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Kilde: Budstikka
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Jord er 

tungt

Vi tåler lite

Jordtrykket ved 
kollaps er i stor 
grad styrt av 
jordas tyngde
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Jordarter betegnes etter andel av korn med ulik størrelse:
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Finstoff er avgjørende for oppførsel
- styrke

- stivhet

- permeabilitet

- kapillaritet

En jordart med:
20 % leir, 30 % silt, 50 % sand 

Betegnes LEIRE, sandig, siltig



6

Styrke av jord, gitt av kontakt mellom korn

• Govere masser, sand og grus:

• friksjonsmaterialer

• grense på gravehelning

• Finere masser, leire og silt:

• kohesjonsmaterialer

• grense på gravehøyde ved

kort tids belastning 

Hmax
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Kapillaritet limer kornene sammen over 

grunnvannsstanden: 
sand med noe finstoff får en slags kohesjon/attraksjon

( i tillegg kommer noe sementering )

Figurer: A. Gens

Vi erfarer at vi kan grave vertikalt og uavstivet ved grunne grøfter 
(lave spenningsnivå) også i mange friksjonsmasser.
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• § 21-4.Forholdsregler mot ras

• For grøfter som er grunnere enn 2,0 m, kan det brukes vertikale 
vegger uten avstivning, med mindre det foreligger særlige 
faremomenter. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal 
sidene gis en forsvarlig helling. Hellingsvinkelen skal kontrolleres 
med skråmal og vaterpass eller annen likeverdig måte.

• I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte- eller sjaktsider 
når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Er grøften 
eller sjakten dypere enn telen, skal veggene under telen avstives, 
når det er fare for utrasning som kan skade person.

• Grøfter og sjakter med loddrette sider og som er dypere enn 2,0 m, 
skal avstives, eller en skal sørge for annen form for personsikring.
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Regelverk: uavstivet ved D< 2 meter?

• Hvor høye er vi? 1,6 til 1,9 meter ?

• Hva pleier å stå i ca en uke? Erfaringsbasert valg.

• Det står fordi vi har sammenkittede og jordfuktige masser.

• Men: En grøft i nylig utlagte friksjons-masser står normalt 

ikke uten avstivning til 2 meters dyp

• Og: Ved oppsprukne masser, ved regn, sterk tørke eller 

annen belastning kan en 2 meter grøft lett falle sammen. 
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Veileder for Grøftearbeid
Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Oppgravde masser
plasseres minimum
1 meter fra grøftekant
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Veileder for Grøftearbeid.  Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb:

Grøfter grunnere enn 2 meter
<< Grøftesidene kan graves rette, men bør fortrinnsvis gis en forsvarlig helling

Tidligere oppgravde masser gis en helling på 45 grader

«Tørre» masser bør gis en helling på 63 grader Leire/våte masser bør gis en helling på 53 grader

2m

1 m

2m

1,5 m
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Grøfter dypere enn 2 meter
For grøfter dypere enn 2 m skal det utarbeides planer.

For grøfter dypere enn 2 m, eller ved faremomenter, skal grøfte sidene gis en forsvarlig helning. Man kan også 

grave med vertikale vegger, men da må grøftesidene sikres med spunt eller gravekasser.

Vertikalt og uavstivet OK?

Geotekniker

Fritt fram

Grøftekasser
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Grøfter 2 – 3 meter
For grøfter dypere enn 2 m skal det utarbeides planer. 

Man kan grave med vertikale vegger, men da må grøftesidene sikres med spunt eller gravekasser.

https://www.youtube.com/watch?v=zGy0ZY4tNRk

https://www.youtube.com/watch?v=zGy0ZY4tNRk
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Friksjonsmasser, effekt av vann:

Graving til 2 meter kan 
også være vanskelig!
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Graving under grunnvannstanden, 

friksjonsmasser eller blandete masser:

Bunninnpressing, mulig kollaps
«Kvikksand»
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Tørrskorpeleire, effekt av sprekker

En «skalk» leire, 2m høy, 0,5 m i toppen 
veier 2 tonn pr meter lengde
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Kvikkleire – ikke noe å gamble med! 
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• Meget sensitiv marin leire
• Marine leirer er sedimentert i saltvann i tiden etter siste

istid. 

• Landhevingen (fordi vekten av isen er borte) gjør at 

dette nåeer blitt tørt land. Saltvannet i leira er vasket ut

og erstattet med ferskvann. 

• Strukturen av Leira vil da ikke være stabil

(korthusstruktur). 

• Ved omrøring blir den flytende

• I en utgravingssituasjon vil graving I 

kvikkleire medføre omrøring og kollaps

• Nedplanering - tiltak mot kvikkleireskred - YouTube
(Crawford, 1963)

Kvikkleire»

Vegen og vi (2014)
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https://www.youtube.com/watch?v=gBSTMSLobkc
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Kvikkleire - Risikovurdering

• Faresonekart for kvikkleire finnes på NVE’s hjemmesider

• Faresonekart er utarbeidet på grunnlag av potensiell fare 

for SKRED

– Grunnundersøkelser

– Vurdering av skråningshelning og høyde

• At et område ikke er en faresone betyr IKKE at det ikke 

kan være kvikkleire der!

• Dersom mistanke om kvikkleire skal geotekniker 

kontaktes-UANSETT!



20

Konklusjon

• Regelverket er fornuftig og begrunnet i erfaring og sunne 
geotekniske prinsipper

• Bruk grøftekasse, påbudt ved vertikale vegger og > 2 m dyp

• Ta hensyn til nedbør, ting av tele, rystelser

• Bruk geotekniker for grøft dypere enn 3 meter og alltid når 
forholdene er kompliserte, eks:
– Grøft i foten av en skråning

– Kvikkleire

– Belastning på kanten av grøften

– Innstrømmende grunnvann 

– Grøft som skal stå åpen lenge


