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Prosjekt: 

Løkåsåsen 
Geologiske vurderinger 

Sammendrag 
Talus AS er engasjert av Valnesfjord Eiendom for å utføre en geologisk vurdering av stedlige 

grunnforhold.  

Det er utført prøvegraving med gravemaskin som viser at grunnen i området består av begrensede 

dybder til berg. Det er stedvis funnet rester fra bygningsavfall i fyllinger på området. Fyllmasser med 

avfall må undersøkes for miljøgifter før disse deponeres eller gjenbrukes i området.  

Det planlagte området har tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger, og vurderes som velegnet 

for planlagt utbygging 

Denne rapporten gir en overordnet vurdering av fundamenteringsforhold og vurdering av 

prosjekteringsforutsetninger. Dokumentet er ikke en detaljprosjektering, og det må gjøres en egen 

geoteknisk prosjektering for alle tiltak i tiltaksklasse 2.   



Bakgrunn 
Valnesfjord Eiendom AS, et selskap i Bolig for Folkegruppen, planlegger boligfortetting på Løkåsåsen i 
Valnesford, Fauske kommune. 

Det legges opp til mellom 110-150 boenheter innenfor området. Dette vil fordele seg på eneboliger/ 
tomannsboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Maksimal byggehøyde vil ligge på 18-20 meter i deler 
av området. Utnyttelsesgraden vil avklares i løpet av planprosessen. 

Denne rapport beskriver grunnforholdene ifm utbyggingen. 

Fig 1: Løkåsåsen, Valnesfjord, planlagt utbygging 

Utførte undersøkelser 
Denne rapporten er basert på befaring på stedet, prøvegraving i grunnen samt studier av relevant 
materiale. Befaringen og prøvegravingene ble utført 15. desember 2021. 

Følgende eksterne rapporter er brukt i vurderingene: 

Rapport nr Utført av Prosjekt Dato 
W724A-1 Statens vegvesen RV 80, GS Straumsnes 22.03.82 

NGU Løsmassekart, Berggrunnskart 
NVE/NADAG Faresonekart 

Utførte undersøkelser anses som tilstrekkelige for vurdering av de geologiske/geotekniske 
forholdene. 
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Prosjekteringsforutsetninger 

Regelverk og standarder 
Følgende regelverk er lagt til grunn: 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner)   

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 (Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering - Del 1: 

Allmenne regler) 

• Byggteknisk forskrift (TEK17) 

• Byggesaksforskriften (SAK 10) 

• Veiledning TEK 17 

• NS 8141 Vibrasjoner og Støt 

• Statens vegvesen håndbok N200, Veibygging 2018 

• Statens vegvesen håndbok V220, Geoteknikk i veibygging 2018 

• NVE, Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred 

 

Geoteknisk kategori 
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske 

kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.  

Det skal bygges mellom 110-150 boenheter innenfor området. Dette vil fordele seg på eneboliger/ 

tomannsboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. 

Byggegrunnen består av delvis utsprengt fjell, små fyllinger over fjell, dvs enkle og oversiktlige 

grunnforhold.  

Med dette velges overordnet krav til prosjektering: 

• Geoteknisk kategori 2 

Konsekvens og pålitelighetsklasse (CC/RC) 
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 definerer konstruksjonens plassering med hensyn til 

konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens 

tillegg B i tabell B1 (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av konstruksjoner i 

pålitelighetsklasse er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA. A1 (901); Grunn- og 

fundamenteringsarbeider ved enkle og oversiktlige grunnforhold: 

• Boligbebyggelse CC/RC = 2 

Krav til kontroll 
NS-EN 1990:2002+NA:2016 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og avhengig av 

pålitelighetsklasse. Ved pålitelighetsklasse 2 skal det utføres en utvidet kontroll for geoteknikk etter 

Eurokode 1997.  

Fra 2013 er det ved tiltak i tiltaksklasse 2 eller 3 krav at det skal utføres en uavhengig kontroll på 

geotkenikk etter plan og bygningsloven (SAK 10/TEK 17).  



   

   
 

Enebolig og rekkehus kan trolig plasseres i Pålitelighetsklasse 1. Med tilhørende kontrollklasse PKK1 

og UKK1 

Leilighetsbygg og blokkbebyggelse vil trolig være pålitelighetsklasse 2, med tilhørende kontrollklasse 

PKK2 og UKK2.  

Tiltaksklasse iht Plan og bygningsloven 
Veiledning til byggesak 10 § 9-4 angir at:  

«Bestemmelsen deler inn de tre tiltaksklassene etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige 

konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen angir nærmere 

hvilke vurderinger som medfører plasseringen.» 

Deler av prosjektet vil kunne plasseres i tiltaksklasse 1 og de mer komplekse deler av prosjektet 

plasseres i tiltaksklasse 2. 

 

Tek 17 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
I henhold til TEK 17 § 7 skal konstruksjoner plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og 

skred). Terrenget i planområdet ligger på toppen av Løkåsåsen. Det stiger relativt bratt opp fra vest, 

noe slakere fra øst nord og sør. Åsen er orientert mot NNØ-SSV. Planlagte bygg ligger ifølge NVEs 

aktsomhetskart utenfor naturpåkjenningssone (flom, jordskred og steinsprang). Området ligger 

under marin grense. Hele utbyggingsområdet ligger på fjell eller områder grunt til fjell. 

 

 Det konkluderes derfor uten videre beregning at det vurderte området har tilstrekkelig sikkerhet 

mot naturpåkjenninger.  

Seismisk grunntype 
Grunntype vurderes som type A, jmfr NS-EN 198-1. Byggene blir stående på fjell eller pukkpute på 

fjell.  

Topografi 
Prosjektet ligger i et område med spredt bebyggelse ved Staumsnes i Valnesfjord, Fauske kommune.  

Utbyggingen skal finne sted på en fjellrygg/åskam orientert mot NNØ-SSV. Omkringliggende 

jordbruksland ligger på ca kote 10 mot øst og nord og utbygd skole mot sør (ca. kote 6) og 

idrettsplass mot vest (ca kote7). 

Vegetasjonen består av løvskog – hovedsak bjørk. På utbyggingsområdet har det vært skolebygninger 

etc som nå er revet. Figur 2 viser flyfoto av området før byggene ble revet og bilde 2 viser den 

nybygde Valnesfjord skole, ferdigstilt 2018 med utbyggingsområdet i bakgrunnen. 



Figur 2: Planlagt utbyggingsområde før skolen i sør ble bygd og før skolen på toppen er revet (bildet tatt 2015) 

Bilde 1; Nye Valnesfjord skole fundamentert på berggrunn sammen med idrettsplassen i nordvest 

Planlagt 
utbyggingsområde 

Planlagt 
utbyggingsområde 



   

   
 

Geologiske forhold 

Løsmasser 
Resultatet av grunnundersøkelsene viser at løsmassene sentralt i området består av oppfylte masser 

over fjell. Det er generelt sparsomt med løsmasser, se fig 3. Noen av de stedlige fyllingene var 

iblandet bygningsavfall. Utenfor berørt område består løsmassene av et humusdekke over 

forvitringsjord («rødmold») over fjell. Mektigheten varierer fra få centimeter til et par tre meter i 

kløfter i berggrunnen. I noen av kløftene kan det være leir. 

Skolen i sør og store deler av idrettsplassen mot vest ligger på utsprengte flater. Mot øst og nord, 

under jordbrukslandet er de mer løsmasser. SVV sine grunnundersøkelser viser at grunnen består av 

leire og sandig siltig leire. Løsmassene er middels til løst lagret. Løsmassemektigheten langs 

gangsykkelveien i øst varierer mellom 2-10 meter. 

 

Fig 3: Plassering av prøvehull og resultat av prøvegravingene 

Figur 4 viser NGU sitt løsmassekart for området. 



   

   
 

 

Fig 3: NGU sitt løsmassekart over området  

Oversikt over oppfylte områder er vist i fig 4. 

Planlagt utbygging 



Fig 4: Oversikt over oppfylte flater stedvis med bygningsavfall. Uavklart om det var kjeller under skolebyggene 

Berggrunn 
Berggrunnen består av lys-, lys grå marmor gjennomsatt av glimmerskifer/gneis benker. Bergarten er 
lite til moderat oppsprukket og noe omvandlet i dagsonen. Strøkretningen er mot NNØ med steilt fall 
mot VNV. 

På befaringen var lite av berggrunnen blottet/fremme i dagen. Erfaringsmessig kan fjelltopografien 
være ujevn i slik berggrunn. Karst («grottedannelse» i ulike varianter) kan også forekomme. Marin 
leire kan i så tilfelle ligge i forsenkninger i berggrunnen. 

Faresoner 
Området ligger utenfor NVE sine aktsomhetsområderfor skred og flom. 



   

   
 

Området generelt ligger innefor aktsomhetsområde for marine avsetninger, Løkåsåsen ligger utenfor, 

se vedlegg 2.   

Vurderinger 

Område- og lokalstabilitet 
De planlagte bygningene vil bli fundamentert på fjell, tynn pukkpute på fjell eller ei fylling av sprengt 

stein på fjell.  

Områdestabiliteten vurderes som tilfredstilt etter vurdering iht NVE1/2019 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Utbyggingen vil ikke påvirke områdestabiliteten. 

For å få til ovenstående anbefaler vi at løsmasser med bygningsavfall fjernes og erstattes med 

sprengt stein/kult om det er nødvendig under bygningskroppene. Også ellers i området anbefaler vi 

fundamentering som ovenstående. Om det er leir i eventuelle kløfter/forsenkninger i terrenget 

anbefaler vi denne fjernet og erstattet med sprengt stein. 

Karst kan forekomme i marmoren. Om dette er tilfelle må det gjøres en enkel kartlegging av 

kanalene. Trolig holder det å fylle igjen eventuelle åpninger med sprengt stein/kult. 

Om det etableres større fjellskjæringer ved sprenging må disse minimum maskinrenskes. Sikring med 

bolter/nett kan lokalt bli nødvendig. Vurdering av dette gjøres under utføring av arbeidet og ifm 

detaljplanlegging av prosjektet. Fjellet bør generelt tas skånsomt ut. 

Slik utbyggingsplanen fremtrer i dag er det ikke fare for grunnvannssenking og setninger på 

nærliggende bygg. En bør likevel vurdere faren fortløpende siden løsmassemektigheten er såpass 

stor mot øst og nord. 

 

Gjennomføring av prosjektet 
For selve planlagte utbygging anbefaler vi at følgende forhold hensyntas: 

• Utførelsene av bergsprengingen gjennomføres slik at gjenstående bergvegger skånes mest 

mulig. Dette kan enten gjøres med sømboring eller kontur-/slettsprenging. 

• Det gjøres maskinrensk av bergveggene fortløpende om nødvendig med pigging 

• Forbolting i fjellskråningene vurderes ut fra skjæringenes høyde og oritering ift sprekker i 

berggrunnen. 

• Etter maskinrensk er utført gjennomføres spettrensk og behov for bolting vurderes.  

• Skjæringstoppene må også renskes og holdes fri for løsmasser/løs stein (min en meter fra 

skjæringskant) 

• Det bør settes krav til rystelser iht NS 8141.  

• Vurdere faren for setninger på omkringliggende bygningsmasse fortløpende  

• Rystelser bør måles i de nærliggende husene mens sprengningsarbeidene pågår. 

• Byggegropene renskes slik at ikke subb blir liggende igjen og eventuelle groper pigges slik at 

vann ikke blir stående. 

• Konstruksjonene bør frostisoleres, snø og is må fjernes om arbeidene utføres i perioder med 

fare for dette 



   

   
 

• Tillatt grunntrykk kan settes til mellom 400-500 kN/m2 ved 1 meter fundamentbredde, ved 

fundamentering på kultpute på fjellgrunn. Ved fundamentering på eventuelt større fyllinger 

må dette vurderes separat. 

• Grøfter utføres med stabil graveskråning (maks 45°) i løsmasser ned mot veien alternativt 

brukes grøftekasser ved grøftedyp over 2 meter. Ved fjellgrøfter renskes de forsvarlig og 

løsmasser på toppen fjernes. 
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Vedlegg 1 
Plankart 

 

 

 



   

   
 

 



Vedlegg 2 
Aktsomhetskart marine avsetninger 

NVE Aktsomhetskart for marine avsetninger 

Planlagt 
utbyggingsområde 


