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1. Innledning/ orientering 
 
På Grinda i Spydeberg kommune er det prosjektert et nytt boligområde med enebolig og leilighets 
bygg. 
 
Etter oppdrag fra Rørlegger tjenesten Spydeberg AS v/ Roger Skjørten ble det utført oppfølgende 
grunnundersøkelse på eiendom   33/10 i Spydeberg.  
Prøvegravingen hadde blitt utført noen dager føre befaringen slik at gropene stod åpne til visuelle 
besiktning.  
 
Området består stort sett av eneboliger i spredt bebyggelse og en del landbrukseiendommer. 
 
NGUs kvartærgeologiske kart indikerer at tomten ligger innenfor et område med tykk havavsetning. 
Dette stemmer ikke da det stort sett var fjell i dagen på området som skal bebygges.  
 
Tiltaksområdet (ca. 125 m.o.h) ligger under marin grense som er på ca. 240 m.o.h. og er relativt flatt.  
 
Det er ikke avdekket sprøbruddleire eller kvikkleire på eiendommen. 
 
 

 
 
 
Fig. 2: Oversikt over løsmasseavsetninger på og rundt tiltaksområdet (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Fig. 3: Oversikt over kjente faresoner for kvikkleire rundt tiltaksområdet (kilde: http://skredatlas.nve.no 

 

2. Krav til utredning 

 
 

2.1 Pbl, TEK/SAK10, NVEs retningslinjer 
 

For byggesaker må det tas hensyn til kravene i Plan- og bygningsloven (PBL) og byggeteknisk 
forskrift/byggesaksforskrift til loven (ref./3/ og /4/). 
 
Oven nevnte lovverk viser til NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplaner» (ref. /5/). Her 
stilles det krav til geotekniske utredninger for planlegging og utbygging i områder under marin grense 
og ujevnt terreng (veileder til retningslinjene, ref. /6/). 
 
Det ble ikke funnet leire med sprøbruddegenskaper i grunnen. Utredningskrav ifølge ref. /5/ og /6/ 
trenger derfor ikke og hensyntas. 
 
 
 
 
 

http://skredatlas.nve.no/
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2.2 NS-EN 1997 (Norsk standard/ Eurokode) 
 

NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (ref. /1/) gir generelle regler for geoteknisk prosjektering. Her 
stilles det bl.a. krav til terrengstabilitet. Sikkerhetsprinsippene er knyttet til tilstrekkelig fasthet i 
jordmassene mot «skreddrivende» krefter. 
 
Vurderinger hva gjelder stabilitets- og fundamenteringsforhold ifm. senere tiltaksprosjektering skal 
baseres på NS-EN 1997. 

3. Krav til sikkerhet og kontroll 
3.1 Generelt 

Krav til sikkerhet i geoteknisk prosjektering og utførelse etter norsk standard (NS-EN) i områder 
med jordmasser utenfor kvikkleire-/ sprøbruddmateriale fremkommer av NS-EN 1997-1. Plan- og 
bygningsloven/ byggteknisk forskrift (TEK10) setter ikke egne krav til konstruksjonssikkerhet. TEK10 
sier i § 10-2 at sikkerhetskrav anses som oppfylt når NS-EN 1997 er fulgt. 
 
Kontrollkrav for geoteknisk prosjektering og utførelse etter norsk standard (NS-EN) er avhengig av 
pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori som definert i NS-EN 1990 og NS-EN 1997-1. Plan- og 
bygningsloven (Pbl)/byggesaksforskriften (SAK10) omtaler kontroll hovedsakelig i SAK10 § 14-2 og 
14-7, og lener seg til bestemmelsene i norsk standard. 
 

3.2 Pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori 
Pålitelighetsklasse (RC) iht. ref./2/ (Norsk Standard) kan bestemmes fra tabellen under. 
 
 

Veiledende eksempel for klassifisering av byggverk, 
konstruksjoner og konstruksjonsdeler.  Pålitelighetsklasser 2)                         

(CC7RC) 

1 2 3 4 

Atomreaktorer, lager for radioaktivt avfall       x 

Dammer     x (x) 

Marine konstruksjoner for petroleumsindustrien     x (x) 

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
kompliserte tilfeller 1)   (x) x (x) 

Veg og jernbanebruer     x   

Byggverk med store ansamlinger av mennesker (tribuner, 
kinosaler, sportshaller, kjøpesentre, forsamlingslokaler, osv)   (x) x   

Kai- og havneanlegg   x (x)   

Tårn, master, skorsteiner, siloer   x (x)   

Industrianlegg   x (x)   

Kontor - og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg 
osv.   x (x)   

oppdrettsanlegg   x (x)   

Landbruksbygg (x) x     
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Feste av kledninger, taktekking og lignende komponenter x (x)     

Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i 
enkle og oversiktlige grunnforhold 1) x (x)     

Småhus, rekkehus, mindre lagerhus osv. x       

Kaier og fortøyningsanlegg for sport og fritid x       
1) Ved vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og 
undergrunnsanlegg skal det også tas hensyn til omkringliggende område og byggverk.                 
2) Kryss uten parentes angir normalt valg av pålitelighetsklasse.  

Fig. 4: Tabell for klassifisering av byggverk og konstruksjoner ift. Pålitelighetsklasser iht. ref./2/ (Norsk 
Standard) 
 
Pålitelighetsklasse settes til klasse 1 (jfr. ref./2/, Tabell NA.A1(901)) pga. «småhus bebyggelse)». 
Dette gjelder følgende sammenheng mellom pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori: 

Pålitelighetsklasse 1 2 3 4 

Geoteknisk kategori 1 1       

Geoteknisk kategori 2   2     

Geoteknisk kategori 3     3 

Fig. 5: Sammenheng mellom pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori etter ref./7/ 

 

Geoteknisk kategori settes til 1.  

 

3.3 Tiltaksklasse 
 
 
Ref./ 3/ deler inn i følgende tiltaksklasser for geoteknisk prosjektering: 
 

Fagområde  
Tiltaksklasse 

1 2 3 

Geoteknikk.     

- Småhus inntil 3 etasjer.                                  
- Andre byggverk inntil 2 
etasjer med oversiktlige og 
enkle grunnforhold.                                            
- Fundamentering for 
anlegg og konstruksjoner 
som iht. NS-EN + NA 
plasseres i 
pålitelighetsklasse 1.  

- Fundamentering av byggverk 
med 3-5 etasjer.                                          
-Fundamentering på tomt med 
vanskelige grunnforhold. 
Metode for fastleggelse av 
grunnforhold er godt utviklet.                                       
- Fundamentering for anlegg 
og konstruksjoner som iht 
NSEN 1990 + NA plasseres i 
pålitelighetsklasse 2.  

- Byggverk med flere enn 5 
etasjer.                                                                        
- Fundamentering på tomt ved 
vanskelige grunnforhold. 
Metode for fastleggelse 
avgrunnforhold er lite utviklet.                                                                      
- Fundamentering for anlegg 
og konstruksjoner som iht 
NSEN 1990 + NA plasseres i 
pålitelighetsklasse 3 og 4 

Utarbeidelse av 
grunn-data og 
fundamentering med 
eventuelt sikrings-
tiltak for bygg anlegg 
eller konstruksjon. 

Fig. 6: Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering etter ref./3/ 
 
Tiltaksklasse settes til klasse 1 for geoteknisk prosjektering pga. «plassering i pålitelighetsklasse 1» 
og «småhus bebyggelse». 
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3.4 Tiltakskategori 
 
Tiltakskategori iht. NVE (ref./6/) og Tek 10 (ref./4/) fastsettes ikke ettersom det ikke er påvist 
sprøbruddleire eller kvikkleire i tiltaksområdet. 
 
 

3.5 Kontroll 
 
Krav til prosjekteringskontroll etter norsk standard er definert i ref./2/, NA.A1.3.1 (903) og B4, og er 
avhengig av pålitelighetsklasse. Krav til utførelseskontroll er definert i ref./1/ (kap. 4) og ref./2/ B5, 
og er avhengig av geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. 
 
Plan- og bygningsloven (pbl)/byggesaksforskriften (SAK10) setter krav på kontroll for prosjekter i 
tiltaksklasse 2 og 3. I overenstemmelse med norsk standard krever SAK10 kontroll på «at det er 
gjortkvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse» ( § 14-2). 
Flere krav er gitt i § 14-7 
 
 
 

Valg av prosjekterings-
kontrollklasse 

Krav til kontrollform 

Pålitelighets- 
klasse 

Minste 
prosjekterings- 
kontrollklasse 

Egenkontroll 
(DSL 1) 1) 

Intern systematisk kontroll 
(DSL 2) 1) 

Utvidet kontroll      
(DSL 3) 1) 

1 PKK1 2) kreves kreves ikke kreves ikke 

2 PKK2 2) kreves kreves kreves  

3 PKK3 kreves kreves kreves 

4 Skal spesifiseres kreves kreves kreves 

Fig 7: Kontrollkrav for prosjektering etter ref./2/ og ref. /3/ 
 
 

Valg av prosjekterings-
kontrollklasse 

Krav til kontrollform 

Pålitelighets- 
klasse 

Minste 
prosjekterings- 
kontrollklasse 

Egenkontroll 
(DSL 1) 1) 

Intern systematisk kontroll 
(DSL 2) 1) 

Utvidet kontroll      
(DSL 3) 1) 

1 UKK1 2) kreves kreves ikke kreves ikke 

2 UKK2 2) kreves kreves kreves  

3 UKK3 kreves kreves kreves 

4 
UKK3, eventuelt med 
tilleggsbestemmelser kreves kreves kreves 

Fig.8: Kontrollkrav for utførelse etter ref./2/ og ref./3/ 
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Prosjekterings- og utførelseskontroll for foreliggende prosjektet ligger i kontrollklasse PKK1 og 
UKK1 da tiltaket har pålitelighetsklasse 1. Både Norsk standard (ref./2/) og Sak 10 (ref./3/) krever 
egenkontroll og intern systematisk kontroll. 
 
Det er utført egenkontroll og intern systematisk kontroll av utført arbeid.  
 

4. Topografi 
 
Tiltaksområdet ligger på kote ca. +125 m.o.h. og er svakt skrånende. Området ligger under tidligere 
marin grense (ca. 210 m.o.h.)  

5. Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke utført tidligere undersøkelser på området etter det vi kjenner til. 

6. Grunnundersøkelser 
6.1 Omfang 
 
De utførte supplerende grunnundersøkelsene omfatter 2 stk. graving av prøvegroper for 
bestemmelse av lagdeling og eventuelle dybder til fjell. Selve gravingen hadde blitt utført noen dager 
før undertegnede var på plassen slik at det var noe overvann i sjaktene som ikke hadde siget unna 
pga fjell i dagen.  
 
 

 
Fig. 9: Oversiktsbilde fra tiltaksområde. Rød ring angir sted for prøvegraving. 
 

1 

 
2 
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6.1 Grunnforhold 
 
Det ble gravd 2 groper for å fastslå lagdelingen i grunnen og eventuelt dybder til fjell. 
Lagdelingen bestod av: 

- Ca 20 cm med skogsbunn med røtter og busker 
- Fra 0 til 50 cm med siltig sand over fjell. 

En stor del av tomten bestod av fjell i dagen. 
 
 
 

7. Stabilitetsforhold 
 

7.1 Generelt 
 
Terrenget er relativt flatt hvor det skal bebygges med noen skråninger ned mot E18, og det er relativ 
korte dybder til fjell. Prosjektet vurderes å ikke ha noen innvirkning på områdestabiliteten på 
området og omkringliggende bygninger. 
Alle prosjekterte bygg vil bli fundamentert på fjell. Det må påregnes noen sprengningsarbeider ved 
tilknytning av vann og avløp. 
 
 

8. Fundamenteringsforhold 
 
 

8.1 Generelt 
Ut i fra foreliggende undersøkelser anbefaler vi å grave vekk skogbunnen fra dagens terreng frem til 
faste fjell er avdekket 
Alle boliger anbefales fundamentert rett på fast fjell.  
 

8.2 Setninger 
 
Ingen setningsfare da boligene skal fundamenteres på fjell- 
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9. Referanser 
- Eurokode 7. Geoteknisk prosjektering NS-EN 1997 

- NVE, Retningslinjer. Flom- og skredfare 

- NVE Veileder. Sikkerhet mot kvikkleireskred 

- Statens vegvesen Håndbok V220 

- - Håndbok V221 Grunnforsterkninger, fyllinger og skråninger 

 

Bilder: 
 

 
Bilde 1: Oversiktsbilde.  
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Bilde nr2: Fjell i dagen på store områder 

 
Bilde 3: Viser fjell i dagen 
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Bilde 4: Sjaktgrop 1 med skogsbunn rett på fjell.  

 
Bilde 5: Sjaktgrop nr 2. Skogsbunn over ca 50 cm med siltig sand over fjell. 
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Bilde 6. Oversiktbilde 


