faresone 
(steg 1) eller et aktsomhetsområde (steg 3a), 
 eller utløpssone som allerede er kartlagt (vist i 
NVEs temakart Kvikkleire). 

Terrengkriteriene viser at også terreng som er 
helt flatt kan være utsatt for områdeskred fra 
bakenforliggende terreng. Derfor er det også 
nødvendig å vurdere hvilke skåninger et skred 
kan starte i utenfor eiendommen eller plan-
grensen. 

 
 
 
a)  
Innenfor utbyggingsområdet er høydeforskjellen større enn 
5 m, men terrenghelningen i delen av planområdet dekket 
med løsmasser er maksimalt ca. 1:30 
(dvs. < 1:20)  

Terrenget er ikke utsatt som løsneområde for områdeskred.  
 
 
b)  
Ingen eksisterende faresone (steg 1) eller 
aktsomhetsområde (steg 3) og ingen kartlagte utløpssoner 
/5/ 
 
 
 
 
Basert på grunnforhold og fjell i dagen (bergblotninger) mot 
nord, og bergblotninger langs Porsangergata og 
Laksefjordgata er det ingen risiko for kvikkleireskred i/nær 
området (jf. Figur 6). 

Terrenget er ikke utsatt som utløpsområde for områdeskred. 
 

KONKLUSJON  
Områdestabiliteten er tilfredsstillende da planområdet ikke ligger innenfor eller nær inntil noen faresone for kvikkleireskred (steg 1) 
eller områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred (steg 3). Del 2 av utredningen i veilederen er ikke relevant da 
utredningen kan stoppe ved punkt (steg) 3 iht. veilederen.  
 

5.4. RADON 
Aktsomhetskartet viser ‘Usikker’ aktsomhetsgrad. Det kan bety at det ikke er spesiell mistanke om 
høye nivåer og området ikke er kartlagt. 

Vurdering: Selv om radonfaren vurderes som liten (jf. Figur 9), må det tas hensyn til krav til 
radonsikring i TEK17 ifb. detaljprosjektering. 

 

 



 

 1002302-2022-GEO-20220923 Side 13 av 18 

6. GEOTEKNISK VURDERING 
Basert på beskrivelse i kap. 2 er det gjort foreløpige bergtekniske og geotekniske vurderinger for 
utbyggingsområdet. Vurderingene er presentert under. 

6.1. REGELVERK 
Standarder og forskrifter som vil legge føringer for den geotekniske prosjekteringen, og som det er 
henvist til under, er ikke tatt med i referanselisten i kap. 8. 

6.1.1. PROSJEKTERING 
• NS-EN 1990-1:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurocode 0: Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner) 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013/NA2020 (Nasjonalt tillegg. Eurocode 7: Geoteknisk 
prosjektering. Del 1. Allmenne regler) 

• NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 (Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2. Regler basert på 
grunn-undersøkelser og laboratorieprøver) 

 

Avhengig av grunnforhold ev. også: 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2021 (Nasjonalt tillegg. Eurocode 8. Prosjektering av 
konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1. Allmenne regler, seismiske laster og regler for 
byg-ninger) 

• NS-EN 1998-5:2004+NA2014 (Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 
påvirkning. Del 5. Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold) 

• TEK17 

 

6.1.2. KONTROLL 
• NS-EN 1990-1:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurocode 0: Nasjonalt tillegg A1: Anvendelse for 

bygninger  og Tillegg B: System for styring av pålitelighet for konstruksjoner) 

• SAK10 (saksbehandlingsforskriften, kap. 14 - Kontroll av tiltak) 

Kontroll av geoteknisk prosjektering og utførelse skal utføres iht. regler i NS-EN 1990:2002+A 
1:2005+NA:2016 og byggesaksforskriften (SAK10, § 14-2). De spesifikke kravene er nærmere 
beskrevet under. 

6.2. PÅLITELIGHETSKLASSE (CC/RC) 
I NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016, Tabell NA.A1 (901), er det gitt veiledende eksempler for 
klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler. Basert på dette, og beskrivelsen av 
planlagt utbygging (mest sannsynlig direkte fundamentering på fjell/steinsprang eller delvis på 
fyllmasser), legges pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 til grunn for «Grunn- og fundamenteringsarbeider og 
undergrunnsanlegg» for planlagt omsorgsboliger. Ifb. etablering av byggegrop for omsorgsboliger 
kan det være nødvendig å etablere høy fjellskjæring på bakside av bygg.  Iht. V200 fra Statens 
vegvessen, bergskjæringer skal plasseres i geteknisk kategorii 3 for fjellskjæringer høyere enn 10 m 
og kategori 2 mellom 5–10 m høyde, som gir tilsvarende pålitelighetsklasser (2 og 3). Dette vil bli 
nærmere vurdert av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk før utbygging. 
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6.3. GEOTEKNISK KATEGORI 
I NS-EN 1997-1:2004+A1:2013/NA2020 (Eurocode 7: Del 1) stilles det krav til den geotekniske 
prosjekteringen iht. til ulike geotekniske kategorier. Valget gjøres basert på beskrivelser av de ulike 
kategoriene i kap. 2.1 Krav til prosjektering. Basert på dette og beskrivelsen av planlagt utbygging i 
planbeskrivelsen, vil tiltaket mest sannsynlig bli plassert i geoteknisk kategori 2 både for grunn- og 
fundamenteringsarbeider og bergskjæringer (opptil 10 m høy). Dette vil bli vurdert nærmere av 
ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging. 

 

6.4. KRAV TIL KVALITETSSYSTEM 
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelig-
hetsklasse (CC/RC) 2 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig. 

 

6.5. TILTAKSKLASSE GEOTEKNIKK – SAK10 
Geotekniske oppgaver (prosjektering og utførelse) i en byggesak inndeles i tiltaksklasser iht. 
bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriftens (SAK10) «Kapittel 9 Foretak og 
tiltaksklasser § 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser». På bakgrunn av beskrivelsen av planlagt utbygging i 
planbeskrivelsen, vil tiltaket mest sannsynlig bli plassert i tiltaksklasse 2 (jf. Figur 16). Dette vil bli 
vurdert nærmere av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging. 

 
Figur 16 Fra veiledning til byggesaksforskriften (SAK10, kap. 9, § 9.4) 
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6.6. KRAV TIL PROSJEKTERINGEN (NS EN 1997-1 - NASJONALT BESTEMTE PARAMETERE) 
Parametere skal velges iht. NS-EN 1997-1:2004+A1:2013/NA2020. 

 

6.7. KRAV TIL KONSTRUKSJONSSIKKERHET (TEK 17, § 10.1) 
I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig  og materiell sikkerhet være oppfylt 
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (dvs. også innarbeidede Eurokoder). 
Ved prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i punkt 2.1 i standarden, vil kravet til 
konstruksjonssikkerhet i TEK 17 § 10.1 være oppfylt. 

 

6.8. GRUNNTYPE OG SEISMISKE KLASSE 
Fastlegging av grunntype og seismisk klasse, er nødvendig for prosjektering av konstruksjoner for 
seismisk påvirkning («jordskjelvlaster»). NS-EN 1998-1:20004+NA:2021 tabell NA.3.1 Grunntyper (jf. 
Figur 17) beskriver stratigrafiske profiler (løsmasseforholdene) som skal legges til grunn for valg av 
jordtype. Basert på de geologiske bekrivelsene tidligere i rapporten antas det at disse tilsvarer 
grunntype A. Dette vil bli nærmere vurdert av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før 
utbygging. 

NS-EN 1998-1:20004+NA:2021 tabell NA.3.1 Seismisk klasse bestemmes i henhold til Eurokode 8 (del 
1) pkt. 4.2.5 (tabell 4.3). Omsorgsboliger plasseres normalt i seismisk klasse III (jf. Figur 18 også tabell 
NA.4(902)) i standarden. Dette vil bli nærmere vurdert av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk 
(RIG) før utbygging. 

 
Figur 17 Fra NS-EN 1998-1:2004+NA:2021: Tabell 3.1 Grunntyper 
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Figur 18 Fra NS-EN 1998-1:2004+NA:2021: Tabell 4.3 Seismiske klasser for bygninger 
 

6.9. KRAV TIL KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 
Kontroll av prosjektering og utførelse vil bli nærmere vurdert og beskrevet av ansvarlig rådgivende 
ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging (til ramme-/IG-søknad). Foreløpig antas det kontroll som 
beskrevet i det følgende. 

6.9.1. KONTROLL AV PROSJEKTERING (PKK) OG UTFØRELSE (UKK) 
Krav om kontroll av prosjektering og utførelse følger av bestemmelser i NS-EN 1990:2002+NA:2016 
og SAK10 (kap. 14). Basert på pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 vil dette normalt føre til PKK2 og UKK2, 
dvs. kontrollklasse N, normal kontroll, eller kontrollklasse U, utvidet kontroll. Dette vil bli nærmere 
vurdert og beskrevet av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging (til IG-søknad). 

 

6.9.2. UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE (SAK10) 
Plassering av tiltaket (utbygging i henhold til planen) utløser krav om uavhengig kontroll for 
geoteknisk prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) iht. saksbehandlingsforskriften (SAK10) kap. 14.   

 

6.10. ETABLERING AV BYGGEGROP OG FUNDAMENTERING AV BYGG 
For etablering av byggegrop for omsorgsboliger antas det behov for utsprenging. Gabbro/våkker er 
en hard bergart med som regel liten grad av oppsprekking. Behov for sikring i anleggsfasen kan 
derfor foreløpig antas lite, men fjellsikring for fjellskjæring må vurderes av RIG. Det vil trolig ikke bli 
byggegrop i løsmasser, men uansett antas det at det vil være plass til gravskråninger mot 
Nordvågveien. 

6.10.1. SPRENGNING OG SIKRING AV BERG M.M. 
Basert på kartgrunnlag vil det bli behov for utsprenging av berg for etablering av bygget. For 
sprenging og sikring bergskjæringer, vises det til Statens vegvesens håndbok N200.  Ev. kan andre 
metoder, slik som sømboring og splitting vurderes. Valg/anbefaling av metoder for berguttak og 
sikring vil bli vurdert nærmere av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging. 
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Behov for tilstandsregistrering av eneboliger nær området før anleggsarbeidene starter må vurderes 
nærmere når omfanget av sprengning er avklart. 

Sprengningsarbeid er regulert av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff /12/. For virkning 
av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk (jf. NS 8141-1 /13/). Det må påregnes 
måling av vibrasjoner på eneboligene nær området ifb. sprengningsarbeidene. 

6.10.2. FUNDAMENTERING 
For planlagte omsorgsboliger antas det at disse kan fundamenters direkte på undersprengt berg eller 
på komprimerte sprengsteinsfyllinger på berg. For ev. løsmasser mellom berg og underkant 
fundamenter i den søndre delen av planområdet, må det påregnes masseutskifting og oppbygging 
med komprimert sprengstein for å hindre mulig setningsproblemer. 

For detaljprosjektering av fundamenter må det gjennomføres grunnundersøkelse for å kartlegge 
dybder til berg. 

7. BEHOV FOR GRUNNUNDERSØKELSER 
For detaljprosjekteringen må det utføres supplerende grunnundersøkelser for å få bedre kontroll på 
dybder til fjell (ved Nordvågsveien ) og geotekniske designparametere.  

Dette må vurderes nærmere av ansvarlig rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) før utbygging. 
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