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Oslofeltet
• Mange forskjellige typer bergarter på et begrenset 

område med en variert geologisk historie

• Oslofeltet i Oslo består av 3 hovedtyper bergarter:
• Gneiser og granitter – grunnfjellet
• Marine, sedimentære bergarter – kalksteiner, 

knollekalk og skifre (bl.a. alunskifer)
• Eruptivbergarter og ganger dannet fra vulkansk 

aktivitet 

Oslofeltet er et innsynkningsområde (graben). 
Opptil 1000 m innsynking langs forkastningene.



Tunneler i Oslo sentrum  - Utfordringer
• Løsmassemektigheter, dyprenner

• Angrepspunkter, påhugg, tverrslag

• Eksisterende tunnelanlegg, konflikter

• Stasjoner, oppganger

• Variasjoner i grunnforhold, bløt leire – berg

• Svartskifer/alunskifer

• Omgivelser, trafikk, setninger, miljø





Bergtunneler
Problemstillinger

• Innlekkasje - reduserte poretrykk og setninger i dyprenner

• Stabilitet
• liten overdekning
• påhugg
• overgang berg-løsmasser

• Alunskifer, syredannende bergarter

• Ytre miljø; støy, rystelser, massetransport





Poretrykksendring og setning i leirfylte dyprenner

Ref.: Kjell Karlsrud, NGI

Ref.: Byggegropveiledningen 2019
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NSB Abelhaugen - O. Kyrres Pl.
OVK Majorstua - Lysaker
VEAS Lysaker - Slemmestad
Granfosslinjen
Rælingstunnelen
Bekkestutunnelen
Romeriksporten
Tåsentunnelen
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Overgang fra leire til berg

Tunneler

• Overgang mellom bergtunnel og 
løsmassetunnel (ut og inn av dyprennene)

Byggegroper

• Innlekkasje - setninger
• Innskvising av leire under spuntfot og 

gjennom åpninger i støttevegger





Må uansett ha stasjoner



Må uansett ha stasjoner

Eksempel Fornebubanen



Ref.: Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum 2021

Ref.: Fornebubanen 2021



Dype byggegroper i leire
Problemstillinger

• Sikkerhet mot bunnoppressing
• Deformasjoner
• Poretrykksreduksjoner



Bidrag til setninger byggegroper
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Deformasjoner er knyttet til:

• Horisontal deformasjon  
av vegg ved utgraving

• Effekter av boring
• Effekter av innlekkasje
• Innskvisning av leire 

(hulltaging spunt, glipper)



Målt setning – byggegroper



Sammenstilling poretrykksreduksjon ved berg



Innskvising av leire under spuntfot



Vi må ned til berget

Et knippe forskjæringer…



























Grunnundersøkelsesdatabase

Hvem tar ansvaret for å ta vare på data som samles inn:

• Grunnundersøkelser (Oslo Kommune, NADAG, Bane NOR, Ruter?)
• Poretrykk
• Setninger
• Fundamenteringsforhold



Ha en fin dag videre!
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