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Byggegropveiledningen - Bakgrunn
Følge av vurderinger / resultater fra BegrensSkade prosjektet
Man så behov for å belyse bl.a.: 
─ Virkemidler for å sikre at det ikke oppstår skader / deformasjoner 

hos tredjepart/nabo som følge av f.eks. drenasje ifm. installasjon 
av stag og peler

─ Helhetlig plan- og byggeprosess rundt store byggegroper
─ Retningslinjer for valg av løsning, utførelse og miljø

Det er påvist at det er i tilknytning til grunnarbeidene at de store
usikkerhetene i kostnader og tidsforbruk ligger, og hvor overskridelsene
lurer (Riksrevisjonen, 2013). Dette er uheldig for alle involverte.

(fra BegrensSkade sluttrapport, kap. 6.9 «Forslag til tiltak»)



Byggegropveiledningen - Bakgrunn
«Peleveiledningen» er et godt eksempel på et slikt stykke arbeid, men den er
hovedsakelig rettet mot prosjektering og utførelse
Byggegropveiledningen er ment til å være en «huskeliste» for alle involverte
aktører (fra planlegging og prosjektering til bygging) + forhåpentligvis
argumentasjonshjelp til å treffe riktig valg av løsning



Byggegropveiledningen – Eksempler fra andre land?
Første anbefalinger ca. 1970, og kontinuerlig 
utvidelse oppdatering etter det
Basert på dugnadsarbeid fra fagmiljøet
Fokus på dimensjonering og utførelse
5. utgave fra 2012 (også på engelsk)
Utgitt av DGGT (tilsvarende NGF)
Inneholder et kap. om «Excavation in soft soils»
350 sider (engelsk: 305)

«Handboken for konstruktion och utformning av 
sponter», utgitt i 1996 av Byggforskningsrådet, 154 
sider, (revisjon pågår)
«Schakta säkert – säkerhet vid schakning i jord», 
utgitt i 2015 av Svensk Byggtjänst, 127 sider
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Hvordan utarbeide en «Byggegropveiledning»?
Arbeidet er satt i gang våren 2015, basert på et mandat fra Norsk 
Geoteknisk Forening
NGI har fått oppgaven å lede arbeidet
Sekretærfunksjonen støttes økonomisk av NGF, ellers er det meste 
basert på dugnadsarbeid (egenbidrag)

Arbeidsgruppe ble etablert, med personer fra forskjellige aktører 
5-6 medlemmer i starten, utvidet etter hvert (kommer tilbake til det)
Men: alle som vil, kan delta/bidra! (nå eller i høringsprosessen)



Hvordan utarbeide en «Byggegropveiledning»?
Innledende møter/diskusjoner fra juni 2015 og utover sommeren
Utarbeidelse av en foreløpig struktur / disposisjon
Fordeling av emner blant arbeidsgruppas medlemmer
Flere bidragsytere ble kontaktet for noen av delkapitlene
Jevnlige oppfølgingsmøter gjennom høsten, der behov for endringer 
ble diskutert underveis
Prosjektet er ambisiøst og har vist seg å være mye arbeid!



Byggegropveiledningen – Arbeidsgruppe
Medlem Firma/Institusjon

Gunvor Baardvik (leder) NGI

Carsten Hauser (sekretær) NGI

Torgeir Haugen NCC Construction

Vidar Ellefsen Golder Associates

Jørgen Johannesen Løvlien Georåd

Kristian Aunås Norconsult

Guro Brendbekken Multiconsult

Sigbjørn Rønning Multiconsult

Astri Eggen Veidekke

Klara Då Jernbaneverket / Bane Nor

Anders Eknes Jernbaneverket / Bane Nor

Veslemøy Gardå Statens Vegvesen

Jessica Ka Yi Chiu NGI

Bidragsytere for øvrig:
Arne Schram Simonsen (Multiconsult)
Andreas Berger (Multiconsult)
Ole Tryggestad (Multiconsult)
Mirjam Knutsen (Multiconsult)
Knut Erik Lier (Jetgrunn)
Kjell Karlsrud (NGI)
Anne-Lise Berggren (Geofrost)
Anders Beitnes (WSP Norge)
Arnstein Aarset (NGI)
Erik Endre (Structor)
Helén Andersson (Huth&Wien Engineering)
Robert de Bruin (Geovita)
Riksantikvaren
…



Byggegrop – «Vår» definisjon
«En byggegrop er et sikringstiltak for å etablere en konstruksjon i grunnen.
Sikringstiltaket innebærer at masser skal graves ut, og at det etableres
graveskråninger, støttevegger eller vegger av berg. Byggegropen kan være
både uavstivet og avstivet, og tiltaket kan være midlertidig eller permanent.
Det defineres ikke noen minste dybde for en byggegrop, for det styres av
grunnforholdene og de mulige konsekvensene utgravingen kan ha.»
(sitat fra arbeidsdokument til Byggegropveiledningen)

Merk: «midlertidig» kan være alt fra noen 
måneder til flere år, faktisk inntil 10 år, 
i følge Eurokode 0



Innhold
Bakgrunn 
Hvordan utarbeide en «Byggegropveiledning»?
Byggegropveiledningen 2017
Status / fremdrift



Byggegropveiledningen – Mål

Synliggjøre relevante problemstillinger til alle involverte i byggeprosessen
Finne gode løsninger og begrense geoteknisk relaterte skader på kort og
lang sikt.
Større forutsigbarhet på tid, kostnader
Synliggjøre hva man bør ta hensyn til av arbeidsmiljø, ytre miljø og for
nabolaget.
Veiledningen skal være et verktøy til å se på økonomisk, miljømessig og
juridisk konsekvens tidlig i planleggingen av et bygg, en konstruksjon eller
infrastruktur som skal graves ned i bakken.



Byggegropveiledningen – Innhold
Det legges vekt på bl.a. følgende punkter:

En oversikt over hvilke lover og regler som gjelder og hva som skal vurderes i
forhold til myndigheter og omgivelser
Effekt av byggegropas størrelse, dybde, byggetid og behov for seksjonering
(sårbarhet og influensområde)  utredning med tanke på risiko og avbøtende
tiltak
Hvilke grensesnitt mellom geotekniker/ingeniørgeolog og øvrige fagkonsulenter
som trenger spesiell årvåkenhet får å få gode løsninger
Nødvendige forundersøkelser for dimensjonering og for produksjonsplanlegging
Valg av metode for vegg, avstiving og tetting
Dimensjoneringsveiledning for de vanligste støttekonstruksjoner og avstivninger
Kontroll ved utførelse
HMS



Byggegropveiledningen – Struktur
1. Innledning / Generelt grunnlag
2. Byggegrop – overordnede vurderinger og forhold til naboer og 

omgivelser
3. Grensesnitt 
4. Undersøkelser og måleprogram
5. Byggegropsikring og avstivningssystem 

(gjennomgang av metoder)

6. Geoteknisk prosjektering 
(ikke detaljert dimensjonering, men peke på en del sentrale punkter)

7. Kontroll og utførelse



Byggegropveiledningen – Struktur
1. Innledning / Generelt grunnlag

─ Bakgrunn
─ Generelle definisjoner av byggegrop
─ Aktuelle lover, forskrifter, standarder og veiledninger/håndbøker
─ Overordnede krav iht. PBL, Eurokode 0 og 7

2. Byggegrop – overordnede vurderinger og forhold til naboer og 
omgivelser

─ Problemstillinger
─ (Bruk av) erfaringsdiagrammer
─ Anleggstekniske hensyn
─ Risikovurderinger



Byggegropveiledningen – Struktur
3. Grensesnitt 

─ Saksbehandling og planprosess
─ Geotekniske og ing.geologiske vurderinger i en tidlig fase
─ Grensesnitt mot andre fag
─ Samhandling

4. Undersøkelser og måleprogram (utdrag)
─ Skrivebordsundersøkelser / bakgrunnsmateriale
─ Kartlegging av omgivelser & Hydrogeologi / poretrykk
─ Geotekniske grunnundersøkelser
─ Forurenset grunn / massehåndtering
─ Kulturminner
─ Tistandskontroll og måleprogramm
─ …



Byggegropveiledningen – Struktur
5. Byggegropsikring og avstivningssystem – metoder (utdrag)

─ Åpen utgraving
─ Spunt (spuntvegg, rørspunt), Slissevegg, sekantpelevegg, bjelkestengsel,…
─ Avstiving (innvendig, stag)
─ Jetpeler, Kalksementpeler, jordnagling, tetting, frysing, vanninfiltrasjon,...

6. Geoteknisk prosjektering (utdrag)
(ikke detaljert dimensjonering, men peke på en del sentrale punkter)

─ Prosjekteringsforutsetninger
─ Jordtrykk / stabilitet / beregningsverktøy
─ Dimensjonering av støttevegger, avstivning, overgang til be4rg, 

grunnforsterkning,…



Byggegropveiledningen – Struktur
7. Kontroll og utførelse

─ Planlegging av utførelseskontroll
─ Overvåking av byggegrop
─ Oppfølging, kontroll og dokumentasjon av utførelse
─ HMS



Byggegropveiledningen - Status / fremdrift
Det gjenstår ferdigstillelse av noen underkapitler.
Forventet omfang > 300-400 sider
Koordinerende gjennomgang pågående.

Høringsutgave i løpet av våren 
 utfordring med å få til et gjennomgående (detalj-)nivå
(men det får heller bare være…)

Målet er å få gjennomført høringsprosessen frem til sommer. 
Første utgave av Byggegropveiledningen til trykk i år.



Takk for 
oppmerksomheten!



Byggegropveiledningen:
─ http://www.mynewsdesk.com/no/ngi/news/geoteknisk-bransje-tar-tak-

lager-etterlengtet-byggegropveiledning-131952
─ http://www.bygg.no/article/1250065

BegrensSkade:
─ https://www.ngi.no/Prosjekter/BegrensSkade

(rapporter og diverse artikler/presentasjoner kan fritt lastes ned, sluttrapporten ble 
lagt ut i mars 2016)
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