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Innledning
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● Hvordan ivaretas grunnvannsproblematikk i planlegging og bygging?
● Når er det risiko for grunnvannsproblematikk?
● Regelverk
● Kartlegging hydrogeologi
● Tettekrav til tunneler
● Drenasje til byggegroper
● Vannproblematikk ved spuntarbeider
● Skred; prosjekteksempler
● Tetting av borehull

Temaer for dagen

Det vi ikke ønsker er overraskelser forårsaket av grunnvann..
Foto: Bjørn K. Dolva



● Problemstillinger rundt dype byggegroper
● Artesisk trykk – borhullspunktering
● Artesisk trykk – hvor galt kan det gå?
● Grunnvannserosjon 

Eksempler på grunnvannsrelaterte problemstillinger



Dype byggegroper; Typisk skadesituasjon med mulige årsaker

12.06.2019

Illustrasjon: BegrensSkade
Sluttrapport fase 1



Eksempel på tiltak for tetting av 
byggegrop i løsmasser og berg. 

Fagdag E6 Trondheim Dagsone 
vest

Illustrasjon: Torgeir Haugen (NCC)

Problemstillinger rundt dype byggegroper; Tiltak for tetting..



● Hvis det er artesisk trykk i området så kan det være vanskelig å unngå påvirkning.

Artesisk trykk..

Artesisk utstrømning i borehull, fv165 i Røyken

Foto: Cato Solberg



Artesisk trykk – borehullspunktering

Artesisk utstrømning fra borehull ved 
Valebø i Telemark. 
Utvasking av finstoff gjennom 
etablert filter, deretter punktering 
av overtrykket med nedboring av 
foringsrør.

Foto: Bjørn K. Dolva



Artesisk trykk – hvor galt kan det gå?

Breivikeidet bru i Troms. Artesisk utstrømning oppsto
i byggefasen. Brua måtte til slutt rives.

Foto: F. Oset



Men, det går ikke galt hver gang..

E6 Måsørbrua i Steinkjer. 10 m poreovertrykk i 30 m dybde.

Illustrasjon: T. Dyken/J. Brekke
Foto: Kjell Eriksen 



Grunnvannserosjon

Grunnvannserosjon E18 Askim

Foto: Thorbjørn Hansen
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