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Utfordringer 



I og gjennom undergrunnen forsynes Oslo by 

med livsnødvendige tjenester så som vann, 

avløp, varme, el og internet. Bygg og store 

anlegg har dype fundamenter under bakken. 
Skippergate/Prinsens gate 

Kunnskap om grunnforhold / undergrunn 



4 

Oslo by vokser i raskt takt  

bruken av undergrunnen 

øker i takt med fortetningen. 

Volumer under bakken er en 

ressurs som brukes til 

forvaring, infrastruktur rør og 

kabler. 

 

Kunnskap om grunnforhold / undergrunn 



Energibrønner brukes mer og mer 

som klimavennlig varmekilde. En 

grunn energibønn bores ned til 300 

meter under bakken og en dyp 

energibrønn bores ned til 800 meter 

under bakken. 

Per i dag trenger man ikke å søke 

om lov for å etablere energibrønner 

Kunnskap om installasjoner og anlegg i undergrunn 



Energibrønn 

på feil plass… 
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Juridisk arealdel side 29: 

§14.2 Hensynssone 

restriksjoner for anlegg i 

grunnen og tiltak ved 

tunnelåpninger H190-1,-2 

og-3 jf. pbl§ 11-8 

 
Det er gitt hensynssoner for 

eksisterende og fremtidige t-

banetraseer samt trasé for veitunnel 

med bestemmelse om at det må 

foreligge tillatelse/uttalelse fra berørt 

samferdselsmyndighet for tiltak som 

berører traseen. Dette for å 

tilrettelegge for fremtidige 

infrastrukturtraseer/ tunneler og 

forebygge uønskede 

konsekvenser/utfordringer for viktige 

infrastrukturtiltak. 

• Av hensyn til ny sentrumstunnel 

for jernbane er hensynssonen 

med restriksjoner på 

energibrønner og andre brønner 

foreløpig lagt innenfor ring 2.  

• Det er lagt hensynssoner med 

restriksjoner for 

sprengningsarbeider og 

brønnboring rundt Bekkelaget 

renseanlegg og trasé for søndre 

del av Midgardsormen som 

omfatter avløpstunnel fra 

Gamlebyen til Bekkelaget 

renseanlegg og avløpstunnel ut i 

Bekkelagsbassenget. 

• Det er gitt bestemmelse for å 

sikre at berørt veimyndighet får 

uttale seg til tiltak rundt 

tunnelåpninger. 

Kart som viser 

hensynssoner med 

restriksjoner for 

anlegg i grunnen og 

tiltak ved 

tunnelåpninger. 

 

Blå og røde prikker 

viser energibrønner 

som er registrert hos 

NGU. 

 



Ytterligere en utfordring i Oslo er 

setninger og setningsskader på bygg 

og infrastruktur. Kartet viser områder 

utsatt for setninger. (Måleperiode 

mellom 2008 og 2015) 
 

Målt med satellitt (InSAR, prosessert av Norut og Globesar 2015) 

Kunnskap om grunnforhold 
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I deler av Oslo utgjør geologi / berggrunn en utfordring 
 Alunskifer kan: 

 skape miljøfarlig avfall,  

• giftige tungmetaller som uran og arsen 

• kontakt med vann skaper svovelsyre.  

 påvirke byggingsmaterialenes kvalitet og levetid 

 gi opphav til helseskadelig radongass 

Alunskifer i Oslo 

vises i lilla. 
Kilde NGU 



Graveskader koster samfunnet 200 

millioner årlige 

• God informasjon om ledninger og kabler 

under bakken kan: 

– Redusere antallet graveskader 

– Sikre at skader på ledningsnettet kan 

åtgjerdas fortest mulig så at innbyggere får 

tilgang til elektrisitet, vann, avløp… 

– Vesentlig minske risikoer for personell som 

jobber med ledningsnettet ute 

 



Kommunedelplan for undergrunnen – hva skjer 

i Norden? 

Eksempel på realisering 

av Københavns 

skybrudsplan fra 2011 

Helsingfors undergrunn 

masterplan 2006 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikl-Hq69nOAhVMjiwKHeYpBIwQjRwIBw&url=http://mikasavela.tumblr.com/post/9410719407/the-underground-master-plan-of-helsinki-city&psig=AFQjCNGsDLcgaJ7ic-V9tWW9waTFTyIzRA&ust=1472120847675854


Stadig flere byer rundt om i 

verden blir mer bevisst at 

byplanlegging går hånd i hånd 

med teknisk kunnskap om 

undergrunnen i en smart og 

klimavennlig by. 

 

6-7 september 2016 organiserer 

Undergrunnsprosjektet i regi av 

COST TU 1206 Sub-Urban en 

workshop i Ljubljana hvor 

byplanleggere fra ni Europeiske 

byer skal drøfte strategisk 

arealplanlegging med tilstrekkelig 

hensyn til undergrunnen. 

Hva skjer i Europa? 



Undergrunnsprosjekt 



2. Undergrunnsprosjekt 

• Prosjekttid 2013 - 2016 (4 år) 

 

• Tverretatlig prosjekt, prosjektgruppe (14 pers) og 

styringsgruppe representert av: 

 

   Plan- og bygningsetaten 

 

   Vann- og avløpsetaten 

   

   Bymiljøetaten 

 

   Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

 

   Byantikvaren 

 



”Trygg byutvikling med effektive virkemidler  

for sikker forvaltning av undergrunnen» 

 

 

 

Delprosjekt Plan og Jus 

Delprosjekt Grunnvann 

Delprosjekt Geodata 

 

 

 

2. Undergrunnsprosjekt – hovedmål og 

organisasjon 



2. Motivasjon  

 Økende befolkningsmengde 

 Økt utnyttelse av undergrunnen med utbygging av tunneler og 

infrastruktur. 

 Konflikter (energibrønner versus nye samferdelsestunneler). 

 Uheldige konsekvenser som følge av inngrep (for eksempler 

setninger i bevaringsverdig bebyggelse). 

 Mulig tap av kulturminner grunnet drenering av grunnvann 

 Klimaendring med økt ras- og flomfare. 

 



Hva har vi gjort? 



Plan- og JUS-gruppen 

 

• Rapport om eksisterende rettstilstand for undergrunnen 

• Vurdering av eksisterende rettstilstand for undergrunnen – 

forslag til forbedringer 

• Analysere interne rutiner i plan- og byggesak ved å ta 

hensyn til undergrunnen 

• Utarbeide og fremme forslag til kommunedelplan for 

undergrunnen 

• Utarbeide og fremme et forslag til en organisasjonsform og 

forvaltningsrutiner for samordning av undergrunnssaker, 

undergrunnsplaner og undergrunnsdata i Oslo kommune 



Hvilken data 

finnes? 2D/ 3D 

Dataeier 

Hvem har 

kunnskap om 

data?  

Datainnhenting 

 

Nøyaktighet? 

Hvilke datasett til 

hvem? 

Sikkerhetstenk 

 

 

3D Modellering 

 

Datakonvertering. 

Utvikle 

kompetanse. 

 

Økt kunnskap 
 

Ved å bruke gode 

informasjonsgrunn

lag ved 

byplanlegging  

kan vi nå en 

styrket forvaltning 

av undergrunnen. 
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Beslutnings prosesser 

Økt kunnskap om undergrunnen i Oslo – hva kan man vinne på det? 



3. Oversikt over undergrunnsdata 

• Opprettet en tabell som skal svare på:  

– Hvilke data finnes hvor? 

– Hvem eier dataene 
 

• Foreløpig kan vi dra følgende konklusjoner: 

– Vanskelig å få oversikt over undergrunnsdata 

– De fleste dataeiere er offentlige etater. 
 

 

 

• Vi utreder behov for undergrunnsdata internt og 

eksternt 

 



Under utvikling – behovsanalyse 





3. Oversikt over undergrunnsdata 

• Ulike nøyaktighet 

• Ulike sikkerhets nivå 



3. Oversikt over undergrunnsdata  



Test med GPR - konklusjoner 

25 

• Det er i nåværende situasjon mer hensiktsmessig å bruke resurser på å lage ett 

felles kartgrunnlag for internt bruk i kommunen gjennom å gjøre eksisterende 

informasjon over kabler, rør, kulverter og andre undergrunnsinstallasjoner 

tilgjengelig for internt bruk, enn å bruke GPR på større områder. 
 

• I de tilfeller som GPR enda vurderes brukt, så er det ønskelig at det skal være 

vel definert hva man ønsker å finne, gjerne i form av forhåndsdefinerte objekt 

man ønsker detaljert informasjon om.  
 

• Bruk av GPR verken bekrefter eller avkrefter om det finnes installasjoner i 

bakken.  
 

• Resultater fra bruk av GPR blir sterkt påvirket i områder med trikkeskinner, 

kummer eller annet materiale av metall. 



3D – modellering av undergrunnsdata 



1100 meter 
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4. Datamodellering – testområde på Majorstua 



Kummer fra 2D til 3D 
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FME 

ArcMAP 



Ledninger fra 2D til 3D 
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FRA_Z 

TIL_Z 
DIM/2 

Hvis ledninger har ingen FRA_Z, TIL_Z (hentes fra kummer med PSID) 



Datainnhenting: status september 2014 



Datainnhenting: status desember 2014 



Datainnhenting: status februar 2015 



Trafikkstyrings og belysnings ledninger fra 2D til 3D 



Trafikkstyrings og belysnings ledninger fra 2D til 3D 



Matrikkel fra 2D til 3D 

• Matrikkel er registrert i 2D (GiSLINE Matrikkel løsning). 

 

• Tegninger av etasjer ligger i skissene (SaksInnsynn løsning). 

 

 

        

      Målinger verdier må hentes manuelt 

 

Fra Kartverk :  

Kilde: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/ 



Matrikkel fra 2D til 3D 

• Fra Matrikkel databasen :  



Matrikkel fra 2D til 3D 



Fjell topografi fra 2D til 3D 



Fjell topografi fra 2D til 3D 

ca. 47 meter dybde 

IDW interpolering av 6566 geotekniske borehuller 



Forslag til forbedringer 



6. Oppsummering og utfordringer 
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Hensikt:  

• Beskytte eksisterende konstruksjoner i undergrunnen  

• Unnvike romlige konflikter (fremtidige og eksisterende undergrunnskonstruksjoner)  

• Unnvike negative konsekvenser for eksisterende konstruksjoner over bakken. 

 Verktøy som trengs:  

• Tilgjengelig datagrunnlag med god nøyaktighet for undergrunnen (konstruksjoner, 

geologi)  

• Tilstrekkelig lovgrunnlag og retningslinjer 

• Planer for å koordinere og prioritere fremtidige anlegg under bakken med 

eksisterende. (Loven tillater 3D-planer men metodeutvikling trengs/er på gang) 

 



Behov for bedre registreringsmuligheter 

av eiendom under bakken 

• Registreringssystemet matrikkelen bør kunne gi:  

– God kvalitet på eiendomsgrensene i undergrunnen. 

– Mulighet for å legge inn en høyde på koordinatene (x, 

y og z verdier) på alle punktene til en 

anleggseiendom. 

 

 



Hvordan oppnå en bedre koordinering av 

anlegg under bakken? 

• Bruk av teknisk hovedplan; en prinsipplan for teknisk 

infrastruktur under bakken i et utviklingsområde. 

Prinsipplanen viser fordelingsnettet med utgangspunkt i 

hovedledningsnettet. Tekniske hovedplaner bør 

utarbeides felles for alle aktører i K-GRAV. 

• Bruk av faresonekart for anlegg i vei ved 

reguleringsplaner i etablerte områder. 

• Forvalter av vei, bør vurdere økt bruk av kulverter i 

større veier og bruk av trekkerør i mindre veier. 



Hvordan oppnå en bedre koordinering av 

anlegg under bakken? 

• Bruk av faresonekart for 

anlegg i vei ved 

områderegulering og 

reguleringsplaner i etablerte 

områder. 

• Utarbeidelse av faresonekart 

forutsetter tilgang til 

informasjon om infrastruktur i 

vei 

• Kartene utarbeides så at 

informasjonsikkerheten 

ivaretas – det er ikke mulig å si 

hvilke anlegg som er hvor 



Hvordan kan vi sikre riktig informasjon 

på riktig plass? 

• Undergrunnsprosjektet anbefaler at det opprettes et 

felles system for undergrunnsinformasjon internt og 

eksternt i kommunen.  

• Behovsanalysene for undergrunnsdata for plan- og 

byggesak, samferdsel og vann og avløp som prosjektet 

har gjennomført, bør brukes som grunnlag for hvilken 

informasjon som skal være tilgjengelig på hvilket nivå. 

 



Litt mer 3D modellering og kartprodukter 



4.2 Fremtida muligheter - digitalisering av undergrunnsarkivet 
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Undergrunnsarkivet 
(digitalt arkiv - Pdf) 

Digitalisering 

Profiler 

Tolkning av profiler 

Borepunkter (X,Y,…) 
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Fjelltopografi + borehuller 
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Fjelltopografi  + borehuller + profiler 
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Løsmasse modellering – voxell modell (GeoScene 3D) 
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Løsmasse modell: Block diagram  / voxel modell ? 
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Kart som viser 

boringer i 

Undergrunnsarkivet 

som er brukt som 

grunnlag for kart 

over dybde til fjell 
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Kart over 

dybde til 

fjell over 

Majorstuen 
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Kartlegging av fundamenter 

på Majorstuen og 

Deichmanns gate 

 

 

 

Type fundament 
  Betong 584 48,63 % 

  Grunnmur 334 27,81 % 

  Peler 131 10,91 % 

  Tre fundamenter 69 5,75 % 

  Mangler informasjon 83 6,91 % 

  Antall 1201   

Fundamenterings Geologi 
  Dels leire/dels fjell 22 1,83 % 

  Fjell 637 53,04 % 

  Løsmasser 459 38,22 % 

  Mangler informasjon 83 6,91 % 

1800-talls murgårder 
  Betong 16 6,08 % 

  Grunnmur 179 68,06 % 

  Mangler informasjon 14 5,32 % 

  Tre fundamenter 54 20,53 % 



Kart over fundamenteringsmetoder 
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Under utvikling – aktsomhetskart setninger 

Gjennomsnitt 

deformasjon 2008 – 

2015 (mm/år) 

 

Dybde til fjell 
 

Løsmassekart fra NGU 

(1:50 000) 
 



Under utvikling – aktsomhetskart setninger 



Kart over påvist kvikkleire og leire 



Takk for meg! 

 
Ingelov.eriksson@pbe.oslo.kommune.no 

Ingelov.eriksson@vav.oslo.kommune.no   16 november 2016 

            Ingelöv Eriksson 
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