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Innlekkasjekrav til tunneler
godt ivarettat
Drenasje til byggegroper
kanskje ikke like godt
ivaretatt?
─ Midlertidig konstruksjon?
─ Eurokode?
─ Tverrfaglig problemstilling?
─ Kompetanseheving?
─ …



Innehold presentasjon

Kort om setningsskader og ansvarsforhold
Lekkasjescenarier og tettekrav: Tunnel vs. byggegrop
Poretrykksreduksjon – erfaringsdata fra byggegroper
Tiltak for å opprettholde poretrykk
Beregningseksempel: Poretrykksreduksjon og setninger
Eksempel: Nytt Nasjonalmuseum (og Follobanen)
Oppsummering



Setningsskader: Ansvar og konsekvenser

(Ref: SVV Publikasjon 103)

Setninger er permanente (ikke reverserbare)
Setningsutvikling kan ta lang tid (kan oppstå etter at byggeprosjektet
er ferdig)
Årsaksforhold vanskelige for nabo å påvise i ettertid
Ansvarsforsikringer dekker ikke setningsskader

(Bilde: tu.no) (Bilde: tu.no)



Lekkasje: Tunneler vs. byggegroper (skjæringer)

Byggegrop

Tunnel

Poretrykksreduksjon ved berg er styrende for setningsfare

Strengt tettekrav →
systematisk forinjeksjon

Strengt tettekrav →
tettetiltak

(Ref: SVV Publikasjon 103)



Tettekrav til tunneler

Erfaringsdatabase q - ∆u
─ Tunneler frem til 2003
─ Stor spredning i data (q)
─ ∆u ved berg rett over tunnelen
─ Lokale hydrogeologiske forhold
Strenge krav til innlekkasje                             
q < 3-7 l/min/100 m tunnel

(Ref: SVV Publikasjon 103)

Retningslinjer gitt i SVV Publikasjon 103



Lekkasjescenarier byggegrop

7(Ref: BegrensSkade 2015)

Punktering av vannførende lag/berg



Lekkasjesituasjoner

Ref: Jernbaneverket

3-7 l/min/100m…

Mange lekkasjepunkter (stort potensiale for drenasje)
Må tette alle synlige lekkasjer



Tettekrav til byggegroper og skjæringer
Utfordringer ved måling av lekkasje til byggegrop:

Vanskelig å måle vannmengder inn til byggegrop
─ Nedbør
─ Vann fra øvre akvifer/topplag
─ Vann fra anleggsmaskiner

Akseptkriterier basert på poretrykk ved berg

Bevisstgjøring ift vannmengder: 
Samme strenge innlekkasjekrav som for tunneler = ingen synlige

lekkasjer
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Fiktivt eksempel – “tettekrav” til byggegrop
1. Bebyggelse - Akseptabel

setning?
2. Kartlegging

fundamentering
3. Kartlegging dyprenner
4. Setningsegenskaper

leire (OCR), in-situ 
poretrykksnivåer

5. Setningsberegninger: 
Akseptabel ∆u - tid?

6. Vurdere løsninger for 
utgraving og 
fundamentering
tettetiltak

fiktiv
byggegrop

HUSK! Influenssone flere hundre meter!



Database: Poretrykksreduskjon ved berg (BegrensSkade) 

∆u = Pore pressure
reduction at bedrock
level [m]

Hmax = Depth of excavation
under groundwater
level [m]

(Ref: SVV Publikasjon 103)Data from Braaten et. al (2004), Johansen (1990), Karlsrud (1990) and BegrensSkade (2015)



Tiltak for å opprettholde poretrykksnivåer
Velge løsninger som ikke punkterer vannførende lag/berg
─ Innvendig avstiving
─ Rammede peler
Tettetiltak
─ Tette rundt foringsrør for peler og stag 
─ Midlertidig pakker i rør
─ Injisering av berghull
─ Tetteskjerm i berg (forinjeksjon)
─ Jetinjisering under spuntfot
─ Støpt spuntfotdrager
Oppfølging i byggetiden
Vanninfiltrasjon



Bilde fra Geovita

Bilde: Jernbaneverket, Jong-Asker



Eksempel: Poretrykksreduskjon og setninger

Insitu: Hydrostatisk u = 10 kPa/m 

Fylling

Tørrskorpe-
leire

Leire

Berg



Eksempel: Poretrykksreduksjon og setninger

hydrostatisk

5 år 3 mån6 mån1 år 1 dag

Fylling

Tørrskorpe-
leire

Leire

∆u = 10 m (100 kPa)

OCR=1,2

Berg

Må måle poretrykk ved berg 
for å fange opp lekkasje i tide!



Eksempel: Nytt Nasjonalmuseum

Aker brygge

Rådhuset

Nobel-
senteret

Ca. 100 m



Kartlegging av dyprenner

E18-rampe

Nobelsentret

Munkedammsvegen

Pz1003Pz1002

Pz1001
IB3

IB7

IB1

15-20 m
10-15 m
5-10 m
0-5 m

Poretrykksmåler
Infiltrasjons-
brønn



Snitt utgraving
Grunnforhold:
Bløt, NC-leire på berg (stedvis morene)
Inntil 20 m dybde til berg
Leirskifer med knollekalk

Byggegrop:
Byggegrop inntil 8,5 m dybde (ca. 6-7 m 
under grunnvannstand)
Inntil 4 stagnivåer (> 400 forankringsstag)
Til dels avdekking av berg i traubunnsnivå
Stålkjernepeler (500 peler) og berg i 
traubunn
Tetteskjerm i berg til 10 m dybde



Tilbakefylling utført

Ferdig utgravet GV -6,5



Erfaringer fra Nasjonalmuseet
Registrert størst poretrykksreduksjon ved boring av forankringsstag
Tetteskjerm i berggod effekt (ingen synlige lekkasjer i bergskjæringer, 
ingen vesentlig reduksjon i poretrykk ved avdekking av berg eller boring av 
stålkjernepeler)
Umulig å registrere lekkasjer rundt foringsrør for stålkjernepeler når det er 
støpt anleggsplate i bunn byggegrop
Oppfølging viktig for å identifisere og tette synlige lekkasjer 
(forankringsstag)
Vanninfiltrasjon
─ Meget utfordrende å installere i tettbygget strøk
─ Essensielt for å opprettholde poretrykkene midlertidig, kapasitet redusert vesentlig over 

tid (bør ha en buffer)
Byggegropen åpen lengre en antatt
Opprinnelige poretrykksnivåer er reetablert etter stopp pumping, in-situ
undertrykk (ikke mulig hvis det vært overtrykk)



Oppsummering

Lekkasje til ved utgraving og fundamentering kan forårsake drenasje og 
setninger på omgivelsene 
Influensavstanden er opp mot 300-400 m (kan være enda større)
Viktig med tilstrekkelig geotekniske undersøkelser for å vurdere 
setningsfaren tidlig → grunnlag for valg av løsninger og omfang tiltak
Undersøkelser av berg for prosjektering/utførelse av injeksjon og 
vanninfiltrasjon
Nødvendig å kombinere tettetiltak og vanninfiltrasjon for å begrense 
poretrykksreduksjonen
Overvåkingsprogram: Alle aktiviteter som kan forårsake drenasje må 
overvåkes med poretrykksmåling ved berg (tidlig varsel)
Alarmnivåer og beredskap må planlegges på forkant
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Referanser – bra artikler som illustrerer
problemstillingen
Clausen, B. Heimli, P. & Jensen, A.K. (1987). Ground water effects from an 
excavation in soft, marine clay. ECSMGE 1987. (Norges Bank)
Braaten, A., Baarsvik, G., Vik, A. & Brendbekken, G. (2004). Observed effects on 
the pore pressure caused by extensive foundation work at deep excavations in soft 
clay. NGM 2004. (Jernbane Jong – Asker)
BegrensSkade sluttrapport (2015).
Langford, J. Baardvik. G & Karlsrud, K. (2016). Pore pressure reduction and 
settlements induced by deep supported excavations in soft clay. NGM 2016.



Takk!

(Ref: Fornebubanen  COW
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