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INNLEDNING

Per Ulriksen AS planlegger oppføring av hytte på tomt H15 i Vangslia Fjellandsby. Tomta har gnr./bnr.
271/260 i Oppdal kommune. Tomta er del av et større hyttefelt hvor tomtene generelt ligger tett, og hvor
avstand fra planlagte hytter ut til grenser mot nabotomter er begrenset. Utsnitt fra situasjonsplan
utarbeidet av Per Ulriksen AS er vist i figur 1. Snittegninger, tegning A115 og A116, angir at ok. laveste
gulv i bygget skal ligge på kt. 754. Øvrige Planer og snitt for hytte på tomt H15 er vist i vedlegg 1.
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Figur 1: Utsnitt fra situasjonsplan utarbeidet av Per Ulriksen AS
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Terrenget på tomta er forholdsvis bratt og det er anlagt ei stor fylling på nabotomta (H14) i nord som er
avsluttet med en grov steinmur inn mot eiendomsgrensa, se figur 6 i vedlegg 2. Hytta er plassert slik at en
graver ut for en grunn sokkel i øvre del av tomta, opp mot nabotomta og steinmuren, og anlegger en høy
ringmur på nedre del, ned mot Kjerkvegen. Ringmuren fungerer både som fundament for bygget og
oppstøtting av løsmassene ned mot oppstillingsplasser langs vegen, se vedlegg 1.
Dr.techn. Olav Olsen AS er forespurt av Per Ulriksen AS om å utføre en geoteknisk vurdering for
utbyggingen. Foreliggende notat gir en redegjørelse for grunnforhold mhp. fundamentering og graving samt
en anbefaling for gjennomføring av arbeidet.
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TOPOGRAFI

Hyttefeltet ligger i skrånende terreng mellom dagens heisanlegg i Vangslia alpinanlegg. Terrenget i
skråningen har forholdsvis jevnt fall fra ca. kt. 780 øverst i feltet ned mot Prestløkkja hytteområde, se figur
2. Gjennomsnittlig helning i skråningen er ca. 1:5. På tomt H15 faller terrenget fra ca. kt. 767 ved grense
mot tomt H14 i nord, ned mot kt. 762 ved Kjerkvegen i sør. På tomt H14 er det allerede oppført to hytter.
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Figur 2: Utsnitt fra topografisk kart. www.norgeskart.no. Tomt H15 markert med rødt

GRUNNFORHOLD

Det er utført lite geotekniske grunnundersøkelser i området tidligere og lokal kunnskap om grunnforhold har
generelt basert seg på erfaring entreprenører har fra graving i området. NGUs kvartærgeologiske kart, se
figur 3, angir i all hovedsak tykk morene. Dvs. materiale som er plukket opp, transportert og avsatt av
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isbreer, vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og med inneholde av alt fra leir til stein og blokk. Berg
antas å ligge så dypt at det ikke er av relevans for utbyggingen.
Erfaringer fra området, som f.eks. anlegningen av Kjerkvegen opp igjennom hyttefeltet, tilsier at massene
generelt har mye finstoffinnhold og at de stedvis er noe oppbløtte og/eller det kan forekomme vannførende
lag. En kan blant annet tydelig se noe sig i massene i de forholdsvis store og høye løsmasseskjæringene
som er anlagt langs Kjerkvegen.
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Figur 3: Utsnitt fra NGUs kvartærgeologiske kart, www.ngu.no. Hyttefeltet angitt med rød sirkel

Som grunnlag for den geotekniske vurderingen er det utført en prøvegraving med gravemaskin.
Prøvegravingen ble gjennomført 30.06.2021. I tillegg til graver fra Oppdal Maskinkompani AS var
geotekniker Per Arne Wangen fra Dr.techn. Olav Olsen AS til stede for å gjøre relevante registreringer.
En oversikt med plassering av de ulike prøvegropene er vist i situasjonsplan på tegning 1001. Punktene er
innmålt med koordinater og høyde av Oppdal Maskinkompani AS. Prøvegravingen er gjennomført ved at en
har gravd fra terrengnivå og så dypt det er ansett nødvendig for å avklare løsmasseforholdene.
Registreringer gjort i de ulike prøvegroper er sammenstilt i Tabell 1, og foto er vist i vedlegg 2. Alle angitte
høyder er i NN 2000.
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Tabell 1: Registreringer gjort i de ulike prøvegroper
Punkt

Terrengnivå
[kt.]

Gravedybde
[m]

Foto

PG 1

748,5

2,0

1

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 2

750,3

2,0

2

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 3

751,9

1,8

3

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 4

754,8

0,9

4

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 5

764,9

1,9

5

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 6

765,6

1,9

6

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.
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Punkt

Terrengnivå
[kt.]

Gravedybde
[m]

Foto

Kommentar

PG 7

755,5

2,1

7

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 8

771,2

1,0

8

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

PG 9

775,4

1,5

9

Ca. 0,2 meter torv/matjord over et tynt lag sand grus og derunder
morene med mye siltinnhold.

Det ble ikke registrert grunnvann i noen av prøvegropene.
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MYNDIGHETSKRAV

Geotekniske prosjektering for tiltaket er underlagt følgende regelverk:







4.1

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0), «Grunnlag for prosjektering av
konstruksjoner» [1]
NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 (Eurokode 7), «Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne
regler» [2]
NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 (Eurokode 8), «Prosjektering av konstruksjoner for
seismisk påvirkning» [3]
TEK17, «Veiledning om tekniske krav til byggverk» [4]
SAK10, «Veiledning om byggesak» [5]
NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleire» [6]

Grunnlag for geoteknisk prosjektering

Geoteknisk kategori
Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra
standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering». Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2, med
bakgrunn i «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelige
grunn- eller belastningsforhold».
Pålitelighetsklasse (CC/RC)
Eurokode 0 tabell NA.A1(901) gir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og
konstruksjonsdeler. Tabellen er delt inn i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4. Grunn- og
fundamenteringsarbeider for den type utbygging som en her planlegger for vurderes å falle inn under
kategorien «Småhus, rekkehus, mindre lagerhus osv.». Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 1.
Prosjekterings- og utførelseskontroll iht. Eurokode
Eurocode 0 stiller krav til graden av prosjekterings- og utførelseskontroll (kontrollklasse) hver for seg,
avhengig av pålitelighetsklasse.
Iht. tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurocode 0 settes prosjekteringskontrollklasse til PKK1 og
utførelseskontrollklasse til UKK1 hvor det for begge kun kreves egenkontroll.
Tiltaksklasse iht. SAK10 og krav om uavhengig kontroll
Prosjektet vurderes å kunne plasseres i tiltaksklasse 1.
Regler om uavhengig kontroll er også gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og
byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3 skal det utføres uavhengig
kontroll både av prosjektering og utførelse.
For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse,
i henhold til SAK10 § 14-2 punkt c.
Grunntype og seismisk klasse
Byggverk klassifiseres i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene av sammenbrudd for
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menneskeliv, av deres betydning for offentlig sikkerhet og beskyttelse av befolkningen umiddelbart etter et
jordskjelv, og av de sosiale og økonomiske konsekvensene av sammenbrudd. De seismiske klassene
bestemmes iht. Eurokode 8, del 1, pkt. 4.2.5 og etter tabell NA.4(902) i Nasjonalt tillegg NA.
Den planlagte utbyggingen anbefales plassert i kategorien «Småhus, rekkehus, mindre lagerhus» og settes
derfor i seismisk klasse I. For byggverk i seismisk klasse I er det ikke krav om seismisk dimensjonering.
Dimensjonering for seismiske laster kan derfor utelates.
Flom- og skredfare
Iht. TEK17 § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred).
Skred
Vangslia Fjellandsby ligger delvis inne i aktsomhetsområder for jord- og flomskred samt snøskred. Det
antas at skredfare er avklart i forbindelse med regulering av området.
Flom
Tomta ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for flom. Med utgangspunkt i tomtas plassering vurderes det
at det ikke er risiko for at utbyggingen kan påvirkes av flom.
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GEOTEKNISK VURDERING

Det skal oppføres ei hytte på tomt H15 i Vangslia Fjellandsby, se situasjonsplan i vedlegg 1. Tomta ligger i
skrånende terreng med fall i fra ca. kt. 767 ved grense mot tomt H14 i nord, ned mot ca. kt. 762 ved
Kjerkvegen i sør. Gjennomsnittlig terrenghelning er ca. 1:4. For å tilpasse terrenginngrepet til forholdene på
tomta skal hytta oppføres over en grunn sokkel mot naboeiendommen i nord og delvis på fylling over
dagens terreng i sør, se mottatte snittegninger i vedlegg 1. Fyllinga skal avsluttes med en ca. 2 – 2,5 meter
høy ringmur som fungerer både som fundament for hytta og oppstøtting av fyllinga under hytta. Det
opparbeides oppstillingsplasser for bil langs Kjerkvegen, på nedsiden av muren.
De utførte prøvegravinger viser at en generelt har ensartede masser i området, i all hovedsak et tynt lag
matjord med underliggende sand/grus over morene. Morenelaget er generelt fast, men har stort
finstoffinnhold (silt) og massene blir gjerne oppbløtt og utfordrende å jobbe på og håndtere når massene
kommer i kontakt med vann. En har fra byggegroper på andre tomter i Vangslia Fjellandsby erfart at det
kan være behov for stabiliserende tiltak i byggegropene under masseuttak, og at trafikkering av traubunn
er utfordrende med tungt anleggsutstyr. Oppbløtningen i traubunn knytter seg ofte til perioder med mye
nedbør og i vårløsningen. Det kan også forekomme vannførende/vannrike lag i grunnen som tilfører gropa
og løsmassene vann. Senest ble det under utgravingen for hytter på nabotomta mot øst, tomt H8, registrert
at massene der var oppbløtte og at det var behov for å anlegge drensstrenger av pukk for å stabilisere
massene i traubunn.
En bør generelt utføre anleggsarbeidet på en hensiktsmessig måte og ta hensyn til allerede utførte og
fremtidige utbygginger på nabotomter. Videre må en ta hensyn til værforhold og unngå å etablere
byggegropene i perioder med mye nedbør eller i vårløsningen. For å unngå at en åpner for store deler av
byggegropa samtidig skal utbyggingen utføres seksjonsvis. Det vurderes i den sammenhengen at en
oppdeling i to seksjoner vil være fornuftig. Tilfylling bak betongveggen i del av sokkel som er ferdigstilt skal
utføres før utgraving for ny seksjon påbegynnes. Oppfylling til betongveggens halve høyde anses å være
tilstrekkelig før utgraving for ny seksjon starter.
Ved utgraving av byggegropa må en grave seg ut av gropa og unngå trafikkering av graveplanum når dette
er avdekket. Helningen på midlertidige graveskråninger bør ikke overstige 1:1,5 og permanente skråninger
bør ikke ligge brattere enn 1:2, men fortrinnsvis slakere. Det må anlegges ei pute av pukk for stabilisering
og kapillærbrytning under fundamenter og gulv mot grunnen. Normal drenering og frostisolering må
etableres. Dersom en ser at graveplanum er oppbløtt og «gynger» må det etableres drensstrenger av pukk
for stabilisering. Disse må kommunisere med de drenerende tilfyllingsmassene bak muren ned mot
Kjerkvegen og sikres utløp i drenssystemet.
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Hytta kan fundamenteres direkte i de stedlige massene av fast morene og over oppfylte kvalitetsmasser av
sprengt stein utlagt lagvis og komprimert iht. NS 3458. Bæreevnen vurderes å være god. Risiko for
setninger er liten for denne typen bygg forutsatt fundamenter/banketter med bredde ikke mindre enn 0,6
meter.
Kjellerveggen i sokkelen samt muren ned mot Kjerkvegen må dimensjoneres av RIB slik at denne har
tilstrekkelig kapasitet for egen geometri og belastning. Både laster fra bygg og mot terreng må hensyntas.
Med plassering som vist i de mottatte terrengsnitt er det lite trolig at jordtrykket mot veggen vil bli
nevneverdig påvirket av den allerede anlagte fyllinga og støttemuren på tomt H14 i nord ettersom denne
ser ut til å ligge utenfor veggenes aktive jordtrykkssone. En må allikevel ta hensyn til at terrenget stiger
bak betongveggen.

6

KONKLUSJON

Den planlagte utbyggingen på tomt H15 i Vangslia Fjellandsby kan utføres som planlagt. En må imidlertid
sørge for å se utbyggingen under ett slik at de nødvendige hensyn til utbygginger på nabotomter tas, og
generelt utføre anleggsarbeidet på en hensiktsmessig måte slik at en unngår oppbløtninger av massene i de
ulike byggegropene og i graveskråninger. Utgravingen for og oppføringen av sokkel på hytta skal utføres i
to seksjoner.
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Foto 1: Prøvegrop 1
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Foto 2: Prøvegrop 2

SIDE 2 AV 9

>

Foto 3: Prøvegrop 3
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Foto 4: Prøvegrop 4
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Foto 5: Prøvegrop 5
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