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1. Oslo kommune 
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Grunnlagt år 1000 
Christiania 1624-1925 

Norges hovedstad fra 1814 
Areal: 453,7 km² 

Oktober 2015: 656 614 innbyggere 

Prognos for 2040: 926 000 innbyggere  + 43 % 



Utviklingsområder i Oslo 

Oslo skal utvikles ved 

kollektivknutepunkter 

 

Undergrunnen i Oslo – tunneler 

 

Fra Kommuneplanen Oslo mot 2030, 

smart trygg og  Grønn  



1. Undergrunnen i Oslo kommune 

Kilde: www.bygg.noe 
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Rør, kabler og 
fundamenter 

Skippergate/Prinsens gate 



1. Undergrunnen i Oslo kommune 
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Tunneler 



1. Undergrunnen i Oslo -

fremtidige banetraséer 

 

Fra Kommuneplanen Oslo mot 2030, 

smart trygg og  Grønn  



1.Undergrunnen i Oslo – 

energibrønner 

Fra Granada, nasjonal 

grunnvannsdatabase; 

http://geo.ngu.no/kart/granada/ 



1.Undergrunnen i Oslo 

-områder som er utsatte 

for setninger. 
 

Målt med InSAR (Norut og 

Globesar 2015) 



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. Undergrunnsprosjekt – utfordringer  

 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. 

 



Hvem bestemmer over undergrunnen? 

• Vanndirektivet? 

• Plan og bygningsloven? 

• Veiloven? 

• Kommunale planer? 

• Utbyggere? 

• Markeiere? 

• ? 

• EU 

• Stat 

• Stat 

• Kommune 

• Offentlige/private 

• Offentlige/private 

 

 



3. Byplanlegging og juridiske forhold 

• I de fleste storbyer i Norden eier stat og 
kommune en vesentlig del av tomtegrunnen 
– (Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsinki, 

København…) 
 

• Stor del av utviklingen skjer der på grunn som 
kommunen selv utvikler (og ev. selger.) 
 

• I Oslo eier kommunen begrenset med 
utbyggingsgrunn innenfor byggesonen.  

 
• Stor del av utviklingen skjer på privat grunn, og i 

privat regi. 
 



3. Byplanlegging og juridiske forhold 



Kost – nytte analyse 

Kostnader for å bygge tette undergrunnskonstruksjoner 

jamført med kostnader for utbedring av setningsskader. 

 

Hvordan beviser og motiverer vi den økonomiske og 

samfunnsmessige nytten i at ta inn geologisk/geoteknisk 

informasjon i en overordnet og tidlig planprosess hvor det 

er flere hundretalls «stakeholders» og mest private 

utbyggere? 
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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. 



4. 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. 
 

• Tabellen skal sendes ut for kvalitetskontroll til 

dataeiere under vinteren 2016 
 

• Vi utreder behov for undergrunnsdata internt og 

eksternt 

 



Testområde på 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 % 
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Kart over 

dybde til fjell 



2. Geologi (løsmasser) - fra Pdf til 3D 
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Undergrunnsarkivet 
(digitalt arkiv - Pdf) 

Digitalisering 

Profiler 

Tolkning av profiler 

Borepunkter (X,Y,…) 
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3D modell under Majorstuen; løsmasser og dybde til 

fjell 
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De fleste ledninger og kabler ligger under veier og fortau. Detaljert informasjon 

finnes i K-Grav. 
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Forslag til «eierskapskart» som kan opprettes over hele Oslo 

Nivå Tema 

1 
Små ledninger som for eksempel:  
Trafikkstyringsanlegg, Belysningskabler. 

2 
Store ledninger som for eksempel: fjernvarme, 
vannledning, avløpsledning, kummer. 

3 Matrikkelinformasjon - viser kjellere og underetasje  

4 Tunneler og undergrunnsanlegg 

5 Energibrønner. 



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) 

 



Takk for meg! 

 

 

 

 

 

 
ingelov.eriksson@pbe.oslo.kommune.no 


