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Sivilingeni¢r Jade R. Herje

Istedenfor dyrket jord: Kan det
bygges hus pa myrgrunn?
Forutsetning: Like mye torY
totalvekten av huset
Hus
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Kan man bygge hus pa myr som mange steder Jigger lagelig til for bygging?
Norges byggforskningsinstitutt har unders¢kt en del hus som delvis er bygd
f1ytende i dyp myr. I enkelte tilfelle er derte gatt bra, i andre tilfelle er resultatene
darlige. Men mye tyder pa at resultatet kan bli tilfredsstillende dersom det pa
forhand graves bort like mye torv som totalvekten av det hus som skal bygges.
Videre at myrdybden er jevn og at vekten av huset er jevnt fordelt over hele
grunnflaten, fremgar det av en artikkel sivilingeni¢r Jarle R. Herje, Norges
byggforskningsinstitutt Trondheims-avdelingen, skriver i derte nummer av Plan og
Bygg. - Men Herje understreker at det rna forventes store setninger omkring
grunnmuren - det er malt opptil en halv meter pa to ar. Setningene har pagart i
svcert lang tid bade av huset og terrenget omkring. Men huset beh~ver likevel ikke ta
skade.
Malinger har vist at luftfuktighet og temperatur pa myromrader og nrerliggende
t¢rrmarksomrader ikke avviker sVa!rt mye, skriver Herje.
NBI foretar innsamling bade av egne og andres unders0kelser om husbygging pa
myromrader. En st¢rre publikasjon om emnet er under utarbeidelse. Personer med
erfaringer eller problemer fra slike prosjekter, bes kontakte NBls Trondheimsavdeling, telefon (075) 38484.

Vi har i Norge ca 21 000 km 2 myr
som ligger uncler skcggrenscn. Det cr
derfcr ikke til 5. unng5- at aile typer bygg
og anI egg regclmessig kommcr bort i
myromrtider. og moter i de f1estc tilfeller store problemer.
Den enkleste maten i disse tilfeller er
5. styre utenom. for eksempel ved 5. legge
vei og jernbane i ytterkanten av problemomradene og der hvor grunnforholdene er bedre: Det samme forsaker
man ogsa heIst nar det bl.a. skal bygges
hus. f1yplasser og idrcusanlcgg.
Men det forekommer ogsa at det ikke
er noen vei utenom, og sa rna man ut pa
myra, og i disse tilfeller forsoker man
ogsa sa vidt mulig a skyve problemene/
fra seg ved a fundamentcre sine konstruksjoner p50 fastere mineraljordarter
eller [jell under myra. Deue skjer Leks.
ved hjelp av peler, eller ved a kjore
torvlagct bort og erstalle det med noc
som har mer kjentc geotckniske egenskaper.
En rekke arbeidcr er dog utfort pa
myromradcr agsa i v50rt land. Resultatene har va:rt hoyst forskjellige. Noeo
ganger megct darlige, nesten rene katastrefer, andre ganger bra, og noen ganger til og med helt tilfredsstillende. Det
gjelder bade far bygg og anlegg.
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rna fjernes som

Norges
byggforsknings
institutt

Det er grunn til a tro at vi i cirene
som kommer vii bli nodt til a benyue
stadig mer av yare myromrader til boligbygging. Vi har derfcr ved NBt forsokt a
samle inn en del erfaringer fra den
byggevirksomhet som tidligere er ulfort
pa slike omr.ider.
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Generelt om myr 09 torv
Dannelse av myr krever sccr1ig tTe
forutsetninger:
• Forholde'le ma ligge til rctte for en
ste,-!l plonteve!lst, srerlig mose.
• Det rna vrere liten iilgong pa surstoff
Iii plop/leue elter at de· er visnet og
fait ned pa bakken. Pa den maten
hi71dres forratne/sen av demo
• Laue temperatura som ogsii holder
virksomheten hos mikroorgarlisme'Je
pii et lout ,zivii.
N5r aile dissc farhold er til stede, slik
at tilgangen pii vissent plantemateriale er
stOITe enn det sam brytes ned av mikroorganismer i bakken, dannes det myr.
Egenskapene hos myra vii varicre med
de plantetyper som den er dannet avo
Dc viktigste typene cr: Moscmyr,
grasmyr, lyngmyr, krattmyr og skogsmyr.
Ved a se pa hva som vokser pa myra,
vii man kunne fa et visst begrcp om
egenskapene. En grasmyr vii ha en seigere, mer sammenfHtret struktur enn
mer poros mosetorv. Det er sa:rlig egenskapene i det ovre myrlag som har disse
variasjonene i egenart. B<:ereevnen med
henblikk pa trafikk, kjoring, legging av
veibane osv. er ogsa spesielt avhengig av
dette ovre lag.
Pii storTC dybder bUr variasjonene
gjernc mindre. Det skjer gradvis en
fortorving av de organiskc fibrer som
etter hvert eliminerer de synlige spor
etter de planter som dannet myra.
Graden av fortorving er ct av de
viktigstc uttrykk for 5. beskrive materialet. Oct best kjente system cr angitt

b

4: 624.10 I.
av von Post scm opcrerer mcd Ii trinn
rra H I som er hell ufortorvet fibermaLcriale, til H 10 scm cr hell [ortorveL.

Hva er myr - og hva er tory?
For vi [ortscllcr, rna vi J.ere a skillc
mellom begrepcnc mye og torY:
Myr betcgncr en avsetning sam bestar
av lorv, og cr ikkc en jordarl. Skal
omradct kalles cn myr, forutscttes
vidcrc ilL lorvlykkelscn i uclrencrt til·
stand rna Vil:rc minsl 30 em, eUer i
drenert tiistand mins! 20 em.
En enklere inndeling enn von Postskalaen, benyttes i stor utstrckning av
noeske geotcknikcrc. Den" omfatter bare
tre typer:

•

Fibertorv: Planterester godt synlig
(von Post-skala 1-4)
• Mellomtorv. Planterester lite synlig
(von Post-skala 5-7)
• Svarttorv. Planterester ikke synlig
(von Post-skala 8-10)
Andre egenskapcr scm har betydning
for klassifiscringcn. cr bl0Lhetsgrad,
fibrighet,
rot·tradmengde og trcrestmcngder.
Vi sayner imidlertid enna ct godt
klassifikasjonssystem til bruk ved ingeniormessige vurderinger, og rna forelopig
benytte de mindre fullkomnc systcmenc
som finnes, med till egg av praktisk
skjonn og crfaring.
Torv i naturtilstand bestar stort seU
av vann. I vektproscnt utgjor vannet
94-97 prosent j vanLig udrenert spag·
numtorv. Mekanisk avvannet dyrkingstory har 80-85 prosent vann.
Vanninnholdet er ct av de store
problemenc. Skal myra gjores tjenLig til
hustomter, dyrking cller Lignende, rna
den dreneres. Dreneringen bevirker setrunger, ikke bare i det overste drenerte
lag, men i helc torvlagets tykkelse. Er
undergrunnen ujevn, blir torvlaget av
varierende tykkclsc, og man f5.r som en
ekstra ulempe variasjoner i setningenes
storrelse. Nar vanninnholdet reduseres,
grunnvannstanden senkes, viI man i til·
Iegg ra en oket aktivitet av mikroorga·
nismene i den organiske torvmassen som
dermed brytes ned og gir ytterligere
setninger.
Setningene vii fortselte ar eUer ar, og
i enkelte tilfeller ikke ta slutt for praktisk talt alt organisk materiaJe er borte
eller blandet inn i underliggende mine·
raljord.
Selv om myr i de aller fleste tiUeller
ikke er brukt som byggegrunn, har
likevel en del byggverker av forskjeIIige
grunner bElt oppfort pa slike omdider.
Det Ennes til og med en del som har
valgt a bygge sine hus pa torva utcn a
fore ned fundamentcr til fast grunn. Vi
har s~rlig undcrs0kt en del av disse
dristige konstruksjoner, foretatt matinger og innhenlet informasjoner om ut·
forclse og erfaring. Vi har ogsa setl pa
en del hus som har benyttet mer omstendelig fundamentering, men likevel
har ratt problemer.
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Eksempler pa fundamentering

setninger sam resulta!. K10akkledningen

Hus A er bygget i tre i en og en halv
elasje. Idette lilfclle ville peler til fjell
bli for dyrt, armeringsjern til fjell ville fa
for liten sidestivhet oA: for stor knekningsrisiko. Svcvende peler ville gi for
lilen effckt. Man valgte derCor en kom·
pensen fundamentering. Veklen av de
ca. 10 meter 10rv som ble fjemet,
tilsvarle noenlunde husels totalvekt inklusive snolast. Etter Corlangende fra
bygningsradet matte det legges dobbelt
belonggulv mcd dreneringslag av grus
imelJom, saml belonggulv mellom kjcJler og forste etasje. Dett<: ga husel en
overvekt pa ca 8 kN/m 2 i forhold til den
utgravde masse.
I lopet av de fl?rste fern hene salle
husel seg nere desimeler, dels pa grunn
av grunnvannssenkningcn fra dreneringen, dels pa grunn av fylling og husets
egen tyngde. Gulvel helte mot gardsplassen, og storste skjevhel var ea 9,5 em.
Fra 1968 er del forctatt regelmessige
nivt.lleringer. De viser en setning pa ea
tolv millimeter pr :iT siden den gang.
Som rimelig kan vcrre resulterte setningene i brudd pa kloakk og drenslednin·
ger (1970), mens fuktskader i kjeller
ikke har forekommel.

for det eldste huset var av eementror
lagt pa plankeseng. Ledningen sank, og
det ble motfall meltom hus og septiktank. Cementrorene bIe sa erstattet med
stopejernsror som ble lagt pa planker
som igjen var fundamcntert pa peler.
Ledningene for de to nyeste husene
var lagt i et sandlag i myra, fort under'
og opp gjennom kjellergulvet. De hadde
ikke gitt problema sa sent som sommeren 1974.
I et av de nyeste husene var det
sprekker midt inne pa kjellergulvet forarsaket av trykket mot torvcn under.
Belastningene kommer stort sett ned
langs omkretsen av kjellergulvet fra kjellerveggene.
Aile husene har en viss skjev setning
mot hovedtrafikkarcn, sannsynligvi~ forarsaket av forskjell i myrdybden. I det
e1dste huset var kjeliergulvet oppspruk·
ket fordi det under muring av kjellerveg.
gene i byggetiden hadde fatt en meget
skjev belastning fra lagring av betonghul.
stein.
Aile septiktanker var fort ned til leira
under torvlaget. Det hadde ikke enna
vrert .noen probleme~ med tanker og

kloakkledninger.
Bygget i utkant av
myr- og fraflyttet
Hus B ligger i ulkanlen av samme
myromrade som A.
Myrlaget her var telativt tynt og ble
fjernet helt. Husel har tykke kjellerveg·
ger av betong med sparstein. Det star
delvis pa fjell og delvis pa silt. Pa den
lavestc delen av myra nedenfor huset bIe
det fylt opp ea en meter.
Huset har to etasjer, he It i tre, og det
ble bygget i 1920. 1dag bar det sv..,rt
skjeve setninger, inntiI 26 em pa en
husbredde pa aue meter. Det er derfor
helt ubeboelig og fraflyttet.
Hus· C er et en·etasjes bolighus i tee
og med kjeller, bygd for ea 20 a.r siden.
Stirn fundamentering bIe brukt saIer.
Det ble ikke foretatt geotekniske under·
sokelser for byggingen tok til. I byggetiden begynte huset a sette seg og
sprekke. En undersokelse viste et torvlag
pa ca seks meters tykkelse under huset,
videre blot siltig leire til fjell.
Euer dette ble det slatt ned peler til
fjellet under huset. Terrenget omkring
har sunket vcsentlig, oppill 0,5 m siden

det ble bygget_ Adkomst til trapper og
ytterdorer er bLitt vanskelig.
Husene D, E, F ligger langs en hoved·
trafikkare. Aqkomstveien ligger parallelt
med denne. Eu av husene er bygget i
1957 og to i 1966. Myra som har en
dybde pa ea fern meter ved hovedtra·
fikkaren, var drenert og dyrket opp f0r
husene ble bygget. Dybden avtar noe
mot tilkjorselsveiene.
Terrenget har sunket 50-60 em
siden husene ble bygget. Nye masser er
eUer hvert fylt pa, med stadig okende

Innkj0rseIsveien besto av jembanesviIler lagt direkte pa tOrven og dekket
med et tynt gruslag.
Husene G t H, I er tre eneboliger
beliggende langs samme hovedtrafikkhe
som D, E, F, men med adkomst fra en
annen vei som ogsa ligger paralleIt med
hovedtrafikkhen. To av husene er bygget i 1964 og ett i 1967_ Oet ble foretatt
sondering av myrdybden f0r bygging.
Maksimal myrdybde var ca 6 t 5 meter,
sannsynligvis dypest mot hovedveien og
avtagende mot adkomstveien. Men toryens tykkelse synes a variere mye. Den
totale terrengsetningen er an'att til ca
50 em, mest under selve byggetiden.
Senere har det foregatt en liten, jevn

setning pi! gardsplassen og litt pi! pIenene. Det er ikke registeert noen form for
teIeIofting. Noen opplysninger om omradet var drenert pa forhAnd foreligger
ikke.
Problemer som har oppstltt, er syn·
king av terrenget rundt husene. Bade

plener og gilrdsplass er blitt oppfylt ca
50 em med kvabb og sand. Disse masser
er tunge i forhold til torva pg har
seIvsagt fodrsaket en ytterHgere setning.

Fyllingen ble lagt direkte pi! tarva,ogsi!
pa gardsplassen. Overflaten pA. ghdsplassen har stabilisert seg og er fast og fin,
mens plenene synes noe bl0te.
Anleggsarbeidene b0d ikke p! s~rlige
problemer. Det forekom ikke utrasnin·
ger eIler st0rre vanntiIsig. Den ene huscier hadde utf0rt grunnarbeidet om Yin·
teren for A dra nyue av telen. Pa disse
husene hadde det ogsa vccrt en del
problemer med vanninnsig gjennom kjeIlervegger, sccrIig i regnv~rsperioder. En
viss skjevsetning var ogsa skjedd, men

.1 , . .,."'•• ,., ..,

Hus

F

~I--_ A, ..." ",.,~,

illO_·.

1 --- :0
I',

I·
I ..
. I
.

"I"••. !oO_

~

r--.; ,_ "

IiII ::..".~

1 .

l~' "

rI :,..•.
r::

r

"
,...,....,<

,,··

I"U, ..IeI'

ISO ....

'.nooI...~

I

. ._.~ ':>.:" .

....~-

~'-,

~.'

.... :

.,'

~:- ...:: IL L__

_.

Hus pa dyp myr stAr i ro
I l., rou",....... J!o'"

~,_,

Hus J er et en-etasjes seksjonshus av
tre, montert i 1971, grunnflate ea 48
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Det er blitt forskyvninger, motfall og
tilstopping bade av drenering og hovedledninger. Bade septiktank og rorlednin·
ger er lag! pa plankeseng i larva, og det
er over alt bare gjenfylt med torY fra
stedet. Tankene er fundamentert til
undcrliggende mineraljordart pi peter.
Innforing av kloakkledning til kjelleren
er gjort pa forskjellig mate. Oct er bade
benyttet en horisontal innforing gjennom veggen og en innforing under og
gjennom kjellergulvet.
Huset liggeT p'! en dyp myr, eksakt
dybde pa torvlaget er ikke kjent. Fundamentet er en vanntett, 1,5 meter hey
betongkasse som er gravet ea en meter
ncd i torvlaget. Huset veier ea 55 tonn
inklusive sno, nyttelast og fundamenter.
Det tilsvarer noksa Dzr vekten av de
ut~avde masser.
Setningen cr fulgt. meget noyaktig
siden husct ble bygd. De cr helt ubetydelige, to-tre miJlimeter i lopet av
fire h.
Det er heller ikke registrert teleproblemer eller problemer med vann og
avlop. Myra er lite omclannet, og mire·
nert.
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her poi. den mate at husene hadde satt
scg mest poi. den side sam vendte mot
adkomstveien. Dette skyldes igjen sann·
synligvis variasjonc:r i tarvdybden og en
viss drenering lanes hovedledningene
som Ia i gaten. Skader, som f.eks.
sprekker pa grunnmuren, var ikke observert. Ved a sorge for at dreneringen
rondt husene ble lagt dypere og ogsa
med bedre fall, fjemet man problemene
med vannlekkasjer inn i kjeIleme.
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Hus fundamentert til fast grunn
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Vi har ogsa unders0kt en del hus
hvor man enten har fort piliarer gjennom myrlaget, drevet ned peler eUer
gravet ned hele grunnmuren til fast
mineraJjord unda torven.
Husene har stitt stabilt pi denne
mate, men setningene i myrlaget om·
kring husene er ofte blitt store etter
to-tre ar, ofte 50-60 em. Det har gitt
problemer med trapper, adkomst, kummer og kloakkledninger.
Hvis husene ligger nzr vei med tyng·
rc trafikk, har det delvis forekommet
generende rystelser.
Meget tyder pa at hus kan fundamenteres direkte i rnyr uten at fundamenteringen fores til fast grunn. Mer
omfattende tyske undersokelser viser
det samme, kIr. "Wasser und Bodcn"
~ummer tre 1957: "Erfahrungsbericht>
uber Schwemmende GriineJungen auf
mehrere Meter rnachtigem Moor" av R.
Eggelsmann.
Forutsetningen rna irnidlertid va:re at
det fjernes like megct av torvlaget som
den totaIe vekt av det hus sam skal
bygges. Videre ~a torvlaget under huset

ha jevn tykkelse til fast grunn. Vekten
av huset rna vcerc roest mulig jevnt
fordelt over hele grunnflaten, stOlTe
konsentrerte laster rna ikke forekomme
med mindre de er plasert noksa sentrisk
i huset. EventueU senere drenering i
terrengel omkring huset rna ogsa vcere
jevn til alle sider, og med drenering
menes her alt sam kan fore vann vekk
som f.eks. rnasseutskiftning for en nzr·
liggende vei, kloakkJedninger m.m.
Myrdybden rna kJarlegges for huset
bygges. Setninger omkring husene k.an
man ikke unngi. I forhold til opprinnelig overflate vii det pa ett til tre ar
gjerne synke opp til 50-60 em inne ved
grunnmuren. Noen meter lenger ute kan
setningene vzre betydelige, helt avhengig av eventuell nodvendig terrengdrenering for vegetasjon og adkomst.
Dette gir igjen problemer szrlig for
kloakkJedninger som har tendens til a fa
motfall eIler knekke der de blir fort inn
i huset. Beste losningen er 5. fore ledningene inn under huset og opp gjennom
gulvet. Ved selve gjennomf0ringen ber
Iedningen vrere elastisk, f.eks. ved glidemulighet i en muffe. Den horisontale
delen rna ha god kJaring ira fundamentene.

Ikke fuktigere pa myr
Vi har ogsc\ foretatt en unders0kelse
av luftfuktighct og temperaturforhold
pi tre bebygde myromrc\der. Vi finner
ingen merkbar forskjelJ i temperaturer
og fuktighet mellom disse omridene og
nzrliggende bebygde torrmarkomrader.
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