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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
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