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Agenda

• 1230-1235  Velkommen Kristian Ohr

• 1235-1300  Geoteknikk med VA-briller Sigmund Tøien / Hans Holstad

• 1300-1345  Regelverk, stabilitet og kvikkleire Arne Vik

• 1345-1350  Spørsmål og svar

• 1350-1400  Pause

• 1400-1445  Grunnundersøkelser og geotekniske tiltak Vegard Søderholm

• 1445-1455  Spørsmål og svar

• 1455-1500  Avslutning Kristian Ohr



Ekspertutvalget for vann og miljøteknikk

• Jobber med saker av felles interesse for RIF firmaene innen vann og miljø:
• Rekruttering til bransjen
• Utdanning – innhold og kvalitet (NTNU/NMBU/Ingeniørhøgskoler)
• Drøftinger/samarbeid med andre aktører – Norsk Vann, MEF 
• Høringer av regelverk 
• FOU
• Kompetanse/kurs

• Vi ønsker innspill på aktuelle saker, kursbehov m.m.:

• Asplan Viak (Kristian Ohr)
• Cowi (Bård Alsaker)
• Multiconsult (Sigmund Tøien)
• Norconsult (Håkon Reksten)
• Rambøll (Listbeth Lepperød)
• Sweco (Svein Erik Bakken)



Geoteknikk med VA-briller
av

Sigmund Tøien, Multiconsult

Hans-Henry Holstad, Sweco



..gjør vi det slik?



..eller slik?



Varianter: den vanlige?

• Geoteknisk skrivebordsutredning i forprosjekt

• Grunnundersøkelser mellom forprosjekt og detaljprosjekt

• Geoteknisk prosjektering i detaljprosjekt, ingen oppfølging i byggetid

• Egner seg kun ved mindre anlegg med oversiktlige og lite kostnadsdrivende 
geotekniske løsninger. Medfører ofte endringer og kostnadssprekk

F



Varianter: ønskelig

• Geoteknisk skrivebordsundersøkelse

• Grunnundersøkelser i forprosjekt

• Geoteknisk prosjektering i forprosjekt og detaljprosjekt

• Oppfølging i byggetid

• Få belyst kostnader i forprosjekt (kan påvirke alternativsvurderinger)

• Avdekker områder med komplisert geoteknikk (f.eks kvikkleire)

F



Varianter: unntaksvis

• Geoteknisk skrivebordsutredning

• Ingen geoteknisk prosjektering  

• Ingen geoteknisk oppfølging i byggetid

• Må kun gjøres ved grunne grøfter i stabile masser (se neste slide)

F



Hva kan VA-teknikk gjøre selv?

• Prosjektere grøfter, plan og profil, 
typiske snitt

• Inntil 2,0m dybde med loddrette 
sidevegger i friksjonsmasser

• Inntil 3,0m dybde med slake 
sideskråninger i friksjonsmasser

• Preaksepterte løsninger (gravekasser)

• Sjekk løsmassekart (NGIs hjemmesider)

• Sjekk NVEs registreringer for
kvikkleire / marin grense

• Ikke akseptere press fra byggherre om 
at det blir for dyrt, eller det går nok bra, 
eller vi gravde jo der for 15 år siden…



Hva kan geoteknikk 
hjelpe oss med?

• Unngå feilbeslutninger i tidligfase

• Unngå feil i konkurransegrunnlaget

• Unngå kostnadsoverskridelser

• Unngå forsinkelser

• Unngå erstatningssaker

• Men aller viktigst: unngå ulykker



Eksempel 1

• VL200 og SP300 lagt rett etter krigen. 
Bekkelukking noe senere Ø1800. 
Alle i dårlig tilstand

• Dårlige grunnforhold, men det var jo gravd like 
dypt før…  Dybde ca 2,0-3,0m for alle rør, men 
dårlig ledningskart

• OV ble vurdert åpen, men bekymret kommune 
medførte at FP anbefalte utskifting av alle rør 

• Grunnundersøkelser utført som oppstartsaktivitet 
i DP.  Kvikkleire avdekkes og det foreslås KC-peling 
i størstedelen av traceen. Noe ensidig spunt og 
grøftekasser tas med i konk.grunnlag



Eksempel 1

• Ved anleggsstart blir det klart at beskreven 
anleggsgjennomføring ikke var gjennomførbar

• Grense for «normal grøft» var 2,0m og ikke 3,0m

• KC-peling krever avdekking av rør

• KC-peling må utføres i en bredde på 10-15m 
og dette går ut over hager, p-plasser etc

• Til dels stor forskjell mellom ledningskart og 
kumkort – og virkelig ledningsføring 

• Løsning blir dobbel spunt og KC-peling

• Store tilleggsregninger fra entreprenør

• Erstatningssak mot rådgiver



Eksempel 2

• Pumpestasjon og overløpsbasseng på 
samme sted (enden av ledningstrace)

• Dybde 4,0m for pumpestasjon (100 l/s mot 40mVs)

• Dypde 2,5m for overløpsbasseng (300 m3)

• Erfaring fra ledningsarbeidet (som pågikk) medførte
at anleggsmetodikk ble diskutert grundig, både mellom Geo
og VA og med Byggherren)

• Forprosjekt oppdatert med geoteknisk prosjektering



Eksempel 2
• Detaljprosjektering av geoteknikk gjennomført og både 

spunt og KC-plan ble sendt med konkurransegrunnlag

• Geoteknisk oppfølging i byggetid medførte noen 
lettelser i sikringsarbeidene 

• Fornøyd entreprenør, trygghet for løsninger

• Fornøyd kunde, forutsigbar anleggsgjennomføring
ingen endringskrav på sikringsarbeid



Suksesskriterier for VA-anlegg med tanke på 
grunnforhold og geoteknisk rådgivning 

• Bestilling av grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering må være basert 
på riktig grunnlag  

• Er det nødvendig med grunnundersøkelser  
• Hva skal vurderes

• Velge riktig løsning basert på grunnforhold
• Gjennomførbarhet 

• Kost/nytte

• Realistisk kostnadsestimat

• Nødvendige premisser for utførelse må være medtatt i 
konkurransegrunnlaget
• Unngå unødvendige endringsmeldinger og evt. stans på anlegget

• Unngå ulykker og skader 

• Oppfølging i byggetid



Hva bør vurderes i tidligfase av prosjekt med 
tanke på grunnforhold og traseens 
beliggenhet 

• Dybde/størrelse på grøftetverrsnitt/groper sett i sammenheng med grunnforhold og 
omkringliggende forhold 

• Vil avdekke om anlegget er gjennomførbart innafor rammene som er satt

• Vil avdekke behov for nødvendige sikringstiltak og evt. metode for utførelse

• Plassbehov

• Nødvendige sikringstiltak må tilpasses traseens beliggenhet 

• Graveskråning 

• Grøftekasse/spunt

• Størrelse på utstyr

• Grunnvannstand

• Tiltak ved bløte masser 

• Setningsproblematikk 

• Dybde til berg og evt. type- og mengde berg i grøftetverrsnittet

• Pigge 

• Sprenge

• Syredannede bergarter



Eksempel på konsekvenser ved funn av 
Alunskifer i grøftetrase

Omfang av prosjekt:

• Fornying og oppdimensjonering av vann- og avløpsledninger i eksisterende VA-grøft

Problemstilling:

• Funn av Alunskifer i grøftetrase under utførelse av anlegget 

• Ikke medtatt poster for dette i konkurransegrunnlaget 

Løsning:

• Grøfter og groper sprøytet med sprøytebetong 

Konsekvens:

• Betydelig økonomisk konsekvens



Eksempel på geotekniske vurderinger som 
setter premisser for teknisk gjennomføring

Omfang av prosjekt:

• Fornying og oppdimensjonering av vann- og avløpsledninger i eksisterende VA-grøft

Problemstilling:

• Trase ligger nært på bekk og bygninger

• Trase ligger i bunn av en skrent med fylling på toppen 

Konklusjon etter geotekniske undersøkelser og vurderinger av trase:

• Bløte masser i grøft -> Grøftekasser med fot. Magerbetongplate i grøftefundament

• Bratt hellende terreng ned mot grøft med fyllplass på toppen av skrent -> Krav til 
seksjonsvis graving og igjenfylling, samt krav til plassering av masser og gravemaskin

• Fare for setninger på bygg -> Krav til seksjonsvis graving og igjenfylling (seksjoner på 4 
meter)

Resultat:

• Høy grøftepris

• Sikker anleggsgjennomføring med redusert risiko for skade på mennesker, bygninger og 
terreng 



Oppsummering

• Viktig å involvere geoteknikk tidlig

• Bruke geoteknikk som sparringspartner i ledningsprosjektering og vurdering av 
behov for grunnundersøkelser

• Gjensidig forståelse for anleggsgjennomføring 
• Geoteknikk må skjønne VA-anleggets hensikt og begrensninger (og de er ikke tankelesere)
• VA-teknikk må skjønne de ulike metodenes styrker og svakheter (og vi er ikke tankelesere)

• Forskjell på grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering

• VA-ingeniører skal ikke ta ansvar for å tolke grunnundersøkelser 

• Ikke la oppdragsgivere diktere hva som er nødvendig omfang av 
grunnundersøkelser og prosjektering


