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Grunnforhold
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Innledning - Hva er geoteknikk?

• Geoteknikk er den 
”ingeniørvitenskap” som behandler 
jords egenskaper i byggeteknisk 
henseende. 
• Det vil for eksempel si:

• Hvordan en bygning/konstruksjon skal 
fundamenteres

• Hva tåles av utgravinger og oppfyllinger

• Hvordan en byggegrop skal etableres

• I tillegg kommer også stabilitet av 
skråninger i jord, spesielt kvikkleire, men 
også i andre løsmasser; silt, sand og 
morene.  
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Grunnundersøkelser og klassifisering av løsmasser

1. Prøvegraving

2. Innledende grunnundersøkelser

3. Supplerende detaljerte grunnundersøkelser

-> Økt forutsigbarhet og redusert risiko
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Nyttige verktøy|NADAG



Arkiv søk
• Det finnes

grunnundersøkelsesrapporter arkivert
i kommuner og fylker, på byggesaker, 
hos entreprenører og firma med 
grunnundersøkelsesvirksomhet.

• Søk i Multiconsults
grunnundersøkelsesarkiv for Jarmyra
viser: 
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Nyttige verktøy|NGU’s kartløsninger

• Tilgang til NGUs 
temadatasett i kart
• https://www.ngu.no

/emne/kart-pa-nett

https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
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Nyttige verktøy|NVE-Atlas

• Tilgang til NVEs temadatasett i kart

• https://atlas.nve.no/Html5Viewer/
index.html?viewer=nveatlas#

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Nyttige verktøy|NVE-Atlas
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Nyttige verktøy| Aktsomhets- og  fareområder med 
potensiell skredfare?
• Aktsomhetsområder

• Der det potensielt kan finnes kvikkleire
• under marin grense (MG)
• MG = det høyeste nivå som havet nådde 

etter siste istid 
• Trondheim: areal under ca. kote +180

• Faresoner/kvikkleiresoner
• basert på terrengkriterier og 

grunnundersøkelser
• Klassifisert mhp. faregrad, konsekvens og 

risiko
• Faregrad «lav», «middels» eller «høy»
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Hvorfor er kvikkleire så farlig ?

• Når kvikkleira blir 
forstyrret/overbelastet blir den 
flytende

• Glir ut selv ved små terrenghelninger 
(1:15 / 1:20)
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Regelverk
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Nytt/revidert regelverk de siste 10-15 år
• Endringer i regelverk de senere år:

• Eurokoder innført i 2010 (tilgjengelig fra 2008) som stiller 
strengere krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering

• NVEs retningslinjer fra 2008/2009 –krav til dokumentasjon av 
skredfare

• Tek 10/Tek 17 – med henvisning til NVEs retningslinjer (NVE 
7/2014 -> 1/2019)

• Ny Plan og bygningslov,  med krav uavhengig geoteknisk 
kontroll, innført fra 01.01.13

• Medfører økt medvirkning av geoteknikk i de fleste oppdrag
• Generelt

• «Kvikkleireprosjekter» spesielt

• Regelverk og VA-prosjekter: 
• Anbefalinger fra geotekniker oppleves ofte som «urasjonelle» 

og kostbare ?

• Men hensikten er å ivareta krav i regelverk, inkl. hensyn til 
SHA.
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Kvikkleire veileder 1/2019
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Kvikkleire veileder 1/2019
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Forskrift om utførelse av arbeid
§21 - Gravearbeid
• https://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/forskrifter/forskrift-
om-utforelse-av-arbeid/3/21/

• https://rvofond.no/ba/tips-og-
rad/veileder-for-groftearbeid

• Risikovurdering

• Grøfteplan

• Krav til opplæring

• Kontroll og ettersyn av 
gravearbeidene

• Tips og triks

https://rvofond.no/ba/tips-og-rad/veileder-for-groftearbeid
https://rvofond.no/ba/tips-og-rad/veileder-for-groftearbeid
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Når kontakte geoteknikker?
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Når involvere en geotekniker?
• Ta med geotekniker tidlig om mulig.

• Geoteknikere er opptatt av geografisk plassering og hvor 
dypt man skal. 

• Spesielt viktig å involvere geotekniker ved planlegging av 
gravearbeider i hav- og fjordavsetninger under marin 
grense

• I konsept stadiet med trasevalg og vurdering av dybder og 
skråningsutslag av grøfter

• I forbindelse med planlegging av kum plasseringer

• Små justeringer kan potensielt gi store besparelser i 
forhold til utgravingsvolum og sikringskonstruksjoner, 
samt potensielle skader på naboeiendommer.

• Husk: Dype åpne grøftearbeider gir mye massetransport 
ut og inn av prosjektet. Tenk klima og bærekraft.

• Hvordan kan man etablere grunnere grøfter?

• Er det besparende med spuntkonstruksjoner?
• Er det mulig med No-Dig løsning?



Praktiske råd
• Vær tidlig ute med å involvere geotekniker i 

prosjektene
• Det er i tidlig planfase vi kan gi de beste rådene – god 

investering

• Belyse problemstillinger og løsninger

• Påvirke konsepter, plassering traseer, nivåer etc.

• Unngår/reduserer overraskelser senere

• Når geotekniker blir involvert etter at anlegget er ferdig 
plassert, tegnet og alle avtaler inngått kan det være krevende



Takk for 
oppmerksomheten!


