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Til høringsutgave
Et utkast til ny NVE Veileder 1/2019 legges ut til høring i perioden 11. februar – 29.mars 2019
for innspill og kommentarer fra ulike brukergrupper. 1/2019 er en revisjon av tidligere NVE
Veileder 7/2014. Målsettingen er at ny revidert veileder blir så entydig som mulig og at den
beskriver beste praksis innen norsk geoteknikk hva gjelder vurderinger- og utredninger av
sikker byggegrunn i områder med kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer.
Det blir avholdt et åpent høringsseminar 12.februar 2019.
Veilederen utdyper både NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» og veiledning
til Byggteknisk forskrift, Tek17, §7-3. Som følge av endringene i Veilederen, må det også
gjøres noen tilpasninger og endringer i Veiledning til Teknisk forskrift, som sikrer entydig
forståelse. NVE vil sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeide forslag til
endringer i Veiledning til Tek 17. Blant annet må det sikres at grensesnittet mellom ny NVE
Veileder 1/2019 og øvrige prosjekteringsstandarder beskrives.
Justeringene i den foreslåtte revisjonen inkluderer ny kunnskap og beste praksis basert på
resultater fra, og etterarbeid etter, prosjekter gjennomført under programmet «Naturfare –
infrastruktur, flom og skred» (NIFS), et samarbeid mellom Bane NOR (tidligere
Jernbaneverket), Statens Vegvesen og NVE. I revidert veileder er det søkt å harmonisere
sikkerhetskravene med de krav som ligger i Eurokode7. Noen av arbeidene som ble gjort under
NIFS er bevisst ikke tatt inn i veilederen. Dette gjelder blant annet NIFS-rapport 8/2016 som
foreslår en metodikk for å definere en administrativ grense mellom lokal- og områdestabilitet.
Dette har det senere vist seg være vanskelig å praktisere. Av den grunn foreslås foreløpig
følgende ny tekst i Veiledning til Tek 17, andre ledd, under punkt B. Kvikkleire: «For selve
byggverkets stabilitet, herunder bæreevne, skjæring/fylling, byggegrop- og
konstruksjonssikkerhet, vil kravet til sikkerhet være oppfylt dersom prosjektering skjer i
samsvar med §10-2».
Krav i lov og forskrift medfører at det må gjøres farevurderinger i svært mange arealplaner og
byggesaker. Det er derfor lagt vekt på at prosedyre og metodikk skal være så enkel og
oversiktlig som mulig, slik at det sikres at vurderinger blir tilstrekkelig gode for å ivareta de
krav som er gitt i lov og forskrift. Samtidig søkes det å tydeliggjøre at i mange tilfeller kan
tilstrekkelige avklaringer gjøres ved enkle vurderinger som ikke krever spesiell fagkompetanse.
Dette er beskrevet i del 1 av prosedyren i kapittel 3.1.
Spesielt ønsker vi deres vurderinger og tilbakemelding på følgende kapitler og temaer:
-

Prosedyren, se kap. 3.1
Sikkerhetsprinsippet generelt, se kap. 3.2
Krav til kompetanse, se kap. 3.2.4
Metodikk for vurdering av løsneområde for retrogressive skred, se kap. 4.4.1. NVE
ønsker tilbakemelding på foreslåtte metoder for å avgrense løsneområdet for
retrogressive skred (1:15-metoden, NGI-metoden og semi-empirisk L/H metode)
Prinsipp for vurdering av sideveis utbredelse av retrogressive skred, se kap. 4.4.1
Vedlegg til veilederen

Dersom dere har bilder som illustrerer problemstillinger bedre enn de vi til nå har benyttet i
høringsutgaven, er vi veldig teknemlig om vi kan få benytte disse i ny NVE Veileder 1/2019.
Det gjenstår fremdeles noe arbeide før revidert veileder er ferdigstilt. Det skal blant annet
utarbeides felles grafisk profil på figurer og tegninger. På noen figurer og tegninger er det i
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høringsutgaven lagt inn tekstbokser for å synliggjøre at det vil bli gjort endringer på figurene.
Videre skal vedleggene ferdigstilles, foreløpig viser vedleggene kun eksempler.
NVE er svært taknemlig for alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre ny veileder bedre,
og oppfordrer derfor alle til benytte seg av muligheten til å sende oss konstruktive bidrag for å
oppnå en best mulig, entydig og brukervennlig veileder.
NVE ber om at kommentarer til den foreliggende høringsutgaven sendes innen 29.mars 2019.
Høringssvar sendes til: nve@nve.no
Svar merkes med referansenummer: 201901395

Oslo, 8. februar 2019

Grethe Helgås

Martin Christopher Brittain

Fungerende Avdelingsdirektør

Fungerende Seksjonssjef
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Forord
Skred i kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper kan skje uten forvarsel og ha
store konsekvenser. Slike skred kan ha stort omfang og medføre skader på bebyggelse og
infrastruktur og være til fare for liv og helse. Kvikkleire forekommer i områder under marin
grense. Disse områdene omfatter mye bebyggelse og er ofte attraktive for videre utvikling og
utbygging. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i lang tid bidratt til sikring mot
kvikkleireskred, og etter hvert kartlegging og rådgivning i forbindelse med arealplanlegging.
Etter at NVE i 2009 fikk ansvaret for de statlige oppgavene knyttet til skredforebygging, har
forebygging av kvikkleireskred vært høyt prioritert.
Krav til sikkerhet mot skred er gitt i byggteknisk forskrift (Tek17), ref. (1), med tilhørende
veiledning. Denne veilederen viser hvordan kravene kan oppnås og utdyper både byggteknisk
forskrift, Tek17, §7-3 og NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar». Denne
veilederen er en revidert utgave av NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og
andre jordarter med sprøbruddegenskaper», utgitt av NVE i 2014. Den første veilederen for
vurdering av fare for områdeskred, ble utgitt av NVE i 2007, ref. (2).
Justeringene i den foreliggende revisjonen inkluderer ny kunnskap og beste praksis basert på
resultater fra, og etterarbeid etter, prosjekter gjennomført under programmet «Naturfare –
infrastruktur, flom og skred» (NIFS), et samarbeid mellom Bane NOR (tidligere
Jernbaneverket), Statens Vegvesen og NVE.
Veilederen har flere brukergrupper med ulik bagrunnskunnskap og behov. Vi har derfor valgt å
dele innholdet i 2 deler, hvor del 1 med kapitlene 1-3 skal kunne forstås av alle uavhengig av
fagbakgrunn. Del 2 med kapitlene 4-8 henvender seg primært til fagkyndige geoteknikere som
utfører skredfarevurderingene.
Del 1: Kapittel 1 angir veilederens formål og virkeområde. I kapittel 2 forklarer vi hva
områdeskred er og hvorfor det er viktig å utrede fare. Det fokuseres på hva som kan utløse
skred og hvor dette kan skje. I kapittel 3 beskrives det en prosedyre for hvordan
områdeskredfare skal utredes, og hvilke sikkerhetsprinsipper som skal legges til grunn.
Del 2: Kapittel 4 beskriver hvordan områdeskredfare skal utredes. Hvordan man skal
identifisere aktuelle skredmekanismer, utløsende årsker og avgresning av fareområdet beskrives
som en stegvis prosess. I kapittel 5 beskriver vi problemstillinger knyttet til skred i strandsonen.
Videre finner geoteknikeren veiledning til hvordan utføre stabilitetsberegninger i Kapitel 6, og
nødvendig omfang av grunnundersøkelser i kapittel 8. I Kapittel 7 beskrives hva som må
vurderes ved planlegging og prosjektering av nødvendige sikringstiltak, og hvordan
gjennomføre byggetiltak i tidligere utredede faresoner.
Arbeidet med revisjonen er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med
representanter fra det geotekniske fagmiljøet i NGI, Multiconsult og Rambøll. Det er i tillegg
avholdt orienterings- og koordineringsmøter med Bane NOR, Statens Vegvesen og Standard
Norge for nivellering av sikkerhetsprinsipper mellom de ulike regelverk og standarder.
Vi har i tillegg fått nyttige innspill og kommentarer fra NGU, NTNU Institutt for Geoteknikk
og fra ulike fagmiljø i NVE.
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1 Innledning – formål og virkemåte
Formålet med denne veilederen er å gi en mal for geotekniske utredninger og dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper. Veilederen utdyper NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i
arealplanar» (3) og Byggteknisk forskrift (Tek 17, kap.7-3) med tilhørende veiledning (1),
hjemlet i Plan- og bygningslovens (Pbl) §28-1 (4).Veilederen kan også brukes for å
dokumentere sikkerhet mot områdeskred for tiltak som ikke er underlagt Pbl.
Veilederen er avgrenset til vurdering og utredning av skredfare og dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred. Med områdeskred forstås et skred som kan utvikle
seg til å omfatte et større område enn det som berører selve tiltaket. Veilederen gjelder i
områder under marin grense der det planlegges tiltak og hvor det kan være mulighet for enten å
forårsake områdeskred, eller at skred som kan utløses i tilstøtene områder kan komme til å
berøre tiltaket. Veilederen gjelder også for vurdering av sikkerhet og eventuelle sikringstiltak
for eksisterende bebyggelse. For selve tiltaket, blir tilfredsstillende sikkerhet ivaretatt dersom
prosjektering skjer i samsvar med gjeldende norske standarder.
Denne veilederen skal fange opp alle typer skred i jordarter med sprøbruddegenskaper (leir-,
silt- og sandmaterialer) som kan utvikle seg til å omfatte et større områdeskred. Det legges til
grunn i denne veilederen at jordarter med sprøbruddegenskaper er definert ved å ha omrørt
skjærfasthet, cu,r ≤ 2 kPa1. Det er de retrogressive skredene som oftest får størst omfang. I denne
veilederen legges det til grunn at retrogressive skred kan oppstå i jordarter med omrørt
skjærfasthet, cu,r ≤ 1 kPa1.
Et viktig poeng i veilederen er behovet for utredning av skredfare og stabiliserende tiltak for
hele området som kan være skredutsatt. Skredutsatte områder kan også inkludere arealer som
eventuelt ligger utenfor det aktuelle plan- eller byggeområdet. Dette innebærer at en først må
identifisere og avgrense hele det området som kan bli berørt av et skred, inkludert arealer som
kan rammes av skredmassene (utløpsområder). Unntatt er bare små, nærmere definerte tiltak,
hvor det kan være tilstrekkelig å fokusere på selve tiltaksområdet, se Tabell 3.3 i kapittel 3.
Veilederen gir ikke en utfyllende beskrivelse av hvordan områder med skredfare skal
innarbeides i kommune- eller reguleringsplaner i form av hensynssoner og planbestemmelser.
Dette er nærmere beskrevet i NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arelaplanar», ref. (3).
Det understrekes at mindre skred og utglidninger forekommer både i leirterreng og i terreng
med andre jordarter som følge av dårlig skråningsstabilitet, for eksempel på grunn av erosjon
eller menneskelige inngrep. Utstrekningen av slike utglidninger begrenser seg normalt til den
aktuelle skråningen, mens et områdeskred i jordarter med sprøbruddegenskaper vil strekke seg
betydelig lengre enn dette. Veilederen er ikke primært myntet på utredning av stabilitet i
leirskråninger hvor det ikke forekommer sprøbruddmateriale, men sikkerhets- og
utredningsprinsippene i veilederen kan også benyttes for vurdering av stabilitet i slike jordarter
og terreng.
I alle løsmasseskråninger må en være oppmerksom på fare for skred/utglidninger, både ved
arealplanlegging, byggesaksbehandling, prosjektering og gjennomføring av tiltak.

1

Skjærfasthet bestemt i henhold til NS8015 (dvs. «gammel konusstandard»), ref. (83)
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2 Områdeskred
Veilederen omhandler hvordan sikkerhet mot områdeskred kan ivaretas. Det som kjennetegner
områdeskred er at en relativt liten hendelse, som f.eks. en liten utglidning langs en bekk, kan
utvikle seg til et skred som involverer et større område. Vurdering av sikkerhet mot
områdeskred omtales ofte som vurdering av områdestabilitet. Dette omfatter vurdering av
mulig fare, og inkluderer ofte videre utredninger og beregning av stabilitet for analyser av reell
fare. Beregninger av stabilitet angir skråningers margin mot brudd og robusthet med tanke på
planlagte eller uforutsette fremtidige endringer i belastning på eller avlastning av terrenget.
Et skred eller brudd i en jordart skjer som følge av en overbelastning. Dette vil si når jorda
påføres en tilleggslast som overstiger jordas styrke. En slik overbelastning kan typisk skyldes at
man graver for dypt eller for bratt, at masser flyttes på eller at det fylles opp for høyt. En
overbelastning kan også skyldes naturlige prosesser som erosjon eller økte laster som følge av
større grunnvannsendringer. I leirterreng vil man ofte kunne se utglidninger og innsynkninger
som følge av lokale overbelastninger. I noen tilfeller kan slike mindre skred virke som
utløsende faktor, eller initialskred, for større skred.

Figur 2.1 Områdeskred utløst av erosjon i et kvikkleireområde på Byneset i Trondheim i 2012. Foto: NVE

Områdeskred kan oppstå i kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper og kan bli
svært omfattende dersom skredmassene får fritt utløp i fallende terreng. En utvikling av et
områdeskred kan skje både sideveis og bakover eller framover fra der overbelastningen skjer.
Kvikkleireskred er en type områdeskred. Rissaskredet i 1978 var et stort kvikkleireskred.
Masser som var gravd ut for å gi plass til et tilbygg, ble lagt ut som en fylling i strandsonen til
innsjøen Botnen (figur 2.2). Fyllingen førte til en overbelastning og til et initialskred som
forplantet seg sideveis og bakover. Områdeskredets utbredelse fremgår av det store bildet i
figur 2.2. Det meste av skredmassene havnet i innsjøen, og utstrekningen av disse
(utløpsområdet) fremgår ikke av bildet. Rissaskredet ble filmet av to amatørfotografer. Filmen
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som dokumenterer hendelsen, gir et godt innblikk i hvordan et lokalt skred kan utvikle seg til et
betydelig større områdeskred når det er kvikkleire i grunnen. Ref. (5)

Figur 2.2 Rissaskredet 1978, illustrert av Kjell Karlsrud, NGI. Innfelt bilde viser utgraving og oppfyllingen som
forårsaket initialskredet. Foto: Adresseavisen
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2.1 Sprøbruddmateriale
Sprøbruddmateriale er i geoteknisk sammenheng definert som jord som utviser en såkalt sprø
oppførsel på grunn av at jorda mister mye av sin styrke (skjærfasthet) ved overbelastning, også
benevt som brudd. Denne egenskapen medfører at et brudd i slike materialer gir en plutselig
kollaps uten særlig forvarsel. Sprøbruddmateriale som i utgangspunktet kan ha en betydelig
styrke, kan bli nærmest flytende når det belastes over maksimal styrke. Leire og løst lagret
sand- og siltavsetninger kan ha sprøbruddegenskaper. Kvikkleire er det mest ekstreme
eksemplet på slike materialer. Betegnelsen jord eller jordarter med sprøbruddegenskaper blir
også brukt.

Figur 2.3 Figuren illustrerer forskjellen i kvikkleiras egenskaper før og etter en overbelastning som medfører en
plutselig kollaps. Ref. https://vegnett.no (vurderer alternativ figur)

En overbelastning i jord med sprøbruddegenskaper fører til en rask bruddutvikling som kan
forplante seg langt. Hvor langt avhenger av flere faktorer, blant annet hvor flytende
jordmassene blir etter brudd, hvordan lagdelingen i skråningen er og hvordan terrengforholdene
er i området.
Når det er sprøbruddmateriale i grunnen kan det være fare for et progressivt skred. Et
progressivt skred kan forklares som en kjedereaksjon av små brudd som forplanter seg langs en
bruddsone og resulterer i fullt utviklede bruddflater. I områder med sammenhengende lag med
sprøbruddmateriale kan et progressivt brudd medføre store skred (områdeskred).

2.2 Hvor finner vi jord med sprøbruddegenskaper?
2.2.1 Marine leirer
Under siste istid førte breene med seg store mengder slam i smeltevann som ble det avsatt som
tykke avsetninger i datidens fjord og hav. Marin leire ble dannet ved at leirpartikler ble avsatt
på sjøbunnen med salt porevann i hulrommet mellom partiklene. I marin leire danner
leirpartiklene en «korthusstruktur» som følge av at saltet i porevannet gir sterke bindingskrefter
9

mellom leirpartiklene (Figur 2.5 bilde 1). Den åpne strukturen gir stort porevolum og fører til at
marin leire ofte har høyt vanninnhold. Leirpartikler avsatt i ferskvann, får ikke en tilsvarende
korthusstruktur, og ferskvannsleirene har derfor heller ikke de samme sprøbruddegenskapene
som utvasket marin leire.

Figur 2.4 Bilde fra Grønland som illustrerer hvordan breene på det norske fastlandet nådde ut til havet/fjorden
under siste istid, hvor det ble avsatt marin leire. Foto: British Antarctic Survey

Etter istida hevet landet seg og det som tidligere var marin leire på fjordbunnen ble nå fruktbare
arealer på land. Under landhevingen ble landskapet erodert av elver og strandvasking. I noen
områder ble det avsatt grovere materialer av varierende tykkelse over de marine leirene.
Erosjonsprosesser utløste skred og det er fremdeles mulig å se spor i landskapet etter store
forhistoriske skred som også må ha involvert kvikkleire. Disse langsomme prosessene har vært
med på å forme landskapet til slik det vi ser i dag. En generell oversikt over løsmassenes
fordeling vises på kvartærgeologiske kart fra NGU (6). Marin leire finnes innenfor
løsmassetypen «Hav- og fjordavsetninger». Ofte finnes marin leire under andre løsmassetyper,
for eksempel under elve- og bekkeavsetninger. Detaljerte terrengformer kan studeres ved hjelp
av laserdata fra Kartverket (7).
Grensen for hvor høyt vi finner landområder som tidligere har ligget under havnivå, kalles
marin grense. Marin grense representerer det høyeste nivået havet stod rett etter siste istid. Nivå
for marin grense varier etter hvor du er i landet. På Østlandet finner vi marin grense cirka 220
meter over dagens havnivå, mens den i Troms ligger cirka 90 meter over dagens havnivå.
Kvikkleire finner vi bare under marin grense. NGU har utarbeidet kartverktøy med beskrivelser
som angir hvor vi finner marin grense i Norge, ref. (6).
Marin leire kan som nevnt ligge under andre løsmasser som er avsatt under og etter siste istid.
Typisk vil elve- og breelvavsetninger kunne ligge over marine leirer, men også andre
løsmassetyper som for eksempel myr kan ligge som et dekke over marin leire. Man skal også
være oppmerksom på at det i utbygde områder, særlig ut mot sjø, kan ligge fyllmasser over
marin leire. Ut mot sjøen vil det ofte også påtreffes marine strandavsetninger, som ofte er et
relativt tynt lag av løsmasser bearbeidet av sjøen hvor det ofte påtreffes marin leire under. Det
er derfor viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om løsmasseavsetningene (kvartærgeologi) i et
område når man skal vurdere hvor det kan forekomme kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper. Se NGUs kartverktøy «Muligheter for Marin Leire» (MML) (6) og
beskrivelse av tjenesten (8). Velg temakart «Marin grense og mulighet for marin leire».
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Marin leire kan potensielt inneholde kvikkleire. Det må utføres geotekniske grunnundersøkelser
for å kunne påvise dette sikkert. Saltet i leira sørger fremdeles for sterke bindingskrefter
mellom leirpartiklene, men over tid kan saltet i porevannet til den marine leira bli vasket ut når
ferskt grunnvann strømmer gjennom (Figur 2.6). Bindingskreftene mellom leirpartiklene blir på
denne måten svekket (Figur 2.5 bilde 2), og når leira nå overbelastes brytes disse bindingene,
med det resultat at leirpartiklene blir flytende i porevannet sitt (Figur 2.5 bilde 3). Dette er en
typisk egenskap for kvikkleire, som kan gå fra å være veldig fast til å bli fullstendig flytende på
kort tid.

skred

skred

skred

Figur 2.5 Illustrasjon av leirstruktur til marin leire og kvikkleire, etter Reite et al. 1999, ref. (9)

På grunn av grunnvannstrømning i berg og langs vannførende lag av løsmasser, kan det også
oppstå kvikkleire i marin leire som fortsatt ligger under dagens havnivå. Resultater fra
prøvetaking langs kysten av Norge, viser at det kan forekomme kvikkleire minst 100 m utenfor
dagens strandlinje, ref. (10).

Figur 2.6 Illustrasjon fra NIFS-rapport 26/2013 (10) som viser hvordan ferskvann som over tid strømmer
gjennom marin leire, kan medføre utvasking av salt i leira.
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2.2.2 Elve- og deltaavsetninger
Samtidig med at tykke leiravsetinger ble avsatt i fjordene på slutten av istiden, ble det avsatt
betydelige smeltevannsavsetninger av sand og grus i breelver og deltaer. Dette kaller vi
breelvavsetninger. Leire vil derfor også inneholde silt og sandlag som blir tykkere og hyppigere
jo nærmere man kommer den tidligere smeltevannskilden. Hav- og fjordavsetninger som
domineres av sand og silt med enkelte eller ingen leirlag er derfor ikke uvanlig.
Etter siste istid har mange elver og bekker bygd opp mektige sand- og grusvsetninger av
varierende tykkelse. Disse kalles deltaavsetninger når de er avsatt utenfor elve- og
bekkemunningene, se Figur 2.7. Disse avsetningene er ofte lagdelte og kan være løst lagret, noe
som kan virke reduserende på stabiliteten. Under disse avsetningene er det ofte forekomst av
marin leire, og en kombinasjon av leire og sand- og siltavsetninger. Dette kan i enkelte tilfeller
være utfordrende med tanke på områdeskred – særlig i strandsonen, se kapittel 5.

Figur 2.7 Typiske lagdeling for avsetninger forran et delta (øverst) og på tvers av et delta (nederst). Figur:
Louise Hansen, NGU.

Løst lagret sand og silt kan ha sprø bruddoppførsel, som forårsaker at skred kan spre seg over et
større område når kornstukturen overbelastes, tilsvarende som for kvikkleire. Slike løst lagrede
sand- og siltmaterialer betegnes ofte som flyteskredmateriale. Det har gått flere skred i
strandsonen som følge av denne oppførselen, for eksempel startet skredet i Nord-Statland,
Namdalseid i 2014 som et flyteskred som utviklet seg videre i kvikkleire, ref. (11).
Siste års erfaring og utredninger etter skredhendelser har vist at det er større sannsynlighet for
områdeskred i tilknytning til elve- og deltaavsetninger, om avsetningene er lagdelte med tynne
lag av leire innimellom de øvrige avsetningene. De øvrige avsetningene kan typisk bestå av løst
lagret sand og siltavsetninger. De tynne leirlagene vil kunne opptre som svake lag, og kan
derfor fungere som glideflater i en skredhendelse, ref. (10), (12) og (13). Det er spesielt viktig å
være oppmerksom på skredfare i strandsonen ved deltaavsetninger og ellers spesielt i bukter og
viker langs kysten. Se kapittel 5 for mere informasjon om skred i strandsonen.
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2.3 Hva utløser skred?
Skred har ulikt omfang og de oppfører og utvikler seg forskjellig. Fellesnevneren er at alle
skred har en utløsende årsak. Helt avgjørende for å redusere antall skred i sprøbruddmaterialer
er å søke å unngå å utløse skred. Det innebærer å hindre initialskredene, enten de er
menneskeskapte eller naturlig utløste. I forbindelse med planlegging og gjennomføring av
byggetiltak er det derfor viktig å avklare hvilke type hendelser og tilleggsbelastning som kan
utløse skred, og hvilke tiltak og forhåndsregler som eventuelt må iverksettes for å unngå dette.
Som forebygging av naturlig utøste skred vil sikring mot erosjon og håndtering av
overflatevann være viktig.
Erfaring viser at anleggsarbeider oftere enn før er årsaken til skred i sprøbruddmaterialer, ref.
(14). Særlig har dette vist seg i forbindese med tiltak i strandsonen. Skredet ved Skjeggestad
bru på E18 i Vestfold er et eksempel på skred utløst av anleggsarbeider, se Figur 2.8 og NVErapport 49/2015, ref. (15) . Tidligere dominerte naturlige utløsende årsaker som flom og erosjon
i bekker og elver. Det finnes fremdeles eksempler på skred som utløses som følge av erosjon,
for eksempel var skredet på Byneset i Trondheim i 2012 (Figur 2.1) og skredet i Byaelva i
Steinkjer julaften 2018 utløst av erosjon.
Det har forekommet at sprengningsarbeider har forårsaket skred. For eksempel var dette tilfelle
i Kattmarka i Namsos i 2009, ref. (16), hvor en del av berget ble skutt ut i leira med en slik
kraft at leira ble overbelastet. Det finnes også eksempler på at komperimeringsarbeider har vært
medvirkende til utløsing av skred, for eksempel var dette tilfellet for skredet i Nord-Statland i
2014, ref. (17).
Rystelser fra kjøretøy vil ikke kunne utløse skred. Ved anleggsarbeider i områder med
sprøbruddmaterialer må man være oppmerksom på viberasjoner og rystelsers innvirkning på
omgivelsene og spesielt hva gjelder virkninger av viberasjoner fra sprengning og
komperimeringsarbeid. Norsk Standard (NS8141-3), angir hvilke konkrete hensyn som skal tas
ved sprengningsarbeider i kvikkleireomårder, ref. (18). Det anbefales at denne standarden
legges til grunn ved arbeider i områder med sprøbruddmateriale.

Figur 2.8 Skredet ved Skjeggestad bru på E18 i Vestfold utløst av fylingsarbeider. Foto: Dronebilde, Orbiton
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2.4 Skredmekanismer i områder med
sprøbruddmateriale
Alle skred er unike i form og forløp, og består ofte av en kombinasjon av ulike
skredmekanismer. Jordartens egenskaper, lagtykkelser, terrengformasjoner og terrenghelning er
av betydning for hvor store områder som kan bli omfattet av et skred. Ved vurdering av omfang
av skred, skilles det mellom løsneområder og utløpsområder. De arealene som omfatter de
jordmassene som blir med i eller «forsvinner» i skredet, kalles løsneområder. De arealene hvor
skredmassene avsettes, kalles utløpsområder, se Figur 2.9.
Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 2.9 Skisse av skred med angivelse av løsneområde og utløpsområde

For nærmere beskrivelse av ulike skredtyper og tilhørende skredmekanismer, vises det til
kapittel 4.3.

2.4.1 Overflateglidning
Overflateglidninger eller overflateskred er naturlige prosesser i leirterreng. Som betegnelsen
tilsier, så er disse relativt grunne. Overflateskredene har derfor oftest begrenset omfang og
konsekvens, men kan være alvorlige dersom de skjer i nærheten av infrastruktur eller
bebyggelse. Overflateskred kan medføre redusert stabilitet i et kvikkleireområde, ved at skredet
enten direkte kommer i berøring med kvikkleire eller at utglidningen indirekte påvirker
dypereliggende kvikkleire. Overflateglidninger kan derfor initiere større områdeskred.
Utløsende årsak for overflateglidninger er som oftest knyttet til nedbør som medfører økt
grunnvannstrykk og vannmetning i de øvre lag. Det finnes også mange eksempler på at
menneskelig aktivitet har vært medvirkende årsak, for eksempel i form av mindre utfyllinger i
toppen av skråninger i tilknytning til opparbeiding av hage eller parkering, eller dårlig
håndtering av overflatevann. Se Figur 2.10.
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Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 2.10 Prinsippskisse som viser overflateglidning

Figur 2.11 Overflateskred i leire som følge av høy nedbørsintensitet. Foto: Ellen Davis Haugen, NVE

2.4.2 Retrogressive skred
Retrogressive (bakovergripende) skred er kanskje den mest kjente skredmekanismen i
kvikkleire. De største kjente kvikkleireskredene har vært retrogressive skred som har hatt store
løsne- og utløpsområder. Skredet i Rissa i 1978 utviklet seg så langt som 1,5 km bakover fra
der det startet.
Et retrogressivt skred starter med et initialskred nede i en skråning, for eksempel som følge av
erosjon, graving eller fylling. Skredet utvikler seg videre bakover eller sideveis i skalker som
vist i Figur 2.12. Hver enkelt skalk løsner som et resultat av at støtten nedenfor er fjernet,
skredmassene blir omrørt og strømmer ut av skredgropen. Prosessen etterlater en ustabil og
bratt skråning, og skredmekanismen fortsetter frem til en stabil bakkant er formet, eller at det
ikke er noe mer kvikkleire igjen.
Retrogressive skred kjennetegnes ofte av en pæreformet/ flaskehalsformet skredgrop.
Kvikkleireskredet i Lyngen i 2010 er et eksempel på et retrogressivt skred som ble utløst av et
initialskred grunnet utfylling nede ved vannkanten, se Figur 2.13.
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Figur 2.12 Prinsipp for hvordan et retrogressivt skred utvikler seg bakover fra et initialskred i skråningsfoten.
Her trolig utløst av erosjon.

Figur 2.13 Kvikkleireskredet i Lyngen 2010, Foto: Andrea Taurisano, NVE
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2.4.3 Rotasjonsskred
Rotasjonsskred kan inntreffe i alle leirjordarter, ikke bare i sprøbruddmateriale. Typisk for
rotasjonsskred er at disse beveger seg i ett stykke og viser en tydelig rotasjon, som en
nedsynkning i toppen av skråningen og utglidning/heving i bunnen av skråningen, se Figur
2.14. Glideflaten til rotasjonsskred går betydelig dypere enn glideflaten til overflateskred. Den
bakre skredkanten ligger ofte rett bak skråningstoppen, men det finnes eksempler på
rotasjonsskred av betydelig størrelse hvor skredkanten ligger et godt stykke bak
skråningstoppen.
Rotasjonsskred er begrenset av størrelsen (høyden) på skråningen skredet går i. Det kan ofte
være kvikkleire involvert i rotasjonsskred, men på grunn av lagdeling og terrengforhold får ikke
leire alltid fritt utløp og dette begrenser dermed skredet fra videre retrogresjon. I de tilfellene
kvikkleire ligger høyt i skråningen så kan et rotasjonskred være starten på et stort
kvikkleireskred. Da betegnes det første rotasjonsskredet som et initialskred. Ofte kan små
rotasjonskred bli utløst av erosjon i en skråning. Initialskred i form av et rotasjonskred kan også
bli utløst på grunn av menneskelig aktivitet, som for eksempel skredene i Lyngen i 2010 og
Rissa i 1978, hvor utfylling i strandsonen var utløsende årsak. Et typisk eksempel på
rotasjonsskred i et kvikkleireområde er Tosbotnskredet i April 2016, ref. (19), som ble utløst på
grunn av økt grunnvannstrykk (poretrykk) som følge av lekkasjer fra et kraftanlegg, se Figur
2.15.
Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 2.14 Prinsippskisse som viser rotasjonsskred.

Figur 2.15: Rotasjonsskred i Tosbotn 2016. Foto: Fredrik Høgaas, NGU
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2.4.4 Flakskred
Flakskred brukes som betegnelse på skred når et større flak glir ut i en bevegelse. Flakskred
skyldes ofte en progressiv bruddmekanisme. Flakskred inntreffer i relativt slakt terreng, gjerne
der man har tynne overflateparallelle lag av kvikkleire eller andre svake lag i grunnen. Det
skilles mellom fremover- og bakoverrettede flakskred. Ved bakoverrettede flakskred skjer den
første overbelastningen i foten av skråningen, for eksempel på grunn av erosjon eller graving.
Figur 2.16 illustrerer hvordan erosjon nede i en skråning kan medføre en progressiv
bruddutvikling i et kvikkleirelag, og hvor bruddsonen sprer seg bakover i det svake
kvikkleirelaget. Til slutt vil de de drivende kreftene (vekten av jorda) bli større enn de
stabiliserende (styrken i kvikkleira), og jordmassene vil begynne i gli framover i et stort flak.

Figuren tegnes om
– slakere terreng,
overflateparallell
kvikkleire

Figur 2.16 Illustrasjon av progressiv bakoverrettet bruddutvikling, hvor bruddet starter i skråningsfoten.

Ved fremoverrettede flakskred, skjer det en overbelastningen i bakkant av skråningen (eller bak
på flaket), og bruddutviklingen forplanter seg fremover langs et svakt lag, gjerne et
kvikkleirelag. Til slutt blir de drivende kreftene (vekten av jorda) større enn de stabiliserende
(styrken i kvikkleira), og jordmassene vil begynne i gli framover i et stort flak. Dette illustreres
i Figur 2.17.
Figuren må tegnes om –
justere terrenghelning og
kvikkleirelag – ikke
sirkulærsylindrisk
bruddflate

Figur 2.17 Illustrasjon av progressiv fremoverrettet bruddutvikling hvor bruddet starter i bakkant av flaket.

Dersom utstrekningen av kvikkleirelaget er stor og skråningen er høy eller langstrakt, kan
løsne- og utløpsområdet for flakskred bli stort. Fremoverrettede flakskred blir oftest utløst av
oppfylling i eller på toppen av en skråning. Skredet i Vestfossen ref. (20) og skredet i Smårød i
Sverige i 2006, ref. (21), var begge flakskred.
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2.4.5 Flyteskred
Flyteskred er en skredmekanisme som kan skje som følge av overbelastning av ensgradert, løst
lagret sand eller silt med høyt vanninnhold. Typisk er at flyteskredmaterialet tåler en relativt
stor statisk last, men når jorda blir utsatt for en større statisk last eller en syklisk last, vil det
bygge seg opp et grunnvannstrykk som kan medføre at styrken reduseres betraktelig, ref. (22)
Når helningen på sand- eller siltlaget er ugunstig kan det oppføre som et «kulelager» eller svakt
lag som de overliggende jordmassene glir på. Flyteskred kan berøre store områder. Skredet i
Nord-Statland, Namdalseid i 2014 var et eksempel på flyteskred, ref. (17).

2.5 Nedbør og Klimaendringer
Statistisk sett blir det flere skredhendelser ved oftere og kraftigere nedbør. Skredhyppigheten
øker ved store, intense nedbørsmengder og i forbindelse med snøsmelting og vårløsning. Dette
kan medføre økt forekomst av rotasjonsskred i vassdrag som følge av økt vannføring og
erosjon, og overflateglidninger som følge av vannmetning i jordmassene.
For kvikkleireskred er ikke sammenhengen like tydelig. Kvikkleire dannes ved utvasking av
saltet i leiras porevann. Dette er en prosess som tar lang tid - hundre til tusenvis av år – på
grunn av at leira er så tett. Det vil derfor ikke plutselig bli mer kvikkleire av flere kraftige
regnskyll. Man kan likevel, indirekte, få flere kvikkleireskred ved hyppigere nedbør med økt
intensitet siden dette fører til metning av de øvre jordlagene og større vannføring i elver og
bekker, som igjen forårsaker mer erosjon og flere overflateskred og rotasjonsskred. Erosjon i
vassdrag er den vanligste naturlige årsaken til utløsning av kvikkleireskred.
Dersom stabiliteten i en skråning i utgangspunktet er lav slik at skråningen har liten eller ingen
robusthet for tilleggsbelastninger, kan økt nedbør medføre marginale økninger i
grunnvannstrykket, som sammen med for eksempel fjære sjø kan være tilstrekkelig til at skred
utløses naturlig i strandsonen. I de fleste tilfeller skal det ytterligere påvirkninger til for
utløsning av skred.

2.6 Kartlegging av fareområder
I etterkant av Rissaskredet i 1978, ble det startet opp en nasjonal kartlegging for å identifisere
områder som kunne være utsatt for store kvikkleireskred. Bakgrunnen for denne kartleggingen
var at man ønsket å få oversikt over hvilke områder som kunne være skredutsatt slik at man
kunne gjøre riktige prioritering når det gjelder sikring mot erosjon. I tillegg ville det gi
kommuner og tiltakshavere et viktig verktøy i planlegging for ny bebyggelse og infrastruktur.
Metodikken som ble utviklet var tilpasset områder som i utgangspunktet hadde de største
mektighetene av marine leirer, i første omgang Trøndelag og Østlandsområdet, altså der man
anså at potensialet for store kvikkleireforekomster var størst. Den nasjonale kartleggingen har
pågått i mange år og kvikkleiresoner som er identifisert gjennom dette arbeidet er tilgjengelig
for alle, gjennom NVEs «Temakart Kvikkleire» (23) og NVEs kartløsning «NVE Atlas» (24) .
«Det aller viktigste man kan gjøre for å unngå kvikkleireskred, er først og fremst å skaffe seg
rede på hvor kvikkleira ligger og dernest å informere alle det angår, om hvordan man unngår å
utløse skred.», ref. (25)
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det nasjonale kartleggingsarbeidet ikke har
identifisert alle områder hvor det finnes kvikkleire, men har konsentrert seg om å identifisere
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områdene hvor det kan gå større skred. Mange steder langs kysten er det ikke foretatt noen
kartlegging. Dette betyr at det finnes forekomster av kvikkleire også utenfor de registrerte
kvikkleiresonene, og at det må utvises aktsomhet også utenfor disse, så lenge man befinner seg
under marin grense. Dette gjelder også i områder hvor det er utført kartlegging. De registrerte
sonene friskmelder ikke områdene utenfor sonene i de kartlagte kommunene. I arealplanleggingen vil disse kartene derfor ikke kunne brukes som eneste grunnlag for en vurdering
av fare for områdeskred.
Det gjennomføres begrenset omfang av grunnundersøkelser i forbindelse med den nasjonale
kartleggingen, og det må derfor oftest gjøres supplerende undersøkelser i forbindelse med
areal- og byggeplanlegging. Tilgang til informasjon fra geotekniske grunnundersøkelser er
viktig for å kunne fastslå hvilke jordarter som er i grunnen og hvilke mekaniske egenskaper
disse har. I forbindelse med byggetiltak i områder hvor det kan være fare for skred, er det
derfor viktig å gjøre tilstrekkelig med undersøkelser slik at det kan avklares om området
virkelig er utsatt for skredfare eller ikke. I noen tilfeller finnes det resultater fra gamle
grunnundersøkelser som sammen med nye undersøkelser kan benyttes til disse vurderingene.
Data fra grunnundersøkelser samles i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), ref.
(26). Det er viktig at alle som utfører grunnundersøkelser bidrar til å rapportere inn sin
resultater i denne databasen, slik at kunnskap om grunnforhold gjøres tilgjengelig.

2.7 Behov for utredning av skredfare
I forbindelse med arealplanlegging, planlegging av byggetiltak eller masseflytting skal det
gjøres rede for sikker byggegrunn iht. PBL §28-1 og kap. 7 i TEK17. Dette skal sikre at det
ikke planlegges tiltak i et område som kan være utsatt for skred, eller at man utsetter
omgivelsene for økt skredfare. For alle tiltak må man derfor vurdere om det kan være
problemstillinger knyttet til skred.
I noen tilfeller kan enkle vurderinger vise at det ikke er fare for områdeskred i planområdet. Det
er utviklet en stegvis prosedyre som skal benyttes ved vurdering av fare for områdeskred. Den
første delen av prosedyren i kapittel 3.1, (steg 1-5) , indentifiserer aktosmhetsområder med
mulighet for områdeskred basert på tilgjengelig kunnskap. I noen tilfeller kan enkle vurderinger
vise at det ikke er fare for områdeskred i planområdet. Del to av prosedyren i kapittel 3.1, (steg
6-12), beskriver hvordan utredning av fare skal utføres når det allerede finnes faresoner i
området, eller når det ikke kan utelukkes fare for områdeskred etter gjennomgang av
prosedyrens første del.
For alle tiltak i strandsoner, både ved innsjø og sjø, må det i tillegg vurderes om det kan være
fare for flyteskred. Utfylling i sjø må alltid vurderes med tanke på skredfare og stabilitet, og det
bør alltid utføres grunnundersøkelser ved planlegging av slike tiltak.
I forbindelse med kartlegging av faresoner blir disse klassifisert etter faregrad og
konsekvensklasse, ref. (27). Hvilken faregrad sonen får, vil være førende for krav til utredning,
sikkerhetsnivå og til nødvendig dokumentasjon av sikkerhet.
Krav til detaljeringsgrad og kvalitet på fareutredninger vil være forskjellig på ulike plannivå og
i byggesak, og vil også avhenge av planformål og type byggverk som planen omfatter. Type
byggetiltak/byggverk avgjør hvilken tiltakskategori tiltaket plasseres i. Det er sonens faregrad
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sammen med tiltakskategori som gir føringer for nødvendig utredning og sikkerhetsnivå, se
kapittel 3.
Eksisterende faresoner er også risikoklassifisert, se (23) eller (24). Sonenes risikoklasse legges
til grunn for prioritering av hvilke soner som bør utredes videre for behov for sikring. Dette er
uavhengig av om det planlegges byggetiltak i disse eller ikke. Sonens risikoklasse har ingen
betydning for krav til utredning eller sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for byggetiltak i
faresonen.
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3 Hvordan oppnå tilstrekkelig
sikkerhet mot områdeskred
3.1 Prosedyre for utredning av områdeskredfare
Tabell 3.1 viser en stegvis prosedyre for hvordan man skal utrede om det kan være fare for
områdeskred for planlagte tiltak. Prosedyren kan grovt sett deles i to hoveddeler; Del 1, som
omfatter steg 1 – 5, for avgrensing av aktsomhetsområder for områdeskredfare , og del 2, som
omfatter steg 6 – 12, for utredning av faresoner med tilhørende dokumentasjon. Vurderingene
fra steg 6 til steg 11, med tilhørende kvalitetssikring, skal gjennomføres av geotekniker med
kompetanse iht. kapittel 3.2.4. Dette er er utdypet i kapittel 4 Soneutredning.

DEL 1: AKTOMHETSOMRÅDER

Tabell 3.1 Prosedyre for utredning av områdeskredfare

Steg

Prosedyre for utredning av områdeskredfare

1

Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense
Kart som viser marin grense i Norge finnes på NVEs temakart Kvikkleire (23), hvor alle områder
skravert med blått ligger under marin grense (https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire).
Dersom planlagte tiltak ligger over marin grense er de ikke utsatt for områdeskredfare.
Aktsomhetsområde tilsvarer alt under marin grense, og her må det utredes videre.

2

Bestem tiltakskategori
Tiltakskategori bestemmes ut fra tiltakets verdi og konsekvens ved skred, se kap.3.2.1.
Omfang av videre utredning tilpasses tiltakskategori og plannivå/planformål, jfr. Tabell 3.2/Tabell 3.3

3

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området
Oversikt over faresoner fra den nasjonale kartlegging og andre registrerte faresoner finnes på NVEs
temakart Kvikkleire (23), og NVE Atlas (24). NB - skredfare er ikke avklart selv om byggeområdet
ligger utenfor registrerte faresoner eller det ikke er registrerte faresoner i området.
Dersom planlagte tiltak ligger innenfor en faresone fortsettes prosedyren fra steg 6.

4

Avgrens områder med mulig marin leire
NGUs temakart «Marin grense og mulighet for marin leire» (6), viser områder hvor det kan være
hav- og fjordavsetninger (marin leire) (http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/, velg temakart). Se for
øvrig kapittel 2.2. Dersom det er fjell i dagen eller grunt til fjell (< 2 m) ved tiltaket er det ikke fare for
at det ligger i et løsneområde for skred, men de kan allikevel ligge i et utløpsområde.
Dersom planlagte tiltak ligger innenfor områder med marin leire eller ligger nedenfor områder med
marin leire, må det gjennomføres videre utredning iht. prosedyren.
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Steg

Prosedyre for utredning av områdeskredfare

5

Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred
Terreng som er helt flatt kan være utsatt for områdeskred dersom et initialskred forplanter seg
bakover fra en skråning. Skredets løsneområde kan bli stort hvis det er nok høydeforskjell totalt i
området. Derfor er det nødvendig å vurdere hvilke skråninger i og utenfor tiltaksområdet et skred kan
starte i, og legge følgende terrengkriterier til grunn for å tegne aktsomhetsområder :
a) Terreng som kan inngå i løsneområdet for et skred:
- Total skråningshøyde (i løsmasser) er over 5 meter, eller
- Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20
Aktsomhetsområder ligger innenfor 20 x skråningshøyden, H, målt fra bunn av skråning (ravinebunn,
bunn av elv eller marbakke i sjø)

DEL 1: AKTOMHETSOMRÅDER

Aktsomhetsområde for skred (løsneområde)
Det kommer en
«proff» skisse her 

b) Terreng som kan inngå i utløpsområdet for et skred:
- 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone
(steg 3) eller et aktsomhetsområde (steg 5a).
eller
Utløpssone som allerede er kartlagt (som er vist i NVEs Kvikkleire temakart, (23))

Det kommer en
«proff» skisse her 

Disse kriteriene a) og b) benyttes for å tegne opp aktsomhetsområder for områdeskred. En
geotekniker kan gjøre en mer nøyaktig avgrensning av faresonen, dette er beskrevet i steg 7 og 8.

Dersom planlagte tiltak ligger innenfor terreng som er innenfor aktsomhetsområde må det utredes
videre iht. prosedyren.
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Steg

Prosedyre for utredning av områdeskredfare

6

Gjennomfør befaring og vurder eksisterende grunnlag
Befaring er nødvendig for å få oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensning av
faresoner (kap. 4) og for planlegging av grunnundersøkelser (kap. 8). Terrengforhold, fjell i dagen,
tidligere utførte terrenginngrep og tilgang for grunnundersøkelser skal kartlegges.

DEL 2: UTREDNING AV FARESONER

Erosjonsforhold som kan ha betydning for skredfaren skal kartlegges. Kartlegging av erosjonsforhold
har to hensikter; a) som grunnlag for faregradsklassifisering og b) som grunnlag for å vurdere behov
for erosjonssikring. Se kap. 7 i ref. (27): «Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner,
kvikkleire».
Tidligere utførte grunnundersøkelser, løsmassekart og skredfarevurderinger vil ofte være tilgjengelig
i eller i nærheten av utbyggingsområder. Kvikkleiresoner som er meldt inn til NVE, finnes på NVE
Atlas (24). Andre soner og/eller områder med kjente kvikkleireforekomster foreligger det informasjon
om i diverse geotekniske rapporter hos ulike aktører. Det bør derfor rettes en forespørsel til
konsulenter og andre offentlige aktører som kan ha relevant informasjon/rapporter. Se også NADAG,
ref. (26), for oversikt over tidligere utførte grunnundersøkelser.
Dersom planlagt tiltak ligger innenfor et potensielt løsne- eller utløpsområde, må det utredes videre
iht prosedyren.

7

Gjennomfør grunnundersøkelser
Der det ikke finnes tilstrekkelig data fra tidligere utførte grunnundersøkelser, må det gjennomføres
geotekniske grunnundersøkelser og kartlegge forekomst av kvikkleire/sprøbruddmateriale som
grunnlag for faregradsklassifisering og evt. videre stabilitetsberegning.
Grunnundersøkelser bør gjennomføres så tidlig som mulig i en planprosess slik at behovet for videre
grunnundersøkelser og utredninger kan avklares. Innledende grunnundersøkelser vil i noen tilfeller
kunne avkrefte at det er sprøbruddmateriale i området.
Grunnundersøkelser er nødvendig for vurdering av skredtype, aktuell skredmekanisme, avgrensing
av løsne- og utløpsområder og som grunnlag for stabilitetsberegninger, som beskrevet i kap. 4.
Grunnundersøkelser må ofte suppleres utover i prosjektet. Se kap. 8 for omfang og hvilke typer
grunnundersøkelser som bør utføres.
Generelt vil økt omfang av grunnundersøkelser medføre mindre usikkerhet i farevurderingene og
stabilitetsberegningene. Lite omfang av grunnundersøkelser vil medføre konservative vurderinger.
Dette kan føre til at store områder blir vurdert som skredutsatt, og at unødvendig store sikringstiltak
planlegges eller blir gjennomført.
Dersom det er sprøbruddmateriale i de potensielle faresonene som kan berøre tiltaktet (løsne- eller
utløpsområde), må det utredes videre iht. steg 8 og 9 i prosedyren.

8

Vurder aktuelle skredmekanisme og avgrens løsneområder
Aktuell skredmekanisme i sprøbruddmateriale er bl.a. avhengig av terrengforhold,
sprøbruddmaterialets beliggenhet og leiras omrørte fasthet. Metodikk for bestemmelse av aktuell
skredmekanisme og avgrensning av løsneområde er nærmere beskrevet i kap. 4.3 og 4.4.
Dersom vurdering av skredmekanisme og avgrensing av løsneområder viser at tiltaksområdet kan
være utsatt for områdeskred må det utføres videre utredning iht. prosedyren.

24

Steg

Prosedyre for utredning av områdeskredfare

9

Avgrens utløpsområder
Utløpsområdets utstrekning er avhengig av aktuell skredtype, skredmekanisme, løsneområdets
størrelse og terrengforholdene i utløpsområdet.

DEL 2: UTREDNING AV FARESONER

Metodikk for bestemmelse av utløpsområder er nærmere beskrevet i kap. 4.5.
Dersom tiltaksområdet ligger innenfor et utløpsområde må det utføres videre utredning iht.
prosedyren.

10

Klassifiser faresoner
Faresoner klassifiseres med faregrad og konsekvens som beskrevet i kap. 4.6, etter kriteriene i ref.
(27), kap.3 til 7. Utløpsområdene får samme faregrad som løsneområdet. Konsekvens klassifiseres
samlet for løsne- og tilhørende utløpsområde. For tidligere klassifiserte faresoner skal
klassifiseringen (faregrad- og konsekvens) vurderes på nytt. Situasjonen kan ha endret seg for
eksempel som følge av utførte inngrep eller data fra nye grunnundersøkelser. Klassifiseringen gjøres
i NVEs innmeldingsløsning (se steg 12).

11

Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet
Dersom byggetiltakets tiltakskategori krever at det dokumenteres sikkerhet iht. kap. 3.2.1 og Tabell
3.3., skal stabilitetsberegninger gjennomføres, og sikkerhet dokumenteres. Hvis sikkerheten er for
lav iht. krav i kap. 3.2.1 og Tabell 3.3, skal mulige sikringstiltak vurderes for å oppnå økt sikkerhet
iht. Figur 3.1.
Metodikk og føringer for stabilitetsberegninger er beskrevet i kap. 6.
Føringer for detaljprosjektering, kontroll av prosjektering og utførelseskontroll skal beskrives. Om
nødvendig skal det utarbeides krav til rekkefølge av bygge- og anleggstiltak, f.eks. i form av
rekkefølgebestemmelser og faseplaner. Nødvendige føringer må fremgå av planbestemmelsene.
Når dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet iht. denne prosedyren foreligger er forholdet til
områdeskred avklart.

12

Meld inn nye/endrede faresoner og grunnundersøkelser
Gjennomførte grunnundersøkelser skal meldes inn til NADAG, ref. (26).
Utredninger av områdeskredfare og/eller endringer på eksisterende faresoner skal meldes inn
gjennom NVEs innmeldingsløsning, ref. (28) (https://kvikkleiresoner.nve.no).

Når forholdet til områdeskred er avklart iht. prosedyren så skal dette dokumenteres iht. det
steget hvor avklaringen skjer. For steg 1 vil enkel forklaring i f.eks. ROS-analysen være
tilstrekkelig. For steg 2-5 vil det være hensiktsmessig å utarbeide et notat eller en rapport som
oppsummerer de vurderingene som er gjort, som et vedlegg til ROSanalysen/planen/byggesaken. Fra steg 6 til steg 12 er det nødvendig med geoteknisk notat(er)
eller rapport(er) som dokumentasjon. Dette inkluderer grunnundersøkelser som vurderingene
bygger på. Grunnundersøkelser skal gjennomføres og rapporteres i henhold til NGF-meldinger,
ref. (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) og (36), og Eurocode 7-del 2, ref. (37).
Grunnundersøkelsene bør rapporteres i egne, selvstendige, datarapporter.
Avhengig av plannivå og planens formål så kan det være aktuelt med leveranser fra ulike faser
av utredningen, se for øvrig Tabell 3.5 og kapittel 3.3 som gir en anbefaling til detaljering av
utredning på hvert plannivå.
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3.2 Sikkerhet for områdeskred
Kravene til sikkerhet som beskrevet i kap. 3.2.3 og Tabell 3.3 tilfredsstiller plan- og
bygningslovens (PBL), ref. (4) § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv, og Forskrift om tekniske
krav til byggverk (TEK 17), ref. (1), andre del – Naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø –
Kap. 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger. § 7-3 Sikkerhet mot skred.
Sikkerhetskravene gjelder for alle arealplaner og all utbygging i områder med fare for
områdeskred.
Kravene til sikkerhet gjelder om det planlagte tiltaket ligger i eller nær en skråning og kan bli
berørt av løsneområdet til et skred, eller om tiltaket ligger i utløpsområdet for et skred.
Sikkerhetskravene gitt i kap. 3.2 kan også legges til grunn for tiltak som ikke faller inn under
kravene i TEK 17.

3.2.1 Valg av tiltakskategori
Tiltakskategori velges ut fra tiltakets verdi og konsekvens for tiltaket ved skred. Tiltak som gir
økt personopphold skal plasseres i tiltakskategori K3 eller K4.
Grunnlag for valgt tiltakskategori skal fremgå av dokumentasjonen.
Tabell 3.2 Valg av tiltakskategori

Tiltakskategori

Type tiltak

K0

Små byggverk og anlegg som medfører svært begrensede terrenginngrep. Ingen
tilflytning av personer
Garasjer, naust, tilbygg/påbygg til eksisterende bebyggelse, frittstående uthus,
redskapsbu, landbruk- og skogsveger

K1

Byggverk og anlegg av begrenset størrelse. Lite personopphold. Ingen tilflytning av
personer
Mindre driftsbygninger i landbruket, mindre lagerbygg, lokale VA-anlegg, private og
kommunale veger, mindre parkeringsanlegg, trafikksikkerhetstiltak (G/S-veg, midtdeler)

K2

Tiltak som kun innebærer terrengendring; utgraving, opp- og utfylling,
masseflytting
Massedeponier, komposteringsanlegg, bakkeplanering/nydyrking, massetak, andre
massefyllinger

K3

Tiltak som medfører tilflytting av personer med inntil to boenheter, begrenset
personopphold eller tiltak med stor verdi
Bolighus/fritidsbolig med inntil to boenheter, driftsbygninger i landbruket, større lagerbygg,
mindre nærings- og industribygg, mindre utendørs publikumsanlegg, større VA-anlegg

K4

Tiltak som medfører større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder viktige
samfunnsfunksjoner
Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, skoler, barnehager,
større driftsbygning i landbruket, idrettshaller, utendørs publikumsanlegg, nærings- og
industribygg

For noen infrastrukturtiltak kan tiltakskategori vurderes ut fra konsekvensen av et skred for det
aktuelle tiltaket, f.eks. for vannledninger, kraftlinjer og kommunale- og private veger.
Omkjøringsmuligheter, redundans og sårbarhet ved utfall vil være typiske momenter som må
inngå i en slik vurdering.
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3.2.2 Sikkerhetsprinsipp
Generelt
Generelt skal sikkerhet dokumenteres ved stabilitetsberegninger med krav til sikkerhetsfaktor
Fcu≥1.40 og Fcφ≥1.25.2
Tiltak som forverrer stabilitetssituasjonen skal alltid dokumenteres ved stabilitetsberegninger
med krav til absolutt sikkerhetsfaktor Fcu≥1.40 og Fcφ≥1.25.
Når tiltak medfører forverring, skal det korrigeres for sprøbruddeffekt når det gjennomføres
stabilitetsberegninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for udrenert situasjon. Dette
gjøres ved bruk av sprøhetsforholdet, fs. Krav til sikkerhet vil da være Fcu≥1.40*fs. Se for øvrig
kap. 6.3.3.
Tiltak som ikke forverrer stabiliteten
For noen skråninger vil beregningsmessig sikkerhet ligge under kravene til absolutt
sikkerhetsfaktor. Tiltak kan i disse tilfeller planlegges og gjennomføres på en slik måte at man
oppnår «ikke forverring», «forbedring» eller «vesentlig forbedring» av stabiliteten
sammenlignet med slik forholdene i skråningen var før utbygging. Kravene «forbedring» og
«vesentlig forbedring» i Tabell 3.3 er definert i Figur 3.1.
Prosentvis forbedring kan bare oppnås ved bruk av topografiske endringer og/eller ved bruk av
lette masser. Kravet til prosentvis forbedring gjelder for alle bruddmekanismer som er relevante
for problemstillingen, og gjelder for alle potensielle flater som før tiltak har lavere sikkerhet
enn kravet.
Naturlige skråninger
For naturlige skråninger utenfor tiltaksområdet kan det legges til grunn drenerte forhold og
dermed krav til sikkerhet Fcφ≥1.25. I tillegg må Fcu≥1.20 for å sikre en minimum robusthet mot
fremtidige uforutsette laster. Ved for liten robusthet skal sikkerheten forbedres iht. krav i Tabell
3.3.
Kriteriene for hva som kan regnes som en naturlig skråning er beskrevet i kap. 4.7.1.

2

Ved geotekniske beregninger skilles det mellom korttidsstabilitet, Fcu, og langtidsstabilitet,
Fcφ. Dette fordi leiras bruddstyrke er tidsavhengig og dermed avhengig av lastendringens
hastighet. De to analysemetodene gir ofte vesensforskjell i resultat. Beregning av
langtidsstabilitet kan utføres for en stasjonær situasjon der det ikke forventes å skje noen
lastendringer, f.eks. i en naturlig skråning. Det kan også utføres en korttidsanalyse i denne
situasjonen, men dette vil være for å undersøke hva skråningen vil kunne tåle av raske
lastendringer før den går til brudd, og forteller sånn sett noe om skråningens robusthet eller
bæreevne. For øvrig utføres korttidsanalyser for situasjoner der det planlegges med raske
lastendringer, f.eks. for en utgraving eller oppfylling. Se ref. (15).
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Dokumentasjon
Valg av sikkerhetsnivå skal alltid begrunnes og dokumenteres. Tiltakets størrelse og
kompleksitet skal inngå i en slik vurdering, i tillegg til konsekvens for stabiliteten for områdene
rundt. I de tilfeller det prosjekteres etter prinsipp om «ikke forverring», «forbedring» eller
«vesentlig forbedring», må vurderingen spesielt gjøre rede for hvorfor dette er et aktuelt
sikkerhetsprinsipp. Forutsetninger og krav til kontroll av detaljprosjektering og utførelse i
senere planfaser skal alltid vurderes og beskrives. Ved særlig stor kompleksitet, spesielt
ugunstige grunnforhold, utfordrende topografi og stor konsekvens bør høyere sikkerhetsnivå
vurderes.
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3.2.3 Sikkerhetskrav
Tabell 3.3 Krav til sikkerhet og utredningsnivå ved utbygging i områder med sprøbruddmaterialer

Tiltakskategori

Hvordan oppnå tilfredsstillende sikkerhet

K0 Svært begrensede

Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25, eller «ikke forverring».

terrenginngrep. Ingen
tilflytning.

Ikke forverring kan oppnås ved å følge anbefalinger i vedlegg 1

K1Byggverk og anlegg

Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25, eller «ikke forverring»

av begrenset størrelse.
Lite personopphold. Ingen
tilflytning av personer

K2 kun terrengendring;

Erosjon som påvirker stabilitetsforholdene negativt skal forebygges**
Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25, eller «ikke forverring»

utgraving, opp- og
utfylling, masseflytting

Lav faregrad

K3 Tilflytting av personer
med inntil to boenheter,
begrenset personopphold
eller tiltak med stor verdi

Middels faregrad

Fcu≥1.40* og
Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25,
Fcφ≥1.25, eller
eller «ikke forverring» når
«ikke forverring» Fcu≥1.20 og Fcφ≥1.25,
eller «forbedring» når
Fcu < 1,20 eller Fcφ<1.25

Høy faregrad
Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25,
eller «forbedring»

Erosjon som påvirker stabilitetsforholdene negativt skal forebygges**

K4 Tiltak som medfører

Fcu≥1.40* og Fcφ≥1.25, eller «forbedring»

større tilflytting/
personopphold, samt tiltak
som gjelder viktige
samfunnsfunksjoner

Erosjon som påvirker stabilitetsforholdene
negativt skal forebygges **

Fcu≥1.40* og
Fcφ≥1.25, eller
«vesentlig
forbedring»

* Sprøbruddeffekt: For sprøbrudd korreksjonen, se kap. 6.3.3.
**Erosjonssikring: For vurdering av erosjon, se kap. 4.6. Aktiv erosjon kan utløse skred. For
tiltak med personopphold må dette forhindres.
For tiltakskategoriene K0, K1 og K2 vil det ikke være behov for full faresoneutredning. For
disse tiltakene oppfylles kravet til sikkerhet gjennom at tiltaket i seg selv prosjekteres og
bygges slik at det ikke forverrer stabiliteten. Eventuelt at det dokumenters at krav til absolutt
sikkerhetsfaktor oppnås hvis tiltaket medfører negativ endring av stabilitetsforholdene. For
tiltakskategori K1 skal i tillegg erosjon som kan påvirke stabiliteten negativt forebygges.
Ved vurdering av områdeskredfare for tiltakskategori K33 og K4 må hele faresonen avgrenses
og utredes, se kap. 4. Krav til utredning gjelder også hvis tiltaket ligger i utløpsområdet for et
skred. Faresonen som har utløp mot tiltaksområdet må da utredes ut fra krav til sikkerhet iht.
valgt tiltakskategori. Erosjon som påvirker stabiliteten i faresonen negativt skal forebygges.

3

Unntatt K3 lav faregrad, se Tabell 3.3
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Figur 3.1 Krav til prosentvis forbedring av beregnet sikkerhetsfaktor, F

3.2.4 Krav til kompetanse og kvalitetssikring
Ved tiltak i kvikkleireområder er det særlig viktig med kvalitet på vurderinger og beregninger,
samt stort fokus på kontroll og oppfølging av anleggsarbeider. Anbefalt krav til kompetanse for
den som gjennomfører utredningen og den som utfører kvalitetssikring iht. denne veilederen er
gitt i tabell 3.4. Det vises for øvrig til kap. 4.8 for hvordan kvalitetssikring skal utføres.
Tabell 3.4 Krav til kompetanse og kvalitetssikring for tiltakskategori K0-K4

K0

Kompetanse

Kvalitetssikring

Hvis tiltaket gjennomføres iht. anvisninger i vedlegg 1
er det ikke behov for geoteknisk kompetanse.

Ved krav til geoteknisk
kompetanse forutsettes
kvalitetssikring utført av kollega
med tilsvarende kompetanse.

Hvis det er tvil om tiltaket påvirker stabilitetsforholdene
må det benyttes geoteknisk kompetanse som i øvrige
tiltakskategorier.

K1
K2
K3
K4

Foretak med formell kompetanse innen fagområdet
geoteknikk4, samt dokumentert erfaring fra utredning
iht. NVEs kvikkleireveileder og prosjektering av tiltak i
kvikkleireområder. Det bør kreves at ansvarlig foretak
fremviser referanseprosjekter. Fagansvarlig i
prosjektet bør ha minimum 5 -10 års erfaring som
geotekniker, og kunne fremvise relevante
referanseprosjekter.

4

Kvalitetssikres av kollega med
tilsvarende eller bedre
kompetanse.

Kvalitetssikres av foretak med
tilsvarende eller bedre kompetanse
enn foretak som gjennomfører
farevurderingene.

Med formell kompetanse i geoteknikk menes ingeniørutdanning med fordypning (tilsvarende MSc) i
geoteknikk
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3.3 Detaljeringsnivå i arealplaner og byggesak
Avhengig av hvor nøyaktig utredningene skal være, kan det være aktuelt med leveranser fra
ulike faser av utredningene. Mulige leveranser er angitt i delkapitlene 3.3.1-3.3.4. Tabell 3.5
gir en anbefaling til detaljgrad av utredningen på hvert plannivå. Punkter merket med X må
utføres, men punkter med (X) kan vurderes utsatt til neste plannivå dersom det er
hensiktsmessig; utredningskrav må da tas inn i bestemmelsene til det gjeldende plannivået.
Fullstendig utredning må senest utføres på siste plannivå. Dersom tiltaket skal realiseres direkte
med hjemmel i områderegulering, må utredningene tas på dette plannivået. Hvis utredning ikke
er gjennomført på tidligere plannivå må fullstendig utredning i henhold til prosedyren være
gjennomført senest ved byggesak, men det kan ikke anbefales å usette slik vurdering til
byggesak.
Tabell 3.5 Anbefalt detaljeringsnivå for arealplaner og byggesak.

Detaljregulering

Byggesak

AKTOMHETSOMRÅDER

Områderegulering

UTREDNING AV FARESONER

Kommuneplan

Steg i prosedyren

Anbefalt detaljeringsnivå for
arealplaner og byggesak

1

Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense

X

X

X

X

2

Bestem tiltakskategori

X

X

X

X

3

Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i
området

X

X

X

X

4

Avgrens områder med mulig marin leire

(X)

X

X

X

5

Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred

(X)

X

X

X

6

Gjennomfør befaring og vurder eksisterende grunnlag

(X)

X

X

7

Gjennomfør grunnundersøkelser

(X)

X

X

8

Vurder aktuell skredmekanisme og avgrens løsneområder

(X)

X

X

9

Avgrens utløpsområder

(X)

X

X

10

Klassifiser faresoner

(X)

X

X

11

Dokumentér tilfredsstillende sikkerhet

(X)

X

X

12

Meld inn nye/endrede faresoner og grunnundersøkelser

(X)

X

X
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3.3.1 Utredning tilpasset kommuneplanens arealdel
Ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel skal fare for områdeskred være vurdert i
henhold til kravene i Plan- og bygningsloven (pbl) § 4-2 og 4-3. For at dette skal være oppfylt
på kommuneplannivå bør kjente faresoner for kvikkleireskred avmerkes som hensynssone og
det anbefales at det tas inn en generell bestemmelse om at alle områder under marin grense
må utredes for skredfare på senere plannivå.
Faresoner som er kartlagt gjennom den nasjonale kvikkleirekartleggingen (kap. 2.6) eller soner
som er identifisert i forbindelse med tidligere bygge- og anleggstiltak, bør avsettes som
hensynssoner på plankartet (jfr. pbl § 11.8.a). Hensynssonene gis tilhørende bestemmelser med
krav om mer detaljert utredning i forbindelse med reguleringsplaner og byggesaker. Dersom
kommunen finner det formålstjenlig, kan områder under marin grense avsettes som
hensynssone fare (jfr. pbl § 11-8 a). Alternativt bør det tas inn en generell bestemmelse om at
alle områder under marin grense må utredes for skredfare på senere plannivå. Dette gjøres for å
sikre at områder med potensiell fare for skred (aktsomhetsområder) blir identifisert på dette
plannivå iht. anbefalingene i NVEs retningslinjer 2/2011 (3).
Kommunen kan selv velge om hele eller ulike deler av kommunen skal utredes mer detaljert ut
fra sitt behov, f.eks. ut fra den betydningen de ulike utbyggingsområder har og hvilke typer
bygg som er aktuelle i de ulike byggeområdene. Økt grad av nøyaktighet vil som regel redusere
aktsomhetsområdenes utstrekning, da disse ofte er konservativt anslått. Ved å gjennomføre den
første delen (steg 1-5) av den stegvise prosedyren i kap. 3.1 for utredning av sikkerhet kan en i
enkelte tilfeller tidlig konkludere at planlagte byggeområder vil ligge utenfor fare for
kvikkleireskred. I slike områder er det ikke nødvendig med videre utredning. Konklusjonen
skal grunngis og dokumenteres.
NVE anbefaler at kommunen får hjelp av en geoteknisk fagkyndig til å vurdere behovet for
nærmere utredning av skredsikkerhet. Dette kan være aktuelt for viktige offentlige utbyggingsområder som for eksempel sykehjem, skoler, beredskapsinstitusjoner osv., hvor det anbefales å
gjennomføre samme utredninger som er beskrevet for detaljreguleringsplaner også på
overordnet plannivå (kommuneplan/kommunedelplannivå, evt. områderegulering). En mer
nøyaktig kartlegging, der faresoner utredes av en geotekniker (steg 6-12 i prosedyren), vil gi et
langt bedre grunnlag for farevurdering og arealstyring.
Forslag til bestemmelser i kommuneplanens arealdel:
Generell bestemmelse i kommuneplanen: - For alle planer og tiltak under marin grense bør
faren for områdeskred vurderes i henhold til krav i TEK 17 § 7-3 med veiledning, herunder
NVEs veileder 1/2019.
Bestemmelse til hensynssone for kartlagte faresoner for kvikkleireskred: - Ved utarbeiding
av reguleringsplan og byggesak innenfor hensynssonen må det dokumenteres tilstrekkelig
sikkerhet mot områdeskred, jf. krav i TEK 17 § 7-3 med veiledning. Sikkerhet mot
områdeskred utredes i samsvar med NVEs veileder 1/2019.
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3.3.2 Utredning tilpasset områdereguleringsplaner
Ved offentlig ettersyn av områdereguleringsplan skal fare for områdeskred være avklart i
henhold til kravene i Plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3. For områdeplaner der det er krav
om videre detaljplanlegging må som minimum kjente faresoner for kvikkleireskred avmerkes
som hensynssone og det må knyttes bestemmelser til disse som ivaretar forholdet til skredfare
ved senere plannivå. Det må også knyttes bestemmelser til områder under marin grense. For
områder der det åpnes for direkte utbygging må det gjøres nærmere utredninger tilsvarende
detaljreguleringsplannivå.
Planlagte byggeområder som ligger under marin grense anbefales det at det gjøres en mer
nøyaktig kartlegging: Ved å gjennomføre den første delen (steg 1-5) av prosedyren i kap. 3.1,
kan en i enkelte tilfeller tidlig konkludere at planlagte byggeområder vil ligge utenfor fare for
kvikkleireskred. I slike områder er det ikke nødvendig med videre utredning. Konklusjonen
skal grunngis og dokumenteres. Dersom første del av prosedyren tilsier at det kan være fare for
områdeskred for de planlagt byggeområdene, så må det vurderes viktigheten av å utrede dette
på dette plannivået. Dersom dette ikke gjøres så må det knyttes en bestemmelse til at disse
områdene utredes på detaljreguleringsnivå iht. del 2 av prosedyren (steg 6-12, geoteknisk
vurdering). Dersom det åpnes for direkte utbygging i områdereguleringsplanen, så må fare for
områdeskred utredes på dette plannivået.
Forslag til bestemmelser i områdereguleringsplan:
-

Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan skal reell fare for områdeskred være avklart
i henhold til kravene i Plan- og bygningslovens §4-3. For at dette skal være oppfylt på
detaljreguleringsplannivå, anbefales det at kravene i §28-1 og §29-5, videre byggteknisk
forskrift kap. 7 og NVEs veileder 1/2019, legges til grunn for vurdering av skredfare.

3.3.3 Utredning tilpasset detaljreguleringsplaner
Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan skal reell fare for områdeskred være avklart i
henhold til kravene i Plan- og bygningsloven (pbl) § 4-3. For at dette skal være oppfylt på
detaljreguleringsplannivå, anbefales det at kravene i §28-1 og §29-5, videre byggteknisk
forskrift kap. 7 og NVEs veileder 1/2019, legges til grunn for vurdering av skredfare. Det
anbefales kvalitetssikring utført av uavhengig foretak.
Omfang og detaljeringsgrad for utredninger i forbindelse med detaljregulering er bl.a. avhengig
av reguleringsformål, hvilke tiltakskategorier planen omfatter, og planområdets beliggenhet i
forhold til aktsomhetsområder og faresoner. Ved å følge steg 1-5 i prosedyren i kap. 3.1 kan en
tidlig konkludere om planlagte byggeområder vil ligge utenfor fare for områdeskred (f.eks. over
marin grense, utenfor områder med marine leire, lokalisering på fjell og annen dokumentert god
byggegrunn). I slike områder er det ikke nødvendig med videre utredning. Konklusjonen skal
grunngis og dokumenteres.
Behov for videre utredning av skredfare er avhengig av faregradsklasse for faresonen og
hvilken tiltakskategori tiltaket tilhører, se kap.3. De fleste detaljreguleringsplaner vil være i
tiltakskategori K3-K4 (se Tabell 3.2), hvor geoteknisk fagkyndig må utrede sonen i tråd med
prosedyren beskrevet i kap. 3.1, steg 6-12. De identifiserte faresonene klassifiseres i tre
faregrader etter kriteriene i ref. (27). For soner som er faregradsklassifisert tidligere, f.eks. i
forbindelse med den nasjonale kvikkleirekartleggingen, må klassifiseringen gjennomgås på
nytt. Mulig pågående erosjon i vassdrag i- eller inn mot kartlagte faresoner må vies særlig
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oppmerksomhet. Sikerhetskravene for stabilitet gitt i Tabell 3.3 skal oppfylles, Soneutredning
og videre stabilitetsberegninger kvalitetssikres av uavhengig foretak iht Tabell 3.4.
I faresoner med tiltakskategorier og/eller faregrad der det er krav til utredning av områdestabilitet, må hele prosedyren i kap. 3.1 fullføres (t.o.m. steg 12) . Eventuelle nødvendige
sikringstiltak i og utenfor planområdet må utredes i et slikt omfang at en kan dokumentere at
planlagte tiltak vil oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred, og at sikringstiltakene
kan gjennomføres uten å redusere sikkerheten.
Det bør forutsettes at geoteknisk fagkyndig utarbeider en plan som viser at evt. stabiliserende
tiltak kan utføres før selve tiltaket. Det er viktig at stabiliteten ikke forverres i byggeprosessen,
eller at det dokumenteres at arbeidene kan utføres på skredsikker måte. Detaljprosjektering
følges opp i byggefasen. For særlig kompliserte eller viktige planer anbefales det at det gis krav
til utførelse og nødvendige faseplaner og rekkefølgeplaner med evt. arbeidsbeskrivelse. Dette
vil gi grunnlag for videre geoteknisk prosjektering og kontroll i forbindelse med byggesaken.
Kommunen må etter dette selv vurdere om planen er gjennomførbar, herunder vurdere om de
økonomiske og miljømessige konsekvensene av aktuelle sikringstiltak vil være akseptable. I
NVEs retningslinjer «Flaum og skredfare i arealplanar» (3) er det beskrevet hvordan
aktsomhetsområder og faresoner med tilhørende krav til nødvendige sikringstiltak bør
innarbeides i reguleringsplaner.
Forslag til bestemmelser i detaljreguleringsplan:
- Sikringstiltak for å ivareta sikkerhet mot skred jf. TEK 17 med veiledning, skal gjennomføres
før byggetillatelse gis.
- Anbefalinger i geoteknisk notat/rapport skal følges ifm. prosjektering og utførelse i byggesak
- Sikkerhet mot skred skal ivaretas for alle faser av utbyggingen. Herunder skal fagområdet
geoteknikk belegges med ansvar ifm detaljprosjekteringen (iht. Byggesaksforskriften), og
tiltaksklasse skal velges ut fra prosjektets vanskelighetsgrad og konsekvens.
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3.3.4 Utredning tilpasset byggesak
I byggesak skal tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred være oppfylt i henhold til kravene i
Plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1 og § 29-5, jf. TEK 17 kap. 7, herunder NVEs veileder
1/2019. Bygningsmyndigheten må kreve at tilstrekkelig sikkerheten er dokumentert før det
gis bygge- eller deletillatelse etter pbl § 20-1. Hvis ikke tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert,
skal bygningsmyndigheten med hjemmel i pbl § 28-1 enten avslå søknaden eller sette vilkår i
tillatelsen.
Dersom utredning av fare for områdeskred ikke er utført i forbindelse med reguleringsplan, må
dette gjøres på byggesaksnivå. Først må det undersøkes om tiltaket ligger innenfor
aktsomhetsområder iht. steg 1-5 i prosedyrens i kap. 3.1. For tiltakskategorier K0-K2 er det
ikke nødvendig med soneutredning iht. steg 6-12 i prosedyren, men tiltaket må ikke ha negativ
påvirkning på stabiliteten og erosjon må håndteres, se Tabell 3.3.
For tiltak i tiltakskategori K3-K4 som ligger innenfor aktsomhetsområder, må en følge steg 612 i prosedyren gitt i for å identifisere og avgrense faresoner, klassifisere dem etter faregrad.
For de fleste tilfellene (unntaket er tiltakskategori K3 med lav faregrad) må en også
gjennomføre nødvendige stabilitetsanalyser før og etter utbygging, og dokumentere at det ved
ferdigstilt tiltak vil oppnås tilfredsstillende sikkerhet iht. Tabell 3.3.
I byggesak/dispensasjonssak må ansvarlig søker i tillegg påse at området vil ha tilfredsstillende
sikkerhet mot skred i alle faser av utbyggingen. I områder med kvikkleire eller andre
sprøbruddmaterialer må en i alle faser av utbyggingen unngå forverring av stabiliteten. Hvis
sikkerhetsfaktoren er mindre enn kravene i Tabell 3.3, må nødvendige stabilitetsforbedrende
tiltak gjennomføres før oppstart av anleggsfasen, eller ved å sørge for at sikkerheten under
utførelsen er tilstrekkelig ivaretatt på annen måte. Det tilhører prosjekteringsansvaret å
utarbeide plan for gjennomføringen med konkrete tiltak som ivaretar dette. Planen skal omfatte
nødvendige faseplaner og rekkefølgeplaner med evt. spesiell arbeidsbeskrivelse.
Områder som ikke har skredfare i naturlig tilstand på grunn av de terrengmessige forholdene vil
ikke bli identifisert som aktsomhetsområder eller faresoner etter metoden beskrevet i
prosedyren i kap. 3.1. Slike områder kan likevel få forverret stabilitet ved menneskelige
inngrep.
Det bemerkes at tiltakshavers ansvar for å ivareta sikkerhet mot områdeskred gjelder også tiltak
(bygging, graving, fylling, boring eller sprenging) som er unntatt søknadsplikt etter plan- og
bygningsloven § 20-1.
Forslag til vilkår i rammetillatelsen hvis tilstrekkelig sikkerhet ikke er dokumentert:
- Det vil ikke bli gitt igangsettingstillatelse før nødvendige undersøkelser er utført og
tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert.
- Det vil ikke bli gitt igangsettingstillatelse før nødvendige sikringstiltak er gjennomført.
- Det vil ikke bli gitt ferdigattest før nødvendige erosjonssikringstiltak er gjennomført.
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4 Soneutredning
4.1 Generelt
Som grunnlag for å vurdere fare for områdeskred må det gjøres en soneutredning. Dette gjelder
for alle jordarter med sprøbruddegenskaper, dvs der omrørt skjærfasthet cu,r ≤ 2 kPa5, herunder
kvikkleire. Oppførselen til sprøbruddmateriale er videre beskrevet i kap. 6.3.3.
I prosedyren i kapittel 3.1 beskriver stegene 6-12 det som inngår i en soneutredning. Utrening
skal gjennomføres for tiltak som ligger i eksisterende faresoner (prosedyrens steg 3) eller når
det når det ikke kan utelukkes at det kan være sprøbruddmaterialer i eller i nærheten av
planområdet (prosedyrens steg 5). Dersom det gjennom prosedyrens steg 1-5 kan utelukkes
områdeskredfare, så er det ikke nødvending å gjøre en soneutredning. Det er imidlertid viktig at
man i steg 1-5 ser utover sin egen tomt/plangrenser for å dokumentere at et skred ikke kan
berøre tiltaket.
Dette kapittelet utdyper prosedyrens steg 6-12, og delkapitlene beskriver hvordan man stegvis
går fram for å gjøre en soneutredning.
Ved kartlegging av fare for områdeskred i strandsonen må man i tillegg være oppmerksom på
at skred initiert i sjø (flyteskred eller kvikkleireskred) kan forplante seg innover land. Slike
utfordringer beskreves nærmere i kap. 5, Skredfare i strandsonen.
En faresone for områdeskred skal omfatte sannsynlig utbredelse av et områdeskred, dvs. både
løsne- og utløpsområder (Figur 4.1). Dersom et tiltak ligger i et utløpsområde gjelder de samme
kravene for sikkerhet som i løsneområdet. Både størrelsen på løsneområdet og utløpsområdet
avhenger av hvilke skredmekanisme som kan oppstå i kritisk(e) skårining(er). Dermed er
vurdering av kritiske skråninger og aktuelle skredmekanisme første steg i en soneutredning.

Figur 4.1 Illustrasjon av løsneområdets lengde og utløpsdistanse

5

Skjærfasthet bestemt i henhold til NS8015 (dvs. «gammel konusstandard») (83)
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4.2 Identifisering av kritiske skråninger og snitt
Ved utredning av fare for områdeskred er det viktig å identifisere hvilke skråninger som kan
være kritisk for stabiliteten i området, det vil si skråninger hvor det kan utløses skred som kan
berøre planlagt tiltak direkte (ved flakskred/rotasjonskred eller ved retrogresjon) eller indirekte
på grunn av utløp. Disse skråningene er de mest kritiske.
Vurdering av topografi vil være sentralt når kritiske skråninger skal identifiseres. Terrengkriteriene som er beskrevet i prosedyren i kap. 3.1 legger føringer for hvilke skråninger som
kan være utsatt for skred, hvor 1:20 brukes for å skissere et konservativt aktsomhetsområde.
Det vil variere hvor mye informasjon man har om grunnforholdene før man går i gang med
utredning av en faresone. Detaljerte kart og befaring vil være viktige underlag, og data fra
tidligere grunnundersøkelser vil være til hjelp når kritiske skråninger skal bestemmes.
Resultater fra foreliggende grunnundersøkelser kan i noen tilfeller dokumentere at det ikke
finnes sprøbruddmateriale i grunnen, og dermed brukes for å avgrense et løsneområde eller
avkrefte muligheten for områdeskred.
Under følger noen nøkkelpunkter for å identifisere mulige kritiske skråninger:





Hvor er de bratteste og høyeste skråningene?
Hvor er det topografiske hindringer i terrenget som kan være av betydning for skredutbredelse, f.eks. fjell i dagen, raviner/sideraviner.
Hvor er det pågående erosjon i elver og bekker som kan utløse et skred?
Hvor har det tidligere vært utført inngrep som kan ha betydning for stabiliteten?

Med bakgrunn i disse betraktningene kan det skisseres et konservativt avgrenset løsneområde.
Beregningssnitt plasseres i de kritiske skråningene hvor faresonen antas å ha lavest sikkerhet.
Basert på dette, utarbeeides det borplan for gjennomføring av nødvendige grunnundersøkelser
for utredning av hele faresonen. Resultatene fra grunnundersøkelsene gir grunnlag for en
vurdering av hvilke av de opptegnede beregningssnittene som er mest kritiske. Hva som er
faresonens kritiske snitt, avhenger av:





Beliggenhet av sprøbruddmateriale i grunnen (dybde, mektighet og utstrekning)
Skjærfasthet
Poretrykksforhold
Overkonsolideringsforhold

Grunnundersøkelsene gir grunnlag for å bestemme lagdeling i sonen og på grunnlag av dette
aktuell skredmekanisme og sonens utstrekning, henholdsvis beskrevet i kap. 4.3, 4.4 og 4.5.
Grunnundersøkelsene gir også inngangsparametre til faregradsevalueringen, se kap. 4.6, samt
parametre til stabilitetsberegninger, som beskrevet i kap. 6. Det er derfor viktig at grunnundersøkelsesprogrammet er gjennomtenkt for å dekke alle disse behovene. Omfang av og type
grunnundersøkelser som skal gjennomføres i forbindelse med utredning av områdeskred er for
øvrig beskrevet i kap. 8.

4.3 Vurdering av aktuelle skredmekanismer
Dette kapitlet tar for seg skredmekansimer i sprøbruddmateriale og metodikk for vurdering av
aktuell mekanisme. For vurdering av fare for flyteskred vises det til kap. 5.
En vurdering av skredmekanisme krever informasjon om:
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Type løsmasser og lagdeling
Sprøbruddmaterialets omrørte fasthet; cu,r
Sprøbruddmaterialets beliggenhet i profil (dybde, mektighet og utstrekning)
Andel sprøbruddmateriale over den mest kritiske glideflaten (for initialskredet)
Terrengforhold i området

4.3.1 Overflateglidning
Overflateglidninger og overflateskred kan oppstå i skråninger med leire, tørrskorpeleire, sand
og silt. Overflateskred kan utløse et større områdeskred hvis skredet kommer i direkte kontakt
med underliggende spørbruddmateriale, eller ved at skredet påvirker spenningsforholdene i
skråningen på en slik måte at et større skred initieres. Det er derfor viktig at geoteknikeren gjør
en vurdering av om dårlig stabilitet knyttet til overflateskred kan utløse et områdeskred.

4.3.2 Retrogressive skred
Blant de kjente områdeskredene i Norge er retrogressive skred den vanligste skredmekanismen,
se bilde og figur i kap. 2.4.2. En sammenstilling av data fra over 40 historiske skred viser at
store retrogressive skred (L > 100 m) opptrer når følgende kriterier er tilstede (ref. (38), (39),
(40), (41)):




Den omrørte leira blir flytende nok til å kunne strømme ut skredgropen (cu,r ≤ 1kPa6
eller IL > 1,2)
Det er mer enn 40% sprøbruddmateriale over den kritiske glideflata for initialskredet
Topografien muliggjør evakuering av skredmassene

4.3.3 Rotasjonsskred
Rotasjonsskred opptrer som regel når avsetningen er homogen og når:
 Det er mindre enn 40% sprøbruddmateriale over den kritiske glideflate
eller
 Den omrørte leira har en cu,r > 1 kPa5

4.3.4 Flakskred
Typisk for flakskred er at hele laget over glideflaten glir ut som et tilnærmet sammenhengende
flak. Flakskred oppstår som regel når:




Det er mindre enn 40% sprøbruddmateriale over den kritiske glideflate
Typisk når sprøbruddmateriale ligger i lag tilnærmet parallelt med terreng
Ved spesielt svake lag i grunnen

Fremoverrettede progressive flakskred kan også oppstå når det er med enn 40%
sprøbruddmateriale over den kritiske glideflate for eksempel ved store oppfyllinger.

6

Skjærfasthet bestemt i henhold til NS8015 (dvs. «gammel konusstandard») (83)
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Figur 4.2. Skisse som viser mulighet for et typisk flakskred som kan gli ut som et tilnærmet monolitisk stykke.
(endre fra kvikkleire til sprøbruddmateriale i figuren)

4.3.5 Metodikk for vurdering av skredmekanisme
Når tilstrekkelig informasjon om grunnforhold og topografi er tilgjengelig kan en vurdering av
skredmekanisme utføres basert på kriteriene definert i kapitlene 4.3.2-4.3.3. Det forutsettes at
kritiske snitt er valgt iht. kap. 4.3, og at vurderingene gjøres for disse.

Figur 4.3 Flytskjema for vurdering av aktuell skredmekanisme.

For å bestemme skjærfastheten til den omrørte leira (cu,r) er det nødvendig å utføre laboratorieundersøkelser på opptatte prøver.
Når det gjelder andel av sprøbruddmateriale over den kritisk glideflaten (b/D); hvor b er dybden
av sprøbruddmateriale i forhold til dybden av glideflata under terreng (D), kan dette evalueres
ved hjelp av følgende metoder:
For typiske platåterreng eller ravineterreng (Figur 4.4):
 Tegn en linje med helning 1:15 fra skråningsfoten og bakover i skråningen. Starten på
1:15-linjen settes til 0,25∙H under foten av skråningen (H er total høyden av
skråningen). Andel sprøbruddmateriale (b/D) bestemmes under toppen av skråningen
(Figur 4.4 A).
 Hvis stabilitetsanalyser er tilgjengelig tegner man 1:15 - linjen som en tangent til den
kritiske glideflaten og videre oppover i skråningen. Andelen sprøbruddmateriale (b/D)
bestemmes i bakkant av kritisk glideflate (Figur 4.4 B). I tilfeller hvor den kritiske
glideflaten er dyp, settes starten av glideflaten til en maksimum dybde på 0,25∙H under
skråningsfoten – likt som for Figur 4.4 A.
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Figur 4.4. Prinsipp for vurdering av b/D (andel sprøbruddmateriale over den mest kritiske glideflate) for en
typisk ravine- eller platåskråning ved hjelp av a) 1:15 linje eller b) kritisk glideflate. (endre fra kvikkleire til
sprøbruddmateriale og fra skjærflate til glideflate på figurene)

For jevnt hellende terreng:
 I dette tilfelle er det nødvendig å utføre stabilitetsanalyser for å definere en kritisk
glideflate, siden det ikke er noen definert skråningsfot. Basert på resultater fra
stabilitetsanalyser tegner man 1:15-linjen som en tangent til glideflaten og videre
bakover i skråningen. Det skal tas ut et representativt b/D-forhold over 1:15-linja. I
tilfeller hvor den kritiske glideflaten er dyp, settes starten av 1:15-linja til en
maksimum dybde på 0,25∙H målt fra der hvor glideflaten kommer ut nede i skråningen,
og 1:15-linja tegnes som en sekant til glideflaten, som vist på Figur 4.5.


Hvis b/D < 40 % (andel sprøbruddmateriale) vil aktuelle skredmekanismer være
rotasjon- eller flakskred. Ved vurdering av om det er flakskred eller rotasjonsskred
som er aktuelt må lagdeling og topografi vurderes. Topografiske forhold må vurderes
både for løsneområdet og i utløpsområdet.

Figur 4.5. Prinsipp for vurdering av b/D (andel sprøbruddmateriale ovenfor den mest kritiske glideflate) for
typisk jevnt hellende terreng uten definert bunn av skråning.
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4.4 Avgrensning av løsneområdet
Når man har bestemt aktuelle skredmekanismer i de kritiske snittene ved å følge metoden i kap.
4.3, har man et grunnlag for å avgrense løsneområdet mer nøyaktig. Løsneområdet må
avgrenses for alle typer skred i sprøbruddmateriale. De retrogressive skredene kan forplante seg
langt bakover fra skåningstopp, mens løsneområdet blir mer begrenset for flakskred og
rotasjonskred.
I noen faresoner kan forskjellige skredmekanismer være aktuelt for forskjellige skråninger som
følge av ulik i topografi, lagdeling og omrørt fasthet. Det vil da være nødvendig å kombinere
vurderinger i flere kritiske snitt for å avgrense et potensielt løsneområde.

4.4.1 Løsneområdet for retrogressive skred
1:15-metoden
I tilfeller hvor et kontinuerlig lag av sprøbruddmateriale er påvist uten klare hinder for skredets
utstrekning, dvs oppstikkende fjell eller kryssende raviner, kan man benytte empiriske
korrelasjoner mellom skråningshøyden (H) og løsneområdets lengde (L) for å bestemme
løsneområdets størrelse. Studier av historiske skred viser at de aller fleste områdeskred (90 %
av skredene) vil stoppe når forholdet H/L nærmer seg 1:15, den såkalte 1:15-metoden, ref. (42).
Metoden for å avgrense løsneområdet slik er vist i Figur 4.6, hvor H er definert som høyden av
skråningen målt fra skråningsfot, bekk- eller elvebunn eller marbakken.

Figur 4.6. Avgrensing av løsneområdet for et retrogressivt skred ved hjelp av 1:15-metoden. (endre fra
kvikkleire til sprøbruddmateriale)

Det empiriske grunnlaget for 1:15-metoden betinger bl.a. at det er sammenhengende
sprøbruddmateriale bakover i profilet fra like under terreng til betydelig mektighet. Hvor dette
ikke er tilfellet, vil L=15H være en konservativ antagelse. Under følger to metoder for
opptegning av løsneområde ved dyp eller ikke sammenhengende sprøbruddmateriale.
NGI-metoden
Det har blitt praktisert (av bl.a. NGI, ref. (43)) å trekke 1:15-linja fra bunn av kritiske glideflate
og bakover i sprøbruddmaterialet til den skjærer ut i det ikke-sensitive materialet. Defra og opp
til terereng legges glideflate med helning 1:2-1:3, se Figur 4.7. Denne metodikken krever at
kritisk glideflate for et initialskred blir beregnet med parametre av god kvalitet i foten av
skråningen. Dersom kritisk glideflate er dypere enn 0,5H under skråningsfoten er den mindre
relevant som et initialskred, ref. (44) foreslår at 1:15-linja starter maksimalt 0,5H under
skråningsfoten.
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Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 4.7 Vurdering av utløspområde for retrogresive skred med vurdering av lagdeling

Semi-empirisk L/H-metode
Gjennom NIFS-prosjektet (NIFS 14/2016), ref. (45), er det utviklet en semi-empirisk metode
for vurdering av løsneområdet for områdeskred. Metoden er basert på en rekke geometriske og
geotekniske parametere og fra erfaring med historiske hendelser. Vektlegging i
klassifiseringssystemet er per i dag basert på 12 historiske skredhendelser. Det vil være behov
for revisjon over tid når supplerende data blir tilgjengelig.
Som for 1:15-metoden kan den semi-empiriske L/H- metoden brukes dersom det ikke er mulig
å avgrense løsneområder basert på oppstikkende fjell, kryssende raviner eller diskontinuitet i
sprøbruddmateriale. Videre er det en forutsetning at det er gjennomført stabilitetsberegninger
for de skråningene/kritiske profil som skal vurderes. Input fra disse parametrene gir grunnlag
for å vurdere om L/H skal være 1:10 eller 1:15 for retrogressive skred.
For detaljert informasjon om denne metoden henvises det til NIFS-rapport 14/2016, ref. (45).
Sideveis utbredelse av retrogressive skred
Metodene for vurdering av løsneområdet som beskrevet over gir i utgangspunktet kun
utbredelsen av skredet bakover fra initialskredet. Ved avgrensning av løsneområdet er det også
nødvendig å vurdere bredden og sideveis utbredelse av et eventuelt skred, for eksempel langs et
vassdrag. Det finnes noen eksempler på skred med veldig stor bredde, både i Norge og i NordAmerika. Bredden av skredets løsneområde kan i noen tilfeller være større enn løsneområdets
lengde.
Det er anbefalt å benytte topografiske variasjoner, for eksempel raviner, og lagdeling basert på
resultater fra grunnundersøkelser for å vurdere sideveis utbredelse av et eventuelt skred. Ved
homogene forhold langs elv/sjø kan dette medføre svært brede faresoner. Det skyldes at
vurderingen av løsneområde fra ethvert mulig initialskred langs vannkanten medfører mange
overlappende løsneområder (se Figur 4.8). I forbindelse med utredning av kvikkleireskredfare i
arealplaner og byggesaker må geotekniker i slike tilfeller vurdere om det er relevant for tiltaket
å utrede hele sonen, eller om det er et begrenset strekk av sonen hvor et skred kan utløses,
forplante seg sideveis og berøre tiltaket. Vurderinger, forutsetninger og konklusjon inkludert
nødvendige sikringstiltak må fremgå av utredningsrapporten.
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Figur 4.8 Eksempel på langstrakt faresone langs Skienselva, Osebakken, med tenkt skredutbredelse fra tenkte
initialskred fra angitte punkt.
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4.4.2 Løsneområdet for flakskred og rotasjonsskred
Løsneområdet for flakskred og rotasjonskred er mer begrenset enn for retrogressive skred.
Dette skyldes at skredmassene ikke strømmer ut av skredgropen, og dermed hindrer videre
retrogresjon.
Studie av historiske hendelser viser at rotasjonsskred i leire i Norge som regel vil ha et L/H
forhold mindre enn 5, ref. (41), (45). Dette forholdet kan brukes for avgrense løsneområder når
det er fare for rotasjonskred (Figur 4.9).
De aller fleste rotasjonsskred i Norge vil ende med et løsneområdet som er mindre enn 100 m.

Figur 4.9. Skisse som viser et typisk rotasjonskred i A) homogen leire og B) når det er mindre enn 40%
sprøbruddmateriale over kritisk glideflate. (endre fra kvikkleire til sprøbruddmateriale på fioguren)

For flakskred er det anbefalt å benytte topografiske endringer (for eksempel en ravine) samt
resultater fra grunnundersøkelser for å avgrense et mulig løsneområde. Også resultater fra
stabilitetsberegningene vil være til god hjelp når løsneområdet skal bestemmes.

Figur 4.10 Skisse som viser mulighet for et typisk flakskred som kan gli ut som et tilnærmet monolitisk stykke.
(lage ny figur som viser L og avgrensning av berg både under KL og kommer opp i bakkant, pluss endre fra
kvikkleire til sprøbruddmateriale)

4.5 Bestemmelse av utløpsområder, Lu
Studier av historiske kvikkleireskred viser at utløpsdistansen avhenger av skredtypen og
størrelsen på løsneområdet (38) (39) (40). Når lengden på løsneområdet er bestemt i henhold til
kap. 4.4, kan lengden på utløpsdistanse for et områdeskred bestemmes basert på empiriske
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relasjoner. Lengden på løsneområdet, L, og utløpsdistanden, Lu, er definert i Figur 4.1.
Lengden av utløpsområdet regnes fra foten av skråningen som er kritisk for det aktuelle
løsneområdet.
Utløpsdistansen avhenger av aktuell skredmekanisme og lengden på løsneområdet som gitt
under og i Figur 4.11:




Ved retrogressive skred i kanalisert terreng:
Ved retrogressive skred i åpent terreng:
Flakskred eller rotasjonsskred:

Lu = 3 x L
Lu = 1,5 x L
Lu = 0,5 x L

De empiriske relasjonene for utløp gir i utgangspunktet kun maksimal lengde for hvor langt
skredmassene vil gå i en retning. Det må gjennomføres en vurdering av hvor stor bredde og
mektighet skredmassene vil ha slik at man får avgrenset en utløpssone. Volumbetraktninger vil
være sentralt i en slik vurdering, både for løsneområdet og utløpsområdet. For et retrogressivt
skred vil skredmassene kunne dekke et stort areal nedstrøms skredet. For flakskred og
rotasjonskred vil en stor del av skredmassene bli liggende igjen i skredgropa. Erfaring fra
historiske skredhendelser, ref. (41), viser at bredden på utløpsområdet (Bu) er omtrent lik
bredden på løsneområdet (B) når utløpet er i åpent terreng (dvs. Bu ≈ B), se Figur 4.11.

Figur 4.11. Sammenheng mellom løsneområdets lengde, L, og utløpsdistansen, Lu , ref. (46) (tekst
oversettes til norsk)

Skadepotensialet til skredmassene fra et retrogressivt skred må vurderes skjønnsmessig. Det vil
ikke oppstå like store skader i ytterenden av et utløpsområde som like ved løsneområdet. Det
må gjøres vurderinger av mektighet, konsistens og/eller kraft fra skredmassene for å avgjøre om
de kan utgjøre fare for vesentlig skade på byggverk og/eller fare for menneskeliv.
For planlagte utbygginger i et utløpsområde er det ikke alltid nødvendig å utrede hele
løsneområdet, men det må identifiseres hvilke skråninger som kan ha utløp mot tiltaket. For
disse må det dokumenters at sikkerheten tilfredsstiller kravene i kap. 3.
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4.6 Klassifisering av faresone
Løsne- og utløpsområdet for et potensielt områdeskred utgjør til sammen faresonen. Ved en
soneutredning skal den klassifiseres iht metoden beskrevet i NVE rapport «Metode for
kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire», ref. (27). Tabellene under viser faktorer,
vekttall og score for beregning av faregrad og konsekvens. Faregraden skal bestemmes med
utgangspunkt i det som vurderes å være den kritiske skråningen i faresonen. Faregraden vil
også gjelde for tilhørende utløpsområde. Konsekvens skal vurderes samlet for både løsne- og
utløpsområde.
Ved utredning av sikkerhet mot områdeskred for et tiltak iht. krav i TEK 17 som vist i Tabell
3.3, gir faregraden sammen med tiltaksklassen føringer for krav til sikkerhet. Faregrad må
vurderes for de skråninger (kritiske snitt) som vurderes som kritiske for tiltaket. Dette gjelder
også hvis tiltaket ligger i utløpsområdet for et skred. Det er faregraden før tiltak som skal
legges til grunn.
Tabell 4.1 Matrise for evaluering av faregrad. Se ref. (27) for beskrivelsene av faktorene.

Faktorer
Tidligere skredaktivitet
Skråningshøyde, meter
Tidligere/nåværende terrengnivå
(OCR)
Poretrykk

Overtrykk, kPa:
Undertrykk, Pa:
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep:
Forverring
Forbedring
Sum
% av maksimal poengsum

Faregrad, score
2
1
Noe
Lav
20 – 30
15 – 20

0
Ingen
<15

1,0-1,2

1,2-1,5

1,5-2,0

>2,0

> + 30
> - 50
>H/2
>100
Mye
Stor
Stor
51
100 %

10 – 30
-(20 – 50)
H/2-H/4
30-100
Noe
Noe
Noe
34
67 %

0 – 10
-(0 – 20)
<H/4
20-30
Litt
Liten
Liten
16
33 %

Hydrostatisk

Vekttall
1
2

3
Høy
>30

2
3
-3
2
1
3
3
‐3

Tynt lag
<20
Ingen
Ingen
0
0%

Tabell 4.2 Matrise for evaluering av skadekonsekvens. Se ref. (27) for beskrivelsene av faktorene.

Faktorer
Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT
Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemning/flom
Sum poeng
% av maksimal poengsum

Vekttall
4
3
1
2
2
1
2

3
Tett > 5
> 50
Stor
>5000
1–2
Sentral
Alvorlig
45
100 %
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Konsekvens, score
2
1
Spredt > 5
Spredt < 5
10 – 50
< 10
Betydelig
Begrenset
1001-5000
100-1000
3–4
5
Regional
Distribusjon
Middels
Liten
30
15
67 %
33 %

0
Ingen
Ingen
Ingen
<100
Ingen
Lokal
Ingen
0
0%

4.7 Stabilitetsberegninger
For å dokumentere sikkerhet mot skred gjennomføres stabilitetsberegninger av de skråningene
som er vurdert som kritisk. Stabilitetsberegninger må gjennomføres for å dokumentere
tilstrekkelig sikkerhet iht. krav i gitt i TEK 17, som gjengitt i Tabell 3.3.
Stabilitetsberegninger må gjennomføres for alle aktuelle bruddmekanismer, se kap. 4.3. Ofte er
det behov for å gjennomføre stabilitetsberegninger for å bestemme om hvilke bruddmekanismer
som er relevante. Stabilitetsberegninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for
overflateglideninger, ref. kap. 4.3.1, må også gjennomføres hvis overflateglidninger kan
medføre et områdeskred.
Hvis stabilitetsberegningene viser at sikkerheten er under kravene i Tabell 3.3 må det
planlegges tiltak som forbedrer sikkerheten. Ved lav sikkerhet for udrenert situasjon vil normalt
reduksjon av høydeforskjell være mest effektivt for å bedre sikkerheten, enten ved motfylling
eller nedplanering, eller en kombinasjon av disse. Ved lav sikkerhet for drenerte beregninger vil
utslaking av skråningenshelning og/eller drenstiltak være mest aktuelt. Metoder for å bedre
sikkerheten er nærmere beskrevet i kap. 7.
Kapittel 6 beskriver mer i detalj hvordan stabilitetsberegninger skal utføres.

4.7.1 Naturlige skråninger
Krav til sikkerhet gitt i kap. 3.2, åpner for at skråninger innenfor en faresone som ikke er
direkte påvirket av et byggetiltak kan vurderes på grunnlag av effektivspenningsanalyse, altså
drenerte forhold, i tillegg til et krav til robusthet mot mindre uforutsette spenningsendringer.
Slike skråninger benevnes som «naturlige skråninger». I NIFS-rapport 15-2016, ref. (47),
defineres naturlige skråninger som følgende: «Naturlige skråninger […] omfatter både
jomfruelige, ubebygde skråninger, og naturlige skråninger med eksisterende bebyggelse/inngrep
(skjæring/fylling), såfremt tilstanden er ferdig konsolidert/uten pågående spenningsendringer av
betydning.»
I denne veilederen legges det til grunn at en skråning kan defineres som naturlig skråning
dersom tiltaket ligger i avstand større enn 2H fra skråningstopp (i ravine- og platåterreng), hvor
H er total høydeforskjell av skråningen, se Figur 4.12. Da anses det som en tommelfingerregel
at skråningen ikke kan påvirkes av tiltaket. Dette gjelder for tiltak som innebærer små inngrep
og begrenset anleggsaktivitet. For større tiltak, særlig ved større belastninger, må det vurderes
spesielt om stabiliteten av skråningen påvirkes selv om tiltaket ligger mer enn 2H bak
skråningstoppen.
For tiltak i jevnt hellende terreng, må hele skråningen anses som innenfor tiltaksområdet, og
sikkerhetsprinsippet for naturlige skråninger som beskrevet her kan ikke benyttes.

Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 4.12 Terrengsnitt som viser definisjon av naturlig skråning.
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Figur 4.13 Eksempel på vurdering av naturlige skråninger innenfor en faresone.

Figur 4.13 viser et eksempel på bestemmelse av hvilke skråninger som er uberørt av tiltaket, og
dermed kan regnes som naturlige skråninger. For tiltaksområdet som vist i midten av
løsneområde er det bare den nærmeste skråningen (H=15 m) 20 m unna som ligger innenfor 2H
fra tiltaksområdet.
Fra NIFS-rapport 15-2016, ref. (47), beskrives hvordan sikkerhet for naturlige skråninger skal
vurderes:
Effektivspenningsanalyse kan benyttes for å beregne en naturlig skrånings sikkerhet, under
forutsetning av at:







Skråningen er i en permanent, dvs.tilnærmet stasjonær spenningstilstand innenfor
poretrykkets naturlige variasjon med årstider, herunder også medregnet
påregnelig/erfaringsmessig virkning fra langvarig nedbør (se kap. 6.3.2 og 8.2.2)
Poretrykksfordelingen er godt undersøkt i skråningen og at det tas hensyn til
variasjoner som nevnt ovenfor (se kap. 8.2.2)
Det ikke er erosjon som forverrer stabiliteten i skråningen, eller at skråningen er
erosjonssikret (erosjon som potensielt kan medføre fare for udrenerte
spenningsendringer, dvs. at fare for lokal undergraving/utglidning i skråningen på
forhånd forbygges/erosjonssikres). Det forutsettes at sikringstiltaket lokalt ikke endrer
spenningstilstanden negativt.
Lagdeling, effektive styrkeparametere og tyngdetetthet er tilfredsstillende bestemt iht.
kap. 6 og 8.
Totalspenningsanalyse dokumenterer tilstrekkelig robusthet mot uforutsette situasjoner
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4.8 Kvalitetssikring av soneutredninger
Krav om ansvarsrett ved byggesøknader for prosjektering, utførelse og kontroll er gitt i plan- og
bygningsloven (PBL) og saksbehandlingsforskriften (SAK 10). De anbefalte kravene til
kvalitetssikring gitt i denne veilederen (kap. 3.3) erstatter ikke kravene i PBL og SAK10, men
er anbefalt for å sikre tilstrekkelig kvalitet på utredning av områdestbilitet i forbindelse med
arealplanlegging og byggesøknader i områder med kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer.
I Tabell 3.4 er det gitt anbefalinger om kvalitetssikring av utredninger for de ulike tiltakskategoriene. Kvalitetssikringen skal dokumentere at utredninger er i samsvar med veilederen og
har tilstrekkelig kvalitet. Gjennomført kvalitetssikring skal beskrives og dokumenteres. Det er
utarbeidet en sjekkliste for uavhengig kvalitetssikring av utredning av områdeskredfare som er
gjengitt i vedlegg 3. Sjekklista viser et minimum av hva som skal kontrolleres.
Omfang av kvalitetssikringen vil avhenge av prosjektets størrelse og kompleksitet. Generelt
anbefales en trinnvis gjennomføring med delleveranser. For eksempel som vist i
flytdiagrammet i Figur 4.14.

Figur 4.14 Flytdiagram som viser eksempel på trinnvis kvalitetssikring gjennom en soneutredning

Uavhengig foretak skal ikke fungere som en konsulent tilsvarende det foretaket som
gjennomfører utredningen (prosjekterende), men som rådgiver for tiltakshaver for å sikre at
utredningen er av god nok kvalitet. Den prosjekterende har ansvar for å følge opp innspill fra
den uavhengige kvalitetssikringen og står ansvarlig for det endelige produktet. Ved uenigheter
tas dette opp med oppdragsgiver og planmyndighet. Kommunen bør ikke godkjenne planer
eller byggesøknader hvor utredning av områdeskredfare ikke er kvalitetssikret i samsvar med
anbefalingene i denne veilederen.
Alle leveranser skal kvalitetssikres internt hos de foretak som utfører utredning og
kvalitetssikring før oversendelse.

4.9 Dokumentasjon og innmelding av soner
Forslag til innhold i en fullstendig soneutredning er gitt i Vedlegg 2: Innhold i rapport for
utredning av områdestabilitet.
Alle nye og reviderte faresoner skal rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas. NVE
ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke NVEs digitale
innmeldingsløsning for kvikkleiresoner, ref. (28). Innmeldingsløsningen benytter Altinn som
innloggingsportal og finnes som skjema NVE-0037 "Innmelding av kvikkleiresoner". For å
melde inn soner må man rapportere på vegne av et foretak.
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Ved å bruke innmeldingsløsningen, blir den nye eller reviderte faresonen, med tilhørende
klassifisering og dokumentasjon, publisert på NVE Atlas. Informasjonen blir på denne måten
gjort tilgjengelig for alle.
Følgende meldes inn:





Shapefil med polygon med løsne- og utløpsområdene
Rapport med fullstendig soneutredning i pdf-format (se innholdsforslag i vedlegg 2)
Datarapporter fra grunnundersøkelsene
Rapport fra uavhengig kvalitetssikring hvor dette er anbefalt iht. Tabell 3.4

Grunnundersøkelser skal også rapporteres inn til NADAG (26), se også kapittel 8.
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5 Skredfare i strandsonen
Mange av områdeskredene i Norge går i strandsonen. Skredene kan være klassiske
kvikkleireskred (retrogressive skred), som f.eks. skredet i Lyngen i 2010, men også andre
løsmasser har vært involvert. Særlig har skred i såkalt flyteskredmateriale vært en
problemstilling. Med flyteskredmateriale menes svært løst lagret sand og silt som er avsatt i og
utenfor strandsonen. Det finnes flere eksempler på at skred har skjedd i områder hvor man både
har hatt avsetninger med flyteskredmaterialer og marine leirer, enten leire som tynne lag eller
som mektigere lag under sand– og siltavsetningene. Ofte har man sett at leira til dels har vært
sensitiv eller kvikk. Figur 5.1 viser eksempler på skred i strandsonen.
Erfaring viser at mange skred i strandsonen er direkte utløst eller sterkt påvirket av menneskelig
aktivitet, ref. (14). De kan være direkte utløst på grunn av utfylling i sjøen i forbindelse med
bygging av havner, moloer, utvidelse av landareal for utbygging eller i forbindelse med
bygging av annen infrastruktur. Utfylling i sjø var årsaken til utløsning av skredet i Lyngen i
2010. I de tilfeller hvor skred har gått i tidsrom uten anleggsaktiviteter, viser erfaring likevel at
tidligere utførte tiltak i strandsonen har vært med på å forverre stabiliteten, og dermed har hatt
en direkte sammenheng med hendelsen. Et eksempel på det er skredet i Sørkjosbotn i 2015, ref.
(48), hvor det over lengre tid hadde pågått oppfylling i strandsonen i flere etapper, noe som
hadde medført forverring av stabiliteten. Skredet ble utløst etter en periode med mye nedbør
med påfølgende økning i poretrykk.

Figur 5.1. Eksempler fra historiske skred i strandsonen. ref. NIFS-rapport 26/2013 (10).

5.1.1 Hvor er det skredfare i strandsonen?
En systematisk gjennomgang av skred i strandsonen viser at de fleste skredene (68 % av
tilfellene) skjer i bukter og viker, ref. (14) og (49). Dette har sammenheng med at man som
regel finner tykke lag med marine avsetninger her, og skred kan gjerne gå langt inn på land i
disse områdene. Skred er også vanlige i deltaavsetninger (14 % av tilfellene), men vil da
sjelden forplante seg langt inn på land. Hovedgrunnen til dette er at leiravsetningene i
deltaområder ofte er overdekket av grovere sedimenter (sand og grus) noe som begrenser
skredutviklingen på land. I flyteskredmateriale vil skred ofte ha begrenset bakovergripende
utvikling inn på land fordi deltaavsetningene her vil ha større relativ lagringstetthet og dermed
ikke være like utsatt for brudd/skred.
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I 20 % av tilfellene har skredene blitt utløst langs en fjordside. Her er det ofte grunt til fjell og
skredene har derfor hatt mindre utstrekning enn de skredene vi har sett i bukter, viker og på
delta. Skred kan også starte i en bukt eller vik, og forplante seg videre sideveis langs fjordsiden.
Et eksempel på det er skredet i Leksvik i 2018, ref. (50). Skredet ble utløst på grunn av fylling
for en molo, og spredte seg sideveis i to forskjellige retninger. Til sammen ble nærmere 1.5 km
av strandsonen direkte berørt av skredet.

5.1.2 Utredning av skredfare i strandsonen
Som for skred på land er det viktig å utrede faren for områdeskred når det skal bygges ut i
strandsonen. Kunnskap om terreng- og grunnforhold, geologi og skredhistorikk, og erosjon- og
sedimentasjonsforhold må danne basis i en slik utredning. Kunnskap om løsmassenes
egenskaper og aktuelle skredmekanismer er avgjørende. Videre må alle anleggsarbeider
planlegges og vurderes med tanke på skredfare.
Anleggsarbeider
Det er estimert at opp mot 90% av alle skredene er direkte eller indirekte forårsaket av
anleggsarbeider, ref. (14). Det er derfor helt avgjørende at all utbygging og alle
anleggsarbeider som planlegges og gjennomføres i strandsonen vurderes av geotekniker.
Flyteskredmateriale er særlig utsatt når det gjelder vibrasjoner fra sprengning, vibrokomprimering eller annet form for rystelser. For denne problemstillingen henvises det til NIFS
rapport 16/2016, ref. (22).
Geologi og grunnforhold
Grunnforholdene i strandsonen er ofte komplekse med vekslende og varierte lag med løse
friksjonsmasser og sprøbruddmateriale. Leiravsetninger i strandsonen er ofte dekket av grovere
masser som f.eks. strandavsetninger, noe som kan gi et feil inntrykk av grunnforholdene.
Grunnundersøkelser er avgjørende. Variasjonen i geometri og lagdelingen kan også være stor.
Det kan i noen tilfeller være behov for veldig dype grunnundersøkelser for å innhente
informasjon om forekomst, plassering og mektighet av sprøbruddmateriale.
Erfaring viser at trykksonderinger (CPTU) er den mest pålitelige metode for vurdering av
lagdeling også i strandsonen. CPTU benyttes for vurdering av flyteskredproblematikk, enten
ved sammenlikning med historiske hendelser eller basert på empiriske relasjoner til
lagringsfasthet og lagdeling for å påvise flyteskredmateriale. NIFS-rapport 16/2016, ref. (22),
gir en fullstendig oversikt over tilgjengelige metoder for å vurdere styrkedegradering i både
leire, silt, sand og lagdelte avsetninger.
Løsmassene i strandsonen og utover i sjøen har generelt lavere fasthet enn tilsvarende
løsmasser på land. Deltaavsetninger har generelt en lavere lagringstetthet enn fluviale
avsetninger. Marine leirer øker fastheten med tiden, og grunnet landhevingen ligger ofte gamle
leiravsetninger på land. Leiravsetninger på land får også økt fasthet gjennom uttøring og
kjemiske prosessere, samt avlasting grunnet erosjon og skredaktivitet (økt OCR) - noe som
leiravsetningene i sjøen ikke opplever i samme grad.
Informasjon om tidligere skredaktivitet kan finnes i litteraturen, men også ved å studere
sjøbunnskart eller detaljerte dybdekart og se etter tegn til skredgroper. I områder med tidligere
skredaktivitet, er det spesielt viktig å være aktsom. Kvartærgeologiske kart kan vise tidligere
skredaktiviteter og/eller skredgroper, men særlig kan batymetriske kart gi god informasjon om
skredprosesser i sjøen. For noen få områder finnes det kvartærgeologiske kart over både land
og sjø, ref. (51), (52) og (53). Andre undersjøiske landformer kan også brukes til å vurdere
grunnforholdene, for eksempel pockmarks, som er groper som kan være tegn på
grunnvannsutstrømning, ref. (54).
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Sedimentasjon er en naturlig prosess som skjer i strandsonen foran elver og bekker. Omfanget
av sedimentasjon er avhengig av størrelsen på vassdraget og hvor sedimentførende elva eller
bekken er, altså direkte avhengig av geologien i området. Områder med hurtig sedimentasjon
vil være mer utsatt for skred.
Terrengforhold
For vurdering av områdeskredfare i strandsonen vil de samme terrengkriteriene gjelde som for
skred på land, se kap. 3.1 og kap. 4.3. Man bør være oppmerksom på at faresoner for
kvikkleireskred i strandsoinen ofte er sammenhengende med større områder lenger inn på land.
Det vises for øvrig til NIFS-rapport 27/2014 (55) for supplerende informasjon relatert til
vurdering av skredfare i strandsonen.
Detaljerte kart, både på land og ut i sjøen er derfor viktig. En oversikt over hvor det eksisterer
detaljerte sjøbunnskart finnes på www.geonorge.no. For tilfeller hvor sjøbunndata ikke er
tilgjengelig i nærheten av et planlagt tiltak er det anbefalt å utføre sjøbunnsmålinger ved hjelp
av multistråleekkolodd. Detaljerte sjøbunnskart vil være til stor hjelp for vurdering av tidligere
skredaktivitet.
Data fra historiske skred viser at skredprosessene blant annet er styrt av skråningsvinkel i
strandsonen. Gradienten i områder hvor skredene har blitt utløst varierer fra 12−21°, ref. (49).
Man bør derfor være særlig oppmerksom på områder som har skråningshelninger brattere enn
12° i sjøen (spesielt marbakken).
Nedbør og erosjonsforhold
Erosjon langs bekker og elver er en kjent utløsningsmekanisme for skred i sprøbruddmateriale
på land. Erosjon vil også forekomme i områder hvor elver og bekker strømmer ut i innsjøer
eller fjorder, ref. (56), (57) og (51). Kysterosjon som følge av bølger, stormer og strømmer er
også faktorer av betydning for skred i strandsonen. I noen tilfeller kan undersjøiske strømmer
erodere og undergrave undersjøiske skråninger, noe som kan ha konsekvenser for stabiliteten,
ref. (57) og (54). Vurdering om det er erosjonssfare må derfor gjennomføres i forbindelse med
utredning av skredfare i strandsonen.
Tidligere skredhendelser viser at nedbør i noen tilfeller har spilt en vesentlig rolle for når
skredet har blitt utløst. Mye nedbør over lengre tid, evt. intensiv nedbør over kort tid, vil kunne
medføre poretrykksoppbygging i løsmassene som vil redusere stabiliteten til et punkt der
skredet kan gå. Kunskap om og forståelse av vannstrømming i strandsonen er således viktig.
Krav til sikkerhet og beregningsmetodikk
Samme krav til sikkerhet skal legges til grunn for tiltak i strandsonen som for på land, se kap. 3.
Stabilitetsberegninger, herunder også grunnundersøkelser og tolking av disse for å vurdere
lagdeling og materialparametre, følger metodikk som beskrevet i kap. 6 og 8. Spesielt for
farevurderinger i strandsonen vil ytre vannstand (fjære sjø) ha stor betydning for stabiliteten.
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6 Stabilitetsberegninger
6.1 Analysemetoder (hva skal beregnes)
Sikkerheten mot utglidning av en skråning skal bestemmes både for dagens situasjon med
drenert jordoppførsel, og for hendelser som kan medføre udrenert jordoppførsel og
bruddutvikling. Oppfylling, erosjon eller annen utgraving er eksempler på hendelser som kan
medføre udrenert jordoppførsel og bruddutvikling. Stabilitetsberegninger skal utføres med de to
forskjellige analysemetodene i potensielt kritiske snitt i faresonen for de skredmekanismene
som er vurdert aktuelle iht kap. 4.3. Ved vurdering av sikkerhet mot skred i strandsonen vises
det også til kap. 5.
Kravet til sikkerhetsfaktor Fc forholder seg til en ren effektivspenningsanalyse hvor alle lag
modelleres med effektivspenningsparametrene a og  alternativt c' og 

Kravet til sikkerhetsfaktor Fcu forholder seg til en kombinert analyse hvor de jordlag som har en
kontraktant bruddkarakter modelleres med udrenert fasthet, og andre materialer modelleres med
effektivspenningsparametre.
Kravene til sikkerhet er gitt i kap. 3.2.

6.2 Lagdeling og laster
Lagdelingen i beregningsprofilet skal skille mellom materialer med vesentlig ulik fasthet og
bruddoppførsel. Særlig er det viktig å fange opp mulig bløte lag som kan være styrende for
kritisk bruddmekanisme. Ved lagpakker med tette skiftninger må det vurderes om et samlet lag
med gjennomsnittlige parametre er mest representativt.
Det benyttes ikke snølaster eller generelle terrenglaster i forbindelse med stabilitetsanalyser.
Ved laster fra f.eks. fyllinger, bygg, trafikk og anleggsvirksomhet benyttes relevant regelverk
med tanke på last og lastfaktor (f.eks. Eurokode 1 (58) , V220 (59), Bane NORs tekniske
regelverk (60)). Kompensert fundamentering, eventuelt i kombinasjon med lette masser kan
benyttes for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Trafikk og anleggslast benyttes ikke hvis de har
gunstig virkning, men skal alltid tas med om de er ugunstige.
Nivåer av fritt vann skal velges som det antatt mest ugunstige som vil kunne oppstå. Langs
kysten benyttes lavvann med 20 års gjentaksintervall eller laveste observerte vannstand
avhengig av hva som er mest ugunstig, www.sehavniva.no. I innsjø eller elv benyttes laveste
observerte vannstand. I reservoar benyttes laveste regulerte vannstand (LRV), men i tillegg må
det vurderes om situasjon med fullstendig nedtapping bør kontrolleres.
I tørrskorpelaget må et realistisk grunnvannsnivå modelleres, samt at man må vurdere hvorvidt
man kan ha vannfylte sprekker.
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6.3 Jordparametere
6.3.1 Kvalitet
Ved valg av skjærfasthet skal kvalitet av felt- og laboratorieundersøkelser tas hensyn til.
Dersom det ikke oppnås kvalitetsklasse/anvendelsesklasse 1 iht. kap. 8 skal det tas hensyn til
usikkerheten dette representerer, og valg skal begrunnes spesifikt.

6.3.2 Skjærfasthet
Drenerte analyser
For effektivspenningsanalysen må drenert skjærfasthet bestemmes for alle jordlag. For rene
friksjonsmaterialer og til dels mellomjordarter gjøres valg av drenerte parametre på grunnlag av
erfaringstall eller ved tolkning av CPTU. Tørrskorpelaget og forvitringssonen modelleres som
et drenert a-materiale, enten man ser på drenert eller udrenert tilstand. I leirige jordarter velges
parametre på grunnlag av treaksialforsøk, ref. (61). Det anbefales å utføre flere forsøk i
forskjellige dybder for å kunne ta ut representative parametere for ulike dybder og
spenningsnivå, samt få et grunnlag for valg av kombinasjonen mellom a og .
Analysen baseres på en tenkt stasjonær tilstand med utlignede poretrykk. Det skal tas hensyn til
årstidsvariasjoner og eventuelle effekter av langtidsnedbør. Ved krevende hydrogeologiske
forhold med f.eks. lagdeling og oppstikkende berg kan det i spesielle tilfeller være nyttig å
etablere en hydrogeologisk modell for å kunne forstå sammenhengen mellom nedbør,
infiltrasjon, strømningsmønster og poretrykksvariasjoner, ref. (62).
Udrenerte (kombinerte) analyser
I udrenert analyse modelleres friksjonsmaterialer og faste leirmaterialer med drenerte
parametre. Parametre bestemmes som for drenerte analyser. Med faste leirmaterialer menes
leirer som ikke har en sprø bruddkarakter, f.eks. tørrskorpeleire, forvitret leire nær overflaten,
og i mange tilfeller rekonsolidert leire etter skred og i noen tilfeller sterkt overkonsoliderte
leirer. Det meste av annen leire med intakt struktur viser en grad av sprøbruddoppførsel, ref.
(63), og skal i disse analysene modelleres med udrenert fasthet. Udrenert fasthet, cuA,
bestemmes i hovedsak på grunnlag av udrenerte treaksforsøk og/eller in situ metoder. Iht NIFSrapport 77/2014, ref. (61), skal karakteristisk cuA-profil velges som mest sannsynlig
opptredende (beste estimat) aktive udrenerte skjærfasthet som funksjon av dybden, basert på
tilgjengelige og relevante måle- og erfaringsdata. For utfyllende informasjon om valg av
karakteristisk cuA-profil vises til NIFS-rapporten.
Det skal tas hensyn til leirens anisotropiforhold, iht. til NIFS-rapport 14/2014 ref. (64). Det skal
ikke foretas noen reduksjon av fasthet for å ta høyde for sprøbruddeffekt, ref. kap. 6.3.3.
Dersom planlagte terrengendringer vil medføre en vesentlig reduksjon i
effektivspenningsnivået over tid, skal dette tas hensyn til ved valg av udrenert skjærfasthet.
Som grunnlag for vurdering av effekt kan følgende overslagsformel på grunnlag av SHANSEP
benyttes, ref. (61) og (65).
cuAOC = cuANC/OCR(1-m)
hvor
- cuAOC er udrenert fasthet etter avlastning
- cuANC er udrenert fasthet for NC-leire
- OCR er overkonsolideringsgrad etter avlastning og utligning av poretrykk
- m er eksponenten i Shansep-formelen
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Ved behov for tidlige overslagsberegninger, uten at grunnlag foreligger, kan det benyttes
erfaringsverdier og empiriske minimumsverdier for skjærfasthet, ref. (59) og (66).

6.3.3 Effekt av sprøbrudd
Et sprøbruddmateriale, herunder kvikkleire, er i geoteknisk sammenheng definert som
løsmasser (leire og silt) som utviser en utpreget sprøbruddoppførsel, dvs. en betydelig
reduksjon i fasthet ved tøyninger ut over tøyning ved maksimal fasthet, se Figur 6.1.

Skjærtøyning γ

Figur 6.1 Skjærspenning som funksjon av tøyning for et sprøbruddmateriale.

Figur 6.1 viser hvordan skjærspenningen i sprøbruddmaterialet endrer seg ved pålastning fra
opprinnelig spenningstilstand i jorda (in-situ-spenning), til maksimal fasthet, cu. Ved pålastning
utover maksimal fasthet mister sprøbruddmaterialet brått skjærfasthet, slik at et brudd oppstår.
Ved ytterligere tøyning minker skjærfastheten til den tilslutt når den residuale fastheten, cu,r.
Omrørt fasthet vil være fasthet målt på fullstendig omrørt materiale, det vil si ved tilnærmet
uendelig tøyning. Sprøbruddmateriale er i denne veilederen definert som jordmaterialer med
omrørt skjærfasthet cu,r ≤ 2 kPa7.
Når et tiltak medfører forverring av stabiliteten av en skråning med sprøbruddmateriale og kan
medføre fare for progressiv bruddutvikling, skal det ved udrenert analyse tas hensyn til effekt
av sprøbrudd. Bruddmekanismen i sprø materialer skiller seg vesentlig fra brudd i plastiske
materialer, og dermed er det også ulike teoretiske løsninger, ref. (67). Dagens praksis er at
stabilitetsberegninger oftest gjøres med en grenselikevektsanalyse basert på en perfekt plastisk
jordmodell som antar lik mobilisering langs hele bruddflata. NIFS-rapport 88/2014 (63) viser at
grenselikevektsanalysen kan overvurdere sikkerheten mot brudd opp mot 20 – 30%
sammenlignet med en avansert jordmodell som hensyntar sprøbruddoppførsel (strainsoftening). Når det utføres beregnigner med grenselikvektsmetoden så må beregnet
sikkerhetsfaktor korrigeres dersom tiltaket innebærer en forverring av stabilitet regnet for
samme flate før og etter tiltak. Slik korreksjon foretas ved bruk av sprøhetsforholdet, fs definert
ved:

7

Skjærfasthet bestemt i henhold til NS8015 (dvs. «gammel konusstandard») (83)
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Fcu;sprø = Fcu;pl/fs
hvor
Fcu;sprø -

Sikkerhetsfaktor for et sprøtt brudd

Fcu;pl -

Sikkerhetsfaktor for et perfekt plastisk brudd (grenselikevektsmetode)

fs

-

Sprøhetsforholdet = 1,15

Vedr. korreksjon for sprøbrudd er det verdt å merke seg følgende:


Metoden innebærer en endring fra tidligere veiledere hvor korreksjonen ble lagt på
reduksjon av aktiv fasthet. Derfor skal det nå ikke gjøres noen reduksjon av
fastheter i beregningen



Korreksjonen foretas for hele glideflaten selv om kun deler av den passerer eller
tangerer sprøbruddmateriale



Det skal ikke foretas korreksjon ved forbedret eller uendret stabilitet (dvs. ikke for
naturlige skråninger, og ikke når planlagt tiltak kan bygges kompensert).



Korreksjonen skal foretas uavhengig av prøvekvalitet. Det vil være et stort
potensiale for besparelser ved å gjennomføre undersøkelser med god kvalitet for å
optimalisere behov for sikringstiltak

For utfyllende informasjon om effekt av sprøbrudd henvises det til NIFS-rapport 88/2014, ref.
(63).

6.4 Beregningsmetodikk
Stabilitetsberegninger skal foretas ved en metode som tilfredsstiller horisontal-, vertikal- og
momentlikevekt. Aktuell programvare benytter enten grenselikevektsmetoden eller
elementmetode (FEM). FEM er godt egnet til å analysere kritisk bruddmekanisme, særlig
dersom det benyttes avanserte materialmodeller som tar hensyn til sprøbrudd, eksempel på
aktuell programvare er Plaxis. Det vil ofte være behov for å beregne flere potensielle glideflater
og sammenligne sikkerhet for samme flate før og etter tiltak, jfr. prinsippet om prosentvis
forbedring. Grenselikevektsmetoden egner seg godt til slik dokumentasjon. Programvaren må
ha mulighet til å beregne både sirkulærsylindriske og sammensatte flater. For eksempel så
tilfredsstiller GeoSuite Stability og Slope dette kravet.
Valg av grensebetingelser og inngangsparametere for analysen må gjøres på grunnlag av en
vurdering av hvilke bruddmekanismer som anses relevante under de gitte grunn- og
belastningsforhold. Herav defineres de mest sannsynlige utløsningsårsaker og
skredmekanismer, ref. kap. 4.3. Sammensatte glideflater bør kontrolleres der det er
gjennomgående svake lag. Overgangen mellom fast topplag av tørrskorpe/forvitret leire og
underliggende bløtere leire kan fremstå som et slikt gjennomgående lag. Dersom
sikkerhetsfaktor før utbygging blir under 1,0 må forutsetningene revurderes og nye beregninger
utføres slik at sikkerhetsfaktor før utbygging blir tilnærmet lik 1,0. Det kan f.eks. dreie seg om
geometrieffekter som ikke er tatt hensyn til. Det første som bør vurderes er om benyttet
terrengprofil er representativt for beregningen. Eller at fastheten er undervurdert i ett eller flere
lag. Slik revurdering må ikke benyttes ukritisk for andre beregningssnitt.
Beregning av selve retrogresjonen etter initialskredet gjøres normalt ikke da vurdering av
maksimal utbredelse utføres iht. kap. 4.4.1.
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Ved udrenerte beregninger bør det vurderes om aktuelle triggere kan medføre udrenert respons
i den grad beregningen forutsetter. Slik vurdering er aktuelt for spesielt lange og dype
glideflater.
Ved beregninger i plan tilstand bør det gjøres en vurdering av hvor stor dybde normalt på
papirplanet beregningen er representativ for. Dersom parallelle naboprofiler har vesentlig
høyere sikkerhetsfaktor kan det være grunnlag for å ta hensyn til geometrieffekter. Det må ikke
benyttes 3D-effekter dersom ogås naboprofil har anstrengt stabiltiet.
Krav til prosentvis forbedring gjelder for alle potensielle glideflater, hvor samme flate før og
etter tiltak sammenlignes. Figur 6.2 illustrere dette. For situasjonen etter tiltak bør beregningen
som et minimum dokumentere:




tilstrekkelig forbedring av kritisk flate før tiltak, se glideflate (1)
laveste sikkerhet som ikke er påvirket av tiltaket, se glideflate (2)
at flater som får en forverring som følge av tiltaket, se glideflate (3), ikke har lavere
sikkerhet enn kravet,, ref. kap. 3.2.

Det kommer en
«proff» skisse her 

Figur 6.2 Stabiliteten må dokumenteres for de angitte glideflatene i figuren
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6.5 Dokumentasjon
Stabilitetsberegningene skal dokumenteres ved at terreng, lagdeling, materialparametere og
beregningsresultater fremstilles på en oversiktlig måte. Det vil ofte være hensiktsmessig at
stabilitetsberegningene dokumenteres med tegninger som inneholder all vesentlig informasjon,
slik som liste over materialparametere, dokumentasjon av cuA – profiler med påført skala og
benyttet poretrykksfordeling (profiler og/grunnvannsnivå). Lagdeling og terreng skal fremgå
tydelig, og kotehøyde/nivå på terreng og lag i grunnen må være lett tilgjengelig. Tegningens
skala skal fremgå, og det anbefales at det benyttes samme skala på vertikal- og horisontalaksen.
I tilfeller hvor resultater fra stabilitetsberegninger i flere faser presenteres på samme tegning så
må dette fremgå tydelig. Det er viktig at geoteknikeren er bevisst på at stabilitetsberegningene
skal være enkle å kontrollere, og i tillegg til det ovennevnte er det derfor viktig at
dokumentasjonen er lesbar når det gjelder tekst og tegning.
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7 Gjennomføring av tiltak i faresoner
Det må tas spesielle hensyn ved planlegging og gjennomført tiltak og/eller sikringstiltak i
faresoner med identifsiert risiko for områdeskred. Dette kapittelet gir noen anbefalinger og råd
vedrørende utredninger, prosjektering og gjennomføring av tiltak i faresoner. Det skilles
mellom planlegging av nødvendige sikringstiltak for å forbedre sikkerheten eller redusere
muligheten for skred (se kap.7.2), og planlegging av nye tiltak i faresoner som tidligere er
utredet og eventuelt også sikret (kap. 7.3).

7.1 Generelle hensyn
Utredning av områdeskredfare kan konkludere med behov for erosjonssikring og stabiliserende
tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred, jf. krav til sikkerhet i kapittel 3.2.
Utredningen skal da inkludere vurderinger og beskrivelse av aktuelle tiltak. Plan for
anleggsgjennomføring, og føringer for videre prosjektering- og utførelseskontroll skal
beskrives, inkludert behov for eventuell senere detaljprosjektering av stabiliserings- og
anleggstiltak.
Det bør så tidlig som mulig avklares om sikringstiltaket er mulig å gjennomføre. Valg av
sikringsmetode kan være av betyning for arealplanens gjennomførbarhet. I områder med
kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer er det også ofte andre problemstillinger enn skredfare
å ta hensyn til.

7.1.1 Miljø- og landskapspåvirkning
Ved planlegging og utførelse av sikringstiltak er det viktig å ta hensyn til hvordan miljøet og
landskapet påvirkes. Både naturtyper på stedet og geologisk- og biologisk mangfold må
ivaretas. Det bør velges sikringsmetoder og utarbeides arbeidsplaner som ivaretar de stedlige
forholdene best mulig og som i størst mulig grad gjør det mulig å gjennopprette forholdene i og
langs vassdrag.
Det skal tungtveiende grunner til for å gjøre inngrep i raviner og vassdrag. Raviner er en truet
naturtype, og det påhviler alle et spesielt aktsomhetsansvar med hensyn til å
forvaltning av naturverdiene i ravinene, ref. naturmangfoldloven (68). De naturlige
erosjonsprosessene er viktige for å etablere og opprettholde de arter som lever i raviner og
vassdrag. Det er derfor viktig at inngrep begrenses til de områdene der det er reell fare for
områdeskred.
Det bør alltid utarbeides en arealplan som inkluderer sikringstiltakene og vurderer
konsekvensen av disse. Tiltak som kan medføre skade på allmenne interesser i eller langs
vassdrag, kan kreve tillatelse etter vannresssursloven, (69). Bekkelukking er et eksempel på
tiltak som får store konsekvenser for vassdraget og som sjelden tillates etter
vassdragslovgivningen.

7.1.2 Anleggsdrift
Planlegging av anleggsdrift er særlig viktig ved gjennomføring av sikringstiltak i områder med
kvikkleire der det er dårlig stabilitet. Det må vies spesiell oppmerksomhet til og utvises stor
aktsomhet ved utførelse av f.eks. anleggsveier, riggområder, midlertidige massedeponier og
kompensasjonsgraving ved erosjonssikring. Sikkerhet mot skred skal ivaretas i alle faser av
anleggsarbeidet. Arbeider må planlegges slik at det hele tiden oppnås en uendret eller forbedret
stabilitet i forhold til utgangspunktet. Ofte vil dette medføre behov for utarbeidelse av detaljerte
faseplaner.
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7.1.3 Prosjektering, kontroll og oppfølging av stabiliserende tiltak
Det skal gjennomføres geoteknisk detaljprosjektering av stabiliserende tiltak. Dette inkluderer
også andre tiltak i forbindelse med anleggsgjennomføringen, f.eks. anleggsveg, midlertidige
massedeponier og riggområder
Stabiliserende tiltak i områder med kvikkleire skal normalt plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3 iht.
PBL/SAK10, ref. (4) og (70), og klassifiseres i pålitelighetsklasse 2 eller 3. Det vil da være
krav til uavhengig kontroll etter PBL/SAK10 og utvidet kontroll etter Eurokode 0 (71).
Geoteknisk kategori skal bestemmes iht. Eurokode 7, ref. (72).
Det skal utarbeides sjekklister og spesielle prosedyrer som ivaretar sikkerheten ved
gjennomføring av tiltaket. Anleggskontroll skal planlegges og gjennomføres i det omfang som
vurderes nødvendig ut fra kompleksitet og konsekvens, og iht. krav i Eurokode 7- del 1 kap 4,
ref. (72).

7.2 Sikring mot skred – stabiliserende tiltak
Valg av sikringstiltak må alltid vurderes ut fra tiltakets egnethet og oppnådd sikkerhet. I tillegg
må det sikres at hensynet til naturmiljø og allmenne interesser i området blir ivaretatt. For
prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak henvises det til NVEs Sikringshåndbok, ref.
(73).

7.2.1 Erosjonssikring
Erosjonssikring gjennomføres for å hindre at vann (typisk elv eller bekk) graver i en
kvikkleireskråning slik at stabiliteten forverres og skred utløses. Elver og bekker i bunnen av
skråningen kan grave seg inn i skråningsfot eller grave seg videre nedover i grunnen, så kalt
bunnsekning. Dette vil forverre stabiliteten i et kvikkleireområde. Slik stabilitetsforverrende
erosjon må forebygges. Mindre bekker og vannsig i skråninger må i enkelte tilfeller sikres hvis
de utgjør en fare for stabilitetsforholdene. Likedan må det rettes oppmerksomhet mot tiltak som
tilfører vann til en kvikkleireskråning, som for eksempel ved tilførsel av overvann fra områdene
på toppen av skråningen.
Erosjonssikring bidrar til en konservering av stabilitetstilstanden, slik at sikkerheten ikke
forverres eller skred utløses som følge av erosjon. Erosjonssikring vil normalt ikke forbedre
sikkerheten i skråningen, med mindre det også fylles opp i bunn av skråningen.
Sprengstein har tradisjonelt vært den mest brukte formen for erosjonssikring i
kvikkleireområder. For større elver vil det normalt være hensiktsmessig å gjennomføre
sikringen kun på den siden av elva hvor erosjonen pågår (sidesikring). Erosjonssikring ett sted
må ikke medføre økt erosjonsfare på motsatt bredd eller andre steder langs vassdraget. Figur
7.1 viser et eksempel på erosjonssikring i Jørstadelva i Snåsa kommune i Trøndelag.
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Figur 7.1 Erosjonssikring i Jørstadelva i Snåsa kommune i Trøndelag. Foto: Ida Eggen, NVE

For mindre elver og bekker (små vassdrag) er det normalt at hele elve- eller bekkeprofilet heves
med en sprengsteinsfylling i bunn. I slike tilfeller vil man derfor også kunne oppnå en
forbedring av stabiliteten. Over sprengsteinsfyllingen legges stedlige masser. I noen tilfeller
kan det være behov for å flytte elve- eller bekkeleie noe. Der det er mulig bør bekken følge sitt
opprinnelige løp og må ikke kanaliseres. Rette kanaler gir høyere vannhastighet. Økt
vannhastighet er ugunstig både for livet i og langs vassdraget, og for erosjonsforholdene
nedstrøms.
Sikring av små elver og bekker medfører ofte store endringer i naturforholdene langs
vassdraget. For å ivareta og gjenopprette det biologiske mangfoldet er det viktig at bekken og
elva får et variert og naturlig utseende etter at sikringsarbeidet er utført. For å tilrettelegge for
gode oppvekstområder for fisk og bunndyr bør bekkene etter endt sikringsarbeid ha naturlige
variasjoner i bredde, dybde og vannhastighet.
En lengre bekk gir mer vanndekt areal som gir rom for økt produksjon av fisk og bunndyr. Ved
sikring av små vassdrag er det i tillegg viktig å ta hensyn til bunnsubstrat, evt. gytegrus,
skjulmuligheter for fisk, kantvegetasjon og tidspunkt for anleggsgjennomføring. Tetteribber på
tvers av vassdraget vil være nødvendig å etablere i de tilfellene at elva eller bekken skal heves
for at vannet skal komme opp til overflaten.
Både ved ensidig erosjonssikring og heving av hele bekkeløpet er det viktig at tiltaket gis en
god miljøtilpasning. Figur 7.2 viser sikring i Litl-elva i Namdalseid kommune i Trøndelag.
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Figur 7.2 Erosjonssikring av Litl-elva i Namdalseid i Trøndelag. Foto: Geir B. Hagen, NVE

7.2.2 Topografiske tiltak
Topografiske endringer er det vanligste tiltaket for å øke sikkerheten mot kvikkleireskred.
Disse endringene kan gjennomføres ved oppfylling i foten av en skråning (motfylling) eller ved
nedplanering av terreng på toppen av en skråning (avlastning). Ofte vil det være hensiktsmessig
med en kombinasjon av erosjonssikring, motfylling og nedplanering. Dette gjøres f.eks. ved at
toppen av skråningen senkes og slakes ut, samtidig som man legger en motfylling i bunnen av
skråningen. Motfyllingen vil også kunne fungere som erosjonssikring mot bekk eller elv. Figur
7.3 og Figur 7.4 viser et sikringstiltak i et kvikkleireområde i Klæbu i Trøndelag hvor terrenget
er senket på toppen av skråning, mens bekken er hevet og sikret mot erosjon.

Figur 7.3 Nedplaneringsarbeider i Klæbu i Trøndelag. Foto: Geir B. Hagen, NVE
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Figur 7.4 Motfylling og hevet bekkebunn i Klæbu i Trøndelag. Foto: Geir B. Hagen, NVE

Hvis dårlig overflatestabilitet er en problemstilling, vil utslaking av skråningen være et aktuelt
tiltak. Slike tiltak kombineres ofte med drenering. Det vil alltid være viktig å håndtere vannet
på en god måte i skråningen.

7.2.3 Grunnforsterkning ved kalksementstabilisering
Stabiliserende tiltak kan gjennomføres ved grunnforsterkning i form av kalksementstabilisering.
En utfordring med metoden er at installasjonen av kalksement i grunnen kan medføre
midlertidig reduksjon av stabiliteten, og vil i mange tilfeller være uaktuell som sikringsmetode i
naturlige skråninger. Kalksementstabilisering kan ikke benyttes for å oppnå prosentvis
forbedring. Det kreves at det oppnås absolutt sikkerhetsfaktor Fc,cu≥1.4 når metoden benyttes.
Krav til sikkehetsfaktor må normalt oppnås før øvrige anleggsarbeider knyttet til tiltaket kan
igangsettes. Spesiell oppfølging i anleggsperioden må påregnes, inkluderte spesielle
anleggsprosedyrer og rekkefølgebestemmelser, ref. (74) og (75). Metoden er mye brukt i
forbindelse med større samferdselstiltak.

7.2.4 Grunnforsterkning ved saltstabilisering
Stabilisering av kvikkleire ved hjelp av saltbrønner fylt med kaliumklorid (KCl) er en
grunnforsterkningsmetode som er under utvikling. Saltet vil ved diffusjon/migrasjon medføre
en ionebytteprosess i leira som over tid føre til at leira rundt brønnene ikke lenger vil være
kvikk, dvs. at den omrørte skjærfastheten økes. Det betyr at et initialskred ikke vil kunne
utvikle seg videre til store retrogressive/bakovergripende skred. Metoden krever at man har tid
til å vente på ønsket resultat. Det kan forventes økt omrørt skjærfasthet etter ca. 2 -3 år,
avhengig av blant annet saltbrønnenes plassering, massenes permeabilitet og kvikkleiras
beliggenhet og mektighet. Saltstabilisering kan være aktuelt i områder der det ikke er mulig å
forbedre stabiliteten ved andre metoder. Det er påvist en liten økning også i den uomrørte
fastheten av leira, men det er knyttet usikkerhet til den effekten. Metoden alene vil derfor ikke
være egnet for de tilfeller hvor den beregningsmessige sikkerheten må økes for å oppnå krav til
sikkerhet.Ref. (76) og (77)
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7.3 Byggetiltak i faresoner som er utredet og evt. sikret
For nye tiltak i faresoner som tidligere er utredet og vurdert som tilstrekkelig sikre mot skred,
alternativt utredet og sikret, må det vurderes hvordan tiltaket kan gjennomføres uten at
stabiliteten forverres utover minste krav til sikkerhet gitt i kap. 3 og i Eurokode 7 (72).
Små tiltak som tilbygg og mindre garasjer og lignende (K0) vil normalt ikke påvirke stabiliteten
så lenge tiltaket ikke medfører graving eller fylling, og kan gjennomføres uten geoteknisk
vurdering hvis de utføres iht. vedlegg 1.
For større tiltak (K1-K4) som boligbygg, næringsbygg og andre tiltak som medfører
terrengendring, for eksempel veier, må tiltaket planlegges og prosjekteres på en slik måte at
stabiliteten ikke forverres. Dette kan gjøres ved at det bygges tilstrekkelig langt unna kritiske
skråninger, eller at tiltaket gjennomføres med såkalt kompensert fundamentering. Alternativt
kan det dokumenteres ved stabilitetsberegninger at inngrepet har tilstrekkelig sikkerhet. Det
forutsettes at alle større tiltak innenfor en tidligere utredet og evt. sikret faresoner underlegges
krav til prosjektering og kontroll iht. PBL/SAK10, og valg av tiltaksklasse og
pålitelighetsklasse velges ut fra prosjektets størrelse og kompleksitet. Tiltak i faresoner skal i
utgangspunktet plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3 for fagområdet geoteknikk etter SAK10 §9-4.
For tiltak som ikke berører kvikkleire eller påvirker områdestabiliteten kan det etter faglig
begrunnelse velges lavere klassifisering.
Dersom utbygging i skredutsatt område skal skje i flere etapper og over en lengre periode
(gjerne flere år), skal situasjonen før første utbyggingsetappe legges til grunn for «førsituasjonen» ved vurdering av prosentvis forbedring ved tiltak i senere utbyggingsetapper. Det
må dokumenteres at tidligere utførte stabiliserende tiltak oppfyller kravene til prosentvis
forbedring for aktuelle tiltak.
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8 Grunnundersøkelser
8.1 Generelt
Formålet med grunnundersøkelser er å innhente informasjon om forekomst, plassering og
mektighet av sprøbruddmateriale i grunnen. Kartlegging av poretrykksforhold, topografi og
erosjon er også sentrale elementer. Grunnundersøkelser utført i forbindelse med
kvikkleireproblematikk er en trinnvis prosess hvor behov for informasjon, både i omfang og
kvalitet, vil avhenge av nødvendig detaljeringsgrad. Kapittelet gir føringer for omfang og
kvalitet av grunnundersøkelser.
Mangelfull kunnskap om grunnforhold representerer en usikkerhet både hva gjelder
gjennomførbarhet og kostnader. Denne usikkerheten kan reduseres ved at grunnundersøkelser
utføres så tidlig som mulig i et prosjekt. Videre vil økt omfang av en grunnundersøkelse gir
redusert usikkerhet. Usikkerhet i prosjekteringsgrunnlaget medfører ofte behov for konservative
antagelser. Dette kan igjen føre til økt omfang av sikringstiltak. En grundig grunnundersøkelse
kan dermed anses som en investering for reduserte de totale prosjektkostnadene.
Metode for detektering av kvikkleire fra grunnundersøkelser er beskrevet i NIFS rapport
126/2015, ref. (78). Det henvises til denne rapporten for detaljerte beskrivelser av metoder og
utførelse av disse, samt metodikk for tolkning av resultater med tanke på detektering av
sprøbruddmateriale og nødvendig detaljeringsgrad. Se også ref. (79) og øvrige NGF-meldinger,
ref. (29) til (36).

8.2 Omfang av undersøkelser
Omfang av en grunnundersøkelse må tilpasses de vurderingene som skal gjøres i planfasen, se
Tabell 3.5 og kapittel 3.3. Ved detaljprosjektering av tiltak legger Eurokode 7, del 1 (kap 3.2)
opp til en todelt grunnundersøkelse; forundersøkelser (3.2.2) og prosjekteringsundersøkelser
(3.2.3). Ved samtidig vurdering av områdestabilitet for en detaljprosjektering er det anbefalt at
kravene til grunnundersøkelser for områdestabilitet, som beskrevet i denne veiledningen,
dekkes gjennom det som beskrives som forundersøkelsene i Eurokode 7.
Dersom steg 1-6 i prosedyren i Tabell 3.1 ikke kan utelukke skredfare, må det gjøres
innledende grunnundersøkelser for å finne ut om det kan være sprøbruddmateriale i
tiltaksområdet (steg 7 i prosedyren). De innledende grunnundersøkelsene plasseres innenfor
tiltaksområdet for å avklare om det er forekomst av sprøbruddmateriale i grunnen som kan bli
berørt av et områdeskred. Dersom topografien tilsier at tiltaksområdet ligger i et mulig
utløpsområde for et skred, må også tilhørende løsneområde undersøkes. Hvis de innledende
undersøkelsene (evt. eksisterende undersøkelser) viser at det er kvikkleire/sprøbruddmateriale
må fare for områdeskred utredes videre i henhold til prosedyren i Tabell 3.1. Først må aktuelt
løsneområde kartlegges (iht kap. 4.3-4.5) deretter skal det beregnes stabilitet i de kritisk
snittene (iht kap. 6).
Inhomogene grunnforhold vil betinge mer detaljerte undersøkelser enn homogene forhold.
Dette vil gjelde både for kartlegging av lagdeling og utstrekning av sprøbruddmateriale, for
bestemmelse av fasthetsparametre og for måling av poretrykksforhold. Likeledes vil områder
der de topografiske forholdene er varierende, betinge mer grunnundersøkelser enn områder med
en ensartet topografi.
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8.2.1 Grunnlag for avgrensing av faresone

ERT‐2

ERT‐1

Figur 8.1 Eksempel på borplan for utredning av en kvikkleiresone ref. (80)

Grunnundersøkelser må utføres for å bestemme lagdeling og utstrekning av
sprøbruddmateriale. Tilgjengelige kartdata og eksisterende grunnundersøkelser samles først for
å få en overordnet oversikt og forståelse av området. Samlet gir dette et grunnlag for å avgrense
en faresone.
Grunnundersøkelsene skal som et minimum inneholde et tilstrekkelig antall sonderinger, evt.
støttet av geofysiske målinger, til å bestemme lagdeling i området samt utstrekning av evt.
sprøbruddmateriale. Det anbefales at det ved utarbeidelse av borplan tas høyde for at det er
sprøbruddmateriale i hele det antatte løsneområdet, slik at det planlegges tilstrekkelig omfang
av undersøkelser fra starten av. Et større antall sonderinger vil gi økt nøyaktighet på
avgrensningen av løsneområdet. Det må fokuseres på kritiske snitt hvor det skal gjøres en
vurdering av skredmekanismer, og hvor det kan være behov for stabilitetsberegninger (se kap.
8.2.2).
Figur 8.1 viser eksempel på borplan for utredning av en kvikkleiresone med borpunkt plassert i
faresonens kritiske snitt og for avgrensning av potensielt løsneområde. Eksisterende
undersøkelser er også lagt inn i planen, samt forslag til geofysiske målinger for å kartlegge
lagdelingen mellom borpunktene (geofysikk er representert med lilla linjer i figuren).
For vurdering av aktuell skredmekanisme kreves informasjon om sprøbruddmaterialets
beliggenhet i profilet og materialets omrørte skjærfasthet. Det er derfor vesentlig at utførte
grunnundersøkelser er dype nok og plassert slik at man har grunnlag for å utføre vurderingene
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som beskrevet i kapittel 4. I utgangspunktete skal sonderinger gjennomføres minimum ned til
en dybde som tilsvarer 1,5 x H, der H er den totale skråningshøyden (se kap. 4).
Dreietrykksonderinger anbefales fremfor totalsonderinger for å kartlegge sprøbruddmateriale.
Totalsondering kan erstatte dreietrykksondering i tilfeller der det er praktisk nødvendig for å
komme gjennom faste lag, og der det er behov for sikker bergpåvisning. In-situ metoder kan
benyttes for å forbedre tolkning av lagdeling hvor det er tvil om tolkning, men sikker
klassifisering av sprøbruddmateriale kan kun gjøres ved prøvetaking, ref. (78) og (79).
In-situ metoder og prøvetaking med god kvalitet gir grunnlag for parameterbestemmelse hvor
det vurderes nødvendig å gjennomføre stabilitetsberegninger, se kap. 8.2.2. Det bør tilstrebes å
få opp uforstyrrede prøver av god kvalitet, men for å vurdere forekomst av sprøbruddmateriale
er det ikke nødvendig med like god prøvekvalitet, da det kun er den omrørte skjærfastheten som
vurderes. For vurderinger av utløpsdistanse bør det også utføres prøvetaking for bestemmelse
av omrørt skjærfasthet. Type prøvetaker vurderes ut fra behovet for kvalitet.
Bestemmelse av poretrykksforhold gjøres primært for stabilitetsberegninger (se kap. 8.2.2.),
men for faregradsklassifisering av en faresone skal poretrykkforhold bestemmes i henhold til
Klassifsieringsmetodikken, ref. (27).
Ved kombinasjon av flere metoder bør det fortrinnsvis være et borpunkt som får status som
«totalstasjon», dvs. at flere ulike sonderingsmetoder og undersøkelser utføres i samme punkt.
Dette gir en mulighet for å korrelere informasjon om løsmassene mellom de ulike metodene og
dermed gi et forbedret tolkningsgrunnlag for nærliggende sonderinger. Prøvetaking med
tilhørende laboratorieundeersøkelser, samt poretrytkksmålinger, bør sammen med relevante
sonderinger inngå i en totalstasjon.

8.2.2 Grunnlag for stabilitetsberegninger
Grunnundersøkelsene for stabilitetsberegninger i en soneutredning gjøres vanligvis i samme
runde som for opptegning av løsneområde (kap. 8.2.1). En grunnundersøkelse som skal danne
grunnlag for stabilitetsberegninger inkluderer innhenting av kunnskap om lagdeling og
jordartsparametere i hele beregningsprofilet, slik at anbefalingene i kap.6 kan følges.
I tillegg til omfang som beskrevet i foregående avsnitt, vil det normalt være behov for
minimum 2 stk. in-situ sonderinger (vanligvis CPTU) for hvert beregningsprofil. Primært en
sondering ved skråningstopp og en ved skråningsbunn. Sonderingene skal ha en dybde som
minimum tillater parameterbestemmelse for opptredende glideflater i stabilitetsberegningen.
Det vil normalt være behov for beregninger i flere profiler i forbindelse med utredning av
områdestabilitet. Antall in-situ sonderinger (CPTU) må da tilpasses slik at man dekker de
relevante lagene, både i dybde og i plan slik at man har beregningsgrunnlag for aktuelle
profiler. Ved flere beregningsprofiler i nærheten av hverandre vil det da ofte være mulig å
basere bestemmelsen av lagdeling og parametre på et grunnlag som er mindre enn 2 stk. insitusonderinger for hvert profil. Bruk av «totalstasjon», herunder sammenligning av lagdeling,
poretrykksforhold, spenningsnivåer og topografi vil være sentralt.
Geofysiske målinger kan være relevante for bestemmelse av lagdeling i profil for
stabilitetsberegninger når det interpoleres mellom geotekniske sonderingspunkter. Spesielt i
tilfeller hvor det er tvil om hvor, og hvordan, sprøbruddmateriale kiler ut i en skråning kan det
være aktuelt å utføre slike målinger. I terreng som er vanskelig tilgjengelig med geoteknisk
borrigg er denne metodikken også relevant.
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Tolkning av fasthetsparametere fra in-situ sonderinger skal normalt være forankret i stedlige
forhold, vanligvis ved å sammenstille relevante resultater fra sonderinger, prøvetaking og
poretrykksmålinger (totalstasjon). Tolkning av in-situ sonderinger bør ta utgangspunkt i
treaksialforsøk og/eller ødometerforsøk. Enaks- og konusverdier skal primært ikke benyttes
som tolkningsgrunnlag. For fastsetting av profil for aktiv udrenert skjærfasthet henvises det til
NIFS-rapport 77/2014 (61). Anisotropiforhold kan fastsettes basert på NIFS-rapport 14/2014
(64).
Når det benyttes effektivspenningsanalyser for å beregne sikkerhet i en naturlig skråning (ref.
kap. 4.7.1 og kap. 3.2.2), bør bestemmelse av effektivspenningsparametere gjøres basert på
stedlig prøvetaking. Det anbefales utført minimum to treaksialforsøk i dybder som er relevante
for stabilitetsberegningen. Bestemmelse av attraksjon og friksjonsvinkel skal gjøres innenfor et
relevant spenningsområde.
Poretrykk skal måles slik at poretrykksfordeling i hvert beregningsprofil kan bestemmes. Det
må utvises geoteknisk skjønn ved vurdering av antall punkter og muligheten for å ekstrapolere
mellom disse. Det vil normalt være behov for at poretrykk måles i minimum to nivå slik at man
kan vurdere poretrykksfordelingen med dybden. Videre er det viktig at poretrykket vurderes
både på toppen og i bunnen av skråningen, og i enkelte tilfeller er det også behov for at
poretrykket midt i en skråning bestemes. Valg av type poretrykksmåler må vurderes. Ved
mistanke om store poreovertrykk vil det være hensiktsmessig å benytte elektriske piezometre.
Elektriske piezometre med minne er hensiktsmessig når poretrykket skal måles over en lengre
periode, f.eks. for å vurdere eventuelle årstidsvariasjoner og effekten av langvarig nedbør.
Når det benyttes effektivspenningsanalyser for å beregne en naturlig skrånings sikkerhet (ref.
kap. 4.7.1) stilles det krav til at poretrykksfordelingen er godt undersøkt i det aktuelle
beregningsprofilet. Dette innebærer bla. at målingen må pågå over tid slik at årstidsvariasjoner
og effekter av langvarig nedbør kan hensyntas.

8.2.3 Grunnlag for detaljprosjektering av sikringstiltak
Stabilitetsvurderingene kan vise at det vil være nødvendig med stabilitetsforbedrende
sikringstiltak. Det vil oftest kreve mere omfattende undersøkelser for dimensjonering og
optimalisering av sikringstiltak. Det kan da være aktuelt med flere spesialundersøkelser og
spesialforsøk som supplement til de tidligere gjennomførte undersøkelsene.
Figur 8.2 viser det samme eksempelet som vist i Figur 8.1, men nå fremgår også behovet for
supplerende grunnundersøkelser for videre detaljprosjektering av sikringstiltak etter at
soneutredning og stabilitetsberegninger i antatt kritiske snitt er utført. Uttredningen viste at
sonen hadde for lav sikkerhet, og det ble foreslått sikringstiltaket i form av avlasting av
skråningstopp og motfylling i bunn. Supplerende undersøkelser ble utført for å gi grunnlag for
mer detaljerte beregninger og detaljprosjektering av tiltaket.
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Figur 8.2 Borplan med supplerende grunnundersøkelser for detaljprosjektering av sikringstiltak i faresones
kritiske snitt, ref. (80).

8.3 Kvalitet på grunnundersøkelser
Grunnundersøkelsene skal utføres av kvalifisert personell i henhold til NS 8020-1:2016 (81).
Utførelse av sonderinger og prøvetaking skal være i henhold til:









NGF melding Nr. 3 - Dreiesondering (31)
NGF melding Nr. 4 - Vingeboring (32)
NGF melding Nr. 5 - Trykksondering, CPTU (33)
NGF melding Nr. 6 - Grunnvannstand og poretrykk (36)
NGF melding Nr. 7 - Dreietrykksondering (34)
NGF melding Nr. 9 - Totalsondering (35)
NGF melding Nr. 11 – Prøvetaking (29)
Statens Vegvesen, håndbok R211, Feltundersøkelser (82)

For vurdering av passende metoder for en grunnundersøkelse og tolkning av resultater med
tanke på detektering av sprøbruddmateriale henvises det til NIFS rapport 126/2015 (78).
Kvaliteten på trykksonderinger (CPTU) som skal benyttes til bestemmelse av
fasthetsparametre, bør tilfredsstille anvendelsesklasse 1 i samsvar med kap. 5 i ref. (33).
Dersom en lavere anvendelsesklasse oppnås, skal kvalitet og bruk av tolkede
materialegenskaper vurderes ut fra dette. Ved prøvetaking skal det tilstrebes høyeste
kvalitetsklasse. Viktighet av å begrense rystelser under transport, samt lagringstid, for prøver
fremheves i denne sammenheng. Utførende borefirma er ansvarlig for kvalitet på in-situ
sonderinger og opptatte prøver.
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Prøver som det utføres laboratorieundersøkelser på bør være av god kvalitet. Det bør bl.a.
tilstrebes at prøvene skal tilfredsstille høyeste kvalitetsklasse ”Veldig god til utmerket” i tabell
6 i NGF melding nr. 11, ref. (29) ved utførelse av treaksialforsøk og ødometerforsøk.
Vedrørende vurdering av prøvekvalitet, vises det forøvrig til kap. 4.5 i NGF melding nr. 11 (29)
samt til Eurokode 7 (37).
Valg av designparametere for stabilitetsberegninger må vurderes på bakgrunn av oppnådd
prøvekvalitet. Hvis kvaliteten er for dårlig må det vurderes mer avansert prøvetaking.
Føringer for bestemmelse av parametere til stabilitetsberegninger er gitt i avsnitt 6.3.

8.4 Rapportering av grunnundersøkelser
Alle undersøkelser skal dokumenteres og rapporteres i henhold til NGF melding nr. 2 (30).
Både prøvekvalitet og CPTU-kvalitet skal dokumenteres i datarapport. Oppnådd kvalitet og
eventuelle avvik skal alltid fremgå av rapporten.
I mange sammenhenger, og for soneutredning spesielt, er det mest hensiktsmessig å presentere
grunnundersøkelsene i en egen datarapport adskilt fra de øvrige vurderingene.
Alle utførte grunnundersøkelser skal innrapporteres til NADAG (26).
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9 Terminologi
Aktsomhetsområde: I veilederen benyttes begrepet aktsomhetsområde om områder der det
potensielt kan være fare for skred i kvikkleire eller andre jordarter med sprøbruddegenskaper
(steg 1-5 i prosedyren i kap. 3.1) uten at skredfaren er undersøkt nærmere eller utredet.
Faregrad: I veilederen er begrepet faregrad et kvalitativt uttrykk for sannsynligheten for
områdeskred i en identifisert, avgrenset faresone. Sonens faregradsklasse (høy, middels eller
lav) bestemmes i henhold til gjeldende metodikk, se ref. (27).
Faresoner: I denne veilederen brukes begrepet for et antatt maksimalt løsne- og utløpsområde
for et områdeskred, avgrenset på grunnlag av grunnundersøkelser, terrenganalyser og
geotekniske vurderinger, og faregradsevaluert etter i henhold til gjeldende metode, ref. (27).
Faresoner kan inndeles i to kategorier avhengig av detaljgrad på utredning:
1) Faregradsklassifiserte soner: Faresoner hvor sannsynlighet for skred kun er angitt som
sonens faregrad. Det vil si den er klassifisert i henhold til ref. (27), men det er ikke utført
stabilitetsanalyser.
2) Stabilitetsutredete soner: Faresoner som er utredet i henhold til prosedyren i kap. 3.1. Det er
utført stabilitetsanalyser og sannsynlighet for skred er angitt som en sikkerhetsfaktor, F, i
sonens kritiske skråninger. Utredningene er gjort i samsvar med denne veilederens
anvisninger.
Flakskred: Betegnelse på et skred når et større flak glir ut i en bevegelse, som et tilnærmet
monolittisk stykke, se kap. 2.4.4.
Glideflate: Betegnelse på den flaten skredmassene glir ut på. Ofte kan glideflaten være
sammenfallende med et svakt lag i grunnen.
Initialskred (initiell utglidning): Betegner det første (initielle) skredet som utvikler seg videre
til et større skred (områdeskred) i tilstøtende sprøbruddmaterialer. Initialskred kan utløses av
både menneskelige inngrep og naturlige prosesser, se kap. 2.3.
Kritisk skråning: Skråning som ut fra ytre forhold (topografi, erosjon, tidligere inngrep mm)
kan antas å ha dårlig stabilitet.
Kritisk snitt: Det beregningssnittet i faresonen som har lavest sikkerhetsfaktor på grunnlag av
topografi, grunnundersøkelser og analyser.
Kvikkleire: Leire som i omrørt tilstand har omrørt skjærfasthet cu,r ≤ 0,5 kPa, ref. (30). Etter
ISO 17892-6:2017 tilsvarer dette omrørt skjærfasthet på 0,33 kPa (9,0 mm inntrykk på 60g 60˚
konus), se også sprøbruddmateriale.
Lokalskred: Et mindre rotasjonsskred eller utglidning som kan skje i alle jordarter, men som
ikke utvikler seg videre til et større områdeskred.
Løsneområde: Det berørte arealet som omfatter skredmassene som glir ut når et skred
inntreffer.
Marin grense: Grensen for hvor høyt vi finner landområder som tidligere har ligget under
havnivå. Marin grense representerer det høyeste nivået havet stod rett etter siste istid, se kap.
2.2.1.
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Naturlig skråning: I veilederen legges det til grunn at en skråning kan defineres som naturlig
skråning dersom tiltaket ligger i avstand større enn 2H fra skråningstopp (i ravine- og
platåterreng), hvor H er total høydeforskjell av skråningen, se kap. 4.7.1 for forutsetninger og
begrensninger.
Områdeskred: Her brukt om skred hvor en lokal overbelastning kan utvikle seg videre
fremover eller bakover og sideveis slikt at betydelig større område enn der overbelastningen
opprinnelig skjer blir berørt av skredet. Områdeskred kan oppstå i kvikkleire og andre jordarter
med sprøbruddegenskaper og kan bli svært omfattende dersom skredmassene får fritt utløp i
fallende terreng. Kvikkleireskred er et typisk områdeskred.
Områdestabilitet: Brukes her om sikkerhet mot områdeskred. Uttrykket brukes om
vurderinger av tilstrekkelig sikkerhet mot skred (utredning av fare) i henhold til prosedyre i
kap. 3.1. Sikkerhet mot skred angis som en sikkerhetsfaktor, F.
Gjennom NIFS ble områdestabilitet definert som en stabilitetstilstand der et initielt brudd kan
igangsette en progresiv frem- eller bakoverrettet bruddutvikling i tilstørende
sprøbruddmaterialer, slik som er typisk for kvikkleire.
Omrørt skjærfasthet: Skjærfasthet etter at leira er fullstendig omrørt, betegnet med cu,r.
Progressiv bruddutvikling: En kjedereaksjon av små brudd som forplanter seg langs en
bruddsone og resulterer i fullt utviklet glideflate på grunn av tap av fasthet, se kap. 2.4.4.
Retrogressivt skred: Skred som utvikler seg suksessivt sideveis og bakover fra et initialskred,
se kap. 2.4.2
Robusthet: Angir en skrånings kapasitet til å tåle fremtidige uforutsette spenningsendinger
uten at den går til brudd, og dermed sikkerhet mot fremtidige skredhendelser.
Rotasjonsskred: Skred med tilnærmet sirkulærsylindrisk glideflate, se kap. 2.4.3.
Sensitivitet, St: Geoteknisk parameter som beskriver forholdet mellom uforstyrret og omrørt
udrenert skjærfasthet i finkornig jordmateriale, cu/cu,r, ref. (30). For rett angivelse av
sensitiviteten må uforstyrret skjærfasthet bestemmes fra uforstyrrede prøver.
Sikkerhetsfaktor, F: En beregnet verdi som angir sikkerhet mot skred. Sikkerhetsfaktoren
angir forholdet mellom stabiliserende krefter og drivende krefter langs en potensiell glideflate.
Beregningsmessig går det skred når sikkerhetsfaktor, F < 1,0. Beregnet sikkerhetsfaktor
påvirkes av usikkerhet i verdier for jordas mekaniske egenskaper, romvekt og
poretrykksforhold, samt usikkerhet i selve terrengmodellen og beregningsmodeller.
Skalkskred: Skred som utvikles ved at skalker glir ut suksessivt. Skredet griper bakover og i
mange tilfeller sideveis i sprøbruddmateriale. Omtales også som retrogressivt skred, se kap
2.4.2.
Skjærfasthet: Geoteknisk begrep som er et uttrykk for jordas udrenerte styrke. Det skilles
mellom omrørt- og uomrørt skjærstyrke. Cur og Cu, se ref. (30).
Skredgrop: Terrenggropa («såret») som står igjen i skredets løsneområde etter at
skredmassene har glidd ut.
Skredmekanisme: Skiller mellom skredenes ulike oppførsel og utviklingstrekk, også innenfor
samme skredtype. For eksempel vil forskjellinge kvikkleireskred utvikle og oppføre seg ulikt,
avhengig av lagdelinger, tykkelsen til kvikkleira, dybden på kvikkleira og områdets topgrafi.
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Skredport: Passasjen der skredmassene renner ut av skredgropen, ofte avgrenset i bredde til
der initialskredet oppsto. Skredporten åpner for en videre pæreformet/flaskehalsformet
utvikling av skredgropen.
Skredtype: Skillet mellom skred i ulike materialer, for eksempel er snøskred, jordskred,
steinskred, kvikkleireskred og leirskred ulike skredtyper.
Soneutredning: En geoteknisk utredning av hele faresonen, som inkluderer stabilitetsanalyser
av alle skråninger hvor et skred kan utløses og utvikle seg til et områdeskred. Soneutredning
inkluderer også vurdering og avgrensning av utløpsområder som kan rammes av skredmassene.
Kalles også utredning av områdestabilitet.
Sprøbruddmateriale (jordarter med sprøbruddegenskaper): I geoteknisk sammenheng er
dette definert som løsmasser (leire, silt og finsand) som utviser en utpreget sprøbruddoppførsel,
dvs. en betydelig reduksjon i fasthet ved tøyninger ut over tøyning ved maksimal fasthet, se
figur 3.2. Kvikkleire er en type sprøbruddmateriale.
Veilederen skal fange opp alle typer skred i leir- og siltmaterialer som kan utvikle til større
områdeskred. Det er lagt til grunn at slike områdeskred vil kunne oppstå i materiale med omrørt
skjærfasthet cu,r < 2 kPa i henhold til NS8015 (dvs. «gammel konusstandard») (83). Etter ISO
17892-6:2017 tilsvarer dette omrørt skjærfasthet på 1,27 kPa (11,2 mm inntrykk på 60g 60˚
konus)
Totalstasjon: Brukes her om punkt hvor det utføres flere typer grunnundersøkelser på samme
lokasjon, noe som muliggjør korelasjon mellom ulike sonderingsmetoder og prøvetakinger.
Utløpsdistanse: Distansen skremassene kan bevege seg, målt fra løsneområdets nedre grense
til skredmassenes endepunkt. Utløpsdistansen vil avhenge av nedstrøms terrenghelning,
topografi og hindringer i skredbanen, sprøbruddmaterialets omrørte skjærfasthet og viskositet,
samt mektighet og volum over utløpsnivå.
Utløpsområde: Det berørte arealet hvor skredmassene avsettes. Utløpsområdet må vurderes på
bakgrunn av skredmassenes egenskaper og topografiske forhold både i løsne- og utløpsområdet,
se kap. 4.5.
Utløsende årsaker: Faktorer som forårsaker den initielle overbelastningen og dermed
utløsning av initialskredet som utvikler seg videre til et større områdeskred, se kap. 2.3 .
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Vedlegg 1:Gjennomføring av K0tiltak uten forverring Dette er et foreløpig eksempel –
innspill til forbedringer ønskes
velkommen

Byggetiltak i Tiltakskategori K0 kan gjennomføres uten at det er behov for
grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger så lenge tiltaket ikke forverrer stabiliteten.
Under følger eksempler på slike tiltak og hvordan de kan bygges uten at
stabilitetsforholdene forverres.

1. Garasjer, frittstående uthus og lignende
Vekten av en vanlig garasje eller et mindre frittstående byggverk som bygges i tilknytning til bolig
er normalt begrenset, og vekten av byggverket vil ikke i seg selv kunne utløse skred. Så lenge man i
forbindelse med byggingen ikke skal grave inn i en skråning eller fylle masser ut på toppen av en
skråning så kan tiltaket gjennomføres uten at det gjennomføres geotekniske vurderinger8. Hvis
man skal plassere byggverket ut mot en skråningstopp så bør dette vurderes nærmere av en
geotekniker. Det kan da være behov for spesielle tiltak i form av utslaking av skråningstopp og/eller
masseutskifting med lette masser under garasjen.
Under følger skisser som viser a) graving eller fylling ifm bygging hvor det må gjennomføres
geotekniske vurderinger, b) Plassering som gjør at garasjen (byggverket) kan bygges uten at det er
behov for geotekniske vurderinger og c) Plassering av garasje (byggverket) med spesielt tiltak som
kan gjennomføres uten geoteknisk vurdering.

Fig.1 a) Graving og fylling hvor det MÅ gjennomføres geotekniske vurderinger

8

Med geotekniske vurderinger menes en faglig vurdering utført av geotekniker av tiltakets påvirkning på
stabiliteten. Vurderingen kan resultere i behov for grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger.
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Fig.2 b) Bygging av garasje (byggverket) uten behov geotekniske vurderinger

Fig.3 c) Bygging på toppen av skråning. Løsning med masseutskifting med lette fyllmasser
For løsning c) forutsettes det at massene som graves ut blir transportert bort, uten
mellomlagring på tomta, til godkjent deponi.

2. Tilbygg til eksisterende bolig
Tilbygg og påbygg til eksisterende bolig medfører liten tilleggsbelastning, og vil normalt ikke
forverre stabiliteten.
Unntaket er hvis tiltaket medfører behov for fylling på toppen av en skråning eller graving i
foten en skråning, kfr. fig. 1. Det må i så tilfelle utføres geotekniske vurderinger.

3. Graving av grøfter
Grøftegraving som omtalt under gjelder for graving av inntil 2 meter dype grøfter. Ved graving
dypere enn 2 meter bør geoteknisk vurdering alltid kreves. For stabilitet av selve grøfta vises
det til «Forskrifter ved graving og avstiving av grøfter» utgitt av Statens arbeidstilsyn.
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4. Landbruk‐ og skogsveier
Ved planlegging og bygging av landbruk‐ og skogsveier…
Her kommer egen skisse som viser hvordan det IKKE skal
gjøres.
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a) Veg i foten av skråning uten behov for skjæring
b) Veg på toppen ei skråning, bak 2*H. Fyllingshøyde
<2.0 meter ok.
c) Veg på toppen av skråning, bak 1:2.5‐linja ok hvis
ikke fylling.
d) Veg på toppen av skråning innenfor 1:2.5‐linja ok
hvis kompensert.
Generelt: Dreninger, kulverter og håndtering av vann.
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Vedlegg 2: Innhold i rapport for
er et foreløpig eksempel –
utredning av områdestabilitet Dette
innspill til forbedringer ønskes
Kap.
0
1

Tittel
Sammendrag
Innledning

2

Grunnlag

3

Terreng og
grunnforhold
Soneavgrensning og
klassifisering

4
5
6

Sikkerhetskrav for
planlagte tiltak
Grunnlag for
stabilitetsvurderinger

7

Stabilitetsvurderinger

8

Avgrensning av
utløpsområde

velkommen

Innhold

- Bakgrunn for prosjektet (hva planen eller søknaden gjelder)
- Tiltakskategorier som planen eller søknaden omfatter
Beskrivelse av ev. eksisterende, kartlagt kvikkleiresone
(avgrensning og klassifisering). Oppsummering av utførte
grunnundersøkelser (med referanser), feltbefaringer inkl.
vurdering av erosjon
Kart med marin grense, kvartærgeologiske kart, beskrivelse av
topografi og grunn- og poretrykksforhold
- Avgrenset faresone (maksimalt antatt løsneområde) iht.
utbredelse av kvikkleire, topografi, fjellforløp o.l.) Begrunnelse
- Faregradsklassifisering
- Sikkerhetskrav for planlagte tiltak i sonen, avhengig av
tiltakskategorier og sonens faregrad
- Kritiske snitt og vurdering av mulige skredmekanismer
- Tolkning av lagdeling
- Grunnvannstand og poretrykksforhold
- Tolkning av materialparametere inkl. f.eks:
- kvalitet på undersøkelsene
- tolkning av felt- og laboratorieforsøk
- ADP-forhold og kompatibilitetsprinsipp
- Stabilitetsberegninger av dagens sikkerhet og vurdering av
disse (drenert og udrenert)
- Vurdering av sikringsbehov
- Stabilitetsberegninger etter evt. sikringstiltak
- Volumoverslag av evt. sikringstiltak
Avgrensning av sannsynlig utløpsområde med grunnlag i
løsneområdets utstrekning, vurdering av mulige skredmekanismer
og topografi (markeres med ulik skravur fra løsneområdet)

9
Konklusjon
10
Referanser
Tegnings-  Oversiktstegning/oversiktskart
liste
 Kvartærgeologisk kart
(forslag)
 Situasjonsplan med inntegnet sone (evt. gammel og ny avgrensning), gamle og nye
grunnundersøkelser (antatt kvikk/sensitiv leire merkes rødt) og kritiske profiler
 Profiltegninger med tolket lagdeling og alle relevante grunnundersøkelser
 Beregningsprofiler med resultater
 Situasjonsplan med evt. sikringstiltak
 Kart som viser løsne- og utløpsområder med forskjellig skravur
Vedleggs- - Erosjon – oppsummering og bilder og kart med beskrivelse fra befaring
liste
- Skjema for faregradsklassifisering, ev. også for skadekonsekvens og risiko
(forslag)
- Tolking av CPTU
- Tolking av treaksialforsøk/DSS-forsøk
- Tolking av ødometerforsøk
- Poretrykksmålinger
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Vedlegg 3: Sjekkliste for
kvalitetssikring av utredning
Aktivitet

God-kjent Ikke

Ikke

god-

rele-

kjent

vant

Kommentarer

Kapittelreferanser

Generelt
Valg av tiltakskategori

3.2.1

Sikkerhetsprinsipp

3.2.2/4.7

Bestemmelser og vilkår til plan- eller

3.3/7.4

byggesak
Behov for detaljprosjektering

6.4

Dokumentasjon og innmelding

4.9/8.4

Soneutredning
Identifisering av kritiske skråninger

4.2

Vurdering av aktuell skredmekanisme

4.3

Avgrensing av løsneområder

4.4

Bestemme utløpsområder

4.5

Faregrad- og konsekvensvurdering

4.6

Stabilitetsberegninger generelt

4.7

Stabilitetsberegninger
Analysemetoder

6.1

Lagdeling og laster

6.2

Jordparametere

6.3

Beregninger og resultat

6.4

Stabiliserende tiltak
Vurdering av type tiltak

7.1

Miljø- og landskapstilpasning

7.2

Anleggsdrift

7.3

Krav til prosjektering, kontroll og

7.4

oppfølging

Grunnundersøkelser
Omfang av grunnundersøkelser

8.2

Kvalitet av grunnundersøkelser

8.3
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