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1 Innledning 
Multiconsult er engasjert av Rælingen kommune for å bistå med ingeniørgeologiske 
vurderinger i forbindelse med tidligfase i planleggingen av en ny barneskole i Fjerdingby. 
Skoleområdet er planlagt plassert i nærheten av eksisterende Rælingen VGS og rådhus. 

Notatet omhandler prosjekteringsforutsetningene for prosjektet Fjerdingby, ny barneskole for 
fagdisiplinen ingeniørgeologi (geoteknikk, herunder bergteknikk). 

Notatet beskriver også prinsippene for gjennomføring av grunnarbeidene, foreløpig anbefalte 
rystelseskrav for sprenge- og piggearbeider og eiendomsbesiktigelse av naboeiendommer. 

2 Grunnforhold  
Det er ikke utført grunnundersøkelser for prosjektet. 

Fra NGU sitt løsmassekart viser figur 1 at det er tynt humus/torvdekke i planområdet. Dette 
stemmer med det som er observert. Store deler av området er skogkledt, med synlig berg i 
dagen flere steder, noe som tilsier beskjedne mengder løsmasser. 

Bergarten i området er en glimmergneis, og bergmassen i blotninger i nærheten av området 
fremstår generelt sett som moderat oppsprukket. Det er hovedsakelig to steile sprekkesett 
med strøk i NV-SØ og NØ-SV, samt et subhorisontalt sett med fall mot SØ. 

 
Figur 1: Grave/sprengningsområdet markert over løsmassekart. Blått markerer tykk havavsetning, og grått 
markerer tynt humus/torvdekke. 
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3 Grave og sikringsarbeider 
For gravearbeidene forventes det ikke at det vil være gravedybder større enn 2 m, og for disse 
gravedybder kan det benyttes en graveskråning med helning 1:1,5. 

Sprengning og pigging nær eksisterende bygninger medfører at det skal settes grenser for 
tillatte vibrasjoner fra grunnarbeidene. Før arbeidene igangsettes skal det installeres 
vibrasjonsmålere på eksisterende bygninger, konstruksjoner og eventuelle ømfintlige 
installasjoner for overvåkning av dette. Det kan også være aktuelt med setningsbolter ved 
noen av de nærliggende boligene. 

Før etablering av eventuelle bergskjæringer med høyder over ca. 2 m eller tett inn mot andre 
bygg, kan det være aktuelt å sette en rast med forbolter utenfor konturen før sprengningen, 
for å ivareta skjæringsstabilitet. Det kan også være aktuelt å sømbore denne konturen for så å 
ta ut berget med forsiktig sprengning, pigging eller ved en kombinasjon av disse metodene. 
Sømboring innebærer at det etableres en tettboret veggrast i teoretisk kontur, som vil tjene 
som begrensningslinje for sprengvirkningen fra brytningshullene. Sømhullene vil også fungere 
som en refleksflate for rystelsene fra sprengningen. 

Ved etablering av byggegrop eller bergskjæringer kan sprekkegeometrien og bergets karakter 
kreve at det utføres bergsikringstiltak før og etter sprengningsarbeidene. Nærheten til 
eksisterende infrastruktur (boliger, veg etc.) understreker også behovet for slik sikring, og 
forsiktighet ved uttak av berg. For permanent sikring av bergskjæringene kan det være aktuelt 
med bergbolter ved fare for større blokkutfall og utglidninger. Disse bergboltene skal ha 
korrosjonsbeskyttelse med varmforsinkning. Ved mer oppknust berg kan det være aktuelt med 
nettsikring eller bruk av spøytebetong. 

4 Sprengningsarbeider 
Viktige forhold for å ivareta sikkheten ved sprengning: 

Entreprenøren må ha gyldig ansvarsforsikring. Grunnarbeidene skal utføres i samsvar med 
gjeldene lover og forskrifter. Det vises spesielt til arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, 
forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og støyforskrifter for Rælingen kommune. 

Før oppstart av sprengningsarbeidene skal entreprenøren utføre en risikoanalyse og utarbeide 
sprengningsplan. I risikoanalysen må følgende forhold vurderes som et minimum: 

- Behov for stenging av tilstøtende veier ved sprengning 
- Orientering til naboer før oppstart av sprengningsarbeidene 
- Sprengningstidspunkt 
- Post- og varslingsplan 
- Vibrasjonskontroll 
- Kontroll med bore- og ladearbeid 
- Midlertidig oppbevaring av sprengstoff og tennmidler på plassen 
- Lagring av sprengstoff og tennmidler 
- Dekking av salver 
- Kontroll av salve etter sprengning 
- Arbeidsrensk 
- Fare for blokkfall, ustabile skjæringer 
- Metoder og utstyr for bergsikringsarbeider 
 

Alle salver skal dokumenteres med bore- og salverapporter som settes i mappe og oppbevares 
på byggeplassen. Det må utarbeides en sprengningsplan før oppstart av sprengningsarbeidene 
og alle salver må planlegges og dokumenteres med salveplan, borerapport og salverapport. 
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Rapportene skal være tilgjengelige på byggeplassen. Sprengningsplan skal foreligge hos 
byggherren minst 2 uker før sprengning. Entreprenør skal varsle byggherre om hvilke salver 
som planlegges sprengt, minimum ett døgn i forveien. Varslingen skal gis skriftlig, og minimum 
inkludere detaljert sted hvor det skal sprenges, omtrentlig størrelse på salvene, planlagt 
dekningsmetode samt planlagt evakuering og postering. Evakuering og avsperring skal til 
enhver tid ivareta nødvendig sikkerhet for alt personell og berørte. All sprengning skal foregå 
på angitte tidspunkt. Angitt sprengningstidspunkt avtales nærmere med byggherre i samråd 
med Rælingen VGS. Det vil kunne være behov for å variere sprengningstidene, men sprengning 
kan ikke foregå ved skolestart- og slutt, samt i friminutter. 

All sprengning må gjennomføres som forsiktig sprengning. Boring av salvehull skal utføres med 
bormønster, kronediameter og pallhøyder som er tilpasset tillatt vibrasjonsnivå og krav til 
ivaretakelse av nabobygg og endelig kontur. Alle salver skal dekkes med tunge gummimatter. 
Salvesprut aksepteres ikke! 

VA-ledninger og andre installasjoner i grunnen må tas hensyn til ved planlegging av 
sprengningsarbeidene.  

5 Besiktigelse, vibrasjonsmåling og vibrasjonsgrenser, nabobebyggelse 
Hvorvidt vibrasjoner fra grunnarbeider vil skade en konstruksjon eller ikke, er avhengig av 
energiinnholdet i vibrasjonene. Vanlig praksis i anleggsvirksomhet er å knytte energiinnholdet i 
vibrasjonene til bølgenes maksimale svingehastighet. Vibrasjonsgrensene for bygninger er 
fastsatt med utgangspunkt i NS 8141 Vibrasjoner og støt, utgave 2, 2001. Dette gir følgende 
grenseverdier:  

- vertikal svingehastighet ved sprengning vberg = 50 mm/s, vløsmasse = 20 mm/s  1) 
- vertikal svingehastighet ved pigging vberg = 40 mm/s, vløsmasse = 16 mm/s   

1) Ved sprengning nærmere eksisterende bygning enn 5 m kan det bli aktuelt å heve grenseverdien. En 
slik heving skal avtales med RIG som vurderer dette i samråd med Byggherren.  

De oppgitte grenseverdiene for bygningene forutsetter at bygningene er i normalt god stand 
og at det ikke er spesielle forhold som krever en skjerping av grenseverdien. Dette må 
vurderes etter at bygningsbesiktigelsen er gjennomført og det kan bli avdekket forhold som 
medfører en skjerping av grenseverdien på ett eller flere bygg.  

Bygningsbesiktigelsene vil også gi indikasjoner på hvor det bør monteres rystelsesmålere. 

I Norsk Standard NS 8141 Vibrasjoner og støt anbefales det at alle bygninger fundamentert på 
berg innen 50 meter fra sprengningsstedet og på løsmasser innen 100 m, bør besiktes. I følge 
denne anbefalingen bør følgende bygninger innenfor avgrensningene på figur 2 besiktes helt 
eller delvis. 
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Figur 2: Rød strek markerer planområdet, den blå ringen viser 50 m radius og den grønne viser 100 m. 

6 Jordskjelvbetraktninger 
For dimensjonering for seismisk påvirkning kan man bruke grunntype A, fjell eller fjell-liknende 
formasjon (Tabell NA.3.1, Eurokode 8), samt seismisk sone med akselerasjon A = 0,5 m/s2 

(Figur NA.3(901)). 

7 Massebalanse 
Det planlagte byggeprosjektet, som er i samsvar med planforslaget, vil medføre et overskudd 
når det gjelder utsprengte steinmasser. Omfanget avhenger av endelig løsning for bygget og 
uteområdene. Det vil bli behov for rensk av humus- og løsmasser over berg, og 
sprengningsarbeider for etablering av utbyggingsarealer. I områder hvor eksisterende terreng 
ligger lavere enn utbyggingsnivå kan det bli behov for å etablere fyllinger for å heve nivået på 
opparbeidet areal. 

Overskuddsmassene bør, så langt det er mulig, benyttes i andre prosjekter i nærområdet. 
Bergarten i området skal være av en type som er egnet til kvalitetsfyllinger og som tilslag. Ved 
et masseoverskudd i prosjektet bør det være mulig benytte massene til andre prosjekter som 
krever slike masser.  

Det vil sannsynligvis være behov for matjord til beplanting på området. Kvaliteten på 
løsmassene i området er foreløpig usikker, men det vil sannsynligvis bli behov for et 
sorteringsverk for å kunne sortere ut matjord fra de stedlige løsmassene.    
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8 Prosjekteringsforutsetninger 

 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering 
Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjektering, og for geoteknisk prosjektering gjelder 
da: 

[1] Teknisk forskrift, TEK 17 § 7 og § 10 
[2] Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
[3] NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0)  (Generelle regler) 
[4] NS-EN 1997-1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7)  (Geoteknikk) 
[5] NS 8141-1, utgave 2, 2001 Vibrasjoner og støt 

 TEK 10 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
Plan og bygningsloven (PBL) med tilhørende teknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til ivaretakelse 
av nødvendig sikkerhet mot naturpåkjenninger. 

I henhold til TEK17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, 
stormflo og skred). Den planlagte utbyggingen er ikke flomutsatt da den er plassert på kolle 
betydelig høyrer enn de registrerte bekker eller elver i nærheten av tomten. Det har ikke blitt 
registrert kvikkleire på tomten. 

 TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet 
I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 
oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder). 

TEK 17 § 10.2 angir følgende: 

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder 
grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved 
prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for 
prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 
1999, med tilhørende nasjonale tillegg. 

I veiledningen til TEK 17 står det: 

Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. 
Korrekt bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det 
sikkerhetsnivået som er akseptert av myndighetene. 

Ved å benytte standarder (Eurokoder) som angitt i pkt. 5.1, vil TEK 17 § 10 være ivaretatt. 

 Geoteknisk kategori 
Eurokode 7 [4] stiller krav til prosjektering ut ifra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av 
kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». 

Prosjektet innebærer sprenging og utgravingen i åpen skjæring. Bygningsmassen er antatt 
fundamentert direkte på berggrunn. 

Utgraving og fundamentering utføres med konvensjonelle metoder uten unormale risikoer. 

Med dette som grunnlag velges følgende krav til prosjektering: 

 Utgraving og sikring av byggegrop: Geoteknisk kategori 2 
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 Fundamentering: Geoteknisk kategori 2 

Dette innebærer at prosjekteringen av utgraving og sikring av byggegrop, samt 
fundamentering bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at de 
grunnleggende kravene blir oppfylt. 

Områdestabilitet: 

Det er ikke registrert kvikkleire i grunnen på tomten for planlagt utbygging. Med dette som 
grunnlag vurderes følgende krav å gjelde for prosjektering: 

 Områdestabilitet: Geoteknisk kategori 2 

 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) 
Eurokode 0 [3] gir veiledende eksempler på plassering av byggverk, konstruksjoner og 
konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser. Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg 
B i tabell B1 (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i 
pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1(901). Her er grunn 
og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer: 

«Kompliserte tilfeller» 

«Ved enkle og oversiktlige grunnforhold» 

Prosjektet er en skole som i henhold til NA.A1 (901) ligger i pålitelighetsklasse 2 eller (3). Ved 
vurdering av pålitelighetsklasse for grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg 
skal det også tas hensyn til omkringliggende områder og byggverk. Basert på en forutsetning 
om at standardens intensjon er å knytte valg av pålitelighetsklasse til valgt geoteknisk kategori 
gir dette at geoteknisk kategori 2 gir pålitelighetsklasse 2. Forholdet er sammenstilt av Statens 
vegvesen i deres håndbok V220, figur 0.11 og gjengitt i tabell 2. 

 
Tabell 1: Forhold mellom Geoteknisk kategori pålitelighets- /konsekvensklasse  

Ut fra foranstående velges: 

Uttak av byggegrop: CC2/RC 2 

Fundamentering: CC2/RC 2 

Områdestabilitet: CC2/RC 2 

9 Krav til prosjektering og utførelse 

 Kvalitetssystem 
Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal 
være et kvalitetssystem tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000- 
serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4.  
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 Prosjekteringskontroll 
Eurokode 0 gir videre innføring for krav til omfang av prosjekteringskontroll avhengig av 
pålitelighetsklasse.  

I samsvar med tabell NA.A1(902) i Eurokode 0 blir kontroll av geoteknisk prosjektering satt til: 

Uttak av byggegrop:  PKK2 

Fundamentering:  PKK2 

Områdestabilitet:  PKK2 

Kontrollklasse PKK2 krever at det blir utført normal kontroll (egenkontroll) og 
kollegakontroll/sidemannskontroll.  

Det er i tillegg krav om utvidet kontroll, som ved PKK2 kan begrenses til en kontroll av at 
egenkontroll og interne systematiske kontroller er gjennomført og dokumentert av det 
prosjekterende foretaket.  

Den utvidede kontrollen skal utføres i byggherrens regi. 

 Utførelseskontroll 
Eurokode 0 gir videre innføring for krav til omfang av utførelseskontroll avhengig av 
pålitelighetsklasse.  

I samsvar med tabell NA.A1(903) i Eurokode 0 blir utførelseskontroll av geotekniske arbeider 
satt til: 

Uttak av byggegrop:  UKK2 

Fundamentering:  UKK2 

Områdestabilitet:  UKK2 

Kontrollklasse UKK2 krever at det blir utført normal kontroll (egenkontroll) og intern, 
systematisk kontroll. Intern systematisk kontroll er en regelmessig kvalitetskontroll av utført 
arbeid med faste rutiner i foretaket. Kontrollen skal utføres der dette er hensiktsmessig. Den 
skal også dokumentere at egenkontroll er utført og dokumentert.  

Det er i tillegg krav om utvidet kontroll, som ved UKK2 kan begrenses til en kontroll av at 
egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende 
foretaket.  

Den utvidete kontrollen skal gjøres i regi av byggherren. 

10 Tiltaksklasse og uavhenging kontroll 
For byggverk med flere enn 5 etasjer kommer geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 i 
henhold til Tabell 2 i veiledning til byggesak. For grunnarbeider med sprengning og 
skjæringshøyde større enn 8 m kommer utførelse av grunnarbeidene i tiltaksklasse 3 i henhold 
til veiledning til byggesak. 

I følge Byggesaksforskriften § 14-2 begrenses kontrollkravet for prosjektering av tiltaksklasse 2 
og 3 til kontroll av at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori 
og fastsettelse av pålitelighetsklasse. Prosjektering i tiltaksklasse 3 setter krav til spesialiserte 
kvalifikasjoner eller bruk av alternative analyser for oppfyllelse av byggeteknisk forskrift (TEK 
17). 

I følge Byggesaksforskriften § 14-2 begrenses kontrollkravet for utførelse av tiltaksklasse 2 og 3 
til at geotekniske oppgaver er gjennomført og dokumentert som prosjektert, herunder at de er 
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fulgt opp og rapportert slik som anvist av prosjekterende. Utførelse i tiltaksklasse 3 omfatter 
oppgaver av stor vanskelighetsgrad eller oppgaver som krever spesielle og krevende 
utførelsesmetoder. Tiltaksklasse 3 omfatter også utførelse der prosjektmaterialet for utførelse 
krever vesentlig teknisk utdyping og supplering med spesielle utførelsesprosedyrer eller der 
usikre forhold ved utførelsen krever supplerende tekniske undersøkelser, for eksempel ved 
usikre grunn- eller miljøforhold. 

 

 


