
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.



NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO

#onsafeground
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