
Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

 

1/8   

 

Dato 14.06.2022 

 

Rambøll 

Fjordgaten 15 

N-3125 Tønsberg 

 

T +47 22 51 80 00 

https://no.ramboll.com 

 

 

 

 

NOTAT 
Oppdragsnavn Opera, museum og kulturhus Kristiansund 

Prosjekt nr. 1350046789 

Kunde HENT AS 

Notat nr. G-not-05  

Versjon 0 

Til HENT AS  

Fra Rambøll Norge AS v/Inger Lise Sollie 

Kopi 

 

  

Utført av ILIS 

Kontrollert av David Sjølie 

Godkjent av [Name] 

  

1 Forprosjekt Normoria – BREEAM HEA 07, Naturfarer 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

HENT har engasjert Rambøll til forprosjektfasen for prosjektet Normoria i 

Kristiansund. Bygget skal huse kulturskole, opera, museum, bibliotek samt kafe 

og kontorarbeidsplasser. OMKK EIENDOM AS er byggherre, og XPRO AS er 

byggherreombud i prosjektet. Detaljfasen i prosjektet er planlagt til høsten 

2022.  

 

Dette notatet omhandler vurderinger av BREEAM emnet HEA 07, Naturfarer 

2 Grunnundersøkelser 

Det er tidlig fase av prosjektet er det utført grunnundersøkelser på tomten, 

samt en innledende geoteknisk vurdering basert på disse grunnundersøkelsene. 

Foreliggende dokumenter er:  

 

• Grunnundersøkelser, Datarapport nr. 5124621-1, Norconsult AS, datert 

06.12.2012 (1) 

• Innledende geoteknisk vurdering, Cowi 2020 (2) 

I forbindelse med forprosjektet har Rambøll gjennomført ytterligere 

undersøkelser av dybden til berg, løsmasser og grunnvannsnivå.  

 

Dokumenter som er utarbeidet av Rambøll er: 

 

• Rapport nr. G-rap-01 1350050419, Datarapport fra grunnundersøkelser.  

Opera, museum og kulturhus, Kristiansund, datert 05.05.2022 (3). 

• Notat skisseprosjekt: G-not-001 1350046789 Geoteknisk og 

ingeniørgeologisk notat, NORMORIA, datert 25.10.2021 (4) 

• Notat forprosjekt: G-not-002 1350046789 Forprosjekt, 

ingeniørgeologisk notat, Normoria, datert 24.05.2022 (5) 

• Notat forprosjekt: G-not-003 Rev 1 Forprosjekt, geotekniske notat, 

Normoria, datert 19.05.2022 (6) 
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• Notat forprosjekt G-not-004 Vurdering om høy grunnvannsnivå og vanntette konstruksjoner, 

datert 27.05.2022 (7) 

3 Grunnlag for geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering 

Geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering utføres i henhold til krav gitt i følgende regelverk 

 

[1] Eurokode 0, NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (8) 

[2] Eurokode 7, NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (9) 

[3] Eurokode 8, NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 (10) 

[4] Vibrasjoner og støt – Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å 

unngå skade på byggverk, NS8141:2001, NS8141-2:2013 og NS8141-3:2014  

[5] Plan-og bygningsloven (11) 

[6] Byggesaksforskriften, SAK10 (12) 

[7] Byggteknisk forskrift, TEK17 (13) 

[8] Flaum- og skreddfare i arealplaner (14) 

 

I tillegg benyttes følgende veiledere:  

[9] NVE Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred (15) 

[10] NVE Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng (16) 

[11] Statens vegvesens Håndbok N200 (17) 

[12] Statens vegvesens Håndbok V220 (18) 

 

4 Dimensjonering for jordskjelv 

Eurokode 8 (heretter kalt EC8) har vært gjeldende standard for seismisk dimensjonering i Norge siden 

2010. EC8 setter i prinsippet krav til at alle konstruksjoner i Norge skal motstå seismisk påvirkning. 

Tilfeller der det er gitt mulighet å utelate dimensjonering av konstruksjoner for seismisk påvirkning er 

gitt i pkt. NS-EN1998 NA.3.2.1(5). 

 

4.1 Seismisk klasse for prosjektet 

Seismisk klasse for bygning  velges i henhold til NS-EN 1998- 2:2005+A1:2009+NA:2009, tabell 

NA.2(901). EC8 klassifiserer operahus som seismisk klasse IIIA dvs byggverk med store, og 

vedvarende, ansamlinger av mennesker og som ofte er i bruk: kjøpesentre, konferanselokaler, 

kinosaler, kulturelle institusjoner.  

Seismisk klasse IIIa tilsvarer seismisk faktor I = 1,25 

4.2 Grunnakselerasjon og grunntype for prosjektet 

Seismisk grunntype klassifiseres som E iht. NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 Tabell 3.1. For 

grunntype E er forsterkningsfaktor, S =1,4. 

 

Kristiansund ligger i et område der referansespissverdi for berggrunnens akselerasjon, agR= 0,25 m/s2 

ifølge NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021, Tabell NA.3.2 (903). 
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4.3 Behov for seismisk dimensjonering i prosjektet  

Ifølge NS-EN-1998-1 NA.3.2.1 kan påvisning av mostand mot seismisk påvirkning utelates når 

konstruksjoner er i seismisk klasse I-IIIa og der grunntype er A-E, og med beliggenhet der 

grunnakselerasjon tilfredsstiller formelen agR≤ 0,30 m/s2. Siden agR= 0,25 m/s2 i Kristiansund er det 

ikke behov at byggingen dimensjoneres for seismisk påvirkning.   

4.4 Grunnforholdene 

4.4.1 Løsmasser 

Løsmasser på tomten og omkring er på NGU løsmassekart (19) kartlagt til fyllmasser, se Figur 1. Ifølge 

NGUs løsmassekart er hele Kristiansund sentrum dekket av fyllmasser, mens vest for sentrum er det 

kartlagt bart fjell med stedvis tynt humus-/torvdekke. Prosjektet ligger under marin grense.  

 

 

 

 

 

I 2012 ble foretatt totalsondering i 11 hull, samt prøvetaking i 3 punkter (1). Følgende ble registrert:  

Figur 1: Utsnitt fra løsmassekart fra NGU (19). Lokasjon til prosjektet Normoria er angitt med svart 

firkant. Prosjektet ligger der det er angitt fyllmasser og det ligger under marin grense.  

NORMORIA 
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- Topplag av organisk materiale (torv) av ca. 0,5 til 1,5 m mektighet. Med unntak av ett punkt 

der torv ble registrert ned til 4 m dybde, men med lag av sandig, grusig, organisk jord.  

- Faste til meget faste masser av ca. 0,5 til 8,0 m mektighet. Grusig, sandig, silting jordmateriale 

(morene). Analysert til telefarlighet T2.  

- Registrert berg tolket som svakhetssoner fra ca 7,2 m dyp og ca. 0,9 m dyp. Eller antatt å være 

steinblokk over berg, og at bergoverflaten ligger på ca. 8,8 m dyp og ca. 4.1 m dyp.  

 

I april 2022 er det utført supplerende grunnundersøkelser med 8 totalsonderinger og hydrauliske 

poretrykksmålere i 2 punkter. Det ble ikke tatt ut prøver til analyse.  

Følgende ble registrert:  

- Løsmassemektigheten i de undersøkte punktene varierer fra 0,34 m til 5,70 m.  

4.5 Berggrunn  

Figur 2 viser utklipp fra berggrunnskart (1:250 000) fra NGU (20). Bergarten i prosjektområdet er angitt 

som granittisk gneis.  

 

 

Figur 2: Utklipp fra berggrunnskart fra NGU (20). Lokasjon til prosjektet Normoria er angitt med svart 

firkant. Bergarten i prosjektområdet er angitt som granittisk gneis.  
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Totalsonderinger utført i 2012 angir bergnivå 0,6-9,0 m under terreng i borpunktene (1). 

Totalsonderinger utført i 2022 angir bergnivå 0,5-7,0 m, og bergkoten varierer fra +8 til +20 (3). I to 

punkter ble det ikke påtruffet berg pga. at det ble truffet ukjent installasjon i grunnen. Løsmassene har 

størst mektighet i vestre del av prosjektområdet. Generelt er det forventes det å være grunt til berg 

midt i byggetomta, og økende løsmassetykkelse mot vest, nord og sør.  

4.6 Grunnvann 

I forbindelse med grunundersøkelsene i 2022 ble installert 2 stykk hydrauliske poretrykksmålere i 2 

borhull. Disse er avlest 08. og 20 april 2022, og det er anbefalt å fortsette målingene regelmessig inn 

mot detaljprosjekteringsfasen (7). Grunnvannsspeilet er målt på kote ca. + 17 og +13, hhv. 8 og 7 m 

under eksisterende terreng (3). Dette antyder at grunnvannsnivået står høyere enn bunnen av 

byggegropen. Det anses som nødvendig med tiltak for å håndtere inntrenging av grunnvann i 

utførelsesfasen og i driftsfasen. Rambøll har vurdert at mest hensiktsmessig tiltak vil være å støpe 

vanntett i nederste nivåer av bygget, opp til ca. kote +12,2 (7). Det som eventuelt kommer av vann 

over dette nivået er foreslått håndtert ved drenering og/eller permanent pumping. 

4.7 Radon 

Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn 

andre (21). Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. Kartet 

kan ikke benyttes til å forutsi radon-konsentrasjonen i enkeltbygninger. Kartet viser fire klasser: «særlig 

høy aktsomhet» (lilla farge), «høy aktsomhet» (rosa farge), «moderat til lav aktsomhet» (gul farge) og 

«usikker aktsomhet» (grå farge).  

 

I henhold til aktsomhetskart for radon ligger prosjektet i et område definert som «usikker aktsomhet». I 

prosjektet blir tiltak mot fare for radon ivaretatt av RIB.  

 

4.8 Grunnforurensning 

Figur 3 viser utklipp fra kart med grunnforurensning fra NGU (21). Ca. 65 m sør for Normoria er det 

angitt et område med mistanke om forurenset grunn. I følge Miljødirektoratets 

grunnforurensningsdatabase er dette Uno-X Kongens Plass (22).  
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Figur 3: Utklipp av kart over grunnforurensning fra NGU (21). Ca. 65 m sør for prosjektet er det angitt et 

område med mistanke om forurensning, som er Uno-X Kongens Plass (22).  

4.9 Skredfare  

4.9.1 Områdestabilitet – store leirskred herunder kvikkeleireskred 

I geoteknisk rapport G-not-003 er følgende vurdert av Rambøll (6):  

Med bakgrunn i gjennomførte grunnundersøkelser og opptatte prøveserier antas grunnen i å 

bestå av friksjonsmasser i form av sand, eventuelt siltig sand over morene til berg. Det er ikke 

oppdaget tegn til kvikkleire eller andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Det vurderes ut fra 

dette at sikkerhet mot skred er ivaretatt, og ikke behøver ytterligere utredning. 

4.9.2 Skred fra bratt terreng: Jord- og flomskred, steinsprang, snø- og sørpeskred 

Krav til sikkerhet mot skred er gitt i TEK 17 §7-3. Aktsomhetskart fra NVE (23) viser områder der det 

potensielt er fare for skred fra bratt terreng. Prosjektet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for 

skred (herunder jord- og flomskred, steinsprang, snø- og sørpeskred). Prosjektet ligger i et tettbygd 

byområde, og det er ikke bratt terreng i nærheten. Det er derfor ikke fare for at prosjektet er utsatt for 

skred, og dette er ikke behov for skredfareutredning.  

 

Stabilitet av bergskjæringer og løsmasseskråninger prosjekteres av RIG, og er omtalt i geoteknisk notat 

(6) og ingeniørgeologisk notat (5).  
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4.10 Flomfare 

Krav til sikkerhet mot flom og storm er gitt i TEK 17 §7-2. Ifølge NVEs flomsonekart er prosjektområdet 

ikke berørt av aktsomhetssone for flom. Med bakgrunn i utbyggingsområdets beliggenhet anser Rambøll 

at det ikke medfører noen fare for at noen elver eller bekker kan forårsake vedvarende flom på tomta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 4: Utsnitt fra NVE Atlas, Flom aksomhetssonen 
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