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Introduksjon
Vidar Gjelsvik, NGI

Innledning
Frode Oset, Vegdirektoratet

- Temaer for dagen
- Grunnvannsrelaterte problemstillinger

Grunnvannsproblematikk fra et byggherreståsted
Grete Tvedt, Statens vegvesen og Anne Braaten, Statsbygg

- Hvordan ivaretas grunnvannsproblematikk i planlegging og bygging?
- Konsekvensutredning
- Påvirkning av naboer under bygging
- Samarbeid, tverrfaglige problemstillinger

Norske grunnforhold og grunnvann – når er det risiko for vannproblematikk?
Kevin Tuttle, Norconsult

- Vannbalanse og vannbudsjett, det STORE bildet
- Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved vurderinger (isokart-vannstrømning)
- Biotas og kulturminners avhengighet til grunnvann
- Punktering av grunnvannets trykkammer
- Lukkede akviferer
- Artesiske trykk
- Punktering av vannførende lag
- Andre drenerende faktorer

Diskusjon/Spørsmål

Kaffepause

Regelverk, krav, veiledninger 
Carsten Hauser, NGI

- Vannressursloven og Naboloven
- Eurocode
- NGF Byggegropveiledning
- SVV, Miljø og samfunnstjenlige tunneler
- SVV håndbok, krav til hydrogeologiske undersøkelser

Verktøykasse for kartlegging (hydrogeologiske, geofysiske og geotekniske undersøkelser)
Jürgen Scheibz, Multiconsult

- Detektering vannførende lag
- Bergbrønner
- Hydrogeologiske undersøkelser (vanntapsmålinger, pumpetester, borhullslogging, …)
- Samarbeid geotekniker og hydrogeolog mht. planlegging og utførelse grunnundersøkelser
for aktuelle problemstillinger

Diskusjon/Spørsmål

Lunsj

Møteleder: Ole Tryggestad, Multiconsult  -  Introduksjon til tema Grunnvannsproblematikk
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Akseptkriterier tettekrav til tunneler
Kristin Holmøy, NGI

- Ingeniørgeologi, hydrogeologi, geoteknikk, tetteteknikk
- Tettekrav: tverrfaglig kompetanse og samarbeid
- Prosjekteksempel

Drenasje til byggegroper 
Jenny Langford, NGI

- Lekkasjescenarier (stag, peler, avdekking berg)
- Influensavstand
- Poretrykksenking – vannmengder
- Eksempel på poretrykksrespons/setningsberegning
- Prosjekteksempel

Vannproblematikk knyttet til dimensjonering og utførelse av spunt 
Tor Georg Jensen, Multiconsult

- Spuntbelasting, spuntlengde
- Hydraulisk oppløft
- Gyngebunn
- Hydraulisk grunnbrudd
- Strømningskanaler/piping
- Wellpoints
- Tett spunt

Diskusjon/Spørsmål

Kaffepause

Tema stabilitet

Prosjekteksempel: Tosbotn skredet  
Jean-Sebastien, L'Heureux, NGI 

- Generelt om klima, poretrykk og skråningsstabilitet
- Årsaksforhold Tosbotnskredet
- Hydraulisk splitting
- Lekkasje, poreovertrykk

Prosjekteksempel: Jordskred i Råbygda, Orkanger
Øyvind Høydal, NGI 

- Nedbør, overflatevann og grunnvann
- Oppkom av vann

Lekkasje og tetting av borhull 
Elisabeth Gundersen, Statens vegvesen

- Grunnundersøkelser, punktering artesisk trykk, erosjon
- Tetting av borhull, ny prosedyre
- Prosjekteksempeler: Breivikeidet bru, Fredrikstad

Spørsmål/Diskusjon/Avslutning, Ole Tryggestad 

Møteleder: Vidar Gjelsvik, NGI  -  Tema byggegroper og tunneler
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NGF fagdag grunnvannsproblematikk
6. juni 2019

Innledning

Frode Oset
Geoteknikk- og skredseksjonen
Statens vegvesen Vegdirektoratet



● 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



Grunnvannsproblematikk fra 
byggherrens ståsted

Grete Tvedt, Statens vegvesen 
Anne Braaten, Statsbygg



Spørsmål som vi ønsker å besvare:
Grunnvannsproblematikk fra byggherrens ståsted

• Hvordan ivaretas grunnvannsproblemtikk i planlegging og bygging? 

• Når kommer grunnvannsproblematikken i planprosessen? 

• Hvordan kan man få oversikt om man har et problem? 

• Hvilke undersøkelser/utredninger bør byggherren bestille? 

• Hvilken kompetanse bør involveres i et tverrfaglig samarbeid? 

• Hvilke tiltak kan det være behov for i byggefasen? 

• Hvem har ansvaret for eventuelle skader? 

• Hva kreves av oppfølging under byggeprosessen? 



Når bør grunnvannsproblematikken komme i planfasen?

Så tidlig som mulig, 
og som regel tidligere enn planlagt!

Planprogram: Utarbeides for alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Vurdering av 
om det er en potensiell grunnvannsproblematikk bør omhandles allerede her. 



Erfaringsinnhenting
Hvordan kan man få oversikt om man har et problem?

● Historiske setninger
● Områdesetninger
● Tunneler
● Dype byggegroper
● Drikkevannskilder
● Områder med artesisk trykk
● Fare for forurensing av grunnvannet
● Sårbare naturtyper / Ramsar-områder
● Myr
● Overflatestabilitet

Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen



Erfaringsinnhenting – historiske data

Oversikts- satelittbilder er gratis tilgjengelig på NGUs nettsider. 
De røde punktene viser hvor deler av Bjørvika synker med opp til 3 cm årlig. 



Eksempler
Hvordan kan man få oversikt om man har et problem?

● Tunneler:
 T-banetunnelen mellom Majorstua og Nationaltheateret bygget på 1920-tallet
 VEAS-tunnelen  bygget 1980-tallet
 Romeriksporten, Granfosstunnelen og Tåsentunnelen bygget på 1990-tallet

Romeriksporten:
Fra medlemsbladet til Hellerud 
historielag.

T-banetunnelen ved Valkyrie plass:
Foto ukjent



Eksempler
Hvordan kan man få oversikt om man har et problem?

● Dype byggegroper:
 Oslo City, 1988
 Tanumtunnelen over Jongsjordet ble 

bygget ferdig i 2005.
 Bjørvikatunnelen ved Havnelageret  

bygget rundt 2010 i flere etapper
 Barcode i Bjørvika (2007 – 2014)

Foto: Ivar Stø, Statens vegvesen



Eksempler
Hvordan kan man få oversikt om man har et problem?

● Drikkevannskilder:
 Farrisbrua ferdig i 2018

● Fare for forurensing av grunnvannet:
 Sigevann fra alunskifer inneholder 

svovelsyre- og tungmetall
 Mikroplast fra bildekk

● Sårbare naturtyper:
 Åkersvika (Ramsar-område)
 Nordre Tyrifjorden våtmarksområde
 Nordre Puttjern (Romeriksporten)
 Padderudtjern (ved E18 i Lier)

Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen



Eksempler
Hvordan kan man få oversikt om man har et problem?

● Myr:
 Abildsømyra og Østensjøvannet

● Overflatestabilitet:
 Elveerosjon Verdalselva
 Skråningsstabilitet



Hvilke undersøkelser utredninger bør 
byggherren bestille?

● Måleprogram der man overvåker grunnvannsendringer over tid før man starter 
å bygge både for tunneler og dype byggegroper

● Grunnundersøkelser
● Poretrykksmålinger
● Pumpetest
● INSAR-målinger for å avdekke områdesetninger

● Utredninger
● Hydrologisk modellering
● Strømningsanalyser
● Bestemme influensområde

● Eksempel på felthydrologi: 
● Befaring for å få oversikt over terrenget
● Piezometre og vannstandsrør (med minne) for å observere hvordan 

grunnvannsnivået endres over tid og responderer på nedbør. 
● Vannprøver som analyseres mhp. vannkjemi for å forstå vannets opprinnelse
● Pumpetester for å finne hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) over et 

større området.



Hydrolog, geotekniker, geolog og miljøkjemiker

Hvilken kompetanse bør involveres i et 
tverrfaglig samarbeid?

● Hydrolog har kunnskap om:
● Vannbalansen, hvor vannet kommer fra og hvor det er på vei
● Årsak til at poretrykket avviker fra hydrostatisk
● Avdekke områder med artesisk trykk, for å unngå punktering av slike lag
● Permeabilitet, grunnvannshastighet, erosjon og grunnvannskjemi

● Geotekniker har kunnskap om:
● Jordartens styrke- og permeabilitetsegenskaper
● Overflateerosjon i skråninger
● Stabilitet av jord
● Poretrykk
● Støttekonstruksjoner mot jord

● Geolog har kunnskap om:
● Kartlegging av bergarter, f.eks. Alun,

svakhetssoner m.m.
● Tettemetoder i berg
● Boring av infiltrasjonsbrønner

● Miljøkjemiker har kunnskap om:
● Grunnforurensing



Hvilke tiltak kan det være behov     
for i byggefasen?

● Besiktigelse av nabobygg
● Oppfølging av setninger på 

nabobygg
● Oppfølging av poretrykk
● Tetting av byggegrop
● Tetting av tunnel
● Behov for vanninfiltrasjon



Kartlegging av dybder til berg og type løsmasser
Plassering av tunnel/byggegrop og avstand fra denne

Hvilke tiltak kan det være behov for i byggefasen?



Kartlegging av fundamentering av nabobygg
Forslag til område for besiktigelse og nivellering

Hvilke tiltak kan det være behov for i byggefasen?



Granneloven legger mye ansvar på byggherren 
Hvem har ansvaret for eventuelle skader?

• Ingen må setja i verk graving, bygging, 
sprenging eller liknande, utan å syta for 
turvande føregjerder mot utrasing, 
siging, risting, steinsprut, lufttrykk og 
anna slikt på granneeigedom.

• I avgjerda om noko er urimeleg eller 
uturvande, skal det leggjast vekt på kva 
som er teknisk og økonomisk mogeleg å 
gjera for å hindra eller avgrensa skaden 
eller ulempa. 

• Den som fremjar eit tiltak, er ikkje skyldig 
til å koste omframrådgjerder som vert 
turvande av di byggverk eller anna på 
granneeigedom tòler mindre enn det 
som elles lyt tòlast i grannehøve. 

Foto: NGI



Hva kreves av oppfølging under byggeprosessen?

● Informasjon, informasjon, informasjon
● Kommunikasjon

● Offentlige møter
● Nærinfo
● Sosiale medier
● Telefon
● Epost
● Hjemmebesøk

● Dokumentasjon
● Setningsmålinger
● Tilstandsregistrering  av

eiendommer

● Nabokontakt avlaster teknisk personell Foto: Statens vegvesen



Norske grunnforhold og grunnvann-
Når er dette risiko for vannproblematikk?
Kevin J. Tuttle, Norconsult AS



Vannbudsjettet – Det STORE bildet!
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Hydrogeologiske grunnforhold –
Grunnvann i berg
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• Berggrunnen har
ca. 1 – 3% porørsitet.

• Små lekkasjer gir
forholdsvis store 
reduksjoner i 
grunnvannstrykk, og
dermed også redusert
poretrykk.



Grunnvann i berg
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Ved leirbassenger (Frodeåsen)



Hydrogeologiske forhold – Grunnvann i grusåser
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Grunnvann i grusåser

12.06.2019 Footer 6

Heterogenitet



Hydrogeologiske forhold – Permeable lag
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Hydrogeologiske forhold – permeable linser
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Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved 
vurderinger (isokart / strømningretning)
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Poretrykksmålere Fjellbrønn

Leire

Berggrunn



Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved 
vurderinger (isokart / strømningretning)
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Grunnvannstrykk i 
berggrunn, ikke i 
leiravsetningen.

Skill mellom øvre og 
nedre akvifer!



Biotas og kulturminners avhengighet til 
grunnvann
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(Bjørberg, et al., 2011)

(Drawing: T. Sponga, c Riksantikvaren, 2015)

Kulturlag

Treflåter

Biota



Punktering av grunnvannets trykkammer

12.06.2019 Footer 12

Ved leirbassenger (Frodeåsen)



Lukkede akviferer og artesisk trykk
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Punktering av vannførende lag
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Andre drenerende faktorer
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Kjeller / konstruksjon drenering / pumping

Ledningsgrøfter

Eksisterende undergrunnsanlegg



Laveste målt grunnvannstrykk ≠ akseptabelt 
senkningsgrense

Kjenn til grunnvanntrykkets snittnivå

Hvordan vil en senkning i grunnvannstrykk og setningsforløp 
spre seg i tid og rom? 

Kortvarige endringer kan være akseptable

Tiden – Endringer i grunnvannstrykk over tid
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Det STORE bildet: Vannbalansen og hydrostratigrafiske enheter

Vær bevist på hva man måler av grunnvannstrykk (nedre/øvre akvifer), 
og forstå dagens trykkforhold

Vurder også hvordan en endring i grunnvannstrykket kan påvirke 
området lateralt fra anlegget

Vurder hvilke andre forhold/anlegg i området som kan ha betydning for 
grunnvannsforhold

Vurder hvordan en trykkendring vil påvirke grunnforholdene over tid

Oppsummering
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Takk for oppmerksomheten



Krav i lover/regelverk, håndbøker, 
veiledninger
NGF-Fagdag «Grunnvannsproblematikk», 6. Juni 2019
Dr.-Ing. Carsten Hauser



Byggegroper, dype grøfter og tunneler påvirker 
grunnvannstand og / eller poretrykk  

Senkning av grunnvann / poretrykk kan føre til setninger på 
nabobebyggelse.
─ Senkning av øvre grunnvannsspeil kan ha umiddelbar effekt på 

nabofundamenter (setninger), men kan også skade trefundamenter (råte) og 
kulturminner. 

─ Senkning av poretrykksnivået ved berg (eller i permeable lag) kan føre til 
betydelige setninger over store arealer, særlig ved overtrykk ved berg / boring 
fra et nivå lavere enn trykknivået (+ tidsaspekt, dvs. varighet av senkningen).

 Hvordan er dette ivaretatt i regelverk / standarder / 
veiledninger?



Hierarkiet



Hierarkiet

Lover

Forskrifter

Standarder

Veiledninger/håndbøker

Enkelte byggherrer kan ha regelverk som er 
strengere enn lover og standarder. 



PBL m.fl.

SAK10 / TEK17

Eurokode / Norsk Standard

For eksempel 
SVV-håndbøker, NVE-veiledere, 

Byggegropveiledningen

Statens Vegvesen (Normaler, Veiledninger)
Bane NOR (Teknisk regelverk)

Lo
ve

r/
fo

rs
kr

ift
er Plan- og bygningsloven (PBL):

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Grannelova («Naboloven»): Lov om rettshøve mellom grannar

Vannressursloven: Lov om vassdrag og grunnvann

Byggesaksforskriften (SAK10): Forskrift om byggesak
Byggteknisk forskrift (TEK17): Forskrift om tekniske krav til byggverk

Hierarkiet
Hvilke lover/forskrifter/standarder/… inneholder relevant 
informasjon?



Lover og forskrifter



Plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter
Plan- og bygningsloven (PBL): Lov om planlegging og byggesaksbehandling
─ Regulerer krav til planlegging, prosjektering og utførelse av tiltak

De fleste tiltak behandles etter PBL, med noen unntak:
─ Veg- og jernbaneprosjekter,  energianlegg, oljeinstallasjoner/-anlegg (styres av egne lover 

og forskrifter)

Byggesaksforskriften (SAK17): Forskrift om byggesak
─ Regulerer formelle forhold (mindre relevant her)

Byggteknisk forskrift (TEK17): Forskrift om tekniske krav til byggverk
─ Skal ivareta at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres med god visuell kvalitet, universell 

utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
─ Kobler opp mot Europeisk Standard



§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning
─ «[…] For […] planer […] som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 
planens virkninger for miljø og samfunn. […]»

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 
─ «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet 
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. […]» 

Her bør også påvirkningen av tilstøtende arealer (naboeiendommer) evalueres med tanke 
på endringer i grunnvannstand og setninger.

Plan- og bygningsloven (PBL)



De viktigste kravene til geoteknisk prosjektering er beskrevet i 
PBL §28 og §29
§28 Krav til byggetomta og ubebygd areal
─ §28-1: «Grunn kan bare bebygges […] dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltak.»

─ §28-2: «Bygge- eller rivingsarbeid, graving, sprenging eller fylling kan ikke 
igangsettes uten at de ansvarlige på forhånd har truffet nødvendige tiltak for 
å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å 
opprettholde den offentlige trafikk.»

Plan- og bygningsloven (PBL)



§29 Krav til tiltaket
─ § 29-5 Tekniske krav: «Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det 

ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og 
bærekraftighet, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas.»

Plan- og bygningsloven (PBL)



§ 10 Konstruksjonssikkerhet
─ Kravene kan oppfylles ved prosjektering etter Eurokodene.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Se også DIBK-veileder 
(https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/)



Vannressursloven
§1 Formal:
─ «[…] sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann.»
§5 Forvalteransvar og aktsomhetsplikt (Vassdrag):
─ «Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget 

for allmenne eller private interesser.»
Ny versjon av loven fra 1.1.2018 utvider aktsomhets- og 
konsesjonsplikt ved at den nå ikke bare gjelder vassdrag, men alle 
grunnvannstiltak.
Potensiale for å bruke loven mer aktivt på grunnvannstiltak som 
kan gi skader/ulemper på allmenne og private interesser. 
Se NVE-veileder 1/2017 «Veileder til vannressursloven og NVEs 
behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak».



Vannressursloven Kapittel 8 Grunnvann
§45 Konsesjonsplikt for grunnvannstiltak (endret 1.1.2018):
─ «Ingen må iverksette grunnvannstiltak som kan være til nevneverdig skade eller 

ulempe for noen allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten.»
─ Endret 1.1.2018 til å gjelde alle grunnvannstiltak, ikke bare i «rådighet over 

grunnvann».
─ Uttak over 100 m3 konsesjonspliktig! 

(§44: «begrenset til det grunnvannsmagasinet tåler»)
§43a Forvalteransvar og aktsomhetsplikt (ny 1.1.2018):
─ «Enhver skal opptre aktsomt for å unngå at grunnvann påvirkes til skade eller 

ulempe for allmenne eller private interesser. Grunnvannstiltak skal planlegges og 
gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private 
interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig 
utgift eller ulempe.»

NVE-veileder utdyper begrepet!



Vannressursloven Kapittel 8 Grunnvann
§46 Grunnvannsboring
─ «Den som utfører boring etter vann, skal opptre aktsomt for å unngå skader og 

ulemper som følge av boring.»



NVE-veileder 1/2017 til Vannressursloven
OBS!: Refererer til den gamle versjonen av loven og må 
oppdateres (ønskelig med vinkling mot byggegroper)
Grunnvannstiltak:
─ «En rekke tiltak og inngrep kan påvirke grunnvannet. Dette 

gjelder tiltak som påvirker mengde, kvalitet, grunnvannstand 
eller strømningsforhold. Eksempler på dette er tiltak i løsmasser
og fjell, som masseuttak, tunneler, energibrønner og 
grunnarbeider.

─ Tiltak som hindrer naturlig infiltrasjon og strømning, som for 
eksempel tunnelbygging, asfaltering, spunting, kanalisering og 
drenering, kan også påvirke grunnvann. Også omfattende 
tilførsel av vann til grunnvannet kan være konsesjonspliktig.»



«Naboloven» (grannelova)
Lov om rettshøve mellom grannar (bare på nynorsk)
Formål: Unngå nabokonflikter ved å regulere hva en eier eller bruker 
av fast eiendom kan gjøre eller sette i verk.
Naboloven bør brukes i forbindelse med vurdering av påvirkning av 
omgivelsene som følge av et tiltak. 
Utbyggere (og dermed bygge-/rådgiverbransjen) har et ansvar for å 
ikke påføre «naboen» en skade.
«Nabo»: alle som rammes av vedkommende tiltak, ikke 
nødvendigvis bare de som er på nabotomta!



§ 2 
«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er 
til skade eller ulempe på naboeiendom. […] I avgjørelsen om noe er urimelig
eller unødvendig, skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk 
mulig å gjøre for å hindre eller begrense skaden eller ulempen. I avgjørelsen
om noe er urimelig, skal det videre legges vekt på om det er ventet / 
sannsynlig etter forholdene på stedet og om det er verre enn det som pleier 
å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på slike steder.» 

§ 5 
«Ingen må sette i verk graving, bygging, sprenging eller liknende, uten å 
sørge for nødvendige tiltak mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk 
og liknende på naboeiendom.»

«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)

Skadelige setninger?

Betydelig forverring av bruksforholdene: urimelig!



§ 9 Skadebot
«Det økonomiske tapet noen lider av skade eller ulempe i strid med reglene i 
§§ 2-5 må den ansvarlige erstatte, […]. Oppstår skade eller ulempe på fast 
eiendom eller ting, skal det ved bruken av skadeerstatningsloven § 5-2 tas 
hensyn til om eiendommen eller tingen tåler særlig lite.»

§13 
«Tiltakshaver er ikke pliktig til å bekoste avbøtende tiltak som er nødvendig når
byggverk eller annet på naboeiendom tåler mindre enn det som er vanlig i 
naboområdet. Men når slike tiltak kan utføres i forbindelse med tiltaket elles, 
skal tiltakshaver sette de i verk, såfremt naboen ønsker det og betaler 
utleggene.»

«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)

Problematisk?



§ 14. 
«Den som ved lovlig bygging, reparasjon, graving, sprenging eller andre 
lignende tiltak på egen grunn eller i forbindelse med sikringstiltak for sin 
eiendom, må medføre skade på eller midlertidig ta i bruk naboeiendom, 
kan få rett til det mot betaling, om det ikke virker urimelig og fordelen for 
ham er betydelig større enn ulempen det påfører naboen.»

§15. 
«Er tiltaket (byggverk eller annet) til fare for alvorlig skade på naboeiendom, 
kan naboen sørge for å få utført nødvendige sikringstiltak på bekostning av 
eieren.»

«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)



Standarder



Eurokode / Norsk Standard
Uansett type tiltak legges Eurokodene til grunn (via TEK17), men både 
SVV og Bane NOR har i tillegg egne regelverk. 
─ Disse kan medføre strengere krav enn Eurokode, ikke mindre strenge, ref. 

sikkerhetsfaktorer for stabilitet!

I tillegg til Eurokodene vil Norsk Standard (NS) være relevant i flere 
sammenhenger, ref. for eksempel NGF kurs «Geotekniske 
prosjekterings- og utførelsesstandarder» (01/2017).
Fokus på Eurokodene, nærmere Eurokode 7 (NS 1997-1 og -2).



NS-EN 1997 (EC 7): Geoteknisk prosjektering består av to deler
─ Del 1: Allmenne regler
─ Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

Del 1: 
─ Kap. 4.3 Kontroll av grunnforholdene

─ Kap. 4.3.2 Grunnvann
─ Kap. 4.5 Overvåking
─ Kap. 5.4 Grunnvannssenking

Del 2: 
─ Ch. 2.1 Objectives [of geotechnical investigations]

─ Ch. 2.1.4 Groundwater

Eurokode 7 – Relevante kapitler



Del 1: 
─ Kap. 4.3.2: «[…]

(5) Grunnvannsstrømningen og fordelingen av porevannstrykkene bør bestemmes ved 
hjelp av piezometere som helst bør installeres før byggearbeidene starter. Det kan 
noen ganger være nødvendig å installere piezometere i store avstander fra 
byggeplassen som en del av overvåkningssystemet.
(9)P Virkningen av byggearbeidene (inklusive prosesser som grunnvannssenking, 
injeksjons- og tunnelarbeider) på grunnvannsforholdene skal kontrolleres.»

─ Kap. 4.5: «[…]
(11)P For konstruksjoner som kan ha en ugunstig virkning på grunn- eller 
grunnvannsforholdene, skal det ved planlegging av overvåkingsprogrammet tas 
hensyn til muligheten for lekkasje eller endringer i grunnvannets strømningsmønster, 
spesielt ved finkornet jord.» 

Eurokode 7, del 1 – Relevante kapitler

Mye «bør»?

+ «peling» m.fl.?

+ «og ved grunnarbeider»?



Del 1 (forts.): 
─ Kap. 5.4: «[…]

(4) Ved planlegging av grunnvannssenking bør følgende forhold tas i betraktning […]:
─ […]
─ metoden skal ikke føre til omfattende setninger eller skade på nærliggende 

byggverk;
─ (5) Virkningen av grunnvannssenking skal kontrolleres ved overvåking av 

grunnvannsnivået, porevannstrykkene og grunnens bevegelser […]

Eurokode 7, del 1 – Relevante kapitler

Alle arbeider under grunnvannstand kan føre til 
grunnvannssenking. Dette kommer litt til kort. 

Mulig å få presisert ifm. revisjon av Eurokode 7?

Omhandler ikke uønsket/utilsiktet GV-/PT-senking!



Del 2: 
─ Ch. 2.1.4: 

«(1)P Groundwater investigations shall provide all relevant information on
groundwater needed for geotechnical design and construction.
[…]
(3) The information obtained should be sufficient to assess the following aspects, 
where relevant: […]

─ the effects of groundwater lowering, desiccation, impounding etc. on the
surroundings

Eurokode 7, del 2 – Relevante kapitler



Veiledninger / Håndbøker



SVV: Miljø- og samfunnstjenlige tunneler
FoU prosjekt 2000-2003, oppsummert i 
fem publikasjoner og en sluttrapport 
Tre delprosjekter
─ Forundersøkelser
─ Samspill med omgivelsene
─ Tetteteknikk



SVV: Miljø- og samfunnstjenlige tunneler
FoU prosjekt 2000-2003, oppsummert i 
fem publikasjoner og en sluttrapport 
Tre delprosjekter
─ Forundersøkelser
─ Samspill med omgivelsene
─ Tetteteknikk

Hva kan bli effektene av en gitt lekkasje for 
naturmiljøet herunder både vegetasjon, 
grunnvann og åpne vannkilder?
Hvilke tettekrav må stilles for å unngå / 
redusere risiko for setningsskader og 
skader på naturmiljø?



SVV Håndbok N500 Vegtunneler
Inneholder krav til hydrogeologiske undersøkelser, 
avhengig av planfase 
Kap. 2 Geologiske forundersøkelser



SVV Håndbok N500 Vegtunneler
Vedlegg 2 Geologiske forundersøkelser i planfasene
V2.2 Forundersøkelser i tidlig planfase: 
─ Fokus på «hydrogeologiske forhold som kan være av betydning for 

gjennomførbarhet og valg mellom alternativer».

V.2.3 Forundersøkelser i kommunedelplan og/eller 
fylkesplan: 
─ «Forundersøkelsene skal danne det geologiske grunnlaget for valg 

av veglinjealternativ […] og skal som et minimum omfatte […]…»



SVV Håndbok N500 Vegtunneler
V.2.4 Forundersøkelser i reguleringsplan: 
─ Grunnlag for prosjektering og utarbeidelse av konkurranse-

grunnlaget, sammen med tidligere undersøkelser.



NVE-veileder 1/2017 til Vannressursloven
se tidligere i presentasjonen (Vannressursloven)



Byggegropveiledningen 

Utarbeidet på vegne av NGF, som følge av 
konklusjoner fra BegrensSkade prosjektet 
(2012-2015)

Høringsutgave kom i oktober 2018
Kurs gjennomført i november 2018
Høringskommentarer er stort sett 
innarbeidet eller tatt stilling til
Gjenstår redaksjonell ferdigstillelse



Byggegropveiledningen 
Omhandler grunnvann / poretrykk forskjellige steder, 
men på et overordnet nivå
Søk i teksten gir 237 treff for «grunnvann*» og 196 treff for 
«poretrykk*»
Sentrale kapitler er:
─ 2 Byggegrop – overordnede vurderinger og forhold til naboer og omgivelser
─ 5.4 Kartlegging av hydrogeologi og porevannstrykk for en byggegrop
─ 5.6 Kulturminner i grunnen og i nabolaget
─ 6 Byggegropsikring (knyttet til de omtalte metodene) 
─ 6.20 Vanninfiltrasjon

Ikke ny kunnskap – det som er nytt er at ting er samlet på ett sted og 
med målet om å dekke hele byggeprosessen.



Oppsummering



Oppsummering (1)
Vannressursloven & tilhørende NVE-veileder: 
─ Krever at løsninger ikke medfører skadelig påvirkning av grunnvann/poretrykk, og 

god dokumentasjon (målinger).
─ Endringer 1.1.2018 et skritt i riktig retning, men fortsatt langt i fra Vattendom

(Mark- och miljødomstol) i Sverige?
─ Lovendringen tolkes til å utløse vurdering om tiltak som påvirker grunnvannet, 

trenger konsesjon fra NVE.
─ Litt uklart om NVE har / kommer til å ha egne ressurser til å vurdere slike 

søknader?
─ Permanent drenerte løsninger ok?  vurdering av grunnforhold nødvendig!
Naboloven:
─ Bør brukes mer aktivt ovenfor byggherrer, for å få frem skånsomme løsninger, i det 

minste sørge for god dokumentasjon (målinger).
─ Problematisk med begrensninger / unntak for bygninger «som tåler spesielt lite»?



Oppsummering (2)
Eurokode 7:
─ Svært lite konkret når det gjelder problematikk som følge av utilsiktet / uønsket 

grunnvanns- / poretrykkssenkning.
─ Eurokode 7 er nå under revisjon, men det vil være begrenset mulighet til å endre 

teksten i standarden til å passe bedre til norske forhold.

Veiledninger ellers:
─ Miljø- og samfunnstjenlige tunneler danner grunnlag for å belyse problematikken 

lekkasje / omgivelser også for byggegroper.
─ SVV Håndbok N500: God beskrivelse av hva som skal undersøkes / vurderes  kan 

med fordel også brukes i andre sammenheng, for eksempel byggegroper.
─ Byggegropveiledningen gir særlig i kap. 2 en lett forståelig oversikt over hensyn 

som må tas ved planlegging av en byggegrop, med tanke på omgivelsene.
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Hydrogeologisk verktøykasse

Anvendelser

•Kartlegging av verneområder
•Innlekkasjepotensial

•Byggegroper
•Tunneler

•Kvantifisering av 
grunnvannsavsenkninger

•Sårbarhet
•Setninger

Metodikk

•Brønnboring
•Hydraulisk testing
•Borehullslogging

•Grunnvannsovervåking
•Poretrykk

•Isotop- og geokjemiske 
undersøkelser

•Geofysisk kartlegging
•GIS analyser 
•Numerisk modellering
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«Status quo» og åpne spørsmål

• Grunnvanns- og 
poretrykksovervåkning er 
standardundersøkelser
- Kartlegging av setningsømfintlige 

områder
- Kartlegging av «grunnvannsnivå» 

og årstidsvariasjoner

• Andre standardundersøkelser i Norge
- Vanninfiltrasjon
 Hensikt i bergbrønner?

- Vanntapsmålinger («Lugeon test»)
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Lugeon-testing (vanntapsmåling) 
Basis: Standard Norge, 2012. Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser 
Hydraulisk prøving Del 3: Vanntapsmåling i berg (ISO 22282-3:2012).

• Teknologi fra 1930 tallene, utviklet for damundersøkelser i alpine forhold

• Ressursintensiv (> 1500 kr for hver test, feltkostnader)
• Testene brukes til (fra ISO-norm):
- Hydrauliske egenskaper av bergmassen
- Tetthet og effektivitet av grouting
- Geomekaniske egenskaper med hensyn 

til hydrojacking

• Hva får vi fra vanntapsmålinger…
- Uten kunnskap om geometri og apertur av sprekker/permeable lag?
- Fra et steg testing (i motsatt til definisjon i standard som 2-5 steg testing)?

• Sist: de fleste tester er utført mangelfulle og resulterer i en feil vurdering…

Hydrauliske egenskaper av bergmassen
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Praksis 

• Konkurransegrunnlag:
• Det skal utføres fortløpende 

vanntapsmålinger (Lugeon-test) ved 
innboring. Målingene utføres med 10 kg 
trykk for hver 6. meter eller etter avtale med 
oppdragsgiver…

• Konsekvenser
- Feil gjennomføring og unødvendige 

kostnader
- Ingen tilstrekkelig resultat

“In particular, it is suggested that, wherever possible, outflow testing should be used and, 
under normal conditions, a testing pressure not exceeding 25% of the hydrostatic head”
…to avoid artificial rock jointing 
(Walthall, 1990: Packer testing in geotechnical engineering)
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Lugeon - tolkning

• Resultat er Lugeon-koeffisienten som gir et indikasjon av  
vann-absorpsjon  i liter per meter og minutt på et trykk  
av 10 kg/cm2

• I et homogent medium tilsvarer 1 Lugeon 1,3-7 m/s)

• Kvantifisering av strømningsregime hvis testene ble 
utført i forhold til ISO-Norm

• Hovedanvendelse: Injeksjon
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Fra Lugeon til K verdi

• I tillegg til strømningsmåling trenges noen 
parameter for å beregne K verdi 

- Utfordringer:
 Kapasitet av pumpe/kompressor og 

måleinstrumenter ved lav strømning
 Høy strømning og formasjonskapasitet til å 

oppta  vann -> måling av pumpekapasitet
 Sist: Leverandør…

?
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Pumpeforsøk

• Test for å vurdere hydrauliske egenskaper til en akvifer ved hjelp av en simulert 
pumping og observere avsenkningen
- Felteksperiment på hvilket vann er pumpet fra en brønn med en kontrollert 

mengde.
- Avsenkning er målet i en eller flere brønner (i nærheten)
- Respons fra brønnene er brukt for å estimere hydrauliske egenskaper
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Hvorfor ?

• Målet er å karakterisere…
- Akviferens egenskaper
 Transmissivitet: Vannets strømningshastighet
 Magasinskoeffisient: Relasjon av vannmengden til 

trykkendringer i akviferen
- Akvitarder (K, spesifikk lagring)
- strømningsregimer (no flow, 

grensebetingelser)

Hensikt:
- Kvantifisering av innlekkasjer
- Prosjektering av grunnvannsenkning
- Vurdering av muligens setninger

Alltid når vi trenger opplysninger om hydrauliske 
egenskaper av akviferen/akvitarden
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Lab-testing og planlegging pumpebrønn

• Antagelser om akviferegenskaper basert på 
kornfordelingskurver

• Neste trinn:
- Estimere avsenkningsradius (analytisk)
- Planlegge brønnutbygging og diameter
- Beregning av filterstørrelse (grus og filterrør)
- Beregning av avsenkning
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Brønnboring - brønndiameter

Sensu Truelsen:

Med

Tykkelsen av akvifer (på 
maksimal pumpdemenge) Fra sivkurven

Ønsket pumpemengde

Qmax=dB⋅π⋅M⋅vmax (m3/s) 
dB = Brønndiameter
M = (H-s) 
Vmax = sqrt kf/15
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Brønnboring - filter 

Filtergrusstørrelse sensu Terzaghi

Rules of thumb:
• Kornstørrelse ved 75% (dk) multiplisert med 

faktor 4-5 = Filterkorn
• Ringrom er 10xFilterkorn (mellom 5-10 cm)
• Filterrør: slissevidde er Filterkorn/2 til Filterkorn/4
• Filteret skal settes i hele akviferens mektighet (NB! -1 fra toppen av 

akvifer,sikkerhetsavstand mellom akvitard og akvifer)
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Utførelse av forsøket

• Viktigst: Riktig prosjektering av pumpebønn
• Vær 
• Tillatelser
• Effekt av pumping på vannbruk i nærheten?
• Dybde og pumpetype (reserve!)?
• Varighet, pumpemengde?
• Målinger – frekvensen, type, sensorer
• Geologi: skjæringer, elv, innsjø, akvifergrenser
• Hva skjer med avløpsvannet?
• Vannprøver?
• Ta hensyn til grunnvannvariasjoner - monitoring
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Resultater og tolkning

• Step drawdown test for å vurdere maksimale 
pumpemengde
- Konstant pumping mellom 80-180 t

• Recovery test som uavhengig kontroll av 
pumpetest
- Antatt at mengden til borehull er konstant 

-> Agarwal+Hantush brukes for leaky
akvifer
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Geofysikk

• Geofysiske målinger er alltid presis og entydig 
- Gir et mål på vertikal og lateral variasjon av de fysiske egenskapene 
- Gir informasjon om store volumer av undergrunnen som kan ikke 

undersøkes med intrusive metoder
- Bør (!) brukes for å planlegge geoteknisk test program, ikke vice 

versa
- Tolkning i lyset av kunnskap for omfang av sannsynlige grunnforhold

• Ingen universell metode eksisterer og må vurderes for hvert prosjekt!

• Husk Ekvivalensprinsippet: for hvert datasett eksisterer flere modeller 
(og tolkninger)
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Borehullslogging

• DET viktigste verktøy for å vurdere 
petrofysiske og hydrogeologiske 
parameter fra
- A som Azimuth
til
- V som vannparameter
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Borehullslogging

• Fluid resistivity logging:
• Kvantifisering av sprekkesoner og deres 

permeabilitet
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Resistivitetstomografi
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(Scheibz et al., 2013)(Scheibz & Weissl, 2013)(Scheibz, 2010)

Grunnvannsforsyning Akviferkartlegging Infiltrasjon
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Egenpotensial & Mise à la Masse

• Kartlegging av grunnvannsstrømning
• Anvendelser (f.eks.): 
- Kvaliteskontroll av tette elementer (spunt, slitsvegg, leirelag, etc.)
- Kvantifisering av lekkasjer
- Grunnvannstrømning
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Egenpotensial & Mise à la Masse

Kartlegging av innlekkasje og etterfølgende 
kvalitetskontroll av injeksjon (Deichmannske bibliotek)
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Synoptiske analyser

Hvordan handteres og analyseres dataene 
i store prosjekter?

GIS er en vel egnet plattform for en 
kombinert (vektet) analyse av alle 
tilgjengelige data i et prosjekt:
• Grunnlagskart (NGU, NVE, etc.)
• Lab undersøkelser
• Geotekniske undersøkelser
• Piezometere/Brønner
• Hydrauliske resultater

• Mål: hydrogeologisk risikoanalyse for 
geoteknisk prosjektering, vurdering av 
behov for støttende eller supplerende  
undersøkelser og behov for tiltak 
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Numerisk modellering

Litologisk
konseptmodell
• Geologisk modellering

• Overflate (ALS modell)
• Berg (AEM-data, CPT, 

boringer)
• Løsmasse (CPT, NGU)
• (Spunt)

Hydrauliske parameter
• Kart og databaser (NVE, 

NGU)
• Nedbør
• Temperatur (Infiltrasjon)
• Vassdrag/Grunnvann

• Siktekurver 
(Permeabilitet)

• Piezometer (overvåking)
• Pumpeforsøk(er)

• Permeabilitet
• Porøsitet

2D/3D modell
• Simulasjon

• Avsenkning
• Innlekkasje
• Drenering

• Optimering geotekniske 
tiltak

• Behov for pumping og 
mengder

• Klimaendringer
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Sist…
«Summarizing, we can state that the average results of the calculations
presented use the most accurate values possible, and given the
lithological character of any aquifer, aiming for any higher degree of
accuracy would be to pursue an illusion»
(Krusemann & Ridder, 1994)
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Transmisivitet

• Vannets strømningshastighet 
gjennom én enhets bredde av en 
akvifer gjennom hele mektigheten 
under én enhets gradient.

T = Km

• Eller: produkt av hydraulisk 
ledningsevna og mektigheten av 
mettet sone

(Ferris et al., 1962)

Oversettelse fra: http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s

http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s
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Magasinskoeffisient

• Storativity (Magasinskoeffisient):
- Volum vann som tas ut av eller inn i lagring per 

enhet akviferoverflateareal ved å endre 
trykkhøyden med én meter. Dimensionsløs. 

- Kalles også Sy (specific yield) i en åpent akvifer og 
tilsvarer det drenerbare porevolum (tilnærmer 
seg effektive porøsiteten)

- I en lukket akvifer det representerer 
S=Ssb

Ss: Vann som tas ut pga kompresjon av porøs 
medium og dekompresjon av vannet i en lukket 
akvifer, aka elastisk lagring

Oversettelser fra: http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s

(Fetter, 2018)

http://www.grunnvanninorge.no/top_ordbok.php#s


Tettekrav til tunneler

Kristin H. Holmøy, NGI
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Utfordringer med vannlekkasjer

Bygg.no
(25. Jan 2019)

KVU Oslo-Navet
Vedlegg 8 Teknisk-

økonomisk plan
Aas-Jakobsen/Geovita

(10. Sept 2015)



Dagens agenda

Innledning - tettekrav til tunneler
Undersøkelser 
Vannbalansen og hensyn til naturmiljø 
Prognostisering av vannlekkasjer i tunneler
Tettekrav (setninger) og vanlig praksis i dag (rolleavklaring)
Kort om injeksjonsteknikk
Oppsummering (utfordringer?)



Tettekrav til tunneler mht. sårbare objekter
Poretrykk / grunnvannstrykk mht.  til setninger
Ytre miljø: Flora/fauna, overflatevannspeil, 
overflatevannføring (innspill fra biolog, hydrolog og 
limnolog) 
Grunnvannsressurser mht. vannressursloven, 
energibrønner og vannforsyningsbrønner
Kulturminner,  f. eks. kulturlag, fundamentering med 
treflåter, vannposter (innspill fra arkeologer, Riksantikvaren, 
geotekniker, mm.)
Unngå forurensing / kvalitet på grunnvannet



Hva trenger hydrogeologen å undersøke
Vurdere akseptabel poretrykkssenkning (geotekniker)
Akseptabel grunnvannsspeil senkning (biolog) 
Akseptabel reduksjon i overflatevannføring (hydrolog/biolog)
Grunnvannstrykket (variasjon over tid)
Hydraulisk ledningsevne 
Grunnvannsgradient
Grunnvannskjemi (av og til)
Løsmasse-stratigrafi
Berggrunnsoppsprekking (orientering, omfang, åpne sprekker?)
Hovedspenninger (størrelse og retning)
Grunnvannstrykk i bergsprekker



Undersøkelsesmetoder - hydrogeologi
Poretrykk (løsmasser) og grunnvannstrykk i berg
Overvåking av grunnvannstrykk, vannføring og vannspeil 
Grunnvannstrykket i forhold til anlegg 
Estimere størrelse på nedbørsfelt og forventet nedbør 
Observasjoner i felt 
Kjerneboringer / hammerboring
Lugeon-tester / flowmeter / prøvepumping
Geofysiske målemetoder i borehull; sprekkekartlegging,
Televiewer, impeller 
Seksjonsvis varmetilførsel – (Heat Tracing Tests)



Vannbalansen (naturmiljø)
Vannbalanse ligningen: P = E+Q+ΔM
P=Nedbør
E=evapotranspirasjon
Q=Avrenning
ΔM=endring i magasinert vann
Klassifisere sårbarhet basert på størrelse 
på nedbørsfelt og relieff 

Cesano, 2001



Vannbalansen (naturmiljø)
Effekt på naturmiljøet grunnet lekkasjer inn i en tunnel gitt i 
prosent av avrenning i nedbørsfeltet kan klassifiseres som: 
─ Lekkasje < 10% av avrenningen gir ingen eller kun liten effekt
─ Lekkasje 10 - 20% av avrenningen gir medium effekt
─ Lekkasje > 20% av avrenningen gir stor effekt

I eksempel fra vanntunnel mellom Holsfjorden og Oslo resulterte 
dette til tettekrav mellom 5 og 40 l/min per 100 m 

(Ref: Kveldsvik et al. NFF, 
Publication No. 12)



Fare for store vannlekkasjer i berg:
Ofte i tilknytning til forkastninger 
─ 5-20 m fra forkastningskjernen
─ Selve forkastningskjernen er tett 

De vannførende sprekkesettene/svakhetssonene er ofte 
parallelle største hovedspenning
Økende fare for de virkelig store vannlekkasjene ved økende 
overdekning
Sjansen øker for å treffe store vannlekkasjer under innsjøer
Store vannlekkasjer påtreffes ofte i samband med
bergartsgrenser



Fare for store vannlekkasjer 
(bergart/mineraler):

Stive bergarter med gjennomsettende sprekker (f.eks. 
syenitt/syenittganger)
Sterke bergarter / høy E-modul
Karbonat bergarter (karst)
Dagberg (forvitringssonen)
Oppløsning av kalkspat spiller en viktig rolle

Ofte mindre lekkasje:
Glimmerrike bergarter (eks. glimmerskifer/fyllitt)
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Største vannlekkasjer i diskontinuiteter parallelt største hovedspenning



Noen tidligere studier viste at vannlekkasjer minker ved økende 
fjelloverdekning. Men det stemte ikke i min studie!

y = 4.8608x - 84.015
R2 = 0.1326

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 40 80 120 160 200 240

Rock cover (m)

W
at

er
 le

ak
ag

e 
(l/

m
in

 p
er

 2
5 

m
)

Correlation = 0.364

NB! Vannlekkasjene er her målt før injeksjon ble utført
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Prognostisering av vannlekkasjer
Start med å studere strukturgeologien
Lineamentsstudie (MST og NGU)
Informasjon fra nærliggende tunneler
Oppdatere erfaringsdatabasen
─ Utnytte 3D-muligheter 
─ Store mengder data 
─ Maskinlæring? 

Nordgulen og Dehls (2003)



Forundersøkelser / prognostisering
Den viktigste undersøkelsene er en grundig geologisk kartlegging
─ Orientering av sprekker og forkastningssoner er svært viktige
─ Karakterisering av forkastningssoner og  sprekker er viktig

Om mulig, utfør spenningsmålinger (har stor betydning)
Bergartsgrenser og vann (innsjøer/elv) over tunnelen øker 
risikoen for vannlekkasjer 
Høg bergoverdekning øker faren for store vannlekkasjer 
Viktig å utføre en evaluering og prognostisering av vannlekkasjer 
før driving av tunneler



1
5 Selmer-Olsen (1981)

Mælefjelltunnelen (Holmøy og Lindvåg, 2017)



Vurdering av “tettekrav” mht setningsfare
1. Akseptkriterie maksimal setning for bebyggelse mht. skader

(skjevsetning)
2. Beregne setninger for ulike poretrykkscenarier - forundersøkelser

- Kartlegging dyprenner
- Grunnundersøkelser (sonderinger, prøvetaking)
- Måling av poretrykk ved berg
- Tolking av setningsegenskaper 

3. Maksimal tillatt reduksjon av poretrykk ved berg 
4. Fastsettelse av tetthetskrav q [l/min/100 m] for tunnel (ikke byggegrop)
5. Vurdering av omfang av forinjeksjon
6. Vurdering av behov for vanninfiltrasjon
7. Program for oppfølging med poretrykksmåling ved berg, alarmnivåer og

beredskap

(Etter SVV Publikasjon 103)



Tettekrav til tunneler mht. setningsfare
Ingeniørgeologer bruker ofte erfaringsdata
─ Hvor er det størst fare for vannlekkasjer?
─ Løsmassetype og tykkelse – input fra geotekniker
─ Tettbebygd eller ikke?
─ Miljøhensyn – input fra hydrogeolog
Hvor stor blir poretrykksreduksjonen?
Og hva medfører dette av setninger?
Data fra tunneler frem til 2003 (MST)
─ Stor spredning i data (Q)
─ Lokale hydrogeologiske forhold
─ Poretrykksreduksjon ved berg er styrende for 

setningsfare

(Ref: SVV Publikasjon 103)



Tettekrav til tunneler mht. setningsfare (forts.)
Vanskelig å prognostisere mengde vannlekkasjer
─ Tydelige krav til hvordan ingeniørgeologisk rapport skrives
─ Grunnlag for prosjektering/konkurransegrunnlag – godt nok?
Kontraktsform og drivemetode
─ TBM versus D&B
For å bestemme tettekrav er det nødvendig å:
─ Utføre riktig type og tilstrekkelig med geotekniske undersøkelser 
─ Tolking og beregning av setningsfare –maksimal akseptabel poretrykksenking 

ved berg?
─ Få en oversikt over sårbarhet ved naturmiljø



Tettekrav
Tettekrav gis vanligvis som maks innlekkasje i tunnel
Relativt strengt tettekrav < 3-7 l/min/100 m tunnel
─ Mulig å oppnå tettere tunneler
Oppfølging av oppnådd tetthet – kontrollhull / vannmålinger
Kontrollhull – borer ekstra borhull etter injeksjon for å kontrollere at 
lekkasjen er tettet 
Vannmålinger i tunnelen – betongbarrierer for å fange opp vann og måle i 
V-overløp i grøft
Hvordan beskrive «vanntette» krav til oppfølging 
Viktig å lage et godt oppfølgingsprogram (poretrykksmålinger og 
vanninfiltrasjon)
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Pålagte tettekrav for Romeriksporten i forbindelse med etterinjeksjon

A. Beitnes 2002, ”Lessons to be learned from long railway tunnels”, Norwegian Tunnelling Society, Publication no. 12 
Artist’s impression of tunnel through Lutvann forest



Injeksjonsteknikk
Vanligst med sementinjeksjon
─ Industrisement eller mikrosement 
─ Colloidal Silica (ved strenge tettekrav)

Funksjonskrav til injiseringsmassen
─ Unngå «bleeding» og filterkakedannelse
─ Fasthetsutvikling (vann/sement-forhold)
─ Avbinding (tilsetningsstoff)

Viktig med optimalisering/styring av injeksjonen 
─ Trykk og «flow» 
─ Oppnå et visst trykk før avslutning / hydraulisk jekking
─ Optimalisering av injeksjonsprosessen (TIGHT) – PhD-kandidat (Helene 

Strømsvik) snart ferdig



Oppfølging under drift 
Installasjon av poretrykksmålere
Midlertidig vanninfiltrasjon klar til bruk i tilfelle 
poretrykket reduseres
Ved plassering av vanninfiltrasjonshull viktig 
med samarbeid mellom geoteknikker og 
ingeniørgeolog
Optimal og tett(ere) oppfølging av injeksjon

MST Rapport 2324 (2003)



Roller og ansvar
Avhengig av prosjektets fase
─ Størst påvirkning i tidlig fase
─ Planlegging av forundersøkelser 
─ Valg av drivemetode 

Rollefordeling: 
─ Forundersøkelser (felles ansvar og samarbeid)
─ Sannsynligheten for å påtreffe vann i tunnelen (ingeniørgeolog)
─ Geotekniker må sette krav til maksimal innlekkasje i områder med setningsømfintlig 

bebyggelse samt planlegge poretrykksmålinger
─ Hydrogeolog må være med å sette krav til tetting (ved følsomt naturmiljø eller andre 

hensyn)
─ Ingeniørgeolog estimerer omfang og anbefaler injeksjonsopplegg, basert på tettekrav
─ Planlegging av vanninfiltrasjon (felles ansvar og samarbeid)
─ Oppfølging (mest ingeniørgeolog)

Water bearing zone

Grout holes

Probe drillhole

TUNNEL

w
or
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ce



Hydrogeologi er et fagområde som favner vidt 
– og fortsatt er det mange uløste spørsmål 

Fortsatt stor usikkerhet rundt mengde innlekkasje 
Hvor lett eller vanskelig er det å tette bergmassen?
Riktig omfang og type undersøkelser
Hvordan bestemme maksimum tillatt innlekkasje – hva er godt nok?
Stille krav til poretrykk istedenfor maks innlekkasje?
Tydeligere krav til utførelse og oppfølging av poretrykksmålinger
Optimalisere injeksjonsteknikken (kontroll på trykk og mengder)
Maskinlæring?



Spennende prosjekter fremover

Oslo-navet
Økt kompleksitet
Overgangen mellom løsmasser og berg
Kontroll på grunnvannet

Holdningsendring i bransjen! 
Unngå tvister og rettssaker

KVU Oslo-Navet
Vedlegg 8 Teknisk-økonomisk 

plan
Aas-Jakobsen/Geovita

(10. Sept 2015)



Takk for oppmerksomheten
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Drenasje til byggegrop

Jenny Langford, NGI

NGF Fagdag Grunnvannsproblematikk 2019-06-06



Dype utgravinger og effekt på naboområder

Teknisk Ukeblad
(2. mai 2014)Aftenposten

(12. mai 2014)
Bygg.no

(9.sep 2018)

Aftenposten
(28. okt 2017)

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

9



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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Vannproblematikk knyttet til 
dimensjonering og utførelse av spunt

NGF Fagdag, Grunnvannsproblematikk 6. juni 2019

Tor Georg Jensen, Multiconsult



multiconsult.no
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Dimensjonering av spunt

• Burde være noenlunde selvsagt at vanntrykk skal med

• Likevel ting å tenke på.  (Prosjekteringsforutsetninger)

- Grunnvannstand / poretrykk, også over tid. 
 Kommer faser etter ferdig utgraving (eller for den saks skyld bygging) med 

høyere grunnvannstand?
 Hydrostatisk trykk? Artesisk trykk?
 Dimensjonerende vannstand: flo, fjære, hundreårsflom

- Restriksjoner på dreneringsnivå? Dimensjoneringsnivå mot oppdrift?

- Kan spunten avskjære naturlige vannveier og dermed føre til høyere 
vanntrykk mot spuntkonstruksjonen. Endres vannveier?



multiconsult.no

3

Dimensjonering av spunt

- Hvordan påvirker strømning poretrykksfordeling langs begge 
sider av spunt, og dermed også effektivspenninger og 
ubalansert vanntrykk

- Er naboområder avhengige av grunnvannstanden? 
 Nabobygg fundamentert på treflåter?
 Setningsproblematikk ved grunnvannssenking?
 Annen infrastruktur som kan påvirkes?
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Hydraulisk stabilitet

Byggegroper i friksjonsjord
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Hydraulisk grunnbrudd

Inntreffer når: 
i · γw ≥ γ’

i = Strømningsgradient definert ved 
i = ΔH/Δz

ΔH = Potensialfall i meter vannsøyle over høyden Δz

γw = Romvekt av vann

γ’ = Neddykket romvekt av jord
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Hydraulisk grunnbrudd

Som mer folkelig forklart innebærer at: 

Det er så kraftige oppadrettede strømningsgradienter i 
byggegropa at effektivspenningene blir tilnærmet null i hele 
eller deler av byggegropa mellom spuntveggene.

Begynnende hydraulisk grunnbrudd er ofte karakterisert ved 
at traubunn blir så løs at den mister sin bæreevne.

Populært kalt «Gyngebunn»
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Hydraulisk grunnbrudd

Null effektivspenning
Spuntvegger mister passivt mothold, og presses inn hvis 
de ikke kan ta opp et stort ubalansert jordtrykk

Last i avstiving, særlig nedre stiver, vil kunne øke dramatisk

Kan føre til progressiv bruddutvikling / sammenbrudd av 
hele støttekonstruksjonen
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Piping

• Grunnvannserosjon i massene 
under traubunn. 

• Ved strømningsgradienter opp 
mot 1,0.

• Kjennetegnes ved at det 
dannes kjegler av utvasket 
sand over stedene hvor 
utvasking skjer.

• Kan, avhengig av forholdene, 
gi selvforsterkende effekt
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Idealisert tilfelle : homogen jord

i · γw ≥ γ’ ic = γ’/γw

io < ic/γG;dst = γ’/γG;dst · γw

io = ΔHw/Δl = Hw/(Nd · Δl)

Hw = total potensialforskjell
Nd = antall potensialfall
Δl = avstand mellom potensiallinjer 

ved traubunn
γG;dst : Homogen grus og grov sand > 1,35 / 1,5

Lagdelt sand/fin sand/silt > 2 – 2,5

io

ΔHw
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Men hvor ofte har vi det egentlig så enkelt?

• Lagdeling kan ha helt avgjørende betydning for hydraulisk 
stabilitet.

• Sørg for tilstrekkelig grunnlag for vurderinger 
(grunnundersøkelser)

• Bruk egnet regneprogram
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Sikkerhet mot hydraulisk oppløft
Sandlag under spuntfot

Sand

Leire

Leire

us

ZL

B

τsτs

γt*B*ZL
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Sikkerhet mot hydraulisk oppløft
Ved spuntfot i lokalt tett leirlag

Leire

Sand

Sand

ZL

B

τsτs

γt*B*ZL
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Tiltak

• Spunt dypere ned
- For lengre strømningsveg og redusert gradient
- For å få spunten ned i tette lag (unngå lavest permeabilitet i 

lag nærmest traubunn)

• Graving under vann

• Brønner for å redusere poretrykk/gradienter

• Injeksjon/tetting av løsmassene
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Brønner

• Rene avlastningsbrønner satt ned under traubunn

• Pumpebrønner
- Brønner som bores ned med foringsrør. Nedsenket pumpe.
- Filterspisser som spyles ned og tilknyttes sugepumpeanlegg
 «Well points»

• Pumpesumper
- Nedgravde eller nedpressede kumringer eller andre typer rør 

med stor diameter. 



multiconsult.no

15

Sugespisser (Well points)
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MEN,

• Må vurdere hvilken effekt brønnløsninger vil ha på poretrykk i 
masser utenfor byggegropa.

• Fare for setninger, og medfølgende skader på omkringliggende 
bebyggelse?
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Injeksjon - Avskjærende injeksjon

Sand

Leire

Leire
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Injeksjon - Injisert plugg Grov sand/grus: Kjemisk injeksjon
Ellers: Jet-injisering

Sand

Sand
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Tett spunt

• Spuntlåser

• Staggjennomføringer (og andre hull i spunt)

• Spuntfot / overgang til berg

• (bergskjæring under spunt)

• Bunnplate/spunt
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Tetting av spuntlåser
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Tettemidler for spuntlåser

• Bitumenbaserte tettemidler
• Voksbaserte tettemidler
• Polyuretaner (svellende tettemidler)
• Polymerbaserte tettemidler

Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & Practical apporoach. Edition January 2017

Bitumenbasert
Voksbasert
Polyuretan
Polymer
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Krav / anbefalinger knyttet til:

• Påføring av tettemiddelet
- Påføring av tettemiddel på fabrikk er å foretrekke

• Transport og lagring av spunt med tettemiddel i låser
• Installasjon av spunt med tettemidler i låser

Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & 
Practical apporoach. Edition January 2017
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Sveising av spuntlåsene

Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & 
Practical apporoach. Edition January 2017
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Sveising av spuntlåsene

Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & 
Practical apporoach. Edition January 2017
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Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & 
Practical apporoach. Edition January 2017
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Tetting av spuntlåser ved injeksjon

• Tids- og kostnadsbesparende i forhold til sveising

• Tettemiddel ved injeksjon
- Sement
- Polyuretan
- Kombinasjon av sement og polyuretan (combi grout)

Injeksjon med sement krever mer personell og utstyr, og er mer 
komplisert vinterstid (frost i slanger og utstyr)
Vanlig å bruke polyuretan, som utføres med letter utstyr
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Tetting av staggjennomføringer og andre hull
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Tetting av staggjennomføringer

• Sveiseteting med plater

• OBS! Ikke sveise for nært 
oppspente liner / liner som 
skal spennes opp.
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Tetting av staggjennomføringer - Pakkerløsninger
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Tetting av staggjennomføringer - Pakkerløsninger
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Også her aktuelt med injeksjon
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Tetting ved overgang til berg

• Fotdrager er vanlig

• Aktuelt også
Injeksjon
Jetpeler bak spunt
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Tetting mellom spunt og bunnplate

Kilde: Arcelor Mittal; Imprevious steel sheet pile walls, Design & Practical apporoach. Edition January 2017
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Tetting mellom spunt og bunnplate
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Takk for oppmerksomheten!



Tosbotn skredene –
1. og 2. April 2016
J.S. L’Heureux
NGI/NTNU

FAGDAG | Grunnvannsproblematikk 6. Juni - Multiconsult, Oslo



L'Heureux et al. (2018)

Vinter Sommer HøstVår
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re

d

Måned

Antall store KL skred registrerte per måned siden 1600-tallet 



Kvikkleireskred frekvens…
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Stor investering i 
transportsektor

90 % av 
skredene de 
siste 20 årene 
er utløst av 
menneskelig 
aktivitet!!



Tosbotn 2016

Sørum - 2016

Kattmarka - 2009

Byneset 2012
Leksvik 2018

Skjeggestad -
2015



Tosbotn skredene

Fv 76



Hendelsesforløp – Skred nr. 1 ved Bjørnstokkvika
• kl. 07.30, 

fredag den 1. 
april 16.

• ca. 50,000 m3



Skred nr. 2 ved Bekkevold

• Lunsjtid lørdag 
2. april 16

• ca. 130,000 m3



Bjørnstokkvik
50,000 m3

Bekkevold
130,000 m3



Mandat og sammensetning av undersøkelsesgruppa 
Mandat:

“I 2017 besluttet Nordland fylkeskommune å etablere en uavhengig 
undersøkelsesgruppe for å vurdere mulig bruddmekanisme og undersøke 
mulig teknisk årsak til skredhendelsen. Det lå ikke i mandatet å vurdere 
ansvar- eller skyldspørsmål knyttet til skredhendelsen.» 

Undersøkelsesgruppa sammensetning: 
─ Professor Steinar Nordal, NTNU (leder) 
─ Amanuensis Arnfinn Emdal, NTNU 
─ Professor Eivind Grøv, SINTEF og NTNU 
─ Dr. Jean-Sebastien L’Heureux, NGI 





Opprinnelig stabilitet



Mulige skredårsaker ? 
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området



Mulige skredårsaker ?
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
Værforhold



Mulige skredårsaker ?
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
Værforhold
Rystelser i området

Dato Tid Mag. Kilde
2016/3/02 17.01 2.6 NORSAR – (13 km fra Tosbotn?)
2016/3/30 21.21 1.3 UiB 
2016/3/31 08.55 1.4 UiB 
2016/3/31 08.58 0.7 UiB 
2016/4/01 14.30 ? R. Kristoffersen med flere, Ikke 

registrert av UiB eller NORSAR.



Mulige skredårsaker ?
Dårlig stabilitet 
Høyspentlinje i jord
Vannlekkasjer i rasområdet
Anleggsaktivitet i området
Tungtransport i området
Værforhold
Rystelser i området
Vannlekkasje fra kraftverkstunnel



Bjørnstokk kraftverk

Fra Palmstrøm og Buen (2017)
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Tidspunkt

Tidslinje fylling av Bjørnstokk kraftverk

Vannstand

Kote lukekant

Blakking elv observert

Registrering NORSAR M=2,6 02.03 17:01

Rystelser NNSN 30.03 19:20

Rystelser/drønn i tunnel 31.03 08:45

Skred Bjørnstokkvika 01.04 07:30

Drønning 01.04 14:30

Skred Bekkevold 02.04 11:40

1. gangs fylling

2. gangs fylling

Tidslinje fylling av Bjørnstokk kraftverk



OKIKKE OK

Målt minste hovedspenning i berget sammenlignet med vanntrykk, for vannstand 
ved inntaket på ca. kote +267.

Betongpropp (før skred)
Betongpropp (etter skred)

Profil 310



Strømning av vann mot 
skredområdene

Lekkasjen fra tunnelen kan ha vært
ca. 200 liter/s i ett døgn før
skredene
Noe vann fant veien tilbake i 
tunnelen nedstrøms betongproppen 
(ca. 50 liter/s).
Opp mot 150 liter pr. sekund kan ha 
lekket inn i berget og funnet utløp i 
terrenget



Strømning av vann i svakhetssoner

Sweco 2016 



Stabilitet etter hydraulisk jekking og øket poretrykk 
i skredområdene



Bekkevold
Bekkevold

Øket poretrykk

Drenert/ Udrenert situasjon

Plaxis

Beregningene viser at en moderat vannlekkasje ut av fjellet vil kunne bygge opp 
poretrykk i bakkant og underkant siden jorda blir stående som en propp og ikke 
kan ta unna vannet. (0,1 liter/s i sum over 100 m bredde)



Bjørnstokkvika
Bjørnstokkvika

Øket poretrykk

Drenert og udrenert

situasjon

Plaxis



Prinsippskisse som illustrerer hvordan en relativt rask poretrykksøkning i jorda 
inn mot berget på Bekkevold kan ha ført til en udrenert spenningsomlagring.

Berg



Hva har vi lært?
Overveiende sannsynlig at skredene ble utløst av betydelig vannlekkasje 
fra den uforede trykktunnelen i Bjørnstokk kraftverk. 
Områdene som skled ut hadde på forhånd dårlig stabilitet, men likevel 
ikke kritisk dårlig. 
Skråningene tålte ikke den poretrykksøkningen som oppsto i massene 
grunnet lekkasjen gjennom berget.

Tunnelen ble designet basert på erfaringsmessige kriterier uten målinger av 
bergspenninger, noe som ikke er uvanlig for småkraftverk. Den betydelige lekkasjen skyldes 
at minste hovedspenning i berget var vesentlig lavere enn forutsatt i design. Vanntrykket 
jekket opp sprekker i berget.
Undersøkelsesgruppa vil anmode NVE om å vurdere å stille krav om måling av 
bergspenninger som standard også for småkraftverk ved nærhet til kritisk infrastruktur. 



Spørsmål?

@infoNGI

Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
NGI.NO



Strømning av vann mot 
skredområdene

Lekkasjen fra tunnelen kan ha vært ca. 
200 liter/s i ett døgn før skredene
Noe vann fant veien tilbake i tunnelen 
nedstrøms betongproppen (ca. 50 
liter/s).
Opp mot 150 liter pr. sekund kan ha 
lekket inn i berget og funnet utløp i 
terrenget

𝑄𝑄 = 2 liter/s for k = 1 � 10−7 ⁄𝑚𝑚 𝑠𝑠

Q = 200 liter/s for k = 1 � 10−5 ⁄𝑚𝑚 𝑠𝑠 (jekking)



Jordskred Orkanger 16. februar 2019 
Poretrykk og tilsig av vann, og noe til
Undersøkelsegruppe : 
Steinar Nordal, (NTNU), leder av undersøkelsesgruppa
Jean-Sebastien L’Heureux, (NTNU) 
Øyvind Armand Høydal, (NGI)
Inger-Lise Solberg, (NGU)
Jaran Wasrud, (NVE)



Rapport ikke ferdigstilt
Foredrag: Ikke om konklusjon, men om:

Tilsig 
Tele
Torv
Tekniske Inngrep
Stabilitet 
Trykk i porer

2



September 2018

3



Foto: Geomatikk Survey AS

4

Skredgrop- glidplan i 
sin helhet gammel 
torv: Planert



Figur 26 Vann strømmer ut fra bunnen av skredgropa den 4. april. 
Bildet viser en kilde i vestre del av løsneområdet. Kilden har vært 
aktiv hele våren uansett nedbør
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Profil  før og etter skred. Helning fra 
terrenglinjene.
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www.kilden.nbio.no
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Snødekke- Tele
Oppbyggnig av 
grunnvann

Snø før tele= 
grunnvannsmating mulig 
hele vinteren

Telelokk ?
─ Tynt: kan holde på vann
─ Tykt: vil armere massene
Varmekapasitet vann
─ 4.18 J/g K= (4.18 kJ/kg K)
─ Latent varme 335 J/g
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-KULDEMENGDE

Frostmengde presentert som ekstremplott, 
gumbel fordelt

Dataserie for frostmengde, dag-grader, 1957-
2019 beregnet fra 1. oktober til og med 16 
februar

11



Grunnvanndannelse
Infiltrasjon av overflatevann, regn og smeltevann
─ Etablert hull i telelag- eller manglende tele
─ Snødekke blir i perioden vått, dvs temperert

Strømning i
─ Sedimenter
─ Overflate forvitret berg
─ Sprekker i berg
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Dreneringsveger

13

Dreneringsveger
Nedbørfelt
Hvordan virker snø og is?
─ rotvelt?

Magasin- buffer?



Planering
Jordstruktur 
─ Rygger
─ Innfylte områder
Dårlig jordstruktur på rygger.
─ Regnvann preller av, større andel går 
mot gjenfylte raviner
En kan si at en landform laget av 
vannstrøm 
─ Blir fylt igjen med et materiale delvis 

kompaktert, blandet av leire og 
tørrskorpe, som får mer vann enn 
tidligere fordi infiltrasjon på ryggene 
blir mindre
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Grunnundersøkelser
Totalsonderinger
Prøveserie
Poretrykksmålere
Georadar

men trykket og materialet som gled ut er ikke intakt..
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Geometri- strømning

16
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Figur 14. Oversikt over hvor geofysiske og geotekniske undersøkelser er utført.
Skyggekart basert på aserdata fra hoydedata.no (2016) og Geomatikk Survey AS for NVE (2019).

Figur 19 Vanntrykk i piezometer PZ-07 (dybde = 4.5 m),
PZ-08 (4.2 m), PZ-11 (4.5 m) og PZ-13 (3.3 m)
sammenstilt med regn og snøsmelting data fra senorge.no.



Stabilitet
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Ustabilt  JA

Vanskelig: Utløp  av 
skred
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Ustabilt  JA
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Dyp konklusjon
Et søkk i søkket er ikke bra

22



NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO

#påsikkergrunn



Tetting av borehull
Fagdag i Grunnvannsproblematikk 6. juni 2019

04.06.2019



● Hvorfor tette borehull?

● Hvor kan det være  fare for 
lekkasje?

● Utvasking, to eksempler.

● Ny metode for tetting av hele 
hullet.

04.06.2019

Innhold



Hensikten med den nye metoden

04.06.2019

En metode for tetting av en pågående lekkasje

• Enkel å gjennomføre i forbindelse med totalsonderinger 
• Sikker
• Rimelig

• Kan gjennomføres med eget utstyr
• Sikker
• Rimelig

Tetting med ekstern aktør, for eksempel injisering med polyuretan kan bli veldig kostbart

En enkel metode som kan brukes for å forebygge 
punktering der man mistenker at det kan være fare 
for artesisk trykk



Artesisk trykk

04.06.2019
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Bilde viser en filterbrønn fra Breivikeidet



Hvor kan det være fare for lag med
artesisk trykk ?

• Lagdelt grunn med tette lag over vannførende 
lag (leire over sand, grus, morene), for 
eksempel deltaer og breelvavsetninger.

• Topografi. Høyere områder som fjell, åser og 
rygger i området. 

• Ur og skredavsetninger gir god infiltrasjon.
• Områder med pågående setninger.
• Områder nær gamle punkteringer.
• (Tette dreneringer)

Artesisk trykk må tettes med
en gang. En vannstrømning på
150 – 300 l/minutt er ikke uvanlig
i en artesisk brønn.  

Farer: utvasking av finstoff og
setninger

Sjekk InSAR målinger fra NGU

https://insar.ngu.no/

https://insar.ngu.no/


Setninger

Grunnboringsskolen 2019

04.06.2019

Setninger ved Slagendalen i Tønsberg





Brønnskjema hentet 
fra nettsiden 
Granada. Viser ett 
av flere tilfeller av 
«uoppdagede» 
artesiske 
utstrømninger.  Hva 
er konsekvensene 
av disse?



Grunnboringsskolen 2019

04.06.2019

Setninger i Fredrikstad



04.06.2019

Hassingen overgangsbru

Brua har synlige 
setningsskader 
mellom peler og lette 
masser



Hjulstrøms diagram

Høyt leirinnhold, liten utvasking

Større setninger, overflateglidninger, verre å tette, kan føre til kollaps

Utvasking, fører til ekstra utfordringer



04.06.2019



Utvasking på Helle blakket bekk og 
førte til utglidninger 

04.06.2019



De som boret så ingen ting. Klarte å tette nesten alle..



Målt poretrykk på Helle (E16)

04.06.2019

Svart linje er hydrostatisk trykk
Gul linje målt trykk 24.12.17
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Helle, en typisk lukket akvifer



Kollaps to steder, tilnærmet tett i dag



Fv. 91 Breivikeidet bru, Troms - ny bru ble aldri ferdig



Vanskelig å tette når det først har startet å vaske ut masser



Løsningen ble en kombinasjon av filterbrønner og deretter tetting

Brukte brønner med pålimt 
sandfilter og boring med tung 
støttevæske, gruskastede brønner 
og Odex boring er mer vanlig.



To totalsonderinger, to punkteringer

Ingen tydelige 
vannførende lag, 
boringene 
stoppet i ulik 
dybde. Hvor er 
de vannførende 
lagene?

Det var ingen 
synlig lekkasje 
etter avsluttet 
boring, dagen 
etter 
derimot….



Skred i Russivanka, ca. 1 km fra Breivikeidet 



Tetting av en punktering – hva er viktig?

04.06.2019

Ja Nei

1. Viktig med rask tetting.
2. Prøve å lokalisere kilden.
3. Må tettes fra bunn ved injisering.
4. Polyuretan, vektet boreslam, m.m.
5. Hvis man ikke klarer å tette – lag et 

filter/filterbrønner for å få ned 
vannhastigheten og stoppe utvaskingen.

6. Oppfølgning, sjekk at det er tett også 
etter store nedbørperioder.

Verre å tette over tid, kan føre til 
kollaps og dermed naturlig tetting.

1. Viktig med rask tetting
2. Prøve å lokalisere kilden.
3. Bør tettes fra bunn ved injisering.
4. Polyuretan, vektet boreslam, m.m.
5. Oppfølgning, sjekk at det er tett, også 

etter store nedbørperioder.

Enklere å tette ved injisering, uten tetting 
kan utlekkingen pågå over svært lang tid 
(evig) – setninger.



Vanlig å tette med bentonittstaver og trestokker

04.06.2019

En og fire dagers svelling av en 34 mm 
bentonittstav.



Hva er ulempen med kun å tette i toppen?

04.06.2019

Pågående 
prosess der 
vann mates inn i 
massene rundt 
borehullet, 
vanntrykket 
varierer med 
nedbør



Injisering av vektet boreslam når vi trekker stenger

04.06.2019

Totalsondering utføres etter vanlige 
prosedyre til ferdig dybde.  Ved 
opptrekk av borestrengen etterfylles 
hullet med tungt boreslam slik at hele 
borehullet fylles. 

Ny metode



Boreslammet må ha følgende egenskaper

04.06.2019

• Vesentlig høyere tetthet enn vann.
• Høyere viskositet.
• En «gel-egenskap» som sørger for at massen etterhvert stivner. 

Løsning

En riktig blanding av 
barytt og bentonitt gir 
et vektet boreslam.



Ingredienser i boreslammet

04.06.2019

Bentonitt

• Leirmineralet montmorillonite utgjør 60-80% av massen (svelleleire).
• Bentonitt sveller i kontakt med vann.
• Bentonitt oppløst i vann vil over tid bli til en fast gele.  Risting/røring får gelen 

tilbake til et fluid, dvs. tilført energi er høyere enn gel-styrken. 
• Bentonitt oppløst i vann har høy viskositet (Bingham fluid).



04.06.2019

Barytt

• Et rombisk mineral bestående av bariumsulfat, BaSO4.
• Spesifikk vekt på 4,3 – 5.
• Tetthet 4,48 g/cm3.
• Brukes mye som vekt til boreslam i petroleumsboring.
• Ikke blandbar med vann.



04.06.2019

Utblanding

Sjekk av viskositet

Injisering i borehull

Fjerner klumper



04.06.2019

Sjekker vekt av ferdig blanding

Får en jevn homogen blanding



6/4/2019

Boreslam injiseres gjennom 
totalsonderingskrona etter ferdig 

sondering.

Takk for meg 


	1 - Fagdag Grunnvannsproblematikk
	2 -Oset, Frode - Innledning
	NGF fagdag grunnvannsproblematikk�6. juni 2019��Innledning
	Temaer for dagen
	Eksempler på grunnvannsrelaterte problemstillinger
	Dype byggegroper; Typisk skadesituasjon med mulige årsaker
	Problemstillinger rundt dype byggegroper; Tiltak for tetting..
	Artesisk trykk..
	Artesisk trykk – borehullspunktering
	Artesisk trykk – hvor galt kan det gå?�
	Men, det går ikke galt hver gang..
	Grunnvannserosjon

	3 - Tvedt, Grete - Grunnvannsproblematikk fra et byggherreståsted 06.06.19
	Grunnvannsproblematikk fra byggherrens ståsted
	Spørsmål som vi ønsker å besvare:
	Når bør grunnvannsproblematikken komme i planfasen?
	Erfaringsinnhenting
	Erfaringsinnhenting – historiske data
	Eksempler
	Eksempler
	Eksempler
	Eksempler
	Slide Number 12
	Hydrolog, geotekniker, geolog og miljøkjemiker�
	Slide Number 14
	Kartlegging av dybder til berg og type løsmasser�Plassering av tunnel/byggegrop og avstand fra denne
	Kartlegging av fundamentering av nabobygg�Forslag til område for besiktigelse og nivellering�
	Granneloven legger mye ansvar på byggherren �
	Slide Number 18

	4 - Tuttle, Kevin - Norske grunnforhold og grunnvann
	Norske grunnforhold og grunnvann- �Når er dette risiko for vannproblematikk?
	Vannbudsjettet – Det STORE bildet!
	Hydrogeologiske grunnforhold – �Grunnvann i berg
	Grunnvann i berg
	Hydrogeologiske forhold – Grunnvann i grusåser
	Grunnvann i grusåser
	Hydrogeologiske forhold – Permeable lag
	Hydrogeologiske forhold – permeable linser
	Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved vurderinger (isokart / strømningretning)
	Måling av poretrykk i ulike soner – bruk ved vurderinger (isokart / strømningretning)
	Biotas og kulturminners avhengighet til grunnvann
	Punktering av grunnvannets trykkammer
	Lukkede akviferer og artesisk trykk
	Punktering av vannførende lag
	Andre drenerende faktorer
	Tiden – Endringer i grunnvannstrykk over tid
	Oppsummering
	Slide Number 18

	5 - Hauser, Carsten - Regelverk_endelig
	Krav i lover/regelverk, håndbøker, veiledninger
	Byggegroper, dype grøfter og tunneler påvirker grunnvannstand og / eller poretrykk  
	Slide Number 3
	Hierarkiet
	Hierarkiet
	Slide Number 6
	Plan- og bygningsloven (PBL) med tilhørende forskrifter
	Plan- og bygningsloven (PBL)
	Plan- og bygningsloven (PBL)
	Plan- og bygningsloven (PBL)
	Byggteknisk forskrift (TEK17)
	Vannressursloven
	Vannressursloven Kapittel 8 Grunnvann
	Vannressursloven Kapittel 8 Grunnvann
	NVE-veileder 1/2017 til Vannressursloven
	«Naboloven» (grannelova)
	«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)
	«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)
	«Naboloven»: noen sentrale paragrafer (bokmål)
	Slide Number 20
	Eurokode / Norsk Standard
	Eurokode 7 – Relevante kapitler
	Eurokode 7, del 1 – Relevante kapitler
	Eurokode 7, del 1 – Relevante kapitler
	Eurokode 7, del 2 – Relevante kapitler
	Slide Number 26
	SVV: Miljø- og samfunnstjenlige tunneler
	SVV: Miljø- og samfunnstjenlige tunneler
	SVV Håndbok N500 Vegtunneler
	SVV Håndbok N500 Vegtunneler
	SVV Håndbok N500 Vegtunneler
	NVE-veileder 1/2017 til Vannressursloven
	Byggegropveiledningen 
	Byggegropveiledningen 
	Slide Number 35
	Oppsummering (1)
	Oppsummering (2)
	Slide Number 38

	6 - Schiebz, Jürgen - Verktøykasse for kartlegging_Jurs_050619
	Verktøykasse for kartlegging
	Hydrogeologisk verktøykasse
	«Status quo» og åpne spørsmål
	Lugeon-testing (vanntapsmåling) 
	Praksis 
	Lugeon - tolkning
	Fra Lugeon til K verdi
	Pumpeforsøk
	Hvorfor ?
	Lab-testing og planlegging pumpebrønn
	Brønnboring - brønndiameter
	Brønnboring - filter 
	Utførelse av forsøket
	Resultater og tolkning
	Geofysikk
	Borehullslogging
	Borehullslogging
	Resistivitetstomografi
	Egenpotensial & Mise à la Masse
	 Egenpotensial & Mise à la Masse
	Synoptiske analyser
	Numerisk modellering
	Sist…
	Referanser
	Transmisivitet
	Magasinskoeffisient

	7 - Holmøy, Kristin -Tettekrav til tunneler KHH
	   Tettekrav til tunneler�
	Utfordringer med vannlekkasjer
	Dagens agenda
	Tettekrav til tunneler mht. sårbare objekter
	Hva trenger hydrogeologen å undersøke
	Undersøkelsesmetoder - hydrogeologi
	Vannbalansen (naturmiljø)
	Vannbalansen (naturmiljø)
	Fare for store vannlekkasjer i berg:
	Fare for store vannlekkasjer (bergart/mineraler):
	Største vannlekkasjer i diskontinuiteter parallelt største hovedspenning
	Noen tidligere studier viste at vannlekkasjer minker ved økende fjelloverdekning. Men det stemte ikke i min studie!
	Prognostisering av vannlekkasjer
	Forundersøkelser / prognostisering
	Slide Number 15
	Vurdering av “tettekrav” mht setningsfare
	Tettekrav til tunneler mht. setningsfare
	Tettekrav til tunneler mht. setningsfare (forts.)
	Tettekrav
	Slide Number 20
	Injeksjonsteknikk
	Oppfølging under drift 
	Roller og ansvar 
	Hydrogeologi er et fagområde som favner vidt �– og fortsatt er det mange uløste spørsmål 
	Slide Number 25
	Takk for oppmerksomheten
	Slide Number 27

	8 - Langford, Jenny - Tettekrav til byggegroper-Jenny Langford
	Drenasje til byggegrop�
	Dype utgravinger og effekt på naboområder
	Innehold presentasjon
	Setningsskader: Ansvar og konsekvenser
	Lekkasje: Tunneler vs. byggegroper (skjæringer)
	Tettekrav til tunneler
	Lekkasjescenarier byggegrop 
	Lekkasjesituasjoner
	Tettekrav til byggegroper og skjæringer
	Fiktivt eksempel – “tettekrav” til byggegrop
	Database: Poretrykksreduskjon ved berg (BegrensSkade) 
	Tiltak for å opprettholde poretrykksnivåer
	Slide Number 13
	Eksempel: Poretrykksreduskjon og setninger
	Eksempel: Poretrykksreduksjon og setninger
	Eksempel: Nytt Nasjonalmuseum
	Kartlegging av dyprenner
	Snitt utgraving
	Slide Number 19
	Erfaringer fra Nasjonalmuseet
	Oppsummering
	Referanser – bra artikler som illustrerer problemstillingen
	Slide Number 23

	9 - Jensen, Tor Georg - Vannproblematikk knyttet til spunt
	Vannproblematikk knyttet til dimensjonering og utførelse av spunt
	Dimensjonering av spunt
	Dimensjonering av spunt
	�Hydraulisk stabilitet��Byggegroper i friksjonsjord
	Hydraulisk grunnbrudd
	Hydraulisk grunnbrudd
	Hydraulisk grunnbrudd
	Piping
	Idealisert tilfelle : homogen jord
	Men hvor ofte har vi det egentlig så enkelt?
	Sikkerhet mot hydraulisk oppløft�Sandlag under spuntfot
	Sikkerhet mot hydraulisk oppløft�Ved spuntfot i lokalt tett leirlag
	Tiltak
	Brønner
	Sugespisser (Well points)
	MEN,
	Injeksjon - Avskjærende injeksjon
	Injeksjon - Injisert plugg 	 	Grov sand/grus: Kjemisk injeksjon�										Ellers: Jet-injisering
	Slide Number 19
	Tett spunt
	Tetting av spuntlåser
	Tettemidler for spuntlåser
	Krav / anbefalinger knyttet til:
	Sveising av spuntlåsene
	Sveising av spuntlåsene
	Slide Number 26
	Tetting av spuntlåser ved injeksjon
	Slide Number 28
	Tetting av staggjennomføringer og andre hull
	Tetting av staggjennomføringer
	Tetting av staggjennomføringer - Pakkerløsninger
	Tetting av staggjennomføringer - Pakkerløsninger
	Også her aktuelt med injeksjon
	Tetting ved overgang til berg
	Tetting mellom spunt og bunnplate
	Tetting mellom spunt og bunnplate
	Takk for oppmerksomheten!

	10 - lheureux - Tosbotn skredene
	Tosbotn skredene – �1. og 2. April 2016
	Slide Number 2
	Kvikkleireskred frekvens…
	Slide Number 4
	Tosbotn skredene
	Hendelsesforløp – Skred nr. 1 ved Bjørnstokkvika
	Skred nr. 2 ved Bekkevold
	Slide Number 8
	Mandat og sammensetning av undersøkelsesgruppa 
	Slide Number 10
	Opprinnelig stabilitet
	Mulige skredårsaker ? 
	Mulige skredårsaker ? 
	Mulige skredårsaker ? 
	Mulige skredårsaker ? 
	Bjørnstokk kraftverk
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Strømning av vann mot skredområdene 
	Strømning av vann i svakhetssoner
	Stabilitet etter hydraulisk jekking og øket poretrykk i skredområdene
	Bekkevold
	Bjørnstokkvika
	Slide Number 24
	Hva har vi lært?
	Spørsmål?
	Strømning av vann mot skredområdene 

	11 - Høydal - Skred i Orkanger
	Jordskred Orkanger 16. februar 2019 Poretrykk og tilsig av vann, og noe til
	Rapport ikke ferdigstilt�Foredrag: Ikke om konklusjon, men om:
	September 2018
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Profil  før og etter skred. Helning fra terrenglinjene.
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Temperatur - nedbør
	Snødekke- Tele�Oppbyggnig av grunnvann
	-KULDEMENGDE
	Grunnvanndannelse
	Dreneringsveger
	Planering
	Grunnundersøkelser
	Geometri- strømning
	Slide Number 17
	Stabilitet
	Ustabilt  JA�
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Dyp konklusjon
	Slide Number 23

	12 - Gundersen, Elisabeth - Tetting av borehull



