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I mange konstruksjoner er det behov for å eta-
blere tette sjikt for å forhindre at vann eller 
gasser flytter seg ukontrollert fra ett sted til et 
annet. Dette kan være i forhold til bygninger eller 
andre konstruksjoner som ikke skal utsettes for 
vann eller gasser, f.eks. radon fra grunnen, eller 
der hvor en væske eller gass skal lukkes inne 
på et avgrenset område. Fra naturens egen side 
er leire et materiale med gode tetteegenska-
per, men det har sine begrensninger både når 
det gjelder gjennomstrømning og ved at det er 
komplisert og kostbart å bygge opp pålitelige 
tetningssjikt.

Geomembraner er tette sjikt som brukes for å 
holde væsker og gasser ute eller inne i forhold 
til en konstruksjon. De benyttes også til å lage 
tett bunn deponier, dammer, reservoarer eller 
kunstige sjøer og bekker, eller som topptetting 
av deponier for å hindre vanninntrenging i gamle, 
utette fyllinger.

Geomembraner fremstilles i ulike former og ma-
terialer. 

Hvordan fungerer geomembraner

GEOMEMBRANER

Bunntetting med bentonittmembran ved Årabrott Avfallsdeponi i Haugesund
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Produktegenskaper
HDPE-membraner er de vanligste geomembra-
nene. Den største fordelen med HDPE er den 
kjemiske motstandsevnen. 

LLDPE (Lineær Lav Densitet PolyEtylen)
LLDPE er en modifisering av LDPE hvor det i til-
legg til eten brukes en olefin, f.eks. buten eller 
okten, i polymiseringen. Dette gir en mykere po-
lymer enn 

FPP (Fleksibel PolyPropylen)
FPP er en geomembran med gode tøyningse-
genskaper og høy kjemisk stabilitet. FPP er ikke 
så utsatt for spenningssprekker, og det betyr at 
man kan benytte seg av lettere beskyttelsestek-
stiler enn for HDPE og LLDPE.

ELASTOSEAL EPDM (GUMMIDUK)
Den uten tvil beste duken for topptetting er 
EPDM-duken, fordi den beholder sin elastisitet 
uansett alder og temperatur, og har høy mot-
standsevne mot rotpenetrasjon. 

BENTONITT-MATTE
Bentonittmatte er kanskje det mest brukte topp-
tettingsmaterialet. Bentonittmatten består av 
to geotekstiler som er sammenføyet med nåle-
filting. Mellom geotekstilene ligger et lag med 
bentonitt, som sørger for tettefunksjonen.

BESKYTTENDE GEOTEKSTIL
Alle materialer har behov for en god beskyttelse 
for at de ikke skal utsettes for skade i byggefasen 
eller senere. Geotekstilens punkteringsmotstand 
(CBR-verdi) er viktig og bør ligge på -6500 N for 
topptetting og >10 000-12 000 N for bunntetting.

DRENERINGSSJIKT
Dreneringslaget skal lede bort vann fra nedbør 
og snøsmelting, og dermed redusere vanntryk-
ket mot tetningssjiktet. 

KOMBINASJONSTETNINGSSJIKT
For å klare kravene til tetthet for et deponi for 
farlig avfall kreves det i praksis et såkalt kom-
binasjonstetningssjikt hvor man kombinerer et 
mineraltetningssjikt og en geomembran. Effek-
ten av et kombinasjonstetningssjikt er i praksis 
100 % tetthet. 

OMVENDT KOMBINASJONSTETNINGSSJIKT
I enkelte tilfelle kan det være ønskelig å benytte 
seg av et omvendt kombinasjonstetningssjikt, det 
vil si at man legger membraner under og mine-
raltetningssjiktet på oversiden.

Etablering av kunstig dam ved BI-Nydalen, med FPP membran.
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Bunntetting av deponier vil ha forskjellig utforming 
avhengig av hvilke krav som stilles til tettheten. 
Disse vil være annerledes i bunnen av et deponi 
med miljøfarlig avfall, hvor tettingen skal forhindre 
at miljøgifter slipper ut i grunnen, enn i et fordrøy-
ningsbasseng for overflatevann. Valg av tetningsløs-
ning påvirkes også av grunnforholdene, ved at ulike 
tetningsløsninger har ulik toleranse for ujevne set-
ninger i grunnen. 

AVFALLSDEPONI
Det vanlige kravet er at avfallsdeponier skal etable-
res med dobbel bunntetting. Dette kan være to lag 
med geomembran i form av en syntetisk (plastmem-
bran) og en biologisk (bentonittmembran) barriere, 
alternativt plastmembran og tett leire.

Bunntetting

Bunntetting med bentonittmembran, Årabrott Avfallsdeponi i Haugesund

Bunntetting med bentonitt og HDPE plastmembran, Taranrød Fyllplass i Tønsberg
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Topptetting
Formålet med topptetting av gamle utette deponier 
er å hindre at overvann omdannes til forurenset 
sigevann. En topptetting stiller strenge krav til tet-
ningssjiktets materialegenskaper. I tillegg til å for-
hindre infiltrasjon skal det være gasstett og klare 
differensialsetninger. Det skal også ha motstand-
sevne mot å bli penetrert av røtter. 

Dreneringen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å 
forhindre at det bygger seg opp vanntrykk mot tet-
ningssjiktet.
De mest brukte membrantypene for topptetting 
er Bentonittmembran, FPP-plastmembran og 
EPDM-gummimembran.

Topptetting ved Kleivi slaggdeponi i Hallingdal. Bentonittmembran og Enkadrain drenneringsmatte.



Dammer og fordrøyningsbassenger
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Radon er en usynlig og luktfri edelgass som kan 
blande seg med luften vi puster i og føre til helse-
problemer. Den dannes fra naturlige radioaktive 
stoffer i grunnen. Norge ligger på verdenstoppen 
når det gjelder radonkonsentrasjon i bolighus, og 
hver tiende bolig har for høy radonverdi. Det fin-
nes imidlertid flere typer tiltak mot radon.
Spesielt i nye, men også i eksisterende bygg med 
åpenbare utettheter i sålekonstruksjonen og be-
tongvegg under bakkenivå, kan det foretas for 
tetting av konstruksjonen mot grunnen. Geosyn-

tia leverer membraner som er spesielt utviklet 
for denne oppgaven. En fullstendig og effektiv 
løsning for å bringe konsentrasjonen av radon-
gass i bygg ned på et anbefalt nivå kan imidlertid 
kreve flere typer innsats, hvor membranen er en 
av disse, og løsningen bør søkes i samråd med 
spesialister på fagområdet. Nettsiden http://
radon.nrpa.no/ fra Statens Strålevern inneholder 
mange nyttige råd og forslag dersom man ønsker 
å måle radonkonsentrasjonen eller redusere en 
for høy konsentrasjon. 

Radon
Vannmagasin Kolsås Alpinanlegg

EPDM gummimembran brukt som Radon membran

Fordrøyningsbasseng Taraldrud

Geosyntia leverer produkter og løsninger for å 
bygge demninger eller kunstige dammer. Tettin-
gen av disse konstruksjonene sikres ved bruk av 
geomembraner, som kan være av plast, gummi 
eller bentonitt. 
Veianlegg og andre former for anleggsarbeider 

omfatter ofte terrenginngrep som avskjærer na-
turlige vannveier. Dette kan føre til store belast-
ninger på eksisterende kommunale avløpsnett, 
som i mange tilfeller er dimensjonert for å ta vare 
på de nåværende vannmengdene før arbeidene 
iverksettes.
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Sveising utføres med spesialmaskiner. Svei-
singen gjøres som dobbelsveis med testkanal. 
Tettheten på sveisen kontrolleres ved at den 
mellomliggende luftkanalen trykkprøves. Ved 
rørgjennomføringer og andre detaljer benyttes 
ekstrudersveising.

Våre montører har sveisesertifikat K4/K2 fra Tek-
nologisk Institutt for sveising av plastmemem-

braner, kontoll av tetthet og total kvalitetssikring.

Vi har markedets mest moderne utstyr for plast-
sveising og kontroll av tetthet. Våre Kvalitets-
sikringssytem og kontrollskjemaer er utarbeidet 
for å sikre høyest mulig kvalitet på våre membra-
ninstallasjoner.

Sveisemetoder

Sveising av HDPE membran med dobbeltsveis med testkanal

Sveising av FPP membran
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SKRÅNINGSSTABILITET
Skråningsstabiliteten styrer ofte materialvalget. Nedenfor finnes en tabell over generelt aksep-
terte friksjonsverdier basert på tester og vurderinger. Hvis man har lange og bratte skråninger 
anbefales det alltid at det foretas en spesiell utredning av friksjonsegenskapene.

MATERIALSAMMENLIGNING
Vær oppmerksom på at dette er et forenklet bilde av en komplisert virkelighet. Ta kontakt med 
oss for mer informasjon.

Informasjonen som her er presentert er gitt uten ansvar eller forpliktelse, og mottakeren er 
ansvarlig for bruken av den. 

MEKANISKE / FYSISKE EGENSKAPER

Materiale Friksjonsvinkel 
mot sand

Maks skrånings-
helning

Friksjonsvinkel 
mot f.duk

Maks skrånings-
helning

HDPE 15° - 17° 1:4,8 - 1:4,3 6° - 11° 1:2 - 1:6,7
HDPE FRIKSJON 20° - 30° 1:3,5 - 1:2,3 25° - 30° 1:2,6 - 1:2,3
LLDPE 16° - 18° 1:4,5 - 1:4,0 7° - 12° 1:10 - 1:6,1
LLDPE FRIKSJON 22° - 30° 1:3,2 - 1:2,3 25° - 30° 1:2,8 - 1: 2,1
FPP 25° - 29° 1:2,8 - 1:2,5 8° - 15° 1:9 . 1:4,9
FPP FRIKSJON 28° - 32° 1:2,5 - 1:2,1 27° - 32° 1:2,6 - 1:2,1
EPDM 22° - 25° 1:3,2 - 1:2,8 17° - 23° 1:4,3 - 1:3


