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Det finnes råd!

Her utdypes og detaljeres kravene 
i vedlegg III Kontroll- og 
overvåkingsprosedyrer i drifts- og 
etterdriftsfasen til kapittel 9 i 
avfallsforskriften - Deponering av 
avfall. 

Konkrete råd 

Konkrete og praktiske referanser



Driftsfasen

Avslutningsfasen

Etterdriftsfasen

Fra all deponering av 
avfall opphører og 
frem til deponiet er 
tildekket og avsluttet

Tid?

Fra godkjent 
avslutning og frem til 
det tidspunkt hvor 
deponiet ikke lenger 
kan medføre 
skadevirkninger på 
ytre miljø og 
menneskers helse



Hva er utfordringene ved etterbruk?

Setninger

Stabilitet

Gass

Gjennomstrømning av vann ➔ Sigevann

Endringer i vannstand gir endringer i sige-
vannskvalitet

Levetid på «Infrastrukturen» i deponiet
─ dvs. drenslag som går tette 

─ Rør som blir lekke eller tette

─ Lag eller grøfter/rør som skal ha fall mister fallet 

─ Sprekker og hull i topptettingen

Setninger på vei. Kilde: Leca



Avslutning av deponier må starte ved oppstart

Plan for avslutning og etterdrift av deponiet skal følge med 
søknaden

Det er ikke like konkrete krav til å forebygge for en god etterdrift

Satse på de indre verdiene

Trygghet
Stabilitet

☺



Viktig å redusere potensialet for setninger

Hva er setninger?

Gass
Væske

Fast stoff

Avfall
=

Gass
Væske

Fast stoff

Porøsitet

Fast stoff

Kg



Kontroll på porøsiteten har bonuseffekt

Effektiv porøsitet påvirker gjennomstrømningen, lav porøsitet gir 
mindre volum å bevege seg i for porevannet

Mindre tilgjengelig reaksjonsareal for kjemiske prosesser

Utnytter tilgjengelig areal bedre og investeringene pr. arealenhet

Porøsitet

Fast stoff

= ekstra volum



Mere bonus med lav porøsitet

Forbedrer avfallets stivhet og stabilitet

Gir mindre drag og strekk-krefter på rørledninger enn løse 
fyllinger

Sikrer det fallet som er planlagt

Kilde: Gyldendal.no



Avbøtende setningstiltak

Effekten av dypkomprimering. Kilde: civildigital.com.

Effekten av forbelastning. Kilde: Statens vegvesen. HBK

N200.



Forebyggende setningstiltak - komprimering

Foto: Hæhre AS. Fra leirefylling på Rv. 7, nær VemeFoto: NOAH AS. Testfelt på Langøya



Legge inn drenslag

Et drenerende lag midt i 
avfallsmektigheten reduserer 
tiden det tar å klemme ut vannet

Trenger ikke å være tykt

Trenger ikke å være veldig grovt

Kun en kontrast til avfallet rundt

Tidsforløpet
t = H2/Cv

H2

H2
H1H1>H2

t1>t2

Setningsforløp med 
drenerende lag

Tid



Stabilitet

+ Billigst
+ Minst materiale
- Minst robust/stabil

I mange land er 
Upsteam-metoden å 
bygge dammer på 
forbudt!



Stabilitet 

Håndregel på mulige 
fyllingshøyder med 
finkornige masser (leire) 
fra Statens vegvesen

1:2 er for bratt for å legge 
ut topptettingen

0 - 5m
5 - 10m

> 10m



Stabilitet, forts. 

For bratte fyllinger gir 
strekk-krefter på f.eks. 
rørledninger og fiberduk



Valg av robuste materialer

Velge rør som tåler 
endelig oppfyllingshøyde

Og kanskje litt til?

Vurdere om rørledninger 
skal legges med 
overhøyde – slik at de 
tåler framtidig setning?



Tetningslag av bentonittleire eller komprimert 

tørrskorpeleire?

Testfelt bløt leire, 
bløt leire er ikke 
egnet!Utlagt komprimert tørrskorpeleire

Bestandige materialer



Tetningslag av bentonittleire eller komprimert 

tørrskorpeleire?
• Finnes øverst i alle marine 

avsetninger 1,5 – 2,5 m tykt lag

• Fast, tørr brungrå masse over 
grunnvannstanden

• Har forvitret og tørket siden 
istiden og landhevningen

• Kan legges ut og komprimeres 
lagvis og man oppnår et tett lag 
med lav permeabilitet  (< 1 · 10-

9 m/s)

Tørrskorpeleire

Blåleire, 
ikke egnet!



Bentonittleire

Finnes i bl.a. Danmark

Plastisk og formbar

Holder på fukt

Kan legges ut og 
komprimeres lagvis og 
man oppnår et tett lag 
med lav permeabilitet  
(< 1 · 10-11 m/s)

Utlegging av Dantonitt fra mellomlagret haug og fra bil. Peab.



Kontroll og kvalitetssikring



Velg riktig årstid for kritiske arbeider

Uansett hva man velger er årstid 
en viktig faktor

Membraner av plast krever 
utlegging og sveising ved 
plussgrader

Og de kan utvide seg mye under 
sterk solvarme

Komprimering av leire – vanskelig 
å kombinere med nedbør, 
kuldegrader, og sterk varme

Avfall



Takk for meg!


