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Notat 
Rapport nr.: 
01 

Oppdrag nr.: 
20040 

Dato: 
 10.09.20 

Kunde: 
Påls Vei 8 AS 

Prosjekt: 
Nytt kontorbygg  

Bakgrunn 
Påls vei 8 AS planlegger nytt bygg på tomta i Påls Vei 8 i Bodø kommune, se fig 1. 
 
Talus AS er engasjert av Påls Vei AS, ved Sivilingeniør Svein Kildemoe for å utføre en geoteknisk 

vurdering for det nye bygget. 

 
De geotekniske arbeidene er planlagt med utgangspunkt i befaring på stedet sammen med 
Kildemoe samt studier av relevant materiale. Pr nå er ikke type bygg og fundamenteringsmetode 
avklart. 
 

 

Fig 1; Påls vei 8 

Utførte undersøkelser 
Det er gjennomført befaring på stedet og utført 4 prøvegravinger i tomta for det nye bygget. 

Prøvepunktenes plassering og resultat er vist i vedlegg 1. 

Det er vurdert at foreliggende data fra disse undersøkelsene er tilstrekkelig grunnlag for en 
vurdering av stabilitet og fundamentering for planlagte bygg.  
 

Planlagt bygg 
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Topografi 
Planlagte bygg ligger i et bebygd område på Plassmyra i Bodø. Området er tilnærmet flatt og 

opprinnelig gammel sjøbunn. Tomta er i dag bebygd og slik at det nærmest ikke er vegetasjon på 

den, bare smale gress striper rundt. 

Geologiske forhold 

Løsmasser 
Løsmassene i der bygget er tenkt plassert består av avsatt marint materiale, se fig 2 og vedlegg 1. 

De fremstår som siltig, overkonsolidert, blokkførende, og finkornig morenemasse under et noe løsere 

sandig/siltig lag rundt 2 meter under terrengoverflaten. Over dette ligger et løst lagret skjellsandlag 

på ca 1,5 meter. Over dette igjen ligger tilførte løsmasser, i hovedsak en blokkførende elvegrus (Kan 

stamme fra Heggmoen) og et tilsynelatende 5-10 cm knust gruslag under asfalten. Den varier noe i 

tykkelse i prøvegropene, fra 4-6 cm.  Der er spor og mindre rester av humusholdige materiale i noen 

av prøvehullene. Det er vanskelig å vurdere om dette har kommet dit som følge av omrøring av 

massene ifm byggeprosessen eller om det er stedegne masser. 

På prøvegravingsdagen fant vi grunnvann i to av hullene ca 1,9 meter under terrenget og da over den 

meget faste «moreneleira». Hele området ligger under marin grense. Vi antar grunnvannsnivået 

endrer seg noe i nedbørsperioder. 

 

Fig 2; Kvartærgeologisk kart etter NGU 

 

 

Planlagt bygg 
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Berggrunn 
Det ble ikke påtruffet fjell i noen av prøvehullene.  

Fjelltopografien i dette området er ujevn og varierer selv over korte avstander. Vi kan derfor ikke 

utelukke at fjell stikker opp. Likeledes kan dypet til fjell også være stor av samme årsak. 

Generelt er det antatt det er kalkglimmersifer i dette området stedvis gjennomsatt av granitter og 

kvartspegmatitter. 

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 1, 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. Denne typen bygg vurderes å falle inn under kategorien «forretningsbygg». 
Prosjektet plasseres derfor i pålitelighetsklasse 2. 
 

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 
PKK2 systematisk og utvidet kontroll. 

Seismisk dimensjonering 
Bygninger klassifiseres i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene av sammenbrudd for 

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. 

 

Det planlagte bygget anbefales plassert i kategorien «Kontor, forretningsbygg og boligbygg» og 

settes derfor i seismisk klasse 2. 

 

I henhold til NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) tabell NA.3.1 er 

grunnforholdene vurdert til grunntype B på grunn av det er meget faste jordmasser. Dette er en 

forhåndsdefinert grunntype definert som «Avleiringer av svært fast sand eller grus eller svært stiv 

leire med tykkelse på flere titalls meter, kjennetegnet ved en gradvis økning av mekaniske 

egenskaper med dybden». 
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Sikkerhet mot skred 
Prosjektet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for skred og heller ikke for kvikkleire. 

 

Stabilitet og bæreevne 
Planlagte bygg ligger innenfor eksisterende bygningsmasse og i et flatt område i god avstand fra 

bratte kanter slik at stabiliteten er tilfredsstillende. Det er heller ikke påvist setningsskader på 

eksisterende bygg. 

Når fundamenteringen av det nye bygget er avklart kan bæreevnen til fundamentene vurderes. Siden 

grunnforholdene er lik som under eksisterende bygg kan erfaringene herfra brukes videre. 

Skjellsanden på stedet består av mye kalkrester etter skjell, snegler, kalkknoller etc. Disse er lite 

motstandsdyktig mot nedknusning og har begrenset stabilitet og bæreevne spesielt ved sykliske 

laster. 

Området synes å ligge noe under både Olav V gate og Påls vei uten at dette er målt. Om det er mulig 

vil vi anbefale at området fylles opp og at en utnytter de massene som ligger/er tilført tidligere ved å 

heve terrenget. 

Vi anbefaler generelt frostfri fundamentering og at det legges minimum en meter tykk kvalitetsfylling 

under fundamentene. Viktig med god komprimering av traubunn før en fyller opp med 

kvalitetsmasser - sprengt/knust stein. 

Forurensninger i grunnen 
I forbindelse med prøvegarvingene ble det også tatt prøver i hullene for å sjekke eventuelle 

forurensing av grunnen. Prøvetakingen er bare orienterende, og det ble ikke tatt prøver ved 

oljeutskiller eller i nærheten av drenskummer etc. 

Det ble tatt 4 prøver; 

H1 P1 ble tatt 0,5 meter fra overflaten i prøvehull 1, se vedlegg 1 og den viser et noe forhøyet 

innhold av kopper (tiltaksklasse 2). 

H1 P2 ble tatt på 2 meters dyp i prøvehull 1 og var ren. 

H2 P1 er en samfengt prøve tatt mellom 0,1 meter til 2 meter og var ren 

H4 P1 er en samfengt prøve tatt mellom 0,1 meter til 2 meter og var ren. 

 Resultat er vist i vedlegg 2.  

Også visuelt ble det ikke funnet bygningsrester eller sett/ luktet oljeholdig vann/avfall. Massene 

virket «rene». 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Resultat av utførte prøvegravinger 
 

 

Plassering av prøvepunktene 
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Resultat av prøvegravingene P1-P2 

 

  

Prøvehull 1 til venstre og 2 til høyre 
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Resultat av prøvegravingene P3-P4 

  

Prøvehull 3 til venstre og 4 til høyre 
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Vedlegg 2: Resultat fra prøvetaking av jordmassene mhp forurensning 
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Grenseverdier 

 

 


