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1 Generelt 

 
Hensikten med å utføre grunnundersøkelser for VA-anlegg er å gi grunnlagsdata for valg og prosjektering 

av den teknisk og økonomisk optimale løsning, samt å sikre at lover og forskrifter er overholdt. 

 

Grunnundersøkelsen skal kartlegge jordartenes lagdeling og nivået for grunnvannsstanden, videre skal den 

gi geotekniske parametre for prosjekteringen og om mulig avdekke fysiske hindringer i grunnen. 

 

De geotekniske parametrene som er viktigst er romvekt og udrenert skjærstyrke i leire og romvekt og 

grunnvannstand i sand. Forøvrig vil det være av interesse å vite leirens vanninnhold, sands relative 

lagringsfasthet og innhold av humus. Poretrykk i sandlag som ligger i leire eller i vannførende lag over fjell 

kan også få betydning for utførelsen av VA-anlegg. 
 

 
 

2 Problemstillinger og forslag til grunnundersøkelsesprogram 
 

2.1 Åpne grøfter 

Med åpne grøfter menes både åpen, uavsti vet, grøft, grøft sikret med 

grøftekasse og spuntet grøft. Behovet for grunnundersøkelser øker med økende grøftedybde og arbeidets 

vanskel ighetsgrad. 

 
Arbeidstilsynets forskrifter for graving og avstiving av grøfter, setter krav til grunnundersøkelser og 

dokumentasjon. Spesielle regler gjelder for graving i skråning eller i nærheten av konstruksjoner og 

fyllinger. 
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 Grunne grøfter, dybde < 2 m 

Graving av grunne grøfter er kun problematisk dersom grunnen består av sand eller silt og 

gravenivået ligger lavere enn grunnvannstanden. Forskriftene krever hverken planer eller 

dokumentasjon og grunnundersøkelser utføres bare i spesielle 

tilfeller. Orienterende undersøkelse med traktorgraver vil eventuelt være tilstrekkelig. 
 

 Middels dype grøfter, dybde 2-3 m 

Graving av middel s dype grøfter kan være problematisk av samme 

grunn som over, men også dersom grunnen består av meget bløt leire. For grøfter dypere 

enn 2 m krever forskriftene at det utarbeides planer. Planen skal vise lengdeprofil med 

beskrivel se av jordarter ned til minst 1 m under grøftebunn. Det kan være tilstrekkelig at 

grunnforholdene er kjent fra tidligere arbeider eller grunnundersøkelser i området. 

Prøvegraving med traktorgraver eller skovlboringer med representative prøver ned til 4 m 

dybde for hver ca. 100 m anses tilstrekkelig. 

 

 I spesielle tilfeller hvor bløt leire, høy grunnvannstand o.1 . blir avdekket, kan det bl i 

aktuelt å utføre en regulær grunnundersøkel se, se nedenfor . 

 

 Dype grøfter, dybde >3 m 

Sikring av dype grøfter skal beregnes og dokumenteres hva enten grunnen består av sand, 

silt eller leire. En grunnundersøkelse bestående av sonderboring, fortrinnsvis CPT, og 

prøvetaking ned til grøftebunn +50% bør utføres for hver ca. 100 m grøft. Ved 

endringer i grunnforholdene må undersøkelsen utvides. Vannførende lag og grunnvannstand 

søkes kartlagt ved undersøkelsen. Dersom det oppdages eller en har mistanke om artesisk 

vanntrykk, vannførende lag el.l. må dette undersøkes og vurderes nærmere. 

 

2.2 Rørpressing/rørboring 

Detaljert kartlegging av grunnforholdene er viktigst for rørpressing. For etablering av kummer er 

behovet selvfølgelig like stort ved begge metoder . De viktigste forholdene som må klarlegges er 

beliggenhet av grunnvannstand og om massene er inhomogene, f.eks. overgang fra sand til leire, 

vannførende sandlag i leire o.1. 

 

På strekninger hvor rørpressing kan bli aktuelt blir undersøkelsesprogrammet mest omfattende. 

Fronten av presseutstyret kan velges for å gå enten i sand eller i bløt leire, men kan ikke klare begge 

deler. Det er derfor essensielt at grunnforholdene er like på hver enkelt av de aktuelle 

pressestrekningene . 

 
Plutselige endringer i grunnforholdene kan skyldes sandfylte hekkedaler eller rasmasser fra tidligere 

ras. En gammel hekkedal vil ha dalsider med helning mellom 1:2 og 1:3. For at den skal gå ned i 

f.eks. 5 m dybde, må den være minst 25 m bred •. Gamle leirras vil også ha en utstrekning av minst 

den samme størrelsesorden.  
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• 

 

Ideelt sett skulle en grunnundersøkelse også avdekke alle mulige punkthindringer i traseen. 

Punkthindringer av typen peler, spuntnåler og droppstein vil det i praksis være umulig å finne med 

boringer . Ved hjelp av seismikk, en såkalt georadar, er det en mulighet for å påvise slike 

gjenstander. 

 

Disse punkthindringene betinger ikke skifte av utstyr. De må tas hånd om der de måtte finnes og 

fjernes før arbeidet kan fortsette . 

 

Før rørpressing/rørboring foreslås følgende grunnundersøkelsesprogram : 

 

1. Georadarundersøkelse langs traseen. 

 

2. Sonderboring med CPT-utstyr til aktuell ledningsdybde +50% for hver 25 ml 

 

3. Prøveserie til aktuell kumdybde +50% ved hver kum. Minimumsavstand mellom prøveserier 

ca. 100 m . Ved endringer i grunnforholdene må undersøkelsen utvides. Vannførende lag og 

grunnvannstand søkes kartlagt ved undersøkelsen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


