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Detaljregulering av Marmorveien 7 - 9 - Sluttbehandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Marmorveien 7-9 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 med følgende forbehold:  
 
Plankart endres fra formålet Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse til kode 1113, 
Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser endres tilsvarende. Det tas også inn en 
bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Det skal gjennomføres vurdering av kvikkleiresone og kvalitetskontroll i tråd med 
oppdragsbekreftelse fra Rambøll (dato 13.06.2018) før planen vedtas endelig. 
 
 

 
Vedlegg: 
13.06.2018 Bane NOR - Innspill til detaljregulering for Marmorveien 9 (92669) 1383969 

13.06.2018 Bane NOR - Uttalelse til høring (93065) 1383970 

13.06.2018 Fylkesmannen Innspillvarsel om innsigelse planforslag 1383971 

13.06.2018 Geoteknisk rapport- prosjektering 20180126G Smarthouse Fauske 1383972 

13.06.2018 Norges vassdrags- og energidirektorat - Innsigelse (92092) 1383973 

13.06.2018 Sametinget Uttalelse - detaljregulering for Marmorveien 7 - 9 1383974 

13.06.2018 Støyutredning Marmorveien 7 og 9 på Fauske 1383975 

13.06.2018 Vedrørende NVEs innsigelse til detaljreguleringsplan for Marmorveien 7-9 i 
Fauske kommune - Kopi av brev til Fylkesmannen i Nordland (92696) 

1383976 

13.06.2018 Bestemmelser Marmorveien revidert 7-6-18 1383977 

08.05.2018 Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Marmorveien 9 1380253 

13.06.2018 Notat setninger og utglidning jernbane, SmartHouse Fauske 1383983 

15.06.2018 Oppdragsbekreftelse fra Rambøll 1384329 

15.06.2018 Geoteknisk prosjektering  - revidert 14-06-2018 1384330 

15.06.2018 Fylkesmannens høringsuttalelse - Reguleringsplan - Detaljregulering 
Marmorveien 9 - Fauske (94061) 

1384333 

 
Saksopplysninger: 
Den 22. mars 2018 ble det meldt oppstart av detaljregulering for Marmorveien 7-9  Fauske. 
Tiltakshaver/forslagsstiller er Nordic Smart House, og det gjelder eiendommen med GNR/BNR 103/1039, 
103/839, 103/1521, 103/1484 og 103/1485. Hele planområdet er ca. 6,2 da og formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på alle fem eiendommene. Området er avsatt til 
boligformål i den nye kommuneplanens arealdel 2018-2030. Dermed er planen i tråd med overordnede 
planer.  
 



 
Figur 1: planomriss for reguleringsplanen er avsatt med stiplede linjer 
 
Kommunen har vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning, siden det er i tråd med 
overordnede plan. Imidlertid ble det gjennomført en støy- og geoteknisk utredning for å redegjøre for 
grunnforhold og eventuelle miljøbelastninger. Disse ble sendt ut direkte etter at planen var lagt ut til 
høring (se også vedlegg).   
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 ble forslag til 
detaljregulering for Marmorveien 9 lagt ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 
uker.  
 
Innspill i høringsperiode: 
Planforslaget ble lagt ut til høring den 3. mai 2018 med høringsfrist til 14. juni. Det har kommet inn 4 
innspill, hvorav to innsigelsesvarsler fra fylkesmannen og BaneNor og 1 innsigelse NVE. Disse er 
beskrevet nedenfor. 
 
Sametinget 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det 
nåværende tidspunktet. 
 
Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 3.1 (Kulturminner). 
Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 
annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vurdering saksbehandler: 
Ingen kommentar. 



 
Fylkesmannen i Nordland 1 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget slik det nå er 
fremmet. Det er ikke gjennom planbestemmelsene sikret at barn og unge får tilgang til tilfredsstillende 
leke- og uteoppholdsarealer. 
 
Det er i forslaget til reguleringsbestemmelser § 3.3 tatt inn at det skal avsettes minimum 35 m² 
uteoppholdsareal for hver boenhet, og det er stilt noen krav til arealene som avsettes. Det er imidlertid 
ikke stilt krav om at arealene skal opparbeides før boligene tas i bruk. 
 
Det følger også av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (§ 1.9 tredje ledd) at uteområder og 
boliger som hovedregel skal ferdigstilles samtidig. Fylkesmannen forutsetter at dette videreføres i 
reguleringsplanen. 
 
Vi ber om at kommunen så snart som mulig bekrefter at det vil bli tatt inn en rekkefølgebestemmelse 
som sikrer at leke- og uteoppholdsareal ferdigstilles før boliger tar i bruk. 
 
Vurdering saksbehandler: 

Saken er tatt opp med tiltakshaver og det ble tatt inn rekkefølgebestemmelser som ivaretar 
opparbeiding av arealene til lek/uteopphold før boligene tas i bruk. Det vises til § 6.4 i det nye 
forslaget til planbestemmelser. 

 
Fylkesmannen i Nordland 2 
NVE har fremmet innsigelse til planen, og det er ikke avklart hva som skjer med denne. Vi velger 
imidlertid å komme med vår uttalelse uavhengig av dette, da vi skjønner at kommunen har en stram 
framdriftsplan. Dersom innsigelsen fra NVE opprettholdes, vil den måtte håndteres på vanlig måte. 
Planen vil ikke kunne egengodkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger. 
 
Fylkesmannen har vurdert å fremme innsigelse til planforslaget. Etter at rekkefølgebestemmelse om 
leke- og uteoppholdsareal er tatt inn, har vi imidlertid kommet til innsigelse ikke er nødvendig. 
Uttalelsen fremmes i sin helhet som planfaglige råd. 
 
Boligformål (planfaglig) 
Det er på plankartet angitt at arealene BK1, BK2 og BK3 er avsatt som boligbebyggelse - konsentrert 
småhusbebyggelse. Også i utkastet til bestemmelser er det brukt begrepet konsentrert 
småhusbebyggelse. Når det er beskrevet to bygninger med totalt 39 boenheter og med en mønehøyde 
på opp mot 11 meter, er dette etter det vi kan se ikke å anse som konsentrert småhusbebyggelse. Vi 
forutsetter at kommunen vurderer dette. 
 
Støy (planfaglig) 
Planbeskrivelsen viser at Bane NOR og beboere i området har kommet med innspill om at støy fra 
stasjon/terminal/håndtering av containere kan gi utfordringer. Støyutredning datert 16. mai 2018 fra 
Rambøll omfatter imidlertid ikke terminalvirksomheten. Kun veg og bane er med som støykilder. Det 
fremgår av Bane NORs hjemmesider at «Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for 
omlasting mellom bane og bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største 
godsterminalen i Nordland fylke». Støyutredningen fremstår derfor som mangelfull når støykilden 
terminal ikke er med. 
 
Fylkesmannen har ikke kjennskap til antall støyhendelser i nattperioden som overskrider 
maksimalstøynivået. Vi antar at Bane NOR vil kunne si noe om dette ut fra dagens bruk av 
godsterminalen, og vil anbefale kommunen å avklare spørsmålet. Dersom det er snakk om mer enn ti 
hendelsen per natt, vil dette innebære fremtidig boligbebyggelse i Marmorveien 9 kan bli liggende i gul 



støysone. Dette bør unngås, og det må i alle fall tas hensyn til dette ved utarbeiding av planløsning slik 
at soverom i størst mulig grad vender bort fra terminalområdet. 
Vi registrerer at det i reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde er foreslått tatt inn følgende 
bestemmelse om støy og støyskjerming (§ 3.3):  

«Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal 
legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. I byggeplanfasen skal det gjennomføres 
nærmere støyutredning og eventuelt gjennomføres tiltak for å redusere støy fra terminalområdet 
til nærliggende boliger, jf. § 7, avsnitt 7.1».  

Ved den planlagte økte terminalkapasiteten på Fauske godsterminal vil det ut fra dette bli foretatt en 
nærmere støyutredning og ved behov gjennomført tiltak for å redusere støy til nærliggende boliger. 
Fylkesmannen finner at dette er tilstrekkelig. 
 
Vi vil uansett anbefale at kommunen sikrer tilfredsstillende støyforhold for beboere innenfor området 
for reguleringsplanen for Marmorveien 9, ved at det tas inn en bestemmelse som gjør at 
støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. 
 
Vurdering saksbehandler: 

Barn og ungenes interessert er vurdert etter første innspill fra Fylkesmannen. 
 
Området blir ikke bebygd med konsentrert småhusbebyggelse, men leiligheter/rekkehus. Det bør 
endres i kart til formålet som har kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser 
bør endres tilsvarende før det fattes endelig vedtak. 

 
Fylkesmannens utredning av støy, samt henvisning til tidligere utredning iht Fauske 
stasjonsområde viser at det er behov for tiltak i tråd med retningslinjen for støy. For å forebygge 
folkehelseproblemer må støy ivaretas på riktig måte. Det anbefales at det tas inn en bestemmelse 
som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. Dette bør gjøres før det fattes endelig vedtak. 

 
Bane NOR (varsel om innsigelse) 
Vi har gjennomgått den geotekniske rapporten som ble ettersendt 18.5.2018. I rapporten savner vi 
vurderinger på lokalstabilitet. Selv om jernbanen ligger forholdsvis langt unna (70-80 meter) kan det ikke 
utelukkes at graving på tomten kan utløse skred med utløsningsområde i byggegropen som kan 
forplantes seg til jernbanen og gi setnings- eller skredskader på jernbanen. Vi vurderer derfor å komme 
med innsigelse til planen. 
 
Det er viktig at det dokumenteres om det planlagte tiltaket kan føre til økt fare for setninger og/eller 
utglidninger mot/på jernbanen. Dersom det er nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak for å 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må de risikoreduserende tiltakene beskrives og det må sannsynliggjøres at 
de er gjennomførbare. Sikkerheten må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. 
 
Vi ønsker tilbakemelding fra kommune på om det vil bli tatt inn bestemmelse som vil ivareta 
ovennevnte forhold. Videre ønsker vi tilbakemelding på om det tas inn bestemmelser som sikrer at det 
blir utført kontroll av utførelse av arbeid på tomt, samt setningsoppfølgning i spor under anleggsfase og 
en periode etter at anleggsfasen har opphørt. 
 
Vurdering saksbehandler: 

Det er gjort en ny vurdering av geotekniske forhold, se vedlegg. Bane NOR har fått tilsendt 
oversendte notat. De skrev da følgende: «Bane NOR har gjennomgått oversendte notat og finner 
de nye vurderingene gjort med hensyn til jernbanen tilfredsstillende, vi har ingen ytterligere 
merknader.» Dermed vurderes innspill og varsel om innsigelse fra Bane NOR tilstrekkelig ivaretatt. 

 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat 1 



NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 
kvikkleireskred og fremmer derfor innsigelse til planen. 
 
Vi kan ikke se at det er foretatt grunnundersøkelser eller dokumentert at det er gjort vurderinger av 
grunnforholdene i forbindelse med planarbeidet. I ROS-analysen er det beskrevet at det er foretatt 
prøvegraving og at data/resultater skal ettersendes til kommunen så snart de er klare. Videre står det i 
planbeskrivelsen pkt 7.6 Risiko og sårbarhet (ROS) at grunnforholdene vil bli undersøkt før arbeidene 
igangsettes. I henhold til NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» skal 
grunnforholdene/områdestabiliteten være vurdert og det skal være dokumentert at sikkerhetskravene i 
byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-3 er tilfredsstilt før reguleringsplan vedtas. Det vil si at en ikke kan 
utsette utredningene til byggesaksnivå. Det er her snakk om en forholdsvis stor utbygging, 
tiltakskategori K4, i et område med flere kjente kvikkleiresoner i nærheten. 
 
NVE kan ikke se at reel fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i henhold til TEK 17 § 7-3 med 
tilhørende veileder. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til 
detaljreguleringsplan for Marmorveien 9 inntil faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet. 
 

Vurdering saksbehandler: 
Det ble sendt en geoteknisk rapport med ytterlig vurdering etter innspill/innsigelsesvarsel fra 
BaneNor. NVE har gjennomgått denne og kommet med følgende svar: 

 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat 2 
NVE er i ettertid gjort kjent med at det foreligger geoteknisk rapport for Marmorveien 7-9, utført av 
GeoMidt AS, datert 04.05.2018. Beklageligvis ble ikke denne lagt ved plandokumentene i forbindelse 
med offentlig ettersyn. 
 
NVE har sett gjennom rapporten og mener denne i hovedsak er tilfredsstillende utført. Det er imidlertid 
ikke vurdert om planområdet er utsatt for eventuelt kvikkleireskred som starter i strandsonen utenfor 
Fauske sentrum, altså problemstillingen som NVE tidligere har hatt møte med Fauske kommune om. 
 
Så lenge avgrensing av kvikkleiresonen rundt Fauske sentrum ikke er gjennomført kan vi ikke 
konkludere med om planområdet Marmorveien 7 og 9 er utenfor. Videre er det i NVEs veileder 7/2014 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» stilt krav om kvalitetskontroll av uavhengig foretak ved tiltakskategori 
K4. Før innsigelsen kan frafalles mener NVE at denne kontrollen skal være gjennomført, og at forholdet 
til kvikkleireforekomstene i strandsonen utenfor Fauske sentrum må avklares.  
 
NVE opprettholder innsigelse til detaljreguleringsplan for Marmorveien 7-9, datert 25.05.2018, inntil 
geoteknisk rapport, datert 04.05.2018, er kvalitetssikret av uavhengig foretak 
 
Vurdering saksbehandler: 

Brevet ble sendt tilbake til tiltakshaver, som deretter har engasjert Rambøll for vurdering av om 
området ligger innenfor Kvikkleiresonen, samt gjennomføring av kvalitetskontroll. Tiltakshaver har 
inngått avtale om uavhengig kvalitetskontroll av geoteknisk rapport med firmaet Rambøll as. (det 
vises til brev fra NVE datert 05.06.18), se vedlegg. 
Når det gjelder NVE sin innsigelse (i samme brev) knyttet til sikkerhet mot kvikkleireskred som 
starter i strandsonen er dette gått gjennom på nytt i den vedlagte rapporten. Se § 5.7 
områdestabilitet og konklusjon i kap. 9. Resultatene fra vurdering og sikkerhetskontroll sendes 
NVE før planen kan vedtas endelig. Dette anbefales tatt med i vedtak av Planutvalget. 

 
 
Samlet vurdering: 
Innsigelse hos NVE er ikke trukket, og det må avklares med NVE før planen kan vedtas definitivt i 



kommunestyret. Imidlertid kan planen vedtas i planutvalget, med forbehold om at vurdering av 
kvikkleiresone og kvalitetskontroll gjennomføres, slik at innsigelse trekkes. Når innsigelse er trukket kan 
det fattes endelig vedtak av planen i kommunestyret.  
 
Planen anbefales endret etter innspill fra Fylkesmannen: 
Området blir ikke bebygd med konsentrert småhusbebyggelse, men med leiligheter/rekkehus. Det bør 
endres i kart til formålet som har kode 1113, Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse. Bestemmelser bør 
endres tilsvarende. 
 
For å forebygge folkehelseproblemer må støy ivaretas på riktig måte. Det anbefales at det tas inn en 
bestemmelse som gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder. Dette bør gjøres før det fattes endelig 
vedtak. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Fredriksen Anja Hennie Halmøy 
<Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no> 

Sendt: onsdag 30. mai 2018 13.49 
Til: Rune Reisænen 
Kopi: Gunnar Myrstad; Postmottak; Renee Normann 
Emne: Vedrørende detaljregulering for Marmorveien 9  
 
Viktighet: Høy 
 
Hei! 
 
 
Viser til samtale i dag om detaljregulering for Marmorveien 9 som vi har mottatt på høring og offentlig 
ettersyn.  
 
Vi har gjennomgått den geotekniske rapporten som ble ettersendt 18.5.2018. I rapporten savner vi 
vurderinger på lokalstabilitet. Selv om jernbanen ligger forholdsvis langt unna (70-80 meter) kan det ikke 
utelukkes at graving på tomten kan utløse skred med utløsningsområde i byggegropen som kan forplantes 
seg til jernbanen og gi setnings- eller skredskader på jernbanen. Vi vurderer derfor å komme med 
innsigelse til planen. 
 
Det er viktig at det dokumenteres om det planlagte tiltaket kan føre til økt fare for setninger og/eller 
utglidninger mot/på jernbanen. Dersom det er nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak for å 
oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må de risikoreduserende tiltakene beskrives og det må sannsynliggjøres at 
de er gjennomførbare. Sikkerheten må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent.  
 
Vi ønsker tilbakemelding fra kommune på om det vil bli tatt inn bestemmelse som vil ivareta ovennevnte 
forhold. Videre ønsker vi tilbakemelding på om det tas inn bestemmelser som sikrer at det blir utført 
kontroll av utførelse av arbeid på tomt, samt setningsoppfølgning i spor under anleggsfase og en periode 
etter at anleggsfasen har opphørt. 
 
Vi ønsker videre dialog om saken og ber om tilbakemelding på overnevnte innen i morgen 30.5.2018  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anja Hennie Halmøy Fredriksen 
overingeniør 
 
Bane NOR 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 
Mobil: 41 60 52 89 
E-post: freanj@banenor.no 
 
Besøksadresse: Osloveien 105, 7017 Trondheim 
Postadresse: Postboks 6166 Sluppen, 7435 Trondheim 
Sentralbord: 05280 / banenor.no 
 
 

mailto:freanj@banenor.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fNzar-0004Nl-5W&i=57e1b682&c=afe_ia86sbfaDCZDgcfN3nYxFW3wYP80vqXzBMZs90DrBft6lNT27ZLDlfsuBReF16YDHRyNoqoxtv2TNPTr0jp2hBPRproGfhdjxxD_GfkaR48FpLsYSB_G22d7cm73U12cC9zYwhxDxOJRQ_e7KQH4kbIjmM2WNcW7YwIv9mDnOy1ShbWWXChE6fjurEJNTlCytnSszkLJe10jZjo3QwWYJBUouGr6UDkG7dg2k7Y


 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 

Dato: 11.06.2018 
Saksref: 201803065-5 
Deres ref.: 18/6816 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen 
Telefon:    
Mobil: +47 41605289 
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no 

 
 
   

 

Fauske kommune – Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering - 
Marmorveien 9 

Det vises til e-post av 4. mai med vedlagt høring og offentlig ettersyn av overnevnte plan. Det vises 
også til etterfølgende e-postkorrespondanse om geotekniske forhold, herunder e-post av 4. juni i 
år.  

Bane NOR har gjennomgått oversendte notat og finner de nye vurderingene gjort med hensyn til 
jernbanen tilfredsstillende, vi har ingen ytterligere merknader. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Anja Hennie Halmøy Fredriksen 
overingeniør 
 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Fauske kommune 
Kopi:  
Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Nord 
  
 



Fra: Hanssen, Hanne Margot Karbøl <fmnohah@fylkesmannen.no> 
Sendt: torsdag 31. mai 2018 14:23 
Til: Renee Normann 
Emne: Reguleringsplan for Marmorveien 9 
 
Viser til telefonsamtale tidligere i dag. 
 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget slik det nå er 
fremmet. Det er ikke gjennom planbestemmelsene sikret at barn og unge får tilgang til tilfredsstillende 
leke- og uteoppholdsarealer.  
 
Det er i forslaget til reguleringsbestemmelser § 3.3 tatt inn at det skal avsettes minimum 35 m² 

uteoppholdsareal for hver boenhet, og det er stilt noen krav til arealene som avsettes. Det er imidlertid 

ikke stilt krav om at arealene skal opparbeides før boligene tas i bruk.  

 

Det følger også av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (§ 1.9 tredje ledd) at uteområder og 

boliger som hovedregel skal ferdigstilles samtidig. Fylkesmannen forutsetter at dette videreføres i 

reguleringsplanen. 

 

Vi ber om at kommunen så snart som mulig bekrefter at det vil bli tatt inn en rekkefølgebestemmelse 

som sikrer at leke- og uteoppholdsareal ferdigstilles før boliger tar i bruk. 

 
-- 
Med hilsen 
Hanne M.K. Hanssen 
seniorrådgiver || miljøvernavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
tlf: 75531554 
fmnohah@fylkesmannen.no 
www.fmno.no 
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/fylkesmannenNO 
 

mailto:fmnohah@fylkesmannen.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fOMbs-0005IA-5c&i=57e1b682&c=pV3zmQ8hNVc2DGvq7fixJOJ1WTp_ePqEbT8TuIUQCr9EzngE-yus2106bHDfgtGn01HOhv_beHd1qxe1EMHf67gDp0IF2zoPaV7as30t6Bo_bLt_GCF-gLnJ1xQJwrP3avuVQ3a2Q-IT3Q8F26Lm-OmaxovE8FB2LtrMW-JQG8ZKKG2sA-e5kgvSyOjQOAcWanjPEAdbyoHHwo6LpKYVCpTu2OG63OaT8tHS9lnFwvI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fOMbs-0005IA-5c&i=57e1b682&c=zjVHEZJJY8Ml-JIobVwJUpmMahTlBvlLMDfCC4GhvEfjy6uF7rj3ZVQB6GJgzfthC4Ub20MbSN2vkMUNWrm3chbQ168vC5H5MnqQNFgReInc8iVCve50VTd74xZSRu8EfRe-Xtw9BInHtLBcHxUkR57oUGCqmRzCf1SzfbMDAfGxX5mCpfWdlEXyRt6AdRjQD0piklB33OFhHI_uSoX1CpmGc_o8FPKXETjNpLEbXYI
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1fOMbs-0005IA-5c&i=57e1b682&c=w9X12rPR4rqctOjq-EqBy382sW_aaI4VqmQa2Rm7dhdYLPOX-zUv82hyQUuY18t0mtQxeAh4Um2O71KzOPfuBboqgRtaMfvIo2pb-ZaE8BZQev-HX08zuyr7mRjaGjqUQ7j8YJBrU_SuIJ4m7AKTVVjCB_wd-zfWvfGgN2Qcg1gSmuaf2hiuzvlPlwok9r5qhUwO-gdDTr4fFGeK6OemhRpWTIC0PoHMFYZNCPP2kF6qLEVcojtcEVxq6SPxtkh0
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Geoteknisk prosjektering 

Oppdrag 20180126G 

Smarthouse Fauske 

Marmorvegen 7-9 
 Gnr/bnr 103/839, 103/1039, 103/1485, 103/1821 

Fauske kommune 
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Prosjektdata 
Fylke: 

Nordland 

Kommune: 

Fauske 

Gnr/bnr: 

103/839, 103/1039, 

103/1485, 103/1821 

Oppdragsnummer: 

20180126G 

Tiltakshaver: 

Marmorveien Fauske AS 

Oppdragsgiver: 

Marmorveien Fauske AS 

Oppdrag formidlet av: 

Mari Salum Karadas, mari@nortra.no, Tlf: 99010506 

Oppdragsreferanse: 

Marmorveien Fauske AS 

Antall sider: 

18 

Tegn.nr.: 

101-109 

Tillegg kartsymboler: 

110-111 

 

Prosjekt-tittel: Smart House Fauske Kontr.: 

Olav R. Oppdrag: 20180126G Rev: Dato: 04.05.2018 

Oppdragsleder: 

Olav R. Aarhaug, olav.r@geomidt.no 

Tlf: 481 78 834 

Utarbeidet av: 

Lise Løw Løhre / Lise, lise@geomidt.no 

Tlf: 72 85 39 40 

Sammendrag 
Vedrørende geotekniske undersøkelser på tomt Marmorvegen 7-9, Gnr/Bnr 103/839 m.fl. i Fauske 

kommune. Det planlegges utbygging av 39 nye leiligheter à 28 kvm på tomtene. Tiltaket ligger på 

tykk marin avsetning under marin grense, og utenfor registrerte kvikkleiresoner.  

 

Det er utført fem dreietrykksonderinger og tre prøveserier, som vist på borplan tegning 102. 

Undersøkelsene viser ca. 1 meter grove, usorterte fyllmasser over ca. 1 meter myr. Under myra er 

det bløt, sensitiv leire til stor dybde. Sonderingene er avsluttet på maks dybde 38 meter uten å 

påtreffe faste masser.  

 

Tiltaket klassifiseres til klasse K4 etter NVEs veileder 7/14, da grunnundersøkelsene påviste 

sprøbruddleire. Terrenget rundt tiltaket er flatt, og utglidninger anses ikke som aktuelt. Tiltaket 

ligger ikke i utløpsområdet for nærmeste registrerte kvikkleiresoner. Områdestabiliteten anses 

derfor som ivaretatt.   

 

Bygging på myr vil kunne føre til store setninger. Før bygging må det masseutskiftes i striper for 

fundamentene ned til mineralsk grunn, ca. 2 meters dybde (kote +33). Utgravde masser erstattes 

med 1 m pukk. Mellom leira og pukken legges fiberduk. Mellom fundamentene graves eksisterende 

fyllmasser bort til underkant isolasjon. Det er for banketter beregnet til dels store setninger; 

størrelsesorden 17-20 cm. Alternative fundamenteringsmetoder vil kunne gi mindre setninger.   

 

Vedr. bæreevne er kapasiteten beregnet til 75 kN/m2, og betinger en fundamentbredde på 3 meter 

for stripefundament. På topp leire er bæreevnen beregnet til 85kN/m2. Fundamentene etableres på 1 

meter pukk med estimert lastspredning 2:1. Pukken legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 

meter bredde på topp leire, med fundamentbredde 3 meter på topp pukklag. Grunnvannsnivået er i 

beregningen antatt til 1,5 meter under terreng (kote +33,5). 

 

Lise Løw Løhre,  

Geomidt den 04.05.18 

  

mailto:mari@nortra.no
mailto:olav.r@geomidt.no
mailto:lise@geomidt.no
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Tegningsoversikt 

Tegning nr Tittel Målestokk Side 

101 Oversiktskart 1:10.000 8 

102 Situasjonsplan 1:800 9 

103 Endelig borplan 1:800 10 

104 Terrengprofil A-B 1:200 11 

105 Terrengprofil C-D 1:200 12 

106 Laboratorieresultater A1 1:150 13 

107 Laboratorieresultater A2 og C2 1:150 14 

108 Kvikkleirekart 1:12.000 15 

109 Løsmassekart 1:40.000 16 

110 Symbolbruk, feltundersøkelser  17 

111 Symbolbruk, laboratorieundersøkeler  18 

1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektet 

Det planlegges utbygging av 39 nye leiligheter på tomt Marmorvegen 7-9 i Fauske kommune, som vist 

på situasjonsplan tegning 102.    

1.2 Oppdraget 

Tiltaket ligger på tykk marin avsetning og under marin grense, som vist på NGUs løsmassekart 

tegning 107. Tiltaket ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner. Med dette som grunnlag er GeoMidt 

AS engasjert for å dokumentere grunnforholdene på tomten, samt vurdere fundamentering og 

bæreevne.     

1.3 Innhold 

Denne rapporten presenterer i tekst og tegninger en vurdering av resultatene fra felt og laboriearbeid. 

Rapporten vurderer profil av lagdeling i bakken, samt en vurdering av fundamentering og bæreevne. 

2. TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Det er utført en rekke undersøkelser omkring dette området. Det henvises i denne rapporten til Statens 

Vegvesens geotekniske rapport Nr. 2014/127719-002: E6 HP21: Finneidstraumen Bru-Fauske Nord. 

E6-Undergang Fauske. 

3. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

3.1 Utførte feltundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 9/2018 med borerigg Geotech 605 D. Det ble foretatt fem 

dreietrykksonderinger (borpunkt A1-C2) ned til max dybde 38 meter, uten å påtreffe faste masser. Det 

ble tatt opp og testet tre prøveserier med ø 54 mm sylindertaker i borpunkt A1, A2 og C2 ned til 7,8 

meters dybde. Borpunktenes plassering, tegning 103, er kontrollmålt med Leica distomat D810 i 

forhold til eksisterende bygg og koordinatfestet med GPS.  

3.2 Laboratorieundersøkelsene 

Prøvene ble analysert på geoteknisk laboratorium på Kalvskinnet, NTNU i uke 12-15/2018. Det ble 

kjørt standard rutineundersøkelser med registrering av densitet, vanninnhold og 

skjærstyrkeundersøkelser med enaksialtest og konus. 
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3.3 Resultater fra undersøkelsene 

Resultatene fra dreietrykksonderingene, prøvetakingene og rutineundersøkelsene fremgår på tegning 

104-106. 

4. GRUNNFORHOLD 

4.1 Grunnforhold 

Grunnforholdene ved tiltaket er oversiktlige, og består av ca. 1 meter grove, usorterte fyllmasser over 

myr med mektighet ca. 1-1,5 meter. Under myra ligger det bløt leire med innslag/enkeltkorn av fin 

grus/grov sand. Uomrørt skjærstyrke cu ligger på 15-29,6 kPa og omrørt skjærstyrke cur 0,9-2,7. Leira 

har en sensitivitet St på 11-23,3. I 5 av totalt 8 sylinderprøver karakteriseres leira som 

sprøbruddmateriale, da cur< 2kPa og St>15. 

Vanninnholdet i leira ligger stort sett mellom 25 og 35%.  

4.2 Terrenget / topografien 

Terrenget på tiltaket er flatt og ligger på kote +35 – +35,5. Området rundt er også relativt flatt, og 

ligger rundt samme kote som tiltaket. 180 meter sør for tiltaket, ved Balmigata (kote+33-+34), synker 

terrenget ned mot Fauske sentrum med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:13,8.    

4.3 Berg / fjell 

Det er boret til maks dybde 38 meter uten å påtreffe faste masser/berg.   

4.4 Kvikkleire 

Tiltaket ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner. Det er funnet leire med sprøbruddegenskaper på 

eiendommene. Det kan ikke utelukkes at det er kvikkleire på tomten.  

5. GEOTEKNISK VURDERING 

5.1 Generell vurdering / sikkerhetskrav 

Prosjekteringen er utført i henhold til TEK 17 og NS-EN 1997-1. 

Normal fundamenteringsklasse, geoteknisk kategori 2. 

Tiltaksklasse 2. 

Kontrollklasse 2. 

Geoteknisk pålitelighet, (CC/RC) 2. 

5.2 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori etter NS-EN 1997-1:2004+NA2008 

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2. Grunnforholdene er oversiktlige, men noe vanskelige 

grunnet bløt leire og sprøbruddleire 2 meter under terreng.   

5.3 Pålitelighetsklasse / Konsekvensklasse (CC/RC) 

Etter NS-EN 1990:2002/NA 2008 

Området skal benyttes til boliger med middels store konsekvenser i form av tap av menneskeliv og 

betydelige økonomiske konsekvenser. Pålitelighetsklasse settes dermed til CC2/RC2. 

5.4 Tiltaksklasse 

Tiltaksklasse settes til 2 etter NS-EN 1990 + NA, samt PBL, hvor SAK 10 gir veiledning. Tiltaket har 

middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler eller feil kan føre til små til middels 
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konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Tiltaksklasse 2 omfatter normalt byggverk hvor 

prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.  

5.5 Kontrollklasse for prosjektering (PKK) 

Etter tabell NA.A1 (902) NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016  

På bakrunn av pålitelighetsklasse CC/RC settes PKK til 2 etter Tabell NA.A1 (902). Krav til 

kontrollform innebærer egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll i form av kontroll 

av at egenkontroll og intern kontroll er gjennomført og dokumentert.  

5.6 Klassifisering av tiltak etter NVEs retningslinjer 

Ved påvisning av kvikkleire eller sprøbruddleire på eller nær tomten må tiltaket vurderes i henhold til 

NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014. Det er funnet sprøbruddleire på tomten. Planlagt 

tiltak er to leilighetskomplekser med til sammen 39 boenheter, og innebærer tilflytning av personer. 

Tiltaket plasseres derfor i tiltakskategori K4. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred 

forutsettes det at sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F≥1,4 eller at tiltaket forbedrer 

områdestabiliteten.  

Tiltaket ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner, på flatt terreng og i en avstand fra skråningskanten 

mot Fauske sentrum på mer enn 2xskråningshøyden. Det er ikke fare for utglidninger. 

Områdestabiliteten er dermed ivaretatt.  

Tegning 108 viser registrerte kvikkeleiresoner. Tiltaket ligger utenfor utløpsområdene for 

kvikkleiresonene 1655-1658 Liosen Nord, Sør, Øst og Vest, samt kvikkleiresonene 1653-1654 

Farvikbekken Nord og Sør med middels faregrad. Disse påvirker derfor ikke tiltaket.   

6. VURDERING AV BÆREEVNE  

Byggene er planlagt med direkte fundamentering, uten utgraving for kjeller. Øverste lag av planlagt 

byggeområde består i dag av ca. 1 meter fyllmasser over ca. 1 meter myr. For å unngå unødvendig 

store setninger må det masseutskiftes i striper til mineralsk grunn (ca. 2 meter) for 

fundamenter/banketter. Det legges deretter duk og 1 meter fordelingslag av pukk for lastspredning. 

Pukken legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 meter bredde på topp leire, med 

fundamentbredde 3 meter på topp pukklag. Mellom fundamentene fjernes eksisterende fyllmasser ned 

til underkant isolasjon. 

Bæreevnen er beregnet til 85 kN/m2 på topp leire for vertikalt belastede fundament. Det er i 

beregningene betinget: 

• Stripefundament/banketter med bredde 3 m.  

• Grunnvannsnivå antatt 1,5 meter under terreng. 

• 1 m sprengstein som gir lastspredning på 2:1. 
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7. VURDERING AV SETNINGER 

Den grunne fundamentingen fører til at bygget påfører grunnen forholdsvis store tilleggslaster. Med 

estimert brukslast på 42,9 kPa vil de mest påkjente fundamentene kunne få relativt store setninger, 

størrelsesorden 17-20 cm.  

Det er i beregningene brukt modultall m=18,5, basert på ødometerresultater fra rapport 

Nr.2014/127719-002: E6 HP21: Finneidstraumen Bru-Fauske Nord. E6-Undergang Fauske. 

Alternative fundamenteringsmetoder vil kunne redusere setningene.  

8. ANLEGGSTRAFIKK 

Leira under myra er bløt og relativt sensitiv. Det må derfor ikke kjøres maskiner i gravegropa.  

9. KONKLUSJON 

GeoMidt AS har undersøkt grunnforholdene lokalt i Marmorveien 7-9 i Fauske kommune. Øverste lag 

av grunnen består av ca. 1 meter usorterte fyllmasser over ca. 1 meter myr. Under myra er det bløt 

leire og sprøbruddleire til stor dybde. 

Det kan benyttes en bæreevne på 85 kPa på topp leirlag ved direktefundamentering av 

banketter/stripefundament. Banketter med bredde 3 meter fundamenteres på 1 meter pukk. Pukken 

legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 meter bredde på topp leire, med fundamentbredde 3 

meter på topp pukklag. Mellom fundamentene graves eksisterende fyllmasse bort til underkant 

isolasjon.  

Ut fra estimert brukslast på 42,9 kPa kan det forventes setninger i størrelsesorden 17-20 cm for 

banketter. 

Mvh 

Lise Løw Løhre 

GeoMidt AS 03.05.2018  
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Tegning 101 

 

 

  

Oversiktskart over Fauske sentrum 

Knappenål på prosjekt Smart House Fauske 

Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:10.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2017 / Lise 
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Tegning 102 

 

Situasjonsplan Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: Smart House Fauske Mål: 

1:800 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

12.04.2018 / Lise 
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Tegning 103 

 

 

 

Endelig borplan med snitt 

 

Geoteknisk rapport: 

20170126G 

5 stk dreietrykksonderinger, 3 

stk prøveserie 

Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 1:800 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

    Prøveserie  

    Dreietrykksondering, DTR 

     

 

Dato / sign 

12.04.2018 / Lise 

 

 

 
A1 

  

 

 

 

A2 

 

B1 

 
B2 

 

C2 

 
A 

B 

C 

D 
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Tegning 104 

 

 

Jordprofil snitt A-B Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Format: A3 Mål: 

1:200 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

Prosjekt: Smarthouse Fauske Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 Gove, usorterte fyllmasser 

Myr 

Bløt leire/sprøbruddleire 

A 

B 
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Tegning 105 

 

Jordprofil snitt C-D Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smarthouse Fauske 

Mål: 

1:200 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

  

C D 

Grove, usorterte fyllmasser 

Myr 

Bløt leire/sprøbruddleire 
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Tegning 106 

 

Laboratorieresultater borpunkt A1 Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:150 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

 

Omrørt konus 

Uomr. konus 
Enaksial 

A1 
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Tegning 107 

 

Laboratorieresultater A2 og C2 Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:150 

Gnr/bnr: 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

  

Omrørt konus 

Enaksial 
Uomrt konus 

A2 

C2 

Omrørt konus Uomrt konus 

Enaksial 
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Tegning 108 

 
Kvikkleirekart fra skrednett.no 

Markør på Marmoveien 7-9 

Geoteknisk rapport: 

20170126G 

Kvikkleirefaregrad: 

Utenfor registrerte kvikkleiresoner 

Prosjekt: 

Smart House 

Fauske 

Mål: 

1:12.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

17.04.2018 / Lise 
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Tegning 109 

 

 

 

 

NGUs løsmassekart  

Innrammet: Marmorvegen 7-9 

Geoteknisk rapport: 

20180126G 

Tykk marin avsetning Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:40.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 
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Tegning 110 

 

Symbolbruk, feltundersøkelser Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

03.05.2018 / Lise 
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Tegning 111 

 

 

 

Symbolbruk, laboratorieundersøkelser Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

03.05.2018 / Lise 
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NVE fremmer innsigelse - Detaljreguleringsplan for Marmorveien 9 - 

Fauske kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 03.05.2018 og vårt innspill til planoppstart datert 23.03.2018. 

Fylkesmannen i Nordland har delegert myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale 

planer etter plan- og bygningsloven. Derfor sendes høringsuttalelsen til fylkesmannen med kopi til 

kommunen.  

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred og fremmer derfor innsigelse til planen.  

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boligmoduler i tre etasjer til utleie og 

eventuelt salg. Planarbeidet er initiert av Nordic Smart House.  

NVEs vurdering 

I vårt innspill til planoppstart datert 23.03.2018 skrev vi følgende: 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består varslet planområde av tykk 

havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye 

tiltak på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at 

det kan være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. 

rapport datert 04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede planområde, men 

vi gjør likevel oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for 

kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til. 

Vi kan ikke se at det er foretatt grunnundersøkelser eller dokumentert at det er gjort vurderinger av 

grunnforholdene i forbindelse med planarbeidet. I ROS-analysen er det beskrevet at det er foretatt 

prøvegraving og at data/resultater skal ettersendes til kommunen så snart de er klare. Videre står det i 

planbeskrivelsen pkt 7.6 Risiko og sårbarhet (ROS) at grunnforholdene vil bli undersøkt før arbeidene 

igangsettes. I henhold til NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» skal 

grunnforholdene/områdestabiliteten være vurdert og det skal være dokumentert at sikkerhetskravene i 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/
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byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-3 er tilfredsstilt før reguleringsplan vedtas. Det vil si at en ikke kan 

utsette utredningene til byggesaksnivå. Det er her snakk om en forholdsvis stor utbygging, 

tiltakskategori K4, i et område med flere kjente kvikkleiresoner i nærheten. NVE fremmer derfor 

innsigelse til planen. 

 

Oppsummering 

NVE kan ikke se at reel fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i henhold til TEK 17 § 7-3 med 

tilhørende veileder. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse til 

detaljreguleringsplan for Marmorveien 9 inntil faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet. 
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1. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Marmorveien Fauske AS for å utføre en støyvurdering ved Marmorveien 

7-9 i Fauske Kommune (se Figur 1). Det planlegges to leilighetsbygg på tre etasjer med 

gjennomgående leiligheter (se Figur 2). Hovedstøykilden antas å være jernbane mot nord. 

 

Resultater er presentert som støysonekart og punktverdier på fasade med grenseverdier i 

henhold til «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442 (2016) [1]. 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde over Fauske. Område med nye bygninger er markert i rødt. 

 

Figur 2 Situasjonsplan. Røde området viser balkonger på nye bygg. 
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2. MYNDIGHETSKRAV 

I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (TEK17) [2] er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger 

– Lydklassifisering av ulike bygningstyper» [3]. Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille 

forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. 

  

For utendørs støyforhold henviser NS 8175 videre til Klima- og miljødepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442). Retningslinjen har sin 

veileder «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (M-128) [4] som gir 

en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. 
 

Figur 3 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder. 

2.1 Utendørs støy 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå 

rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1. 
  

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i frittfeltsverdier.  

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

Tabell 2 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 

utendørs lydkilder. 

Tabell 2 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre 

utendørs lydkilder 

Lden, Lp,AF,max,95, Lp,AS,max,95, 

Lp,Ai,max, Ln (dB) for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f.eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris: 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 

NS 8175 stiller krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. Kravene for boliger er 

oppsummert i Tabell 3. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per 

natt med støynivåer over grenseverdien. 
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Tabell 3 Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder 

 
Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 

 

Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23–07 
45 

3. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

3.1 Beregningsmetode 

Utendørs lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy [5] 

og nordisk beregningsmetode for jernbanestøy [6]. Disse beregningsmetodene tar hensyn til 

følgende forhold: 

• Årsdøgntrafikk (ÅDT) på veg og antall togmeter per døgn på jernbane 

• Prosentvis andel tungtrafikk og ulike typer tog 

• Trafikkfordeling over døgnet 

• Stigningsgrad på veg og jernbane 

• Hastighet for veg og jernbane 

• Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

• Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

3.2 Trafikkdata 

Beregning av trafikkstøynivå er basert på nøkkeldata for de aktuelle veg- og 

jernabenestrekningene. 

3.2.1 Veg 

Vegtrafikktallene som er brukt i beregningene er gjengitt i Tabell 4. Tallene er hentet fra Nasjonal 

vegdatabank hos Statens vegvesen1. Trafikkmengden (ÅDT) er fra år 2017, og har blitt 

fremskrevet til gjeldende år (2018) etter landsdekkende prognoser gitt i Prosam 215 [6]. I 

henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for en prognosesituasjon 10-20 år frem i tid. De 

samme prognosene har blitt brukt til å fremskrive trafikken til prognoseår 2033. 

 

Vegtrafikktall for lokalveger er ikke tilgjengelig. Ettersom denne trafikken anses å være lav, sett i 

sammenheng med antall boenheter langs vegene, vurderes det at trafikken ikke vil påvirke 

støybildet i særlig grad.  

Tabell 4 Vegtrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget. 

Veglinje ÅDT 2018 ÅDT 2033 
Andel 

tunge 
Fartsbegrensning 

E6 6 218 7 606 10 % 50 km/t 

Jernbanegata 3 185 3 896 15 % 50 km/t 

                                                
1
 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 
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Tabell 5 Døgnfordeling av biltrafikk. Antatt lik for lett- og tungtrafikk. 

Vegtype 

Prosentvis fordeling over tidsintervall 

23:00-07:00 07:00-19:00 19:00-23:00 

Hovedveg 10 % 74 % 16 % 

3.2.2 Jernbane 

Jernbanedata er hentet fra Jernbaneverkets oversikt «Trafikktall 2035» [3]. Persontrafikk er den 

samme som for år 2027, mens godstrafikk er basert på registrert godstrafikk i perioden 

13.12.2015 til 30.10.2016 som er fremskrevet gitt vekstprognoser fra TØI-rapport 1393/2015. 

Resultatene, som oppgitt av Jernbaneverket, er gjengitt i Tabell 6. 

 

Hastighet langs togstrekningen er vist i Tabell 6. Dette datagrunnlaget er hentet fra BaneNORs 

hjemmesider [4]. Det er beregnet med et 6 dB tillegg på støynivå på steder av banen med 

sporveksler. 

Tabell 6 Jernbanetrafikkdata for Nordlandsbanen benyttet i beregningsgrunnlaget. 

Togtype 
Toglengde 

[m] 

Togmeter per døgn 

Strekning Dag 

07:00-19:00 

Kveld 

19:00-23:00 

Natt 

23:00-07:00 

BM93 38,21 

361 42 34 Rognan - Fauske 

476 39 31 Fauske - Valnesfjord 

Dl4Bodø 170,00 484 196 0  

Gods DL 750,00 

686 35,2 497 Rognan - Fauske 

582 319 486 Fauske - Valnesfjord 

3.3 Kartgrunnlag og inngangsparametere 

Det er etablert en 3D beregningsmodell på grunnlag av digitalt kartverk mottatt av Rambøll fra 

oppdragsgiver. Planlagt bebyggelse er modellert etter tegninger mottatt fra Marmorveien Fauske 

AS. Beregningene er utført med SoundPLAN versjon 8.0. De viktigste inngangsparameterne for 

beregningene er vist i Tabell 7. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). 
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Tabell 7 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner punktberegninger 3. ordens (lyd som er reflektert fra inntil tre flater) 

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende)  

Vann, veger og andre harde overflater: 0 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde støysonekart 4,0 m og 1,5 m 

Beregningshøyde fasadepunkter 2 m over hver etasje 

Oppløsning støysonekart 5 x 5 m 

4. RESULTATER OG DISKUSJON 

4.1 Støysonekart og Lden 

Støysonekart beregnet 4 m over terrenget er gjengitt i Figur 4. Kartet viser den dominerende 

støysonen i hvert punkt. Altså enten støy fra jernbane eller veg. Støysonekartet er også vedlagt 

rapporten i helsiden format. 

 

Kartet viser at de nye byggene havner i hvit støysone både fra vegtrafikk og jernbane.  

4.2 Maksimalnivåer 

T-1442 gir grenseverdier for maksimalnivå nattestid for veg og bane, se Tabell 1. Avstand til 

hovedveg gjør at vurdering av maksimalnivåer ikke er nødvendig. Det er ikke vurdert 

maksimalnivå for tog, da det er få togpasseringer nattestid slik at kravet ikke vil være 

dimensjonerende. 

4.3 Innendørs lydnivå 

Innendørs lydnivå antas å være ivaretatt da byggene befinner seg i hvit støysone. 
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Figur 4 Dominerende støysone beregnet 4 m over terreng i henhold til gjeldende retningslinje (T-1442). 
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5. KONKLUSJON 

De er foretatt en støyvurdering av to nybygg ved Marmorveien i Fauske kommune. Vurderingen 

er basert på beregninger av støy fra jernbane og hovedveg, samt vurdering av vegtrafikkstøy fra 

lokalveger. Konklusjonen er at de nye byggene vil befinne seg i hvit støysone og ha gjeldende 

krav i T-1442 tilfredsstilt. 

6. REFERANSER 

 

[1]  Klima- og miljødepartementet, «T-1442 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging,» Klima- og miljødepartementet, 2016. 

[2]  Direktoratet for byggkvalitet, «Byggteknisk forskrift (TEK17),» Direktoratet for byggkvalitet, 

2017. 

[3]  Standard Norge, «NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 

bygningstyper,» Standard Norge, 2012. 

[4]  Miljødirektoratet, «M-128 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 

T-1442/2016,» Miljødirektoratet, 2014. 

[5]  Ministers, Nordic Council of, «Road Traffic Noise - Nordic Prediction Method,» 1996:525, 

TemaNord, Copenhagen, 1996. 

[6]  Statens vegvesen Region øst, «Rapport 215: Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-

2014,» Statens vegvesen Region øst, Oslo, 2015. 

 

 

  



 

12 (14) STØYUTREDNING 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

7. APPENDIKS A – DEFINISJONER 

En oversikt over definisjoner brukt i rapporten finnes i Tabell 8.  

Tabell 8 Definisjoner brukt i rapporten. 

Lp,A,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide lydtrykknivået for varierende lyd 

over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer, 

etc. I NS 8175 settes det bl.a. krav til døgnekvivalent lydnivå, Lp,A,24h, som 

altså er et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB 

og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn til 

varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir produsert, og støyende 

virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag til totalnivå enn på dagtid. 

Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig 

støybelastning over ett år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltsverdier. 

 

Lp,AF,max A-veid, maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» (125 ms). 

 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» (125 ms) og som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

 

A-veid Hørselsbetinget veiing av frekvensspekteret. Frekvensområdene der 

hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn 

frekvensområdene der hørselen har lav følsomhet. 

 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik at 

den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

 

Utendørs lydkilde Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, som vegtrafikk, 

togtrafikk, flytrafikk, industriarbeid o.l. 

 

ÅDT (årsdøgntrafikk) Årsgjennomsnitt av døgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt 

vegstrekning per år delt på 365 døgn. 
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Rambøll 

8. APPENDIKS B – GENERELT OM STØY 

8.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge2. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 

opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 

omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos de berørte og i stille områder vil 

man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

8.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra trafikk, industri, tekniske anlegg, ol. oppfattes av folk flest 

som støy. Lydtrykknivået måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB 

tilsvarer den svakeste lyden et ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved 

frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at 

lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Dette oppleves 

likevel som en mindre økning av støynivået. For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som 

en fordobling eller halvering, må lydnivået øke eller minske med ca. 10 dB. De relative 

forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i Tabell 9. Det er for øvrig viktig å understreke 

at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte 

oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det også innenfor gitte grenseverdier vil være 

10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

Tabell 9 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Opplevd effekt 

1 dB Lite merkbar 

2–3 dB Merkbar 

4–5 dB Godt merkbar 

6–7 dB Vesentlig 

8–10 dB Opplevd halvering/fordobling av lydnivå 

                                                
2
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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1: STØYSONEKART VEG OG JERNBANE, 4 M OVER TERRENG. 
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Kunde:
Marmorveien Fauske AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:

15.05.2018
Internt prosjektnummer:
1350028674

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
År 2033 med prognosert jernbane og vegtrafikk.
Kartet viser domminerende støysone, enten jernbane eller veg, i hvert punkt.

STØYSONEKART - Marmorveien 7-9 - Fremtidige støykilder kilder 4 m over terreng

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk og jernbane
Enhet: - (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:
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Lill Margrethe Hildonen 
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Vår ref.: 201833006-8     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato:    Anita Andreassen 

Deres ref.:    

   

22959612/anan@nve.no 

1 

Vedrørende NVEs innsigelse til detaljreguleringsplan for Marmorveien 

7-9 - Fauske kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Marmorveien 7-9 datert 03.05.2018, vår 

innsigelse til planen datert 25.05.2018 og ettersendt dokumentasjon mottatt 31.05.2018. 

I forbindelse med offentlig ettersyn mente NVE at det foreliggende planmaterialet ikke ga tilstrekkelig 

avklaring av faren for mulig kvikkleireskred og fremmet derfor følgende innsigelse til planen: 

NVE kan ikke se at reel fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i henhold til TEK 17 §7-3 

med tilhørende veileder. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE innsigelse 

til detaljreguleringsplan for Marmorveien 7-9 inntil faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig 

utredet. 

NVE er i ettertid gjort kjent med at det foreligger geoteknisk rapport for Marmorveien 7-9, utført av 

GeoMidt AS, datert 04.05.2018 (oppdrag 20180126G). Beklageligvis ble ikke denne lagt ved 

plandokumentene i forbindelse med offentlig ettersyn. 

NVE har sett gjennom rapporten og mener denne i hovedsak er tilfredsstillende utført. Det er imidlertid 

ikke vurdert om planområdet er utsatt for eventuelt kvikkleireskred som starter i strandsonen utenfor 

Fauske sentrum, altså problemstillingen som NVE tidligere har hatt møte med Fauske kommune om.  

Så lenge avgrensing av kvikkleiresonen rundt Fauske sentrum ikke er gjennomført kan vi ikke 

konkludere med om planområdet Marmorveien 7 og 9 er utenfor. Videre er det i NVEs veileder 7/2014 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred» stilt krav om kvalitetskontroll av uavhengig foretak ved tiltakskategori 

K4. Før innsigelsen kan frafalles mener NVE at denne kontrollen skal være gjennomført, og at forholdet 

til kvikkleireforekomstene i strandsonen utenfor Fauske sentrum må avklares. Både Rambøll og 

Norconsult er kjent med denne problemstillingen, og det kan således være fornuftig at 

kommunen/tiltakshaver engasjerer en av disse til å foreta kontrollen.  

  



 
Side 2 

 

 

 

Oppsummering 

NVE opprettholder innsigelse til detaljreguleringsplan for Marmorveien 7-9, datert 25.05.2018, inntil 

geoteknisk rapport, datert 04.05.2018, er kvalitetssikret av uavhengig foretak. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

Kopi til: 

Fauske kommune 
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BESTEMMELSER  
 
REGULERINGSPLAN MARMORVEIEN 7-9, FAUSKE  KOMMUNE  
 
Kfr. Plankart i målestokk 1:1000, datert 03.05.2018 med ID 2017006 
Dato for siste behandling av planutvalget:   
 
Vedtatt av kommunestyret i Fauske kommune i møte den:   
Under K.sak nr.                          
 
 
 
BESTEMMELSER 

 
§1 Områdeavgrensning. 

Bestemmelsene gjelder for området som er avmerket med plangrense på plankartet med 
plan-ID 2017007 
 

  

§2 Reguleringsformål. 
Området skal reguleres til: 

PBL § 12-5.  
1 Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg. 
2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: veg og parkering. 
 
                                       
  

  

  
 
 
 

  

§3 Generelle bestemmelser. 
 

  

    
3.1 Kulturminner 

 
  

 Hvis det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses umiddelbart og melding sendes 
Fylkeskommunens kulturvernavdeling/ Sametinget omgående. Jf.Lov av 9. Juni 1978 nr. 50 
om kulturminner, §8. 
 

  

3.2 Utnyttelse   
 Maksimal utnyttelse av den regulerte tomten er %-BYA =35% (bebygd areal). 

 
  

3.3 Uteoppholdsarealer   
 Det skal avsettes minimum 35m2 uteoppholdsareal for hver boenhet. 

Arealet som avsettes skal være godt egnet til lek, rekreasjon og aktiviteter og opphold for 
ulike aldersgrupper. Bredde på balkonger/terrasse skal være minimum 1,5meter. 
Uteoppholdsarealene skal plasseres og utformes slik at de til sammen og/eller hver for seg 
oppnår god kvalitet med hensyn til sol og lysforhold, støy og annen miljøbelastning, 
skjerming mot trafikk og krav til universell utforming og sikkerhet generelt. 
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Utearealene skal opparbeides slik at de får et grønt preg. 
 

§4 Bebyggelse og anlegg.  
(Boligbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse, annen særskilt angitt bebyggelse og 
anlegg) 
 

  

4.1 Boligbebyggelse 
 

  

4.1.1 Byggehøyde og orientering 
Det tillates oppført boligbebyggelse i inntil tre etasjer med maksimal byggehøyde på 10 
meter målt fra ferdig planert terreng til møne eller overkant parapet hvis bebyggelsen har 
flatt tak. Ved bruk av saltak skal maksimal byggehøyde på henholdsvis gesims og møne 
være 7 og 11 meter. Bebyggelsen skal plasseres slik at soveromsvindu og balkonger ikke 
vender direkte mot Fauske stasjon/ terminalområde. 
 

  

4.1.2 Form og materialbruk 
Fasader på boligbebyggelsen skal utformes slik at den virker innbydende med estetiske 
kvaliteter. Fasadene skal ikke fremstå som store vegger uten sprang eller andre 
kontrasterende bygningsmessige elementer. Fasader uten vinduer skal bearbeides spesielt 
for å unngå at fasaden fremstår som en homogen og avvisende flate.   
Det skal som dominerende fasademateriale benyttes stående eller liggende rettskjært panel. 
Ubehandlet trykkimpregnert trevirke tillates ikke der det blir synlig mot utsiden. 
Uteboder skal utformes slik at de er tilpasset boligene i materialbruk og farge. 
 

  

4.1.3 Universell utforming 
Det stilles krav til universell utforming i henhold til TEK 17. 
 

  

4.1.4 Uteboder 
Uteboder/sportsboder tillates oppført utenfor byggegrensen men ikke nærmere nabogrensen 
enn 1 meter. 
Krav til uteboder i henhold til TEK 17 skal oppfylles. 
 

  

4.1.5 Sykkelparkering 
Sykkelparkering skal dimensjoneres slik at det avsettes og opparbeides 1 plass per bolig  
≤ 26 m2 og 2 plasser per bolig ≤50m2. Sykkelparkering kan opparbeides på område avsatt 
til boligformål og skal være lokalisert med god nærhet til boligene. 
 

  

    
4.5 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS)  

 
  

4.5.1 Avfallshåndtering. 
Innenfor området tillates det oppført anlegg til avfallshåndtering. 
Anlegg/ avfallscontainere/dunker kan være underjordisk eller plasseres over bakken. 
Ved anlegg over bakken skal det bygges skjermvegger eller et mindre bygg/bod slik at 
anlegget/ avfallscontainere/dunker ikke står eksponert mot Marmorveien. Det tillates 
oppført underjordisk anlegg for avfallshåndtering utenfor byggegrense mot Marmorveien så 
lenge dette ikke hindrer sikt inn og ut av området. 
 

  

4.5.2 Byggehøyde. 
Bebyggelse kan bygges med maksimal høyde på 2,4 meter målt fra ferdig planert terreng til 
topp på saltak, pulttak eller parapet. Skjermvegg kan bygges med maksimal høyde på 2 
meter målt fra ferdig planert terreng. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

(Veg/ parkering.) 
 

  

5.1 Veg,   
Veg skal opparbeides innenfor det angitte området på plankartet.  
Adkomstveg til boliger og parkering skal opparbeides i området som er avsatt på plankartet 
og ha en ferdig bredde på minimum 5,5 meter inklusiv grøft eller kantstein. Det skal ikke 
legges til rette for kjøretøy større enn personbiler og biler beregnet på mindre 
vareleveranser/flytting.  
 

  

5.2 Parkering 
Parkeringsplasser for biler skal opparbeides innenfor det angitte området på plankartet. 
Parkeringsanlegg skal dimensjoneres slik at det regnes 0,3 parkeringsplasser på boliger ≤ 26 
m2, 0,8 parkeringsplasser på boliger ≤50m2 og 1,4 parkeringsplasser på boliger ≥50m2. 
Parkeringsplasser skal være merket og det skal anlegges minimum 2 plasser tilrettelagt for 
HC/ universell utforming nært til boligene. 
 

  

    
§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

 
  

6.1 Veganlegg med avkjørsel, vei, parkering og adkomst til/fra lagerbygg mot nordvest skal 
opparbeides før det kan søkes om ferdigattest/søkes om midlertidig brukstillatelse på 
boliger. 
 

  

6.2 Det skal ved innkjøringen til området oppføres skilt som viser en begrensning på hva som er 
tillatt størrelse på kjøretøyer inn i boligområde (maks akseltrykk er <7500 kg). Dette skal 
gjøres før det kan søkes om ferdigattest/søkes om midlertidig brukstillatelse på boliger. 
 

  

6.3 Adkomstveg til lagerbygninger nordvest for planområdet skal opparbeides i henhold til 
plankartet og før det kan søkes om ferdigattest/søkes om midlertidig brukstillatelse på 
boliger. Det skal i hele byggetiden legges til rette for adkomst mellom Marmorveien og 
lagerbygningene. 
 

  

6.4 Før det gis brukstillatelse til boligene innenfor planområdet skal leke- og uteoppholdsareal 
være opparbeidet i henhold til bestemmelse § 3.3. 
 
 

  

 
 
 
  

 



 
 
 
 

Dato:  03.05.2018 
Vår ref.: 18/6816 

Deres ref.:  
Saksb.: Gunnar Myrstad 

Enhet Plan/Utvikling 
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Bane NOR SF 
Postboks 4350 
2308 HAMAR 
 

 
 
 

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Marmorveien 
9 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10  og  delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges 
forslag  detaljregulering for Marmorveien 9  ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i 6 
uker. 
 
Plandokumenter kan lastes ned fra www.fauske.kommune.no under kunngjøringer og 
høringer. 
 
Mulige merknader til planforslaget sendes innen 14.juni  2018 til 
Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Gunnar Myrstad 
Enhetsleder Plan/Utvikling Arealplanlegger 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Geoteknisk notat 

Setninger og utglidning jernbane 
Oppdrag 20180126G 

Smarthouse Fauske, Marmorvegen 7-9 
Prosjektdata 
Fylke: 

Nordland 

Kommune: 

Fauske 

Gnr/bnr: 

103/839, 103/1039, 

103/1485, 103/1821 

Oppdragsnummer: 

20180126G 

Tiltakshaver: 

Marmorveien Fauske AS 

Oppdrag formidlet av: 

Mari Salum Karadas, mari@nortra.no, Tlf: 99010506 

Antall sider: 1 Dato: 01.06.18 

Prosjekt-navn: Smart House Fauske Kontr.: 

Lise Løw Løhre, lise@geomidt.no, 72 85 39 40 

Oppdragsleder: 

Olav R. Aarhaug, olav.r@geomidt.no, 481 78 

834 

Utarbeidet av: 

David Ottersen, david@geomidt.no, 72 85 39 38 

Notat: 
Vedrørende e-post fra Bane Nor den 30.05.18 hvor det reises bekymringer for setningsskader og 

utglidning av jernbanelinje som følge av tiltaket på Marmorveien 7-9. I e-posten beskriver Bane 

Nor et scenario hvor utgraving ved tiltaket på Marmorveien utløser et skred i kvikkleire som 

forplanter seg bakover og gir setning og/eller skredskader på jernbanen som ligger 70-80 meter 

lenger nord. Dette er en beskrivelse av et initialskred som utløser et områdeskred og sikkerheten 

mot dette skal dokumenteres i henhold til NVEs veileder 7/14. 

 

I den geotekniske rapporten fra GeoMidt datert 04.05 er områdestabilitet vurdert i henhold til NVEs 

veiledere og funnet at "det ikke er fare for utglidninger", da området er flatt. I NVEs veileder 

beskrives aktsomhetsområder for skred som områder med jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 

og total skråningshøyde større enn 5 meter. Ingen av disse konservative kriteriene er oppfylt ved 

tiltaket, og områdeskred er dermed ikke aktuelt. 

 

Setninger vil oppstå der det er en lastøkning, eller ved senkning av grunnvannstand. Det vil ikke 

skje en senkning av grunnvannstanden og dermed vil det ikke være fare for setninger utover selve 

tiltaket der det forekommer lastøkning. 

 

GeoMidt kan med dette utelukke at det vil komme skader på jernbanen som følge av tiltaket på 

Marmorveien 7-9. 

 

 

David Ottersen 

Geomidt den 01.06.18 

 

mailto:mari@nortra.no
mailto:lise@geomidt.no
mailto:olav.r@geomidt.no
mailto:david@geomidt.no
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Geoteknisk prosjektering rev. 02 

Oppdrag 20180126G 

Smarthouse Fauske 

Marmorvegen 7-9 
 Gnr/bnr 103/839, 103/1039, 103/1485, 103/1821 

Fauske kommune 
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Prosjektdata 
Fylke: 

Nordland 

Kommune: 

Fauske 

Gnr/bnr: 

103/839, 103/1039, 

103/1485, 103/1821 

Oppdragsnummer: 

20180126G 

Tiltakshaver: 

Marmorveien Fauske AS 

Oppdragsgiver: 

Marmorveien Fauske AS 

Oppdrag formidlet av: 

Mari Salum Karadas, mari@nortra.no, Tlf: 99010506 

Oppdragsreferanse: 

Marmorveien Fauske AS 

Antall sider: 

20 

Tegn.nr.: 

101-110 

Tillegg kartsymboler: 

111-112 

 

Prosjekt-tittel: Smart House Fauske Kontr.: 

Olav R. Oppdrag: 20180126G Rev: 02 Dato: 14.06.2018 

Oppdragsleder: 

Olav R. Aarhaug, olav.r@geomidt.no 

Tlf: 481 78 834 

Utarbeidet av: 

Lise Løw Løhre / Lise, lise@geomidt.no 

Tlf: 72 85 39 40 

Sammendrag 
Vedrørende geotekniske undersøkelser på tomt Marmorvegen 7-9, Gnr/Bnr 103/839 m.fl. i Fauske 

kommune. Det planlegges utbygging av 39 nye leiligheter à 28 kvm på tomtene. Tiltaket ligger på tykk 

marin avsetning under marin grense, og utenfor registrerte kvikkleiresoner.  

 

Det er utført fem dreietrykksonderinger og tre prøveserier, som vist på borplan tegning 102. Undersøkelsene 

viser ca. 1 meter grove, usorterte fyllmasser over ca. 1 meter myr. Under myra er det bløt, sensitiv leire til 

stor dybde. Sonderingene er avsluttet på maks dybde 38 meter uten å påtreffe faste masser.  

 

Tiltaket klassifiseres til klasse K4 etter NVEs veileder 7/14, da grunnundersøkelsene påviste sprøbruddleire. 

Terrenget rundt tiltaket er flatt, og utglidninger anses ikke som aktuelt. Tiltaket ligger ikke i utløpsområdet 

for nærmeste registrerte kvikkleiresoner, ei heller i løsneområdet for et eventuelt kvikkleireskred med 

initialskred i strandsonen ved Fauske sentrum eller i Farvikbekken. Områdestabiliteten anses derfor som 

ivaretatt.   

 

Bygging på myr fører til store setninger. Før bygging må det masseutskiftes i striper for fundamentene ned 

til mineralsk grunn, ca. 2 meters dybde (kote +33). Utgravde masser erstattes med 1 m pukk. Mellom leira 

og pukken legges fiberduk. Mellom fundamentene graves eksisterende fyllmasser bort til underkant 

isolasjon. Det er for banketter beregnet til dels store setninger; størrelsesorden 17-20 cm. Alternative 

fundamenteringsmetoder vil kunne gi mindre setninger.   

 

Vedr. bæreevne er kapasiteten beregnet til 75 kN/m2, og betinger en fundamentbredde på 3 meter for 

stripefundament. På topp leire er bæreevnen beregnet til 85kN/m2. Fundamentene etableres på 1 meter pukk 

med estimert lastspredning 2:1. Pukken legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 meter bredde på 

topp leire, med fundamentbredde 3 meter på topp pukklag. Grunnvannsnivået er i beregningen antatt til 1,5 

meter under terreng (kote +33,5). 

 

Lise Løw Løhre,  

Geomidt den 14.06.18 

  

mailto:mari@nortra.no
mailto:olav.r@geomidt.no
mailto:lise@geomidt.no
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Tegningsoversikt 

Tegning nr Tittel Målestokk Side 

101 Oversiktskart 1:10.000 9 

102 Situasjonsplan 1:800 10 

103 Endelig borplan 1:800 11 

104 Terrengprofil A-B 1:200 12 

105 Terrengprofil C-D 1:200 13 

106 Laboratorieresultater A1 1:150 14 

107 Laboratorieresultater A2 og C2 1:150 15 

108 Kvikkleirekart 1:12.000 16 

109 Løsmassekart 1:40.000 17 

110 Terrengprofil mot Fauskebukta 1:7.500 18 

111 Symbolbruk, feltundersøkelser  19 

112 Symbolbruk, laboratorieundersøkeler  20 

1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektet 

Det planlegges utbygging av 39 nye leiligheter på tomt Marmorvegen 7-9 i Fauske kommune, som vist 

på situasjonsplan tegning 102.    

1.2 Oppdraget 

Tiltaket ligger på tykk marin avsetning og under marin grense, som vist på NGUs løsmassekart 

tegning 107. Tiltaket ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner. Med dette som grunnlag er GeoMidt 

AS engasjert for å dokumentere grunnforholdene på tomten, samt vurdere fundamentering og 

bæreevne.     

1.3 Innhold 

Denne rapporten presenterer i tekst og tegninger en vurdering av resultatene fra felt og laboriearbeid. 

Rapporten vurderer profil av lagdeling i bakken, samt en vurdering av fundamentering og bæreevne. 

2. TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Det er utført en rekke undersøkelser omkring dette området. Det henvises i denne rapporten til 

følgende rapporter: 

• Geoteknisk rapport Nr. 2014/127719-002: E6 HP21: Finneidstraumen Bru-Fauske Nord. E6-

Undergang Fauske, Statens vegvesen 

• G-not-001 1350024035 (10.10.2017), Rambøll 

• G-not-001 1350027184 (04.05.2018), Rambøll 

3. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

3.1 Utførte feltundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 9/2018 med borerigg Geotech 605 D. Det ble foretatt fem 

dreietrykksonderinger (borpunkt A1-C2) ned til max dybde 38 meter, uten å påtreffe faste masser. Det 

ble tatt opp og testet tre prøveserier med ø 54 mm sylindertaker i borpunkt A1, A2 og C2 ned til 7,8 

meters dybde. Borpunktenes plassering, tegning 103, er kontrollmålt med Leica distomat D810 i 

forhold til eksisterende bygg og koordinatfestet med GPS.  
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3.2 Laboratorieundersøkelsene 

Prøvene ble analysert på geoteknisk laboratorium på Kalvskinnet, NTNU i uke 12-15/2018. Det ble 

kjørt standard rutineundersøkelser med registrering av densitet, vanninnhold og 

skjærstyrkeundersøkelser med enaksialtest og konus. 

3.3 Resultater fra undersøkelsene 

Resultatene fra dreietrykksonderingene, prøvetakingene og rutineundersøkelsene fremgår på tegning 

104-106. 

4. GRUNNFORHOLD 

4.1 Grunnforhold 

Grunnforholdene ved tiltaket er oversiktlige, og består av ca. 1 meter grove, usorterte fyllmasser over 

myr med mektighet ca. 1-1,5 meter. Under myra ligger det bløt leire med innslag/enkeltkorn av fin 

grus/grov sand. Uomrørt skjærstyrke cu ligger på 15-29,6 kPa og omrørt skjærstyrke cur 0,9-2,7. Leira 

har en sensitivitet St på 11-23,3. I 5 av totalt 8 sylinderprøver karakteriseres leira som 

sprøbruddmateriale, da cur< 2kPa og St>15. 

Vanninnholdet i leira ligger stort sett mellom 25 og 35%.  

4.2 Terrenget / topografien 

Terrenget på tiltaket er flatt og ligger på kote +35 – +35,5. Området rundt er også relativt flatt, og 

ligger rundt samme kote som tiltaket. 180 meter sør for tiltaket, ved Balmigata (kote+33-+34), synker 

terrenget ned mot Fauske sentrum med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:18 fra Balmigata til 

strandkanten. Terrenget i nordgående retning er tilnærmet flatt.     

4.3 Berg / fjell 

Det er boret til maks dybde 38 meter uten å påtreffe faste masser/berg.   

4.4 Kvikkleire 

Tiltaket ligger utenfor registrerte kvikkleiresoner. Det er funnet leire med sprøbruddegenskaper på 

eiendommene. Det kan ikke utelukkes at det er kvikkleire på tomten.  

5. GEOTEKNISK VURDERING 

5.1 Generell vurdering / sikkerhetskrav 

Prosjekteringen er utført i henhold til TEK 17 og NS-EN 1997-1. 

Normal fundamenteringsklasse, geoteknisk kategori 2. 

Tiltaksklasse 2. 

Kontrollklasse 2. 

Geoteknisk pålitelighet, (CC/RC) 2. 

5.2 Geoteknisk kategori 

Geoteknisk kategori etter NS-EN 1997-1:2004+NA2008 

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2. Grunnforholdene er oversiktlige, men noe vanskelige 

grunnet bløt leire og sprøbruddleire 2 meter under terreng.   
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5.3 Pålitelighetsklasse / Konsekvensklasse (CC/RC) 

Etter NS-EN 1990:2002/NA 2008 

Området skal benyttes til boliger med middels store konsekvenser i form av tap av menneskeliv og 

betydelige økonomiske konsekvenser. Pålitelighetsklasse settes dermed til CC2/RC2. 

5.4 Tiltaksklasse 

Tiltaksklasse settes til 2 etter NS-EN 1990 + NA, samt PBL, hvor SAK 10 gir veiledning. Tiltaket har 

middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, der mangler eller feil kan føre til små til middels 

konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Tiltaksklasse 2 omfatter normalt byggverk hvor 

prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.  

5.5 Kontrollklasse for prosjektering (PKK) 

Etter tabell NA.A1 (902) NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016  

På bakrunn av pålitelighetsklasse CC/RC settes PKK til 2 etter Tabell NA.A1 (902). Krav til 

kontrollform innebærer egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll i form av kontroll 

av at egenkontroll og intern kontroll er gjennomført og dokumentert.  

5.6 Klassifisering av tiltak etter NVEs retningslinjer 

Ved påvisning av kvikkleire eller sprøbruddleire på eller nær tomten må tiltaket vurderes i henhold til 

NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014. Det er funnet sprøbruddleire på tomten. Planlagt 

tiltak er to leilighetskomplekser med til sammen 39 boenheter, og innebærer tilflytning av personer. 

Tiltaket plasseres derfor i tiltakskategori K4. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred 

forutsettes det at sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F≥1,4 eller at tiltaket forbedrer 

områdestabiliteten.  

5.7 Områdestabilitet 

Tiltaket ligger på kote +35, på flatt terreng og i en avstand ca. 250 meter fra skråningskanten mot 

Fauske sentrum. Dette tilsvarer en avstand på mer enn 7xskråningshøyden. Tiltaket ligger ca 850-900 

meter fra skråningsfot ved strandsonen i Fauske sentrum, hvor et eventuelt initialskred kan oppstå. 

Dette tilsvarer 25 x skråningshøyde. Gjennomsnittlig skråningshelning fra skråningstopp ved 

Balmigata til strandsonen ved Fauskebukta er 1:18, se tegning 110. 

Tiltaket ligger 265 meter øst fra en bekkedal (Farvikbekken). Bekkedalen har en høyde på ca. 7 meter, 

og på østlig side mot E6 en helning på 1:5. Avstand fra tiltak til skråningstopp på bekkedalen er 38 x 

skråningshøyden. 

I NGI-rapport «Program for økt sikkerhet mot leirskred – metode for kartlegging og klassifisering av 

faresoner, kvikkleire» beskrives den tradisjonelle metoden for vurdering av løsneområder for 

kvikkleireskred, hvor følgende kriterier er hovedtrekk; 

a) Jevnt hellende terreng brattere enn 1:15 – Skråningshelning her er 1:18 (slakere) 

b) Høydeforskjell på mer enn 10 meter 

c) Et skred vil maksimalt få en lengde i løsneområdet på 15 x skråningshøyden. – Her 25 x 

skråningshøyden 
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Det henvises videre til Rambølls utredninger i Torggata 23 (G-not-001 1350024035) og Vollgata 14 

(G-not-001 1350027184). Notatene forholder seg til utløsning av initialskred i samme område av 

Fauskevika som for Marmorveien 7-9, samt andre relevante skredretninger for eiendommene. Det 

konkluderes med at skredfaren i alle retninger inn mot eiendommene er ivaretatt. Notat fra Vollgata er 

kontrollert og godkjent. Notat fra Torggata 23 er per nå ikke oversendt til uavhengig kontroll, men 

utredningene baserer seg på samme skredmekanisme og løsneområde for initialskred som for Vollgata 

14. At skredfaren for disse prosjektene vurderes som ivaretatt, danner grunnlag for å si at skredfaren 

videre oppover i skråningen også ivaretatt i denne retningen.  

Det vurderes med dette at et kvikkleireskred med initialskred i strandkanten ved Fauskevika ikke vil 

påvirke tiltaket, ei heller et initialskred i Farvikbekken. Områdestabiliteten vurderes derfor som 

ivaretatt for Marmorveien 7-9. 

Tegning 108 viser registrerte kvikkeleiresoner. Tiltaket ligger utenfor utløpsområdene for 

kvikkleiresonene 1655-1658 Liosen Nord, Sør, Øst og Vest, samt kvikkleiresonene 1653-1654 

Farvikbekken Nord og Sør med middels faregrad. Disse påvirker derfor ikke tiltaket.   

6. VURDERING AV BÆREEVNE  

Byggene er planlagt med direkte fundamentering, uten utgraving for kjeller. Øverste lag av planlagt 

byggeområde består i dag av ca. 1 meter fyllmasser over ca. 1 meter myr. Det må det masseutskiftes i 

striper til mineralsk grunn (ca. 2 meter) for fundamenter/banketter. Det legges deretter duk og 1 meter 

fordelingslag av pukk for lastspredning. Pukken legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 meter 

bredde på topp leire, med fundamentbredde 3 meter på topp pukklag. Mellom fundamentene fjernes 

eksisterende fyllmasser ned til underkant isolasjon. 

Bæreevnen er beregnet til 85 kN/m2 på topp leire for vertikalt belastede fundament. Det er i 

beregningene betinget: 

• Stripefundament/banketter med bredde 3 m.  

• Grunnvannsnivå antatt 1,5 meter under terreng. 

• 1 m sprengstein som gir lastspredning på 2:1. 

7. VURDERING AV SETNINGER 

Den grunne fundamentingen fører til at bygget påfører grunnen forholdsvis store tilleggslaster. Med 

estimert brukslast på 42,9 kPa vil de mest påkjente fundamentene kunne få relativt store setninger, 

størrelsesorden 17-20 cm.  

Det er i beregningene brukt modultall m=18,5, basert på ødometerresultater fra rapport 

Nr.2014/127719-002: E6 HP21: Finneidstraumen Bru-Fauske Nord. E6-Undergang Fauske. 

Alternative fundamenteringsmetoder vil kunne redusere setningene.  
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8. ANLEGGSTRAFIKK 

Leira under myra er bløt og relativt sensitiv. Det må derfor ikke kjøres maskiner i gravegropa.  

9. KONKLUSJON 

GeoMidt AS har undersøkt grunnforholdene lokalt i Marmorveien 7-9 i Fauske kommune. Øverste lag 

av grunnen består av ca. 1 meter usorterte fyllmasser over ca. 1 meter myr. Under myra er det bløt 

leire og sprøbruddleire til stor dybde. 

Det kan benyttes en bæreevne på 85 kPa på topp leirlag ved direktefundamentering av 

banketter/stripefundament. Banketter med bredde 3 meter fundamenteres på 1 meter pukk. Pukken 

legges med skråningsvinkel 1:1, som tilsvarer 5 meter bredde på topp leire, med fundamentbredde 3 

meter på topp pukklag. Mellom fundamentene graves eksisterende fyllmasse bort til underkant 

isolasjon.  

Ut fra estimert brukslast på 42,9 kPa kan det forventes setninger i størrelsesorden 17-20 cm for 

banketter. 

Områdestabiliteten vurderes som ivaretatt. Tiltaket ligger ikke i utløpsområdet for nærmeste registrerte 

kvikkleiresoner, ei heller i løsneområdet for et eventuelt kvikkleireskred med initialskred i strandsonen 

ved Fauske sentrum eller i Farvikbekken.    

 

Mvh 

Lise Løw Løhre 

GeoMidt AS 14.06.2018  
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Tegning 101 

 

 

  

Oversiktskart over Fauske sentrum 

Knappenål på prosjekt Smart House Fauske 

Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:10.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2017 / Lise 
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Tegning 102 

 

Situasjonsplan Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: Smart House Fauske Mål: 

1:800 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

12.04.2018 / Lise 
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Tegning 103 

 

 

 

Endelig borplan med snitt 

 

Geoteknisk rapport: 

20170126G 

5 stk dreietrykksonderinger, 3 

stk prøveserie 

Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 1:800 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

    Prøveserie  

    Dreietrykksondering, DTR 

     

 

Dato / sign 

12.04.2018 / Lise 

 

 

 
A1 

  

 

 

 

A2 

 

B1 

 
B2 

 

C2 

 
A 

B 

C 

D 
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Tegning 104 

 

 

Jordprofil snitt A-B Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Format: A3 Mål: 

1:200 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

Prosjekt: Smarthouse Fauske Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 Gove, usorterte fyllmasser 

Myr 

Bløt leire/sprøbruddleire 

A 

B 
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Tegning 105 

 

Jordprofil snitt C-D Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smarthouse Fauske 

Mål: 

1:200 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

  

C D 

Grove, usorterte fyllmasser 

Myr 

Bløt leire/sprøbruddleire 
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Tegning 106 

 

Laboratorieresultater borpunkt A1 Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:150 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

 

Omrørt konus 

Uomr. konus 
Enaksial 

A1 
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Tegning 107 

 

Laboratorieresultater A2 og C2 Geoteknisk rapport: 

20180126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:150 

Gnr/bnr: 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 

 

 

  

Omrørt konus 

Enaksial 
Uomrt konus 

A2 

C2 

Omrørt konus Uomrt konus 

Enaksial 
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Tegning 108 

 
Kvikkleirekart fra skrednett.no 

Markør på Marmoveien 7-9 

Geoteknisk rapport: 

20170126G 

Kvikkleirefaregrad: 

Utenfor registrerte kvikkleiresoner 

Prosjekt: 

Smart House 

Fauske 

Mål: 

1:12.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

17.04.2018 / Lise 
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Tegning 109 

 

 

 

 

NGUs løsmassekart  

Innrammet: Marmorvegen 7-9 

Geoteknisk rapport: 

20180126G 

Tykk marin avsetning Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

1:40.000 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

13.04.2018 / Lise 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tegning 110 

 

 

Terrengprofil mot Fauskebukta Geoteknisk rapport: 

20180126G 

Snitt med høydeprofil Format: A3 Mål: 

Over:1:7.500 A3 

Under:ikke i målestokk 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

Prosjekt: Smarthouse Fauske Dato / sign 

14.06.2018 / Lise 

 

1 

18 
Marmorvn 7-9 

Farvikbekken 

Marmorveien 7-9 
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Tegning 110 

 

Symbolbruk, feltundersøkelser Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

03.05.2018 / Lise 
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Tegning 111 

 

 

 

Symbolbruk, laboratorieundersøkelser Geoteknisk rapport: 

20170126G 

 Prosjekt: 

Smart House Fauske 

Mål: 

 

Gnr/bnr 103/839 m.fl. 

Fauske kommune 

 Dato / sign 

03.05.2018 / Lise 

 



 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 

 8002 Bodø   

 
 
 
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 

Saksb.: Hanne M. K. Hanssen 
e-post: fmnohah@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 54 
Vår ref: 2018/2078  

Deres ref:  
Vår dato: 14.06.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 421.4 

 
 
 
 
Høringsuttalelse - Reguleringsplan - Detaljregulering Marmorveien 
9 - Fauske  
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 3. mai 2018, samt senere kontakt.  
 
NVE har fremmet innsigelse til planen, og det er ikke avklart hva som skjer med denne. Vi 
velger imidlertid å komme med vår uttalelse uavhengig av dette, da vi skjønner at kommunen 
har en stram framdriftsplan. Dersom innsigelsen fra NVE opprettholdes, vil den måtte 
håndteres på vanlig måte. Planen vil ikke kunne egengodkjennes av kommunestyret slik den 
nå foreligger.  
 
Fylkesmannen har vurdert å fremme innsigelse til planforslaget. Etter at 
rekkefølgebestemmelse om leke- og uteoppholdsareal er tatt inn, har vi imidlertid kommet til 
innsigelse ikke er nødvendig. Uttalelsen fremmes i sin helhet som planfaglige råd. 
 
 
FYLKESMANNENS VURDERING 
Planfaglige forhold 
Arealformål 
Det er på plankartet angitt at arealene BK1, BK2 og BK3 er avsatt som boligbebyggelse - 
konsentrert småhusbebyggelse. Også i utkastet til bestemmelser er det brukt begrepet 
konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Fylkesmannen kan ikke se at det med de foreslåtte byggehøyder og den bebyggelse som er 
skissert er snakk om konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Det er i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om grad av utnytting sagt 
bl.a. følgende om boligtyper: 

«Byggteknisk forskrift (TEK10) har ingen definisjoner av boligtyper. Bestemmelser til 
kommuneplan eller reguleringsplan kan stille krav til boligtyper. Planen bør gi en definisjon 
av de begreper som benyttes, for å unngå tolkningstvil. Følgende begreper og definisjoner 
kan eventuelt benyttes: 

 (…) 
 Konsentrert småhusbebyggelse: Småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med 

inntil tre målbare plan, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i 
pbl. § 29-4». 



 
Når det er beskrevet to bygninger med totalt 39 boenheter og med en mønehøyde på opp 
mot 11 meter, er dette etter det vi kan se ikke å anse som konsentrert småhusbebyggelse. Vi 
forutsetter at kommunen vurderer dette. 
 
Barn og unge 
Det er i forslaget til reguleringsbestemmelser § 3.3 tatt inn at det skal avsettes minimum 35 
m² uteoppholdsareal for hver boenhet, og det er stilt noen krav til arealene som avsettes.  
 
Vi har tatt manglende rekkefølgebestemmelse når det gjelder opparbeiding av leke- og 
uteoppholdsareal opp med kommunen. 
 
Kommunen har i e-post av 7. juni 2018 sendt over nytt forslag til bestemmelser, hvor det i     
§ 6.4 er tatt inn følgende: «Før det gis brukstillatelse til boligene innenfor planområdet skal 
leke- og uteoppholdsareal være opparbeidet i henhold til bestemmelse § 3.3». 
 
Fylkesmannen mener at den foreslåtte bestemmelse i tilstrekkelig grad sikrer at leke- og 
uteoppholdsarealer blir opparbeidet før boliger tas i bruk. 
 
Vi forutsetter at kommunen vurderer planens konsekvenser for barn og unge, jf. rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging pkt. 4 bokstav a. Et godt beslutningsgrunnlag er 
avhengig av at konsekvensene både for mindre barn og unge blir tilstrekkelig belyst.  
 
Støy 
Planbeskrivelsen viser at Bane NOR og beboere i området har kommet med innspill om at 
støy fra stasjon/terminal/håndtering av containere kan gi utfordringer.  
 
Støyutredning datert 16. mai 2018 fra Rambøll omfatter imidlertid ikke terminalvirksomheten. 
Kun veg og bane er med som støykilder. Det fremgår av Bane NORs hjemmesider at 
«Fauske godsterminal er en kombiterminal og et knutepunkt for omlasting mellom bane og 
bil for transport videre nordover på E6. Dette gjør terminalen til den største godsterminalen i 
Nordland fylke». Støyutredningen fremstår derfor som mangelfull når støykilden terminal ikke 
er med. 
 
Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde var i 2016 på høring, og Jernbaneverket 
laget i den forbindelse en fagrapport om støy og vibrasjoner (datert 1. november 2016). 
Denne inneholder bl.a. en figur som viser maksimalnivå fra terminalstøy til omgivelsene, hvor 
Marmorveien 9 delvis ligger inne med LAFmax > 60dB (se bilde under). Konklusjonen i 
rapporten var at ingen boliger antas å utsettes for støy i rød sone for maksimalnivå fra 
terminaldrift, og støy fra terminalområdet ble vurdert til å medføre størst belastning på 
bebyggelsen på sørøstlig side. Det ble imidlertid anbefalt å gjøre en nærmere utredning i 
neste planfase. 



Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per natt. Det 
er i T-1442/2016 sagt at beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent 
støynivå åpenbart er bestemmende for støysonens utbredelse. 
 
Fylkesmannen har ikke kjennskap til antall støyhendelser i nattperioden som overskrider 
maksimalstøynivået. Vi antar at Bane NOR vil kunne si noe om dette ut fra dagens bruk av 
godsterminalen, og vil anbefale kommunen å avklare spørsmålet. Dersom det er snakk om 
mer enn ti hendelsen per natt, vil dette innebære fremtidig boligbebyggelse i Marmorveien 9 
kan bli liggende i gul støysone. Dette bør unngås, og det må i alle fall tas hensyn til dette ved 
utarbeiding av planløsning slik at soverom i størst mulig grad vender bort fra 
terminalområdet. 
 
Vi registrerer at det i reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde er foreslått tatt inn 
følgende bestemmelse om støy og støyskjerming (§ 3.3):  

«Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. I byggeplanfasen 
skal det gjennomføres nærmere støyutredning og eventuelt gjennomføres tiltak for å 
redusere støy fra terminalområdet til nærliggende boliger, jf. § 7, avsnitt 7.1». 
 
Ved den planlagte økte terminalkapasiteten på Fauske godsterminal vil det ut fra dette bli 
foretatt en nærmere støyutredning og ved behov gjennomført tiltak for å redusere støy til 
nærliggende boliger. Fylkesmannen finner at dette er tilstrekkelig. 
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Vi vil uansett anbefale at kommunen sikrer tilfredsstillende støyforhold for beboere innenfor 
området for reguleringsplanen for Marmorveien 9, ved at det tas inn en bestemmelse som 
gjør at støyretningslinjen T-1442/2016 gjelder.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torfinn Sørensen (e.f.)  
fylkesmiljøvernsjef Hanne M. K. Hanssen 
 seniorrådgiver 
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