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Forord
På oppdrag for NVE har Rambøll utført geoteknisk utredning av faresoner for
kvikkleireskred i Hvittingfoss og omegn. Det er gjort grunnundersøkelser av Geostrøm
AS. Disse har dannet grunnlag for en parameterrapport utarbeidet av Rambøll. Denne og
de videre utredningsrapportene har gjennomgått uavhengig kvalitetssikring av NGI.
Utredningen har dekket følgende soner:
Eksisterende soner

Nye soner

1320 Myrahaugen

1879 Vesetrud

1322 Hvittingfoss

1880 Søndre Vesetrud

1635 Haugen

1881 Evju

1324 Eknes

1882 Evjutunet

1308 Mørk

1897 Myrahaugen nord
1898 Tuft
1899 Myrahaugen sørøst

For alle sonene er det vurdert utstrekning av kvikkleire/sprøbruddmateriale samt behov
for oppdeling av sonen. For noen av sonene er det gjort en fullstendig geoteknisk
utredning i henhold til NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering
av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og
andre jordarter med sprøbruddmateriale. Dette gjelder: 1320 Myrahaugen, 1635 Haugen,
1324 Eknes, 1881 Evju og 1882 Evjutunet. For disse sonene er det foreslått sikringstiltak
i snitt hvor det er beregnet lav stabilitet.
Arbeidet er blitt utført i perioden 2012-2016. Resultatene er publisert som NVE-rapporter
i 2016.
Ellen Davis Haugen har vært ansvarlig for oppdraget fra NVE region sør. Prosjektleder i
Rambøll er Morten Tveit og i NGI Håkon Heyerdahl.
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SAMMENDRAG
Rambøll er engasjert av NVE som geoteknisk konsulent for utredning av kvikkleiresoner i og rundt Hvittingfoss.
Rapporten tar for seg utredning av eksisterende sone 1320 Myrahaugen og tilstøtende områder. Soneavgrensing og
soneoppdeling er vurdert, samt stabilitetsforhold i eksisterende sone. Det er foreslått å opprette tre nye kvikkleiresoner
samt å revidere eksisterende soneavgrensning.
Myrahaugen ligger på et platå nord i Hvittingfoss, og ligger rundt 20 meter høyere enn Fv 40 gjennom Hvittingfoss og
rundt 30 meter høyere enn elva Lågen. Deler av platået og området rundt er i dag definert som en kvikkleiresone, 1320
Myrahaugen. Grunnundersøkelser på platået indikerer at det øvre laget består av 4-10 m sandmasser, antatt
elveavsetning. Under sanden består løsmassene av leire til store dyp. Prøvetaking viser at leiren flere steder er siltig og
stedvis med innslag av sandlag og flere av prøvene som er tatt opp defineres som sprøbruddmateriale eller kvikkleire.
Flere sonderinger er avsluttet på 30 meter uten at et fast lag er påtruffet, men i dybden antyder sonderingene større
innslag av grovere materiale. Stedvis er fast lag påtruffet grunnere enn 30 meter.
Funn av kvikkleire og sprøbruddmateriale medfører krav til fareutredning iht. NVEs veileder 7-2014: «Sikkerhet mot
kvikkleireskred: Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre
jordarter med sprøbruddegenskaper». Utstrekning av løsne- og utløpsområder er gjort i henhold til metodikk fra NIFSrapport 14-2016.
Eksisterende soneavgrensing er vurdert og justert samt at det er opprettet nye soner mot nord og øst for å ta høyde for
et potensielt skred mot bekk i nord og ravine i øst. Tegning 405 viser opptegnede faresoner, med både løsneområder og
utløpsområder for kvikkleireskred. Det poengteres at det må foretas en uavhengig risikovurdering i forbindelse med en
reguleringsplan eller byggesak i området nær grensen mellom sonene 1320 Myrahaugen og 1897 Myrahaugen nord.
Det er beregnet stabilitet i fire beregningsprofiler i og rundt eksisterende sone. Det er beregningsmessig generelt god til
svært god drenert stabilitet i sonen. For udrenert situasjon er det lav stabilitet i ett profil, ned den bratte skråningen
mot bekken i sørvest (3B). For to profiler er beregnet sikkerhetsfaktor 1,2 for udrenert situasjon, som er noe lavere enn
kravet på 1,4, men innenfor det man ofte oppnår i naturlige skråninger.
Det er skissert forslag til stabiliserende tiltak der beregnet sikkerhetsfaktor er under 1,4 for sone 1320 Myrahaugen.
Tiltakene er basert på beregnet stabilitet, utløsningsmekanismer og konsekvenser for et skred, vurdert på en
prioritetskala: lav, middels og høy. Vi vurderer at tiltak i området rundt profil 3B, sørvest i Myrahaugen, bør prioriteres
høyt. Det er ikke utført full utredning for de øvrige foreslåtte sonene.
Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA
Arkiv ref.: M:\2012 Oppdrag\Geo\6120285 Hvittingfoss - grunnundersøkelsesprogram\7-PROD\Dokumenter\Rapport
Myrhaugen\Rev02\Rapport Myrahaugen-Rev02 - Tekst.docx
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1
1.1

INNLEDNING

Prosjekt

NVE ønsker å utrede kvikkleiresoner langs Lågen i Kongsberg kommune. Utredning utføres for
området rundt Hvittingfoss sentrum inkludert kvikkleiresonene 1320 Myrhaugen, 1322
Hvittingfoss og 1635 Haugen, samt kvikkleiresonene 1308 Mørk og 1324 Eknes oppstrøms for
Hvittingfoss.
NVE ønsker at utredningen fokuserer på bebygde områder. Det er derfor ikke lagt opp til full
utredning av samtlige soner. Det ønskes full utredning av 1635 Haugen og 1320 Myrahaugen.
For 1322 Hvittingfoss og 1324 Eknes ønsker man å se på deler av sonene med bebyggelse.
I sone 1308 Mørk, uten bebyggelse, ønskes kun en enkel vurdering av sonen.
GeoStrøm utførte grunnundersøkelser for prosjektet i uke 33 - 45/2012, samt supplerende
boringer i uke 12/2013, august/september 2013 og mars 2016. Det er i tillegg blitt hentet inn
data fra tidligere grunnundersøkelser i området. Omfanget av de utførte grunnundersøkelsene
er planlagt av Rambøll, og er planlagt for å sørge for tilstrekkelig grunnlag til å vurdere
områdestabiliteten.

1.2

Oppdrag

Rambøll Norge AS, avd. Geoteknikk har fått i oppdrag å utarbeide borplan for supplerende
grunnundersøkelser og utrede kvikkleiresonene.
Områdestabiliteten ved Myrahaugen skal utredes i henhold til NVEs retningslinjer 7/2014:
Flaum- og skredfare i arealplaner og Veileder for vurdering av områdestabilitet ved utbygging
på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddegenskaper. [1]
1.3

Innhold

Denne rapporten tar for seg utredning av opprinnelig sone 1320 Myrahaugen og tilstøtende
områder. Soneavgrensing og soneoppdeling er vurdert, samt stabilitetsforhold og stabiliserende
tiltak i eksisterende sone.
Rapporten inneholder anbefaling for justering av eksisterende sone 1320 Myrahaugen og
opprettelse av sonene 1897 Myrahaugen Nord, 1898 Tuft og 1899 Myrahaugen Sørøst.

1.4

Revisjon

Rapport er revidert etter tredjepartskontroll utført av NGI, kontroll er gitt i teknisk notat
20120427-03-TN, datert 21.mars 2014, og -06-TN, datert 02.08.2016, ref. /5/ og /8/ samt
møte med Rambøll, NVE og NGI den 26. april 2016. Ny revisjon inkluderer vurdering av
løsneområder basert på metodikk beskrevet i NIFS-rapport 14/2016 i tillegg til antatt bruddflate
som har en bakovergripende helning på 1:15 i sprøbruddmateriale og 1:3 i ikke-sensitivt
materiale. Denne bruddflaten antas å starte i underkant av kritisk skjærsirkel.
Det er lagt inn reduksjon i styrkeprofil pga. avlastning i udrenert analyse i Profil 3B.
Reduksjonen hadde liten innvirkning på beregnet sikkerhetsfaktor.
Vurdering av aktsomhetsområde for kvikkleireskred fra Evju og Eikefaret ned mot Lågen er
vurdert i G-rap-004 6120285 Hvittingfoss – Kvikkleireutredning, Evju.
Kontrollnotatet gir noen kommentarer til foreslåtte sikringstiltak. Det bør tas hensyn til disse
ved en detaljprosjektering av tiltakene.
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2

GEOTEKNISKE PARAMETRE

Det vises til parametervalg i G-rap-001 6120285 Parameterrapport, rev.01, datert 03.05.2013.
Det er i beregningene utført enkelte endringer i forhold til parameterrapporten:
·

Poretrykksavlesninger av piezometerne i sonene er gitt i vedlegg 6.

·

I profil 3B og 3C er antatt tidligere terreng økt fra kote +85 til +90 i fot av skråningene.

·

Profil 3B er justert for å danne et mer representativt profil enn profil 3B presentert i
parameterrapporten.

·

Tolkning av CPTU 3-12 er oppdatert, det er lagt inn ny poretrykksfordeling i tolkningen.
Shansep faktorene for tolkningen er justert til a=0,27 og b=0,60.

·

ADP-forhold for sprøbruddmateriale justert fra 0,85 – 0,59 – 0,31 til 0,85 – 0,66 – 0,33
etter avtale med uavhengig kontrollør som tilsvarer NIFS-rapport 14/2014.

·

Det ble regnet sikkerhetsfaktor under 1,00 i Profil 3B, ADP-forholdet er justert opp med 8 %
for å justere beregnet sikkerhetsfaktor til ca. 1,00.

·

Det er utført en supplerende CPTU og en prøvetaking i borhull BS101 i profil 3B etter
utarbeidelse av parameterrapporten. CPTU-sonderingen var av dårlig kvalitet og ga lite
supplerende informasjon. Profilet er oppdatert med supplerende prøvedata fra borprofilet.

·

Egenvekt i sand og finsand justert fra 19kN/m 3 til 18 kN/m3

·

Friksjonsvinkel i sand justert fra 31 til 33 grader.

·

Supplerende grunnundersøkelser. Dreietrykk i punkt 3-16, 3-17, 3-18, 3-19 og
rutineundersøkelser i punkt 3-6 og 3-10.

·

Lagdeling i profil 3E er revidert basert på supplerende undersøkelser i punkt 3-17.
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3
3.1

GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN

Grunnundersøkelser

Det vises til grunnundersøkelser presentert i G-rap-001 6120285 Parameterrapport, rev.01,
datert 03.05.2013.
Grunnundersøkelser for utredning er utført av GeoStrøm. Det er også hentet inn grunnlag fra
tidligere undersøkelser utført av GeoStrøm, Løvlien Georåd og Statens Vegvesen.
Det er etter utarbeidelse av parameterrapporten utført supplerende undersøkelser. Disse
undersøkelsene er rapport i GeoStrøm rapport 784/R2, datert 09.09.2013 – revidert
14.04.2016. Plassering av eksisterende og supplerende undersøkelser er vist på situasjonsplan,
tegning 401.

3.2

Topografi

Myrahaugen ligger på et platå nord i Hvittingfoss, platået er relativt horisontalt på kote +90.
Myrahaugen ligger ca. 20 meter høyere enn Fv40 som går sør for sonen, og rundt 30 meter
høyere enn Lågen på ca. kote +60.
Platået ligger rundt 25-30 meter høyere enn bekkeløpet som avgrenser sonen i vest. Sørvest i
sonen er det en skråning med helning 1:1,4 – 1:1,5 fra platået ned mot bekken, skråningen er
nærmere 30 meter høy. Beregningsprofil 3B er lagt i denne skråningen. Mot bekken i vest og
nordvest er det et større jorde som ligger noe lavere enn platået ellers, jordet ligger rundt kote
+70 til +85.
Bekken går mot øst i bekkedraget nord for sonen. Det er også her betydelige høydeforskjeller
fra platået og ned mot bekken, opp mot 20 meter. Det er beregnet et snitt mot denne bekken,
profil 3E.
I øst er det en liten bekk/søkk. Gjennomsnittlig helning fra platået og ned mot søkket ligger opp
mot 1:10, hvor de siste 5 høydemetrene ned mot søkket har brattere helning. Total
høydeforskjell er mellom 10 og 15 meter. Det er ikke utført beregninger i denne retningen.
Mot sør og sørøst ligger Fv40 rundt kote +70. Laveste punkt er et bekkeløp som begynner rett
øst for brannstasjonen i Hvittingfoss, bekkeløpet ligger rundt kote +65. Fra kote +90 til kote
+75 ligger skråningen ned fra platået på det bratteste rundt 1:3, videre nedover er helningen
slakere. Det er beregnet ett snitt for dette området, profil 3C.

3.3

Grunnforhold

Grunnundersøkelser viser at løsmassene i toppen av platået består av sandmasser over leire,
antatt elveavsetning over underliggende marint avsatt leire.
Tykkelsen av sandmassene er størst i nord og vest med en mektighet rundt 10 meter påvist i
borpunkt BS101, 3-8 og 3-9. I sørøst er det påvist tynnere mektighet av sand, og det er påvist
rundt 4 meter i borpunkt 3-12.
Under sanden går leiren til store dyp, med flere sonderinger avsluttet på 30 meter uten at fast
lag er påtruffet. Punkt 3-12 er stoppet mot faste masser på 29,2 m dybde, tilsvarende kote
+60,1. Nedenfor platået i sørvest er det påtruffet antatt fjell rundt kote +55,7 i sondering
BS102, samt at dreietrykket i punkt 3-3B i samme området er stoppet mot fast lag i tilsvarende
nivå. Flere sonderinger antyder innslag av grovere materiale mot slutten av sonderingene.
Prøvetaking viser at leiren under sanden stort sett er siltig leire, stedvis med innslag av sand. I
flere av prøvene som er tatt opp defineres leiren som sprøbruddmateriale eller kvikkleire.
Overkonsolideringsgraden til leiren er undersøkt ved ødometerforsøk. Ødometerforsøkene i
borpunkt 3-3B og 3-1 (ved Lågen sør for Myrahuagen sonen) viser svært høy grad av
overkonsolidering, med et tolket prekonsolideringsnivå på henholdsvis 690 og 470 kPa (prøvene
er tatt fra hhv. kote +64,2 og +62,4). Et forsøk på en 54 mm prøve fra et høyere kotenivå i
punkt 3-12 ble mislykket og er svært vanskelig å tolke.
Ødometerforsøk i kvikkleiresone 1635 Haugen, lengre sør i Hvittingfoss sentrum viser en noe
lavere grad av overkonsolidering enn i 1320 Myrahaugen, tatt høydeforskjellen i betraktning
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(merk at prøvene er tatt fra en høyere kote), med et prekonsolideringsnivå i to forsøk, NGI 1-5
og NGI 1-6, på hhv. 140 og 185 kPa (på hhv. kote +82,0 og +81,5).
Ved tolkning av skjærfasthet fra CPTU-sonderinger ble det tolket et forsiktig antatt
forbelastningsnivå basert på tolkning av CPTU-sonderingene og ødometerforsøkene. Dette
nivået er vist som antatt tidligere terreng i beregningsfilene. Det er tatt utgangspunkt i at hver
meter med tidligere terreng i forhold til dagens terreng tilsvarer 10 kPa forbelastning. I disse
beregningene er det lagt til grunn rundt 5 meter høyere tidligere terreng over platået.

3.4

Poretrykksforhold

Poretrykksforhold er undersøkt to plasser i sonen. Målingen som er mest sentral for sonen,
punkt 3-12, viser svært lav poretrykksutvikling. Den øverste poretrykksmåleren på 8 meters
dybde ble målt tørr, dypeste måler på 16 meters dybde viste mellom 1 og 1,5 meter vannsøyle
poretrykk (mVs). Poretrykksmålerne ble fjernet en gang i 2013 og vi har dermed bare 4
avlesninger fra målerene.
Det står også en poretrykksmåler i punkt 3-3B, denne er målt til hhv. 0,5 mVs på 5 meters
dybde og 2 mVs på 10 metersdybde (kote +61,4). Bekken i bunn av skråningen ligger rundt
kote +61.
Generelt kan det konkluderes med at det er målt til dels svært lav poretrykksutvikling med
dybden i sonen, dette er positivt for stabilitetsforholdene.
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4

SONEAVGRENSING OG ROS-ANALYSE

Det har i forbindelse med arbeidene blitt vurdert soneavgrensing, oppdeling av eksisterende
soner og oppretting av nye soner. Det er utført ROS-analyser for nye soner, samt evaluering av
ROS-analyse for eksisterende soner.
Denne rapporten tar for seg området rundt Myrahaugen. Det er også vurdert en ny
kvikkleiresone sørvest for Myrahaugen – ved Evju og Eikefaret mot Lågen, denne sonen
(Evjutunet) vurderes i en egen rapport.

4.1

Vurdering av soneutstrekning

Løsneområde

For soneavgrensing av aktsomhetssoner for kvikkleireskred er det utført vurderinger med tre
ulike metoder. Det er vurdert at kvikkleire som ligger dypere enn 1,5 x H ikke medfører fare for
større kvikkleireskred, der H er skråningshøyden. Det er også i noen grad lagt vekt på beregnet
stabilitet hvor dette er utført. Det er i tillegg til beregningsprofiler tegnet flere profiler for
vurdering av skråningshøyde og nivå for kvikkleire.
De tre ulike metodene for vurdering av aktsomhetsområdene er:
1) Maksimal skredutbredelse tilsvarende 15 x H, hvor H er skråningshøyde i skråninger
med kvikkleire i dybde som kan medføre skredfare. Se tegning 402
2) Maksimal skredutbredelse i henhold til metodikk beskrevet i NIFS-rapport 14/2016. Se
tegning 403 og 405.
3) Maksimal skredutbredelse tilsvarende helning 1:15 i sprøbruddmateriale fra underkant
av kritisk sirkel og 1:3 i ikke-sensitivt materiale. Se tegning 404.
Profiler med kvikkleire i skredfarlig nivå: 3B, 3C, 3E, 3J, 3K, 3I (øvre del), 3N.
Profiler uten kvikkleire i skredfarlig nivå: 3I (nedre del), 3L, 3M.
Som en anbefaling til soneutstrekning er det valgt å ta utgangspunkt i metodikken i NIFSrapporten (2). Ettersom kvikkleira generelt ligger dypt og for det meste under ravinebunnen
vurderes det at metode (1) gir for konservative løsneområder. Metode (2) og (3) er avhengig av
en beregnet kritisk skjærflate. Dette krever mer informasjon om strykeparameterne og
poretrykket enn det som er tilgjengelig fra de utførte grunnundersøkelsene. Det er likevel valgt
å benytte metode (2) basert på det grunnlaget som eksisterer da resultatene fra denne
metodikken virker å gi forholdsvis fornuftig utstrekning av løsneområder vurdert i henhold til
geoteknisk skjønn. Tegning 402 og 404 inneholder informasjon om hvordan
soneavgrensningene ville ha blitt dersom en benyttet metode (1) eller (3) og er kun til
opplysning / av akademisk interesse. Se tegning 403 og 405 for anbefalte soneavgrensninger
som baserer seg på metode (2).
I grenseområdene mellom to soner som ikke skilles av topografiske forhold vil det være en
overgangssone hvor begge sonene influerer inn i hverandre. I en byggesak som er nær en
sonedeling må det vurderes om også deler av nærliggende sone innvirker på byggesaken.
På grunn av få geotekniske grunnundersøkelser er løsneområdet for sone 1898 Tuft vurdert
etter metode (1).

10

Utløpsområde

For bestemmelse av utløpsområder er det benyttet følgende sammenheng:

Figur 1 Forslag til vurdering av utløpsområder. NIFS-rapport 14/2016

Det er kun gjort vurderinger av løsneområdene for anbefalte soneavgrensninger.
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4.1.1 1320 Myrahaugen
Løsneområde:
Sonen er redusert i forhold til eksisterende utstrekning. I profil 3L er det ca. 155 meter mellom
øvre og nedre skråningene og gjennomsnittlig terrenghelning er ca. 1:35. Det vurderes at øvreog nedre del av profil 3L kan betraktes som to uavhengige skråninger. Ettersom antatt
sprøbruddmateriale ligger dypt i nedre del av profil 3I og i nedre del av profil 3L (under 1,5 x
H), vurderes det at disse områdene ikke inkluderes i faresonen.
Østre avgrensning baserer seg på 10 x H fra skråningsfoten til øvre del av profil 3L.
Mot nord er sonen avgrenset mot sonen Myrahaugen Nord. Det er ikke noe reelt skille mellom
disse sonene, men det vurderes hensiktsmessig å dele opp områdene ettersom et skred fra
vestre bekk eller sørlig skråning i sonen Myrahaugen ikke vil forplante seg inn i Myrhaugen
Nord. Et skred langs vestlig skråning kan forplante seg inn i Myrahaugen nord. Det poengteres
at det må foretas en uavhengig risikovurdering i forbindelse med en eventuell reguleringsplan
eller byggesak i området nær grensen mellom sonene Myrahaugen og Myrahaugen nord.
Sørlige avgrensning baserer seg på beliggenhet av tåen til antatt kritisk skjærflate.
Utløpsområde:
Utløpsområdet vurderes å være mot vest og sør. Utløpsdistansen i vestre del antas å tilsvare
1,5 x løsnedistansen da bruddmekanisme kan vurderes som retrogressivt skred (profil 3B).
Utløpet antas å begrenses av bekkedalen, men et skred i vestre del av sonen kan gå over
bekkedalen. I østre del antas utløpsdistansen å være 0,5 x løsnedistansen ettersom omrørt
skjærstyrke i leira i punkt 3-12 er over 1 kPa.

Figur 2 Sone 1320 Myrahaugen. Anbefalte faresoneavgrensninger. Se tegning 403 og 405
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4.1.2 1897 Myrahaugen Nord
Løsneområde:
Tidligere sone har ikke inkludert skråningene ned mot bekkeløpet i nord. Det er i forbindelse
med utredningen vurdert et potensielt utløp mot nord. Kvikkleiren, basert på sonderinger 3-9 og
3-17, ligger grunnere enn 1,5xH. I dette nivået kan kvikkleiren potensielt medføre skredfare.
Det er derfor skissert et forslag for å opprette et nytt aktsomhetsområde for kvikkleireskred mot
nord.
Mot nordøst er sonen avgrenset på grunn av tolkninger av lagdelingen i punkt F-157-15 og
ravine/bekkedalen.
Sørlige avgrensning baserer seg på 10 x H fra ravinebunn. Sonen er avgrenset av nærstøtende
sone Myrahaugen. Det er ikke noe reelt skille mellom disse sonene, men det vurderes
hensiktsmessig å dele opp områdene ettersom et skred fra nordlig ravine i Myrahaugen Nord
ikke vil forplante seg inn i Myrahaugen. Et skred langs vestlig skråning kan forplante seg inn i
Myrahaugen. Det poengteres at det må foretas en uavhengig risikovurdering i forbindelse med
en eventuell reguleringsplan eller byggesak i området nær grensen mellom sonene Myrahaugen
og Myrahaugen nord.
Utløpsområde:
Utløpsområdet vurderes å være mot nord og skredet antas å følge bekkedalen mot vest.
Utløpsdistansen antas å tilsvare 1,5 x løsnedistansen da bruddmekanisme vurderes som
retrogressivt skred.

Figur 3 Sone 1897 Myrahaugen Nord. Anbefalte faresoneavgrensninger. Se tegning 403 og 405
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4.1.3 1898 Tuft
Løsneområde:
Løsneområdet begrenses av bekkedal i nord og vest. I øst er det påvist berg i dagen nær
eksisterende bebyggelse som begrenser sonen. I sør er sonen avgrenset av et løsneområde som
tilsvarer ca. 15 x H fra nordlige bekkedal. I vest er det antatt at løsneområdet er ca. 12xH på
grunn av topografiske forhold. Dreiesondering i punkt F-157-15 (se tegning 401) antyder ikke
sprøbruddmateriale.
Utløpsområde:
Det er ikke nok kjennskap til hvordan lagdelingen er for å kunne vurdere hvilken bruddtype som
er mest relevant. Basert på nærliggende soner er det benyttet kriteriet 1,5 x løsnedistansen
som tilsvarer skredmekanismen i sone 1897 Myrahaugen Nord.

Figur 4 Sone 1898 Tuft. Anbefalte faresoneavgrensninger. Se tegning 403 og 405
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4.1.4 1899 Myrahaugen Sørøst
Løsneområde:
Løsneområdet begrenses i øst og sørvest av ravinedaler. I nord begrenses sonen av at det ikke
er antatt sprøbruddmateriale på grunn av eldre dreisondering på platået. I nordvest begrenses
sonen av 10 x H fra østre ravine. I sør er sonen avgrenset av tidligere vurderinger utført av NGI
(NGI-rapport 980001-2) som ble gjort i forbindelse med regional kvikkleirekartlegging. Dette
området ble da vurdert ikke å være en faresone. Det foreligger ikke noen nye
grunnundersøkelser i dette området. Det er også mye lavere skråningshøyder mot øst i dette
området.
Utløpsområde:
Utløpsområdet vurderes å være mot øst og vest. Skredet antas å følge nærliggende bekkedaler.
Ettersom prøvetakning i punkt 3-10 viser en omrørt skjærstyrke som er større enn 1 kPa
vurderes det at skredmassene ikke har potensiale til å flyte utover. Utløpsområdet antas derfor
å tilsvare 0,5 x løsnedistansen.

Figur 5 Sone 1899 Myrahaugen sørøst. Anbefalte faresoneavgrensninger. Se tegning 403 og 405
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4.2

ROS-analyse

4.2.1 1320 Myrahaugen
Basert på utførte grunnundersøkelser og befaringer er det gjort en oppdatering av tidligere
faregradsevaluering, utført av NGI i 12.06.2009, for sone 1320 Myrahaugen.
Skadekonsekvens er ikke justert, og beholdt på 35 poeng (78 % av mulig totalscore).
Skadekonsekvens beholdes dermed i klasse Meget alvorlig.
I faregradsklassifisering er poenggivning for skråningshøyde, kvikkleiremektighet og sensitivitet
oppjustert. Poenggivning for poretrykk er kraftig nedjustert da vi har målt lavt poretrykk både i
punkt 3-3B og 3-12. Totalt sett går poengscore fra 20 til 16 (31 % av mulig totalscore).
Vurderingene justerer faregradsklassen fra middels til lav. Vurderingene av faregraden baserer
seg på profil 3B som vurderes som mest kritisk.
Risikoklasse beholdes i Risikoklasse 4.
Se ROS-analyse i vedlegg 1.
4.2.2 1897 Myrahaugen Nord
Konsekvensklassen er satt til Alvorlig. Det er noe bebyggelse i sonen. Vurderingene av
faregraden baserer seg på profil 3E som vurderes som mest kritisk.
Faregrad er vurdert til Lav.
Vurdert konsekvens og faregrad medfører at faresonen klassifiseres i Risikoklasse 2.
Se ROS-analyse i vedlegg 2.
4.2.3 1898 Tuft
Konsekvensklassen er satt til alvorlig. Det er ett gårdsbruk i sonen. Vurderingene av
faregraden baserer seg på profil 3N som vurderes som mest kritisk.
Faregrad er vurdert til Lav.
Vurdert konsekvens og faregrad medfører at faresonen klassifiseres i Risikoklasse 2.
Se ROS-analyse i vedlegg 3.
4.2.4 1899 Myrahaugen Sørøst
Konsekvensklassen er satt til Mindre alvorlig. Det er ingen bebyggelse i sonen eller i
utløpsområdet. Vurderingene av faregraden baserer seg på profil 3J som vurderes som mest
kritisk.
Faregrad er vurdert til Lav.
Vurdert konsekvens og faregrad medfører at faresonen klassifiseres i Risikoklasse 1.
Se ROS-analyse i vedlegg 4.
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4.3

Andre tilstøtende områder

4.3.1 Sør for Øvre Tuft
Sør for Øvre Tuft er det et platå øst for sone 1898 Tuft som ikke er inkludert i kvikkleiresonene.
Skråningene i området er på det høyeste 25 meter. Området er utenfor området som Rambøll
er bedt å vurdere i forbindelse med utredning og det er ikke utført grunnundersøkelser for
platået. Hvis det planlegges byggeprosjekter i området må det utføres grunnundersøkelser i en
tidlig planfase i henhold til NVEs retningslinjer. Om undersøkelsene avdekker
sprøbruddmateriale i grunnen må det vurderes om området potensielt er utsatt for
kvikkleireskred, og reell skredfare må vurderes før utbygging.

5

BEFARING

Morten Tveit og Rolf Aasland fra Rambøll samt Ellen Elizabeth Davis Haugen fra NVE hadde en
befaring i de aktuelle områdene den 17.04.2012, hvor plassering av borpunkt og planlagte profil
ble vurdert i felt. Det ble også vurdert tilgjengelighet for borerigg.
I forbindelse med denne befaringen ble det gjort befaring i bekkeløpet i bunn av profil 3B, samt
i bekkeløpet øst for Tufteveien 60 (Tidligere Bjørkebo bo- og behandlingssenter). Bekkeløpet
nord for Tuft kirke ble også befart.
Hovedfokus på befaring var borpunkt og plassering av disse, det ble sett etter større og tydelige
spor etter utglidinger eller aktiv erosjon. Generelt ble det ikke observert fremtredende aktiv
erosjon eller utglidninger. Ved detaljplanlegging og prioritering av stabiliserende tiltak bør det
utføres en supplerende befaring med større fokus på erosjonsforhold og andre eventuelle
utløsningsmekanismer for nærmere vurdering av reell skredfare og behov for sikringstiltak.
Det vises også til NGI-rapport fra 2008 /3/ med befaringsnotater fra området. Merknader i
rapporten og eventuelle utviklinger av disse spesifiserte punktene bør følges opp ved befaring i
2014.
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6

STABILITETSANALYSER

Stabilitetsanalyser er utført med stabilitetsmodul i GeoSuite Toolbox.
I beregninger for stabiliserende tiltak er beregnede skjærflater for dagens situasjon vist med
gråtone, beregninger etter tiltaket er vist med svart farge. I tilfeller der kritisk skjærflate er
sammenfallende før og etter stabiliserende tiltak er materialfaktor for dagens situasjon for
gjeldene flate vist i parentes.
Det er i beregningene tatt sikte på stabiliserende tiltak som oppfyller krav til %-vis forbedring
av stabilitet iht. NVEs veileder for tiltak i kvikkleiresoner /2/. Kravene i veilederen gjelder vel å
merke for nye utbygginger i kvikkleiresoner. I en utredning som vurderer stabilitet og mulige
tiltak for eksisterende bebyggelse er kravene til %-vis forbedring kun benyttet som
retningslinje. Vurdering av hvilke tiltak som bør prioriteres er gitt i kapittel 7. Sonene er vurdert
med faregrad lav, og det er dermed benyttet linje for «forbedring» i vurdering av krav til %-vis
forbedring.

Figur 6: Minimumskrav til prosentvis forbedring ved topografiske endringer /2/

Det er gjort stabilitetsberegninger i profil 3B, 3C, 3D og 3E. I profil 3I til 3N er det ikke utført
stabilitetsberegninger da det ikke foreligger stilstrekkelig med grunnundersøkelser. Det er gjort
en beregning av antatt kritisk skjærflate.
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6.1

ADP-analyse (udrenert)

Resultater fra ADP-analyse er gitt i tabell 1. Tabell 2 gir laveste beregnede sikkerhetsfaktor
etter stabiliserende tiltak.
Lavest sikkerhet mot udrenert brudd i dagens situasjon regnes i profil 3B. Her er parameterne
justert opp med 8 % da det med opprinnelige parameter er beregnet en sikkerhetsfaktor under
1,00.
Det er oppnådd sikkerhetsfaktor 1,2 i både profil 3C og 3E.
I profil 3D er det god sikkerhet mot udrenert brudd, 1,88.
Tabell 1: Oppsummering av sikkerhetsfaktor for kritiske skjærflater, ADP-analyse dagens situasjon

Tegnings- Profil
nummer
410
3B
420
3C
430
3D
440
3E

Udrenert - Dagens situasjon
Sikkerhets- Krav til FS (%-vis
Kommentar
faktor
forbedring)
0,99
1,23
1,75
1,20

1,09
1,28
1,26

Oppjustert ADP med 8 %

Tabell 2: Oppsummering av sikkerhetsfaktor for kritiske skjærflater, ADP-analyse med forslag til utbedring

Udrenert - Utbedret situasjon
Tegnings- Profil
nummer
411
3B
421
3C
6.2

SikkerhetsKommentar
faktor
1,09
1,28

AFI-analyse (drenert)

Det er generelt oppnådd høyere sikkerhetsfaktorer for drenert analyse enn udrenert analyse.
Det er beregningsmessig sikkerhetsfaktor under 1,4 i to profiler, 3B og 3D.
Tabell 3: Oppsummering sikkerhetsfaktor kritiske skjærflater, AFI-analyse dagens situasjon

Tegnings- Profil
nummer
412
3B
422
3C
432
3D
442
3E

Drenert - Dagens situasjon
Sikkerhets- Krav til FS (%-vis
Kommentar
faktor
forbedring)
1,15
1,56
1,30
1,96

1,22
1,33
-

Sirkel som går ned i kvikkleire

Tabell 4: Oppsummering sikkerhetsfaktor kritiske skjærflater, AFI-analyse med forslag til utbedring

Drenert - Utbedret situasjon
Tegnings- Profil
nummer
413
3B
433
3D

SikkerhetsKommentar
faktor
1,35
1,36
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7
7.1

SKREDMEKANISMER

Profil 3B (1320 Myrahaugen)

Profil 3B er lagt i den høyeste og bratteste skråningen i 1320 Myrahaugen. Det går en bekk
langs skråningsfot som kan bidra til erosjon og virke som en utløsningsmekanisme. Total
skråningshøyde er stor med 29 meter. Gjennomsnittlig helning er 1:1,7 for hele skråningen,
med en skråningshelning rundt 1:1,5 på det bratteste.
Det er lav udrenert stabilitet i profilet.
7.1.1 Skredmekanisme og utløsningsmekanisme
Selve skråningen består i stor grad av sandmasser og kvikkleiren ligger på forholdsvis store
dyp.
Beregningsmessig er sikkerheten lav for store sirkulære skjærflater i udrenert tilstand, se
tegning 410. Det er også beregnet noe lav stabilitet for et mindre rotasjonsskred i bunn av
skråningen i drenert tilstand.
Det er fare for at bekken kan erodere i foten av skråningen. Erosjon kan utløse et mindre
initialskred, som kan medføre en forverret situasjon for skjærflate som involverer et større
rotasjonsskred. Sikkerhetsfaktor for et mindre rotasjonskred i foten av skråningen er beregnet
til 1,15 (Drenert situasjon). Sikkerhetsfaktor for et større rotasjonskred gjennom hele
skråningen er etter oppjustering av parametere beregnet til 0,99 (udrenert situasjon).
Et initialskred eller stort rotasjonsskred kan utløses i en større nedbørsperiode på grunn av økt
poretrykk i grunnen i kombinasjon med eventuell erosjon i foten av skråningen.
7.1.2 Stabiliserende tiltak
Det anbefales å utføre sikring mot erosjon i bekkeløpet for å motvirke erosjon som en
utløsningsmekanisme for skred. Iht. kontrollnotat til NGI kan det også vurderes å utføre en
mindre omlegging av bekken og motfylling i fot av skråningen.
En større nedplanering, se tegning 406 og 411, forbedrer udrenert stabilitet med rundt 10 %.
Totalt volum for skissert nedplanering er i størrelsesorden 27 000 m 3.

7.2

Profil 3C (1320 Myrahaugen)

Profil 3C er valgt som antatt mest kritiske snitt ved Hvittingfoss skole som ligger sør i
kvikkleiresonen.
7.2.1 Skredmekanisme og utløsningsmekanisme
Det er noe lav udrenert stabilitet i profil 3C med beregnet sikkerhetsfaktor 1,23. Det er ikke
unormalt å få beregningsmessig sikkerhetsfaktorer i denne størrelsesorden for naturlige
skråninger. Slike naturlige skråninger med noe lav udrenert sikkerhetsfaktor ligger normalt
relativt stabilt. For at et skred skal utløses må skråning utsettes for en større belastning som
påvirker stabiliteten negativt. I naturlig drenert tilstand ligger skråningen med god stabilitet.
Vi ser i utgangspunktet ikke fare for at det skal oppstå et mindre initialskred som blottlegger
kvikkleire i skråningen. Det er en liten bekk i bunn av skråningen, men i dette området er det
god sikkerhet mot grunnbrudd, og vi vurderer dermed at det ikke er fare for at erosjon i denne
bekken skal utvikle seg til et større skred.
7.2.2 Stabiliserende tiltak
Det kan utføres en nedplanering av skråningen for å forbedre beregningsmessig stabilitet, se
tegning 406 og 421. En nedplanering vil være mest aktuelt hvis man forbedre stabiliteten i
skråningen for fremtidig utbygning. Totalt volum for skissert nedplanering er i størrelsesorden
3 000 m3.
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7.3

Profil 3D

Det ble beregnet et snitt ned mot bekkeløpet langs Evju for å vurdere om det kunne være
potensiale for dårlig områdestabilitet ned mot bekkeløpet også sør for sone 1320 Myrahaugen.
Profil 3D ble lagt ved Fv40 på grunn av mye data fra tidligere undersøkelser av SVV.
Det er beregningsmessig høy udrenert sikkerhet for profilet, mens drenert sikkerhetsfaktor er
1,30. Det ble valgt å benytte noe konservative parametere for drenert analyse i beregningene i
forhold til det treaksialforsøk utført av SVV i området kan antyde. Det vises til rapport /4/.
Treaksialforsøkene viste så høye styrkeparametere at det ble valgt å se bort fra disse forsøkene.
Valg av konservative parametere for drenert analyse kan ha gitt lavere beregnet
sikkerhetsfaktor enn det som er reelt.
7.3.1 Skredmekanisme og utløsningsmekanisme
Potensiell skredmekanisme er et begrenset rotasjonskred eller eventuelle overflateutglidninger.
Fare for et større naturlig utløst kvikkleireskred vurderes som liten. Eventuell anleggsvirksomhet
slik som oppfyllinger på topp av skråning kan fungere som utløsningsmekanismer.
7.3.2 Stabiliserende tiltak
Beregnet drenert stabilitet kan forbedres med en mindre nedplanering, se tegning 433.

7.4

Profil 3E (Myrahaugen Nord)

Det er valgt et beregningsprofil nord for kvikkleiresonen. Profilet er valgt for å vurdere stabilitet
for et større skred nord i sone Myrahaugen Nord.
7.4.1 Skredmekanisme og utløsningsmekanisme
Det er god drenert stabilitet for profilet, og udrenert sikkerhetsfaktor 1,2. Tilsvarende som profil
3C er dette en sikkerhetsfaktor som ofte finnes for naturlig skråninger og det må større
belastninger til for at skråningen skal gå til brudd. I naturlig tilstand vurderer Rambøll at
skråningen ligger med relativt god sikkerhet.
Det er registrert litt erosjon langs bekken. Erosjon kan på sikt være en utløsende faktor for
skred i profilet. basert på bekkens beliggenhet og terrenghelningen ved skråningsfoten,
vurderes det at det ikke er noen umiddelbar fare for at erosjon skal utløse et skred. Eventuell
anleggsvirksomhet slik som oppfyllinger på topp av skråning eller utgravinger ved skråningsfot
kan fungere som utløsningsmekanismer.
7.4.2 Stabiliserende tiltak
Det er ikke utført beregninger for stabiliserende tiltak.
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7.5

Profil 3I (delvis Myrahaugen Nord)

Det er valgt å betrakte øvre- og nedre del av profil 3I som to uavhengige skråninger ettersom
det er stor avstand og meget slakt terreng mellom øvre- og nedre del.
Nedre del
Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne avgrense kvikkleiresonen i vest. Det er antatt at
kvikkleiren ligger under skredfarlig nivå i nedre del og området vurderes dermed å ligge utenfor
et løsneområde for et kvikkleireskred.
Øvre del
Det er antatt sprøbruddmateriale som ligger noe over 1,5 x H. Selv om det ikke er observert
noen naturlige prosesser som kan virke destabiliserende, så vurderes det hensiktsmessig å
inkludere øvre del av profilet i en faresone fordi pålastning på toppen kan utløse et skred.
Nivået på antatt sprøbruddmateriale øst i profilet er basert på tolkninger av sondering 3-9 og 319.
Samlet
På grunn av at det er en lav skråning i nedre del av profilet og at kvikkleira ligger dypt her,
vurderes det at et initialskred ikke vil omfatte hele skråningen men kun øvre del. Nedre del
vurderes som utløpsområde.

7.6

Profil 3J (Myrahaugen Sørøst)

Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne vurdere kvikkleiresonen i øst. Sprøbruddmateriale er
påvist ved prøvetakning i punkt 3-10 ca. 15,5 meter under terreng. Punktet ligger et stykke fra
skråningskanten, men ettersom skråningshøyden er 19 meter, vurderes sprøbruddmateriale å
være i skredfarlig nivå.
Det er registrert lite erosjon langs bekken, så det er ikke noe som antyder at dagens stabilitet
skal forverres med det første. Det poengteres likevel at skråningen er forholdsvis bratt og har
en stor høydeforskjell. Dagens stabilitet er antageligvis ikke særlig god.
Det kan oppstå naturlige utløste skred som følge av grunnvannsendringer ved mye nedbør.
Eventuell anleggsvirksomhet slik som oppfyllinger på topp av skråning eller utgravinger ved
skråningsfot kan også fungere som utløsningsmekanismer.

7.7

Profil 3K (Myrahaugen Sørøst)

Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne vurdere utstrekningen nord i kvikkleiresonen. Det er
antatt at kvikkleiren ligger over skredfarlig nivå og området vurderes dermed å ligge innenfor
en faresone. Sprøbruddmateriale er påvist ved prøvetakning i punkt 3-10 på ca. kote +76, ca.
15,5 meter under terreng. I bakkant av profilet vurderes overkant av sprøbruddmaterialet å
være på ca. kote +72. Dette baserer seg på vurderinger av sonderingen i profil 3790 som ble
utført i forbindelse med planlegging av Rv. 8. Sonderingen indikerer ikke sprøbruddmateriale
over kote +70.
Potensielle utløsningsmekanismer kan være oppfyllinger på topp av skråning eller utgravinger
ved skråningsfot.

7.8

Profil 3L

Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne vurdere skråningen ned mot Bjørkebo bo- og
behandlingssenter. Sprøbruddmateriale er antatt ved 3,5 meters dybde ved skråningsfoten og
ved 20 meters dybde ved skråningstoppen. Fra punkt 3-11 er terrengoverflaten slakere enn
1:15. Området vurderes ikke å være en faresone på grunnlag av kvikkleiras beliggenhet.
Potensielle utløsningsmekanismer kan være oppfyllinger på topp av skråning eller utgravinger
ved skråningsfot.
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7.9

Profil 3M

Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne avgrense kvikkleiresonen. Det er antatt at
kvikkleiren ligger under skredfarlig nivå og området vurderes dermed å ikke være en faresone.
Det er utført prøvetakning ned til 16 meters dybde i punkt 3-16 og leira betegnes ikke som
sprøbruddmateriale. Det kan være sprøbruddmateriale dypere enn kote +60, dette er ved ca.
1,5 x skråningshøyden. I bunnen av skråningen er nivået på antatt sprøbruddmateriale vurdert
fra en interpolering mellom eldre dreiesonderinger utført i forbindelse med planlegging av Rv. 8.
Sonderingen i profil 4420 indikerer sprøbruddmateriale fra kote +55 mens sonderingen i profil
4250 indikerer sprøbruddmateriale fra kote +67.

7.10 Profil 3N
Det er valgt et lagdelingsprofil for å kunne avgrense faresonen. Sonderingen i punkt 3-18 kan
indikere sprøbruddmateriale mellom kote +84 og +87 mellom berg og kote +73. Sonderingen i
punkt F-157-15, utført i forbindelse med planlegging av Rv. 8, indikerer ikke
sprøbruddmateriale. Ved prøvetakning i punkt 3-10 som også ligger oppe på platået ca. 250 sør
for 3-18, er kvikkleira påvist under ravinebunn ved ca. kote +76. Det er ikke påvist kvikkleire
over dette i punkt 3-10.

8

STABILISERENDE TILTAK

Utførelse av stabiliserende tiltak bør prioriteres etter vurdert fare for skred, da med bakgrunn
både i beregnet sikkerhetsfaktor og potensielle utløsningsmekanismer, samt konsekvensene av
et eventuelt skred.
Det er på tegning 406 differensiert mellom tre prioriteringsnivå, 1-høy, 2-middels og 3-lav.
Se tegning 401 for plassering av de ulike profilene.

8.1

Profil 3B

For skråningen ved profil 3B er det beregnet lav stabilitet, samt at bekken i foten av skråningen
ved erosjon kan virke som en utløsningsmekanisme som diskutert under punkt 7.1.1. Det ble
ikke observert aktiv erosjon ved befaring i 2012, men skråningen bør likevel vurderes sikret.
Potensielle konsekvenser er også store da et skred har potensiale for å gripe langt innover i
kvikkleiresonen. Vi vurderer at området bør gis høy prioritet. Primært bør erosjonsforhold
vurderes nærmere, samt at det kan sikres mot utløsningsfaktorer ved erosjonssikring av bekken
i foten av skråningen. Sekundært bør det også vurderes å nedplanere skråningen, som antydet
på tegning 406 og 411. Skissert nedplanering er estimert i størrelsesorden 20 000 m 3.

Figur 7 Foreslåtte sikringstiltak profil 3B. Se tegning 406
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8.2

Profil 3C

For skråningen ved profil 3C er det beregnet bedre stabilitet enn i profil 3B, det er heller ikke
tilsvarende fare for at erosjonsforhold skal utløse et skred. Faren for et naturlig utløst skred
vurderes som svært liten. Et eventuelt skred vil kunne ha store konsekvenser da dette fort kan
ramme Hvittingfoss skole. Stabilisering av skråningen ved en nedplanering kan etter Rambølls
vurdering gis middels prioritet. Skissert nedplanering er estimert i størrelsesorden 4500 m 3.

Figur 8 Foreslåtte sikringstiltak profil 3C. Se tegning 406

8.3

Profil 3D

Beregnet stabilitet er relativt god i dagens situasjon, samt at vi ikke ser fare for at et skred skal
utvikle seg til å involvere store volum. Stabiliserende tiltak i dette området bør etter vår
vurdering gis lav prioritet.

Figur 9 Plassering av profil 3D. Se tegning 406

24

8.4

Profil 3E

Det er beregnet en sikkerhetsfaktor i skråningen som tilsvarer det man ofte finner for naturlige
skråninger. Vi vurderer faren for et naturlig utløst skred i skråningen som liten. Et rotasjonskred
kan ha alvorlige konsekvenser da det ligger bebyggelse ut mot kanten av skråningstopp. Vi
vurderer at stabiliserende tiltak i profil 3E kan gis prioritet lav.

Figur 10 Plassering av profil 3E. Se tegning 406

9
9.1

ANBEFALINGER FOR BYGGESAKER I LØSNE- OG
UTLØPSOMRÅDER FOR KVIKKLEIRESKED

Løsneområder, faregradsklasse lav

Tiltak i tiltakskategori K3 (bl.a. inntil to boenheter) kan bygges ved dokumentasjon av ikke
forverring av områdestabiliteten. For større tiltak (kategori K4) kreves det forbedring av
sikkerheten der denne er lavere enn 1,4 i henhold til dagens regelverk. Det er foreslått at dette
sikkerhetskravet kan settes lavere dersom skråningen ikke blir utsatt for noen forverring, ref.
NIFS-rapport 15-2016, men dette er pr. i dag ikke innarbeidet i gjeldende regelverk. I henhold
til dagens regelverk så har ingen av de beregnede profilene innad i de opptegnede faresonene
god nok sikkerhet til en utbygging i tiltakskategori K4 – henholdsvis profil 3B og 3C for
Myrahaugen og profil 3E for Myrahaugen nord. Stabiliteten er ikke beregnet for Myrahaugen
Sørøst. Dersom de nye sikkerhetsreglene blir innført så er det kun profil 3B ned mot bekken
som har for lav sikkerhet (Fcf<1,25, Fc<1,2). I dette profilet er det også potensiale for et
initialskred på grunn av erosjon og profilet bør ha høyest prioritet i forhold til sikring. Forverring
av stabiliteten i form av pålasting i toppen av skråningen eller avlastning i bunn av skråning må
unngås i hele sonen.

9.2

Utløpsområder, faregradsklasse lav

Tiltak i tiltakskategori K3 (bl.a. inntil to boenheter) kan bygges i utløpsområder uten videre
dokumentasjon av områdestabiliteten. Ved etablering av større tiltak (kategori K4) kreves det i
henhold til dagens regelverk en forbedring av sikkerheten der denne er lavere enn 1,4. Se ellers
kommentar over angående mulig senkning av kravene til Fc>1,2. Kart 405 viser hvor det er
antatt Fc over/under 1,2 for sone Myrahaugen (det vil si gjeldende utstrekning av beregningene
for profilene 3B og 3C). Det kan være mulig å spesifisere dette bedre ved å utføre en
stabilitetsberegning fra skolen og ned mot barnehagen for å se hvilken stabilitet denne
skråningen har.
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10 KONKLUSJON
Rambøll har utført en utredning av sone 1320 Myrahaugen, samt områder rundt sonen. Det er
foreslått å opprette tre nye kvikkleiresoner samt å revidere eksisterende soneavgrensning. Tegning
405 viser anbefalte faresoner, med både løsneområder og utløpsområder for kvikkleireskred. Tegning

402 og 404 inneholder informasjon om hvordan soneavgrensningene ville ha blitt dersom en
benyttet annen metodikk til avgrensning og er kun til opplysning / av akademisk interesse. Se
tegning 403 og 405 for anbefalte soneavgrensninger.
Kvikkleiresone

Faregrads-

Konsekvens-

Risiko-

Laveste beregnede

Navn

klasse

klasse

klasse

sikkerhet

1320

Myrahaugen

Lav

Meget alvorlig

4

Profil 3B: Fc = 0,99

1897

Myrahaugen Nord

Lav

Alvorlig

2

Profil 3E: Fc = 1,20

1898

Tuft

Lav

Alvorlig

2

Ikke beregnet

1899

Myrahaugen Sørøst

Lav

Mindre alvorlig

1

Ikke beregnet

Nr.

Soneavgrensing for faresonene 1320, 1897 og 1899 er hovedsakelig vurdert på bakgrunn av NIFSrapport 14/2016 i områder med kvikkleire i dybder som potensielt kan medføre skredfare. Det må
foretas en uavhengig risikovurdering i forbindelse med en eventuell reguleringsplan eller byggesak i
området nær grensen mellom sonene Myrahaugen og Myrahaugen nord for å ta høyde for at et
eventuelt skred kan gå noe inn i nærliggende sone.
Basert på supplerende undersøkelser er faregradsvurdering for 1320 Myrahaugen justert fra middels
til lav. Skadekonsekvens vurderes fortsatt som meget alvorlig og risikoklasse beholdes i klasse 4.
Soneavgrensing er vurdert, sonen er noe innskrenket mot nord og øst og nye soner er opprettet i
disse områdene.
For eksisterende sone 1320 Myrahaugen er det beregnet profil ned den bratte skråningen mot bekken
i sørvest (3B) og fra Hvittingfoss skole ned mot bebyggelsen i sørøst (3C). Det bør prioriteres å sikre
skråningen i sørvest mot skred. Et eventuelt skred i dette området har potensiale til å starte et
retrogressivt skred bakover i sonen som dermed kan involvere store volum av sensitiv leire og
kvikkleire. Beregnet stabilitet for skråningen er lav. Innledningsvis bør erosjonsforhold i foten av
skråningen vurderes nærmere og erosjonssikring bør prioriteres høyt om det er fare for videre
erosjon. Det bør også vurderes å slake ut skråningshelningen for å forbedre stabiliteten for hele
skråningen. Totalt volum for skissert avlastning er i størrelsesorden 27 000 m 3. Vurdering av
erosjonsforhold og eventuelt erosjonssikring bør gis høy prioritet. Stabilisering av skråningen ved en
nedplanering bør etter vår vurdering gis middels prioritet.
I beregningsprofilet i sørøst ned fra Hvittingfoss skole er det noe lav udrenert stabilitet for
skråningen, men beregnet sikkerhetsfaktor er innenfor det man ofte beregner for naturlige
skråninger. Det er vurdert at det ikke er sannsynlige utløsningsmekanismer for et naturlig skred i
skråningen. For at det skal gå et skred må skråningen utsettes for en større ytre belastning. Det kan
likevel vurderes å planere ned skråningen noe for å forbedre stabiliteten, da konsekvensene av et
skred kan være alvorlig med Hvittingfoss skole på toppen av skråningen. Totalt volum for skissert
nedplanering er i størrelsesorden 3 000 m 3. Nedplanering av skråningen er gitt middels prioritet.
For foreslått sone 1897 Myrahaugen Nord er det utført få beregninger, men ett profil i nord er
beregnet sikkerhetsfaktor innenfor det man ofte beregner for naturlige skråninger. Basert på dybde til
kvikkleire og utløsningsmekanismer anses faren for naturlige utløste skred i denne skråningen som
liten. Det poengteres at det er liten dekning av grunnundersøkelser for de nye sonene i nord og øst,
og at grunnundersøkelser kan avdekke mer ugunstige forhold enn avdekket ved foreliggende
undersøkelser. Det antas i utgangspunktet at flere profiler vil gi tilsvarende skråningsstabilitet som
profil 3E.
Sørvest for sonen, ved undergangen under Fv40, er det gjort en stabilitetsberegning i profil 3D. Dette
området gis lav prioritet på sikringstiltak da faren for et stort naturlig utløst skred vurderes som liten.
Krav til utredning og stabiliserende tiltak for ny bebyggelse i sonene er styrt av veiledningen til TEK10
§7-3 og underlagt denne NVEs veileder /2/. Alle sonene er klassifisert med faregrad lav, og for tiltak i
kategori K0-K3 (for gjeldende veileder) er det kun påkrevd at det dokumenteres at tiltakene ikke
forverrer områdestabiliteten. Tiltak i kategori K4 krever %-vis forbedring av stabilitet i sonen før
utbygging. Utførelse av foreslåtte tiltak for sone 1320 Myrahaugen vil oppfylle kravene til %-vis
forbedring for sonen. Det poengteres at det ikke er utført detaljprosjektering av sikringstiltakene.
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Profil 3L - Dagens situasjon
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Oppdrag:
Oppdragnummer:
Saksbehandler
Profil

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008‐2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008
Skadekonsekvens
vurdering:
Faktor
Boligenheter
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei
Toglinje
Kraftnett
Oppdemming/flom

Vekttall Analyse NGI
4
3
3
3
1
3
2
2
2
0
1
1
2

Beregnet skadekonsekvensklasse:
Skadekonsekven

Analyse Rambøll 2016
3
3
3
2
0
1

3

3

35

35

Meget Alvorlig
0,78

Meget Alvorlig
0,78

Kommentar
Flere boligenheter
Skole og barnehage

Skole, barnehage, idrettshall
Fv40 og Fv32. Antatt ÅDT
Antatt distribusjon
Ikke nok vannføring, men et ras vil ta med
seg bebyggelse før det raser ut i Lågen

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Vekttall Analyse NGI

Analyse Rambøll 2016

1

2

2

Skråningshøyde
Tidligere/nåværende terrengnivå
Poretrykk, overtrykk
Poretrykk, undertrykk
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet

2
2
3
‐3
2
1

1
2
1
0
2
2

2
2
0
2
3
3

Erosjon

3

1

1

Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Poeng (score x vekttall):

3
‐3

0
0
20

0
0
16

Middels
0,39

Lav
0,31

3050
4

2440
4

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)
Risikoklasse:

Sone 1320 Myrhaugen
05.08.2016
Tor‐Ivan Granheim
1

Faktor
Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT
Toglinje, baneprioritet
Kraftnett

Konsekvens, score
2
1
Spredt >5
Spredt <5
10‐50
<10
Betydelig
Begrenset
1001‐5000
100‐1000
3‐4
5
Regional
Distribusjon

Vekttall
4
3
1
2
2
1

3
Tett>5
>50
Stor
>5000
1‐2
Sentral

2

Alvorlig

Vekttall

3

Tidligere skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, m
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
Poretrykk, overtrykk (kPa)
Poretrykk, undertrykk (kPa)
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet

2
2
3
‐3
2
1

>30
1,0‐1,2
>+30
>‐50
>H/2
>100

20‐30
1,2‐1,5
10‐30
‐(20‐50)
H/2‐H/4
30‐100

15‐20
1,5‐2,0
0‐10
‐(0‐20)
<H/4
20‐30

<15
>2,0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag
<20

Erosjon

3

Aktiv/Glidning

Noe

Lite

Ingen

Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring

3
‐3

Stor
Stor

Noe
Noe

Liten
Liten

Ingen
Ingen

Oppdemming/flom

Middels

Liten

0
Ingen
Ingen
Ingen
<100
Ingen
Lokal
Ingen

Forklaring

Tidligere skredaktivitet

Beregnet faregradsklasse:
Faregrad

Område:
Dato:
Kontrollert:
Vedlegg:

Forklaring

Poeng (score x vekttall):

vurdering:
Faktor

Hvittingfoss
6120285
Morten Tveit
3B

Kommentar
På kvartærgeologisk kart over Kongsberg
kommune fremkommer det lite
skredaktivitet. Noen få rasgroper er
nedtegnet. Nærmeste skredgrop er mindre
enn 1 km unna.
29m
OCR=1.2 (CPTu 3.12)
Målinger i BS101
Målt '‐120kPa i BS101 og BS102
=H/1,28 basert på sondering BS101
>100 basert på prøveserie i 3‐3B
Noe erosjon i bekken nord/vest for
området

Faktor

Faregrad, score
2
1

0
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ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008‐2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008
Skadekonsekvens
vurdering:
Faktor
Boligenheter
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei
Toglinje
Kraftnett
Oppdemming/flom
Poeng (score x vekttall):

Område:
Dato:
Kontrollert:
Vedlegg:

Sone 1897 Myrhaugen Nord
05.08.2016
Tor‐Ivan Granheim
2

Forklaring

Vekttall Analyse Rambøll 2016
4
1
3
1
1
0
2
0
2
0
1
0
2
1
9

Beregnet skadekonsekvensklasse:
Skadekonsekven
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Gårdsbygg

Lokalveg

Liten vannføring. Ingen bebyggelse i ravinen
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Oppdemming/flom

Konsekvens, score
2
1
Spredt >5
Spredt <5
10‐50
<10
Betydelig
Begrenset
1001‐5000
100‐1000
3‐4
5
Regional
Distribusjon
Middels
Liten

Vekttall
4
3
1
2
2
1
2

3
Tett>5
>50
Stor
>5000
1‐2
Sentral
Alvorlig

0
Ingen
Ingen
Ingen
<100
Ingen
Lokal
Ingen

Vekttall

3

Tidligere skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, m
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
Poretrykk, overtrykk (kPa)
Poretrykk, undertrykk (kPa)
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring

2
2
3
‐3
2
1
3
3
‐3

>30
1,0‐1,2
>+30
>‐50
>H/2
>100
Aktiv/Glidning
Stor
Stor

20‐30
1,2‐1,5
10‐30
‐(20‐50)
H/2‐H/4
30‐100
Noe
Noe
Noe

15‐20
1,5‐2,0
0‐10
‐(0‐20)
<H/4
20‐30
Lite
Liten
Liten

<15
>2,0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag
<20
Ingen
Ingen
Ingen

Alvorlig
0,20

Faregradsklasser (sannsynlighet)
vurdering:
Faktor

Hvittingfoss
6120285
Morten Tveit
3E

Forklaring

Vekttall

Tidligere skredaktivitet

1

Skråningshøyde
Tidligere/nåværende terrengnivå
Poretrykk, overtrykk
Poretrykk, undertrykk
Kvikkleiremektighet
Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Poeng (score x vekttall):

2
2
3
‐3
2
1
3
3
‐3

Analyse Rambøll 2016 Kommentar
På kvartærgeologisk kart over Kongsberg kommune
fremkommer det lite skredaktivitet. Noen få
2
rasgroper er nedtegnet. Nærmeste skredgrop er
mindre enn 1 km unna.
2
Ca. 20 meter på det høyeste
2
Antatt basert på målinger i 3‐12
0
1
Antatt basert på målinger i 3‐12
2
H/2‐H/4 i profil 3E. Sondering 3‐9
2
Antatt gjennomsnitt av målinger i 3‐3B og 3‐10
1
Litt erosjon langs bekken
0
0
16

Beregnet faregradsklasse:
Faregrad

Lav
0,31

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)
Risikoklasse:

627
2

Faktor

Faregrad, score
2
1

0

Oppdrag:
Oppdragnummer:
Saksbehandler
Profil

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008‐2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008
Skadekonsekvens

Beregnet skadekonsekvensklasse:
Skadekonsekven

Kommentar
Ett gårdsbruk
Ett gårdsbruk

Fv32. Antatt ÅDT

Liten vannføring. Ingen bebyggelse i ravinen

Sone 1898 Tuft
11.08.2016
Tor‐Ivan Granheim
3

Faktor
Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT
Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom

Konsekvens, score
2
1
Spredt >5
Spredt <5
10‐50
<10
Betydelig
Begrenset
1001‐5000
100‐1000
3‐4
5
Regional
Distribusjon
Middels
Liten

Vekttall
4
3
1
2
2
1
2

3
Tett>5
>50
Stor
>5000
1‐2
Sentral
Alvorlig

0
Ingen
Ingen
Ingen
<100
Ingen
Lokal
Ingen

Vekttall

3

Tidligere skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, m
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
Poretrykk, overtrykk (kPa)
Poretrykk, undertrykk (kPa)
Kvikkleiremektighet

2
2
3
‐3
2

>30
1,0‐1,2
>+30
>‐50
>H/2

20‐30
1,2‐1,5
10‐30
‐(20‐50)
H/2‐H/4

15‐20
1,5‐2,0
0‐10
‐(0‐20)
<H/4

<15
>2,0
Hydrostatisk
Hydrostatisk
Tynt lag

Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring

1
3
3
‐3

>100
Aktiv/Glidning
Stor
Stor

30‐100
Noe
Noe
Noe

20‐30
Lite
Liten
Liten

<20
Ingen
Ingen
Ingen

Alvorlig
0,29

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vekttall Analyse Rambøll 2016

Tidligere skredaktivitet

1

2

Skråningshøyde
Tidligere/nåværende terrengnivå
Poretrykk, overtrykk
Poretrykk, undertrykk
Kvikkleiremektighet

2
2
3
‐3
2

1
2
0
1

Sensitivitet
Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Poeng (score x vekttall):

Område:
Dato:
Kontrollert:
Vedlegg:

Forklaring

vurdering:
Faktor
Vekttall Analyse Rambøll 2016
Boligenheter
4
1
3
1
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
1
0
Vei
2
2
Toglinje
2
0
Kraftnett
1
0
Oppdemming/flom
2
1
Poeng (score x vekttall):
13

vurdering:
Faktor

Hvittingfoss
6120285
Morten Tveit
3N

1
3
3
‐3

2
1
0
0
10

Beregnet faregradsklasse:
Faregrad

Lav
0,20

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)
Risikoklasse:

566
2

Kommentar
På kvartærgeologisk kart over Kongsberg
kommune fremkommer det lite
skredaktivitet. Noen få rasgroper er
nedtegnet. Nærmeste skredgrop er mindre
enn 1 km unna.
15 meter
Antatt basert på målinger i 3‐12
Antatt basert på målinger i 3‐12
Antatt gjennomsnitt av målinger i 3‐3B og 3‐
10
Litt erosjon langs bekken

Faktor

Faregrad, score
2
1

0

ROS-ANALYSE

Oppdrag:
Oppdragnummer:
Saksbehandler
Profil

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008‐2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008
Skadekonsekvens
vurdering:
Faktor
Boligenheter
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei
Toglinje
Kraftnett
Oppdemming/flom
Poeng (score x vekttall):

Område:
Dato:
Kontrollert:
Vedlegg:

Sone 1899 Myrhaugen Sørøst
05.08.2016
Tor‐Ivan Granheim
4

Forklaring

Vekttall
4
3
1
2
2
1
2

Beregnet skadekonsekvensklasse:
Skadekonsekven

Analyse Rambøll 2016
0
0
0
0
0
1
1
3

Kommentar

Faktor
Boligenheter, antall
Næringsbygg, personer
Annen Bebyggelse, verdi
Vei, ÅDT
Toglinje, baneprioritet
Kraftnett
Oppdemming/flom

Antatt distribusjon
Liten vannføring i bekk

Vekttall
4
3
1
2
2
1
2

3
Tett>5
>50
Stor
>5000
1‐2
Sentral
Alvorlig

Vekttall

3

Konsekvens, score
2
1
Spredt >5
Spredt <5
10‐50
<10
Betydelig
Begrenset
1001‐5000
100‐1000
3‐4
5
Regional
Distribusjon
Middels
Liten

0
Ingen
Ingen
Ingen
<100
Ingen
Lokal
Ingen

Mindre alvorlig
0,07

Faregradsklasser (sannsynlighet)
vurdering:
Faktor

Hvittingfoss
6120285
Morten Tveit
3K

Forklaring

Vekttall

Analyse Rambøll 2016

Tidligere skredaktivitet

1

2

Skråningshøyde
Tidligere/nåværende terrengnivå
Poretrykk, overtrykk
Poretrykk, undertrykk

2
2
3
‐3

1
2
0
1

Kvikkleiremektighet

2

2

Sensitivitet

1

1

Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring
Poeng (score x vekttall):

3
3
‐3

1
0
0
13

Beregnet faregradsklasse:
Faregrad

Lav
0,25

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)
Risikoklasse:

170
1

Faregrad, score
2
1

Kommentar

Faktor

På kvartærgeologisk kart over Kongsberg kommune
fremkommer det lite skredaktivitet. Noen få
rasgroper er nedtegnet. Nærmeste skredgrop er
mindre enn 1 km unna.

Tidligere skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, m
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)
Poretrykk, overtrykk (kPa)
Poretrykk, undertrykk (kPa)

2
2
3
‐3

>30
1,0‐1,2
>+30
>‐50

20‐30
1,2‐1,5
10‐30
‐(20‐50)

15‐20
1,5‐2,0
0‐10
‐(0‐20)

<15
>2,0
Hydrostatisk
Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet

2

>H/2

H/2‐H/4

<H/4

Tynt lag

15 ‐ 20 m på det høyeste
Antatt basert på målinger i 3‐12
Antatt basert på målinger i 3‐12
Dreietrykk og prøvetakning i punkt 3‐10 indikerer
sprøbruddsmateriale mellom kote +74 og +67
St= 16 til 28 basert på prøvetakning i punkt
10
Litt erosjon i bekken øst for området

3‐

0

Sensitivitet

1

>100

30‐100

20‐30

<20

Erosjon
Inngrep, forverring
Inngrep, forbedring

3
3
‐3

Aktiv/Glidning
Stor
Stor

Noe
Noe
Noe

Lite
Liten
Liten

Ingen
Ingen
Ingen

Udrenert skjærfasthet, cuA [ kN/m2 ]

Bq [ ‐ ] , OCR [ ‐ ]

88

88

87

87

86

86

85

85

84

84

83

83

82

82
OCR ‐ ødometerforsøk (CRS); 2

81

81

80

80
Poretrykksparameter Bq

CAUA ‐ treaksialforsøk; 55
K
O
T
E
N
I
V
Å

79

78

OCR benyttet ved tolking av udrenert
skjærstyrke

Ndu=4+4.5*Bq
79

OCR f(Q,St<15)

Ndu=6.9‐4.0*logOCR+0.07*Ip ‐ St<15

OCR f(Q,St>15)

Nkt=7.8+2.5*logOCR+0.082*Ip ‐ St<15
Ndu=9.8‐4.5*log(OCR) ‐ St>15

OCR ‐ ødometerforsøk (CRS)

78

Nkt=8.5+2.5*logOCR ‐ St>15

CAUA ‐ treaksialforsøk; 63

CAUA ‐ treaksialforsøk
77

Designlinje

77

KL ‐ øvre grense
KL ‐ nedre grense
76

SHANSEP

74

Shanshep ‐ normalisering:
Antatt tidligere terrengkote
(OCR): +98.0
alfa=0.27
Beta=0.60

73

Prøvedata:
Fra pkt. NGI 1‐6.

75

76

75

74

73

Poretrykksutvikling:
Se Profil 4B
72

72

71

71

70

70

69

69

68
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

68
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

NVE
Hvittingfoss
Borpunkt:

Terrengkote:
Tolking/presentasjon av CPTU
Udrenert skjærfasthet og OCR
NGI 1-6

88

Tegn./kontr.
MTV/RAD
Dato
01.09.2013

Oppdrag
6120285
Vedlegg
5
Tegn. Nr.
-

NVE, Region Sør
6120285Y ‐ Hvittingfoss

Vedlegg 6 Side 1
Dato: 23.05.2014\RADOSL

Avlesning piezometer Myrahaugen
Punkt

Type/
Sondenr.

Filterdybde

Elektrisk/
4448

5m

Elektrisk/
4449

10m

3‐2

Elektrisk/
4436

8m

Elektrisk/
4437

16m

3‐12

Dato

Målt vannsøyle Målt dybde
[mVp]
[m u/terr]

15.11.2012
21.11.2012
20.12.2012
30.04.2013
15.11.2012
21.11.2012
20.12.2012
30.04.2013

0,57
0,55
0,67
0,55
1,92
1,9
1,97
1,73

15.11.2012
21.11.2012
20.12.2012
30.04.2013
15.11.2012
21.11.2012
20.12.2012
30.04.2013

‐0,36
‐0,38
‐0,25
‐0,8
1,23
1,27
1,48
1,12

Kommentar

09.10.2013: Fikk ikke
opp bolt.

09.10.2013: Fikk ikke
opp bolt.
Plassering mot skole
09.10.2013: Fjernet!

Plassering fra skole
09.10.2013: Fjernet!

6120285 ‐ Hvittingfoss, kvikkleireutredning
NVE, region sør

MTVOSL/17.08.2016
Vedlegg 8

Vurdering av soneutstrekning, Myrahaugen
Profil

Parameter

3B
28,6
0
87,4
29
23,1
9,6
3,8
0,11
29

H1
x1
L1
D v/L1
D v/L2
b v/L1
b v/L2
Su/gamma*D
H

3C
15
0
65,3
14,6
0
1,3
0
0,21
15

3E
17,6
0
102,1
15,1
8,3
0
0
0,18
19

3J
17,5
0
65,5
17,5
14,3
4,7
0,4
0,16
19

3K
16,9
0
157
11
1,6
0
0
0,14
17

3I ‐ Øvre
14,5
0
96,1
11,3
3
0
0
0,20
11,5

Profil
Indikator
b/D ved L1
b/D ved 2L1 (3L1)
Avstand fra skråningsfot til kvikkleirelomma
Forhold ved skredporten
Tidligere skredhendelser
su/(Y*D)
Sum
L/H
Utstrekning kvikkleiresone fra skråningsfot/kritisk

Vekttall
1
2
1
2
1
1

3B
2
1
3
2
2
3
16

3C
1
0
3
3
2
1
13

3E
0
0
1
3
2
2
11

3J
2
0
3
2
2
2
13

3K
0
0
3
2
2
2
11

3I ‐ Øvre
0
0
1
3
2
2
11

10
290 meter

10
150 meter

10
190 meter

10
190 meter

10
170 meter

10
115 meter

Profil 3B: Benytter 10*H ettersom 15*H vurderes som for konservativt basert på andre betrakninger av løsneområdet

(Ikke kjent)
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Øyvind A. Høydal

Gjennomgang av Geoteknisk rapport - 1320 Myrahaugen,
Rambøll AS
Sammendrag
NGI har gjennomgått geoteknisk rapport for sone 1320 Myrahaugen i Kongsberg
kommune. Rapporten er utarbeidet av Rambøll AS i forbindelse med geoteknisk
utredning av kvikkleiresoner, Hvittingfoss.
Vi har bare mindre kommentarer til stabilitetsberegninger og foreslåtte tiltak. Det er
gitt en del kommentarer vedørende vurderinger av soneutbredelse og underdeling av
eksisterende sone, samt til områder utenfor sonen, som er dekket av utredningen, men
hvor det er valgt å ikke angi kvikkleirefaresoner.
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3.2 Soneutbredelse og underdeling av sonen
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Beregningsresultater og vurderinger
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1

Innledning

NVE Region Sør har gitt NGI i oppdrag å utføre tredjepartskontroll av pågående
geoteknisk utredning av kvikkleiresoner ved Hvittingfoss. Utredningen utføres av
Rambøll AS.
Tidligere er det utført tredjepartskontroll av borplaner, jfr. ref. /1/, og av
parameterrapport, ref. /2/, samt av geoteknisk rapport for sone 1324 Eknes, ref. /3/. I
denne omgang er det geoteknisk rapport for sone 1320 Myrahaugen, ref. /4/, som
skal kontrolleres.
Grunnundersøkelser er gitt i datarapport fra GeoStrøm AS, ref. /5/.

2

Vedrørende kontrollomfang

NGI har, i tråd med intensjonene til NVE for kontrolloppdraget, ikke utført egne
kontrollberegninger av stabiliteten eller detaljert tolkning av grunnlagsmaterialet.
Det er i hovedsak en overordnet gjennomgang av vurderingene og
beregningsresultatene som er utført, med vurdering av konklusjoner og forslag til
tiltak.

3

Metodikk

3.1

Stabilitetsberegninger og parameterbestemmelse

Beskrevet beregningsmetodikk og metodikk for å bestemme styrkeparametre
adskiller seg ikke vesentlig fra det som er beskrevet i tidligere rapporter i samme
prosjekt. Vår vurdering er at den beskrevne beregningsmetodikken i prinsippet synes
fornuftig. Jfr. kommentarer gitt i tidligere kontrollnotat for parameterrapporten, ref.
/6/.
3.2

Soneutbredelse og underdeling av sonen

Dybde til kvikkleire
Det er vurdert at kvikkleire dypere enn 1,5 x skråningshøyden ikke medføre
skredfare. Dette er en vanlig antakelse, som kan anvendes for skråninger med
bakenforliggende horisontalt platå.
Utbredelse av kvikkleireskred
Det er også gjort vurderinger av sonens utbredelse ut fra 15 x skråningshøyde fra
skråningsfot. Kriteriet er gangbart for en "modellskråning" (dvs. skråning med
bakenforliggende terrasse som er mer eller mindre horisontal), men ikke alltid like
lettanvendelig for terreng med vekselvis skråning og terrasser i flere nivåer. Kriteriet
gir største antatte utbredelse av kvikkleireskred, og er benyttet ved den nasjonale
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kvikkleirekartleggingen. (Noen reduksjon av sonens utbredelse som følge av
utredningen fører dette derved ikke til).
Underdeling av soner
Ofte kan det være grunnlag for underdeling av eksisterende soner. Opprinnelig
kvikkleirekartlegging anga ofte soner som omfattet terreng på begge sider av en
ravine/dal eller bekk/elv. Flere av disse er senere underdelt, som ledd i arbeid med
risikovurdering av sonene, men fortsatt finnes soner som kan deles. Inndeling av
soner gjøres vanligvis ut fra geomorfologiske/ topografiske vurderinger, men i
enkelte situasjoner kan mer detaljert avgrensning gjøres ut fra detaljerte
grunnundersøkelser. Der skred kan løsne på forskjellige sider av et platå, vil ikke
nødvendigvis hele sonen berøres av ett enkelt skred, men området kan likevel måtte
betraktes som én sone.
Det er uklart hva slags kriterier som er lagt til grunn for oppdelingen som er foreslått
i rapporten. Retning på initialskred indikeres som begrunnelse for oppdelingen. Vi er
ikke udelt enig i foreslått oppdeling, jfr. avsnitt 4.3.
3.3

Faregradsevalueringer

I evalueringstabellen ("ROS-analyse") er det gitt enkelte kommentarer vedr.
vurdering av faregradsklasser ("erosjon nord i sonen", "kvikkleiremektighet >H/2 i
snitt 3B og 3C" osv.). Det påpekes at faregrad skal vurderes ut fra verste enkeltsnitt
innenfor sonen.

4

Beregningsresultater og vurderinger

4.1

Stabilitetsberegninger og foreslåtte tiltak

Til selve stabilitetsberegningene har vi få kommentarer. Beregningene er oversiktlig
presentert på tegninger 410-442. Poretrykksmålingene, som er utført i to dybder i
hvert av to punkter, viser lave poretrykk. Parameterrapporten (ref. /2/) er kontrollert
tidligere (ref. /6/), og det er i hovedsak mindre endringer.
Profil 3B
Avlastning som i tiltak i profil 3B synes teknisk mulig, og vil medføre fjerning av et
stort volum sand (120-130 m2/lm over en strekning på vel 160-170 m). For
stabilitetsanalyse med tiltak bør udrenert skjærfasthetsprofil på skråningskanten
vurderes justert, pga. betydelig avlastning (4-5 m sand over grunnvannstand).
Tiltak også langs skråningen nordover fra det foreslåtte tiltaket ved profil 3B bør
vurderes i evt. senere planleggingsfase (jfr. kommentar i avsnitt 4.2).
Ut fra antatt bruddmekanisme vil det viktigste tiltaket være å sikre den nederste
skråningen, dvs. fra platået ca. kote 72 og ned mot bekken. Graving i skråningen
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nedenfor platået kan muligens frilegge kvikkleire, som ut fra sondering BS102 kan
ligge grunt i skråningen. I nedre skråning kan erosjonssikring/fylling derfor være et
alternativ til avgraving.
(Som alternativ, dersom avgraving av øvre skråning er vanskelig å gjennomføre av
forskjellige årsaker, kan kalk/sementstabilisering på platået ca. kote 72 være teknisk
mulig, men tiltaket vil i hht. NVEs retningslinjer kreve minst γm=1,4, og tiltaket vil
neppe konkurrere med topografisk endring).
Profil 3C
Det er relativt nylig utført geotekniske vurderinger av skråningen i forbindelse med
tilbygg på Hvittingfoss skole (v/Løvlien Georåd). NGI utførte uavhengig kontroll av
stabilitetsvurderingene, ref. /9/.
Foreslått mulig tiltak ved avlastning er relativt lite, men muligens arealmessig i
konflikt med eksisterende infrastruktur/bebyggelse på toppen av skråningen. Ut fra
antatt liten sannsynlighet for utløsning av skred og brukbar stabilitet i dagens
situasjon er vi enig i at tiltak her ikke bør ha høyest prioritert.
Profil 3D
Her er det god stabilitet i beregningsprofil for udrenert analyse, men drenert er
sikkerheten ikke så god at man ved byggeprosjekter kan se bort fra
kvikkleireproblematikken. For arealplanlegging langs skråningen vil det fortsatt
være behov for å differensiere mellom arealer innenfor eller utenfor
kvikkleireområder/-faresoner, selv om det ikke antas å være fare for større skred.
Profil 3E
Profilet er muligens mer kritisk beregningsmessig dersom det dreies noe mot øst, slik
at profilet går ned i bekken der den bukter seg sørover øst for profil 3E.
Tiltak langs denne delen av skråningen, hvor det ikke er slakt terreng på sørsiden av
bekken, må bli noe annerledes enn skissert i tegning 441 (ikke plass til langstrakt
fylling). Alternativt kan bekken legges om.
4.2

Vurderingsprofiler og soneutbredelse

For eksisterende sone 1320 Myrahaugen er opprinnelig sonegrense trolig lagt til bunn
av ravinen og langsetter bekkedragene som skjærer inn i sonen ved Myrahaugen øst
og Myrahaugen nord (sonene er generelt kartlagt i liten målestokk, og ved den
digitale overføringen av sonen tyder det på at grenser kan være noe forskjøvet).
At det kan ligge en tilstøtende potensiell kvikkleiresone nord for eksisterende sone
skal ikke avskrives.
Det er fornuftig å etablere vurderingsprofiler for utbredelse av sonen også utenom
beregningsprofiler, men enkelte av profilene bør forlenges slik at skråningen under
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ett kan vurderes. Eksempel på dette er profil 4-4, som bør forlenges opp på terrassen
i øst. Vurderingene i profilet baseres på kvikkleire fra ca. k. +55 i boring 3-13, men
tar ikke hensyn til at kvikkleire ligger høyere i borpunkt 3-9 (ca. k. +73). Kvikkleira
stiger altså betraktelig mot øst, og den horisontale lagdelingen indikert i profil 4 er
lite sannsynlig. Grunnlaget for å utelukke den nordvestlige delen av opprinnelig sone,
basert på boring 3-13, anses derfor å være vel tynt. Vi er imidlertid enige i at dybden
til kvikkleire ved bekken i profil 4 tilsier at det her lokalt ikke er et sannsynlig
løsneområde for kvikkleireskred.
En utvidelse av sonen i nord langs profil 3E kan støttes ut fra antatt beliggenhet av
kvikkleire ned mot bekken (basert på kvikkleire indikert i 3-9). I avsnitt 4.2 sies at
blottlegging av kvikkleire ikke er en potensiell skredmekanisme i profil 3E,
begrunnet i at kvikkleire ikke bryter i dagen ved bekken. Noe øst for profil 3E bukter
elva seg sørover, her er bekkenivå ca. kote +72, mens kvikkleire i borpunkt 3-9 er
tolket fra k. +73. Ut fra dette kan det ikke utelukkes kvikkleire nær bekkenivå i dette
området.
I profil 5 bør ikke kvikkleire utelukkes fra k. 63, og muligens kan det være tynnere
lag med kvikkleire også over dette nivå. Bekken ligger på k. 65 i vest og k. 66 i nord,
og i så fall er det potensial for kvikkleireskred, da terrenget er tilstrekkelig bratt.
Topografisk kan dette området muligens regnes som en separat, lokal, sone,
avgrenset fra den eksisterende kvikkleiresonen langs forsenkningen sør for borpunkt
3-6. Med den foreslåtte utvidelsen av sonen mot bekken rett øst for dette området, vil
det imidlertid være mer naturlig å inkludere også dette delområdet i sone 1320
Myrahaugen.
I avsnitt 4.3 diskuteres skred sørøst i sonen. Vi forstår ikke følgende formulering:
"Det er ikke fare for at eventuelle skred mot sør eller sørøst skal bre seg helt ned til
bekkeløpet i øst. Men det er potensiell mulighet for et skred mot bekkeløpet i øst."
Siktes det her dels til løsneområde for skred, og dels til utløpsområde for skred?
4.3

Underdeling av sone 1320 Myrahaugen

Det er foreslått en underdeling av sone 1320 Myrahaugen.
Det synes urimelig å anta at en utglidning i skråningen mot nord, i den forminskede
1320 Myrhaugen, vil stoppe ved sonegrensen til den foreslått avdelte sonen
"Myrhaugen nord". Dersom et skred opptrer i denne skråningen, er det grunn til å
anta at skredet også vil bre seg lateralt, og krysse den foreslåtte nye sonegrensen.
Sørøst i sonen er en mindre del av eksisterende sone ikke tatt med i nytt forslag til
sone(r). Det er uklart hva som er bakgrunnen for dette, da skråningen videre sør for
profil 3 ikke er særlig annerledes enn i profil 3.
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4.4

Evjutunet – faresone?

Ettersom det ut fra NVEs veiledning ikke gjøres noen forskjell i krav til behandling
av byggesaker ut fra om det på forhånd er kartlagt en kvikkleiresone eller ikke, spiller
det for så vidt ingen rolle om det etableres en kvikkleiresone ved Evjutunet.
Problemet ved ikke å gjøre dette, kan være at siden det trolig er velkjent at en
utredning pågår, kan det oppfattes som at det ikke er kvikkleireskredfare i et område,
dersom en faresone ikke etableres i et område hvor utredning har foregått.
Ut fra stabilitetsberegningene som er utført, er skråningsstabiliteten heller ikke så
god at tiltak kan utføres uten krav til vurdering av stabiliteten (TEK10, som for
kvikkleireskred refererer til NVEs retningslinjer, som igjen krever materialfaktor 1,4
både for drenert og udrenert analyse).
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Sammendrag
Kvikkleiresonen 1320 Myrahaugen er utredet av Rambøll AS på oppdrag for NVE
Region Sør. NGI har utført tredjepart av utredningen.
Kommentarer til utredningen knytter seg i første rekke til oppdeling av sonen i mindre
enheter, hvor NGI anbefaler å være konservativ, dvs. ikke dele opp soner uten at det kan
påvises reelt grunnlag for dette. Foreslått ny kvikkleiresone "Myrahaugen nordvest"
foreslås fjernet, begrunnet i dypt beliggende kvikkleire. Utløpsområder er i hovedsak
ukontroversielle og omfatter ravinene og bekkedalen. Det er gitt kommentar til ny sone
"Myrahaugen sørøst", hvor lagdeling som er lagt til grunn for vurderingen foreslås
revurdert, og hvor utløpsområdet som følge av dette muligens bør være større.
I hovedsak støttes de forslag til prioritering av stabiliserende tiltak som er foreslått i
rapporten. Usikkerheten i stabilitetsberegningene er størst for drenerte analyser. Særlig
gjelder dette der kritiske glideflater gjennomskjærer tykke sandlag, og hvor antakelser
om poretrykk og styrkeparametere i sandlaget har stor betydning.
Innledningsvis er det i henhold til ønske fra NVE gjort en vurdering av alternative
metoder for vurdering av størrelse av løsneområder, betydning av dypt beliggende
kvikkleire mv.
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Innledning
NVE Region Sør har gitt NGI i oppdrag å utføre tredjepartskontroll av pågående
geoteknisk utredning av kvikkleiresoner ved Hvittingfoss i Kongsberg kommune.
Utredningen utføres av Rambøll AS.
Tidligere utført tredjepartskontroll av Rambølls utredningsrapport for sone 1320
Myrahaugen (ref. /1/) er dokumentert i ref. /2/. Tidligere er også grunnundersøkelsesprogram (ref. /3/) og parameterrapport (ref. /4/) for Hvittingfoss kontrollert, inkludert
Myrahaugen (ref. /5/ og /6/).
I denne omgang skal revidert utredningsrapport for Myrahaugen kontrolleres (ref. /7/).
I og med at parameterrapport og beregninger i stor grad er gjennomgått tidligere, vil
gjennomgangen i hovedsak knytte seg til oppdeling av nåværende kvikkleiresone 1320
Myrahaugen, utstrekning av løsneområder innenfor hver sone, samt utløpsområder.

Hovedpunkter fra gjennomgangen
NVE har bedt om NGIs vurdering av alternative metoder for vurdering av størrelse av
løsneområder ved soneutredninger, betydning av dypt beliggende kvikkleire mv. Disse
vurderingene gis innledningsvis i dette kapitlet, fulgt av kommentarer direkte tilknyttet
utredningen.

Kvikkleire beliggende dypere enn 1.5 x H
For platåterreng og jevnt hellende terreng vil løsmasser normalt kartlegges ned til
maksimal dybde 1.5 x H (referansenivå er platå, eller toppen av skråningen ved jevnt
hellende terreng). Dersom grunnundersøkelsene er utført med en slik begrensning for
boret dybde, vil kvikkleire på dypere nivå ikke påvises, og den naturlige konsekvensen
er at ingen sone defineres dersom kvikkleire ikke påtreffes ned til avsluttet boring.
Dersom det i enkelte punkter er boret til større dybder enn 1.5 x H, og kvikkleire på
grunn av dette påtreffes dypere enn 1.5 x H, skal det vanligvis likevel ikke defineres en
sone.
Dette er ikke ensbetydende med at skråninger ikke kan ha kritiske glideflater som går
dypere ned enn 1.5 x H. For skråninger med stor mektighet av bløt leire og evt. også
poreovertrykk, gjerne ned mot berg, kan kritisk glideflate reelt sett både ligge dypt, og
samtidig ha lav materialfaktor. Kvikkleire som gjennomskjæres av kritisk glideflate bør
i så fall ikke neglisjeres. Slike forhold vil imidlertid forekomme relativt sjelden i vanlige
soneutredninger.
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I terreng med ujevn helning og vekslende platåer og brattkanter vil enkle topografiske
kriterier være vanskeligere å anvende direkte. Dybdekriteriet 1.5 x H kan likevel
anvendes skjønnsmessig for maksimal høydeforskjell innenfor det vurderte området.
Det bemerkes spesielt at for jevnt hellende terreng kan "toppen av skråningen" være
vanskelig å bestemme, og relevant dybde for beliggenhet av kvikkleire ut fra kriteriet
foran kan være vanskelig å bestemme. For Hvittingfoss er det i første rekke
"platåterreng", slik at denne problemstillingen i det alt vesentlige unngås. Enkelte
skråninger består imidlertid av flere terrasser. Det bør da gjøres en vurdering av om total
høydeforskjell, alternativt lokal skråningshøyde, skal være bestemmende for maksimal
dybde til kvikkleire.

Retrogressive skred
Det er i NIFS-prosjektet (ref. /8/) gjort arbeid knyttet til hvorvidt lokale utglidninger kan
forårsake retrogressive skred eller flakskred, avhengig av mektighet av kvikkleire over
kritisk glideflate. Antakelse om flakskred eller retrogressivt skred har i neste omgang
stor betydning for lengde av skredutløp ut fra metodikken foreslått i ref. /8/. Som del av
denne tredjepartsvurderingen kan ikke hele arbeidet utført i NIFS-rapporten gjennomgås
og evalueres i detalj, men det kan i hvert fall gis noen kommentarer og pekes på kjente
unntak. Etter vår oppfatning var eksempelvis skredmekanismen ved Skjeggestadbrua av
retrogressiv art. Kvikkleira lå her 5-6 m under terreng i bunnen av ravinen, og
mektigheten av kvikkleire var betydelig mindre enn 40% av profilet (ref. /9/).
I ref. /8/ angis også et kriterium som tilsier at retrogressive skred ikke vil inntreffe der
omrørt skjærfasthet er mindre enn 1 kPa. Det er rimelig å anta at omrørt skjærfasthet har
betydning for mobilitet av skredmassene. Skråningshøyde i det aktuelle problem vil
imidlertid også virke inn, gjennom forholdet mellom omrørt skjærfasthet og spenninger
i grunnen.
Det bemerkes at generelt er det ofte mangelfulle data for grunnforholdene før kvikkleireskred inntreffer, siden grunnen som har glidd ut som regel ikke kan kartlegges i detalj i
ettertid, eller fordi det ikke blir foretatt nærmere geotekniske undersøkelser. I noen
tilfeller vil man kunne finne skredmateriale i dagen i utløpsområdet som kan gi
informasjon om omrørt styrke, men dette vil likevel gi begrenset informasjon om
lagdelingen da skredet inntraff.

Metodikk for vurdering av løsneområders størrelse
Det er generelt ønskelig å unngå så langt som mulig båndlegging av større arealer som
kvikkleiresoner. Soneutbredelse fra oversiktskartlegging bør derfor, som del av en
soneutredning, forsøkes redusert, dersom det er grunnlag for det. Ofte ser man imidlertid
at dette likevel ikke vurderes nærmere i soneutredninger: Soneutbredelsen settes fortsatt
til 15 x H, uten at den mer detaljerte informasjonen fra utredningen utnyttes. Generelt
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anbefales det likevel å være konservativ i vurderinger av løsneområder, framfor å presse
fram reduksjoner av soneutbredelsen basert på ad-hoc vurderinger.
NVE har bedt om en vurdering av alternative metoder for avgrensning av løsneområder.
Utredningsrapporten fra Rambøll AS (ref. /7/) gir også sammenlikning mellom
alternative tilnærmingsmåter. Noen generelle kommentarer og vurderinger knyttet til
metodene gis derfor i det følgende. Det bemerkes at en slik gjennomgang av metodikk
normalt ligger utenfor vanlig tredjepartskontroll, og det gås ikke i detalj her. Detaljerte
vurderinger vil kunne inngå i en evt. høringsrunde hvor den geotekniske bransjen
inviteres til å delta med innspill.
En rekke faktorer er relevante ved vurdering av størrelsen av potensielle løsneområder
for kvikkleireskred:
Den primære og viktigste måten for sikker avgrensning av soners størrelse
gjennom soneutredning er kartlegging som påviser berg eller avgrensning av
kvikkleiras utbredelse lateralt. I de fleste tilfeller vil nærmere kartlegging bidra
til å redusere sonens størrelse, evt. til å dele opp sonen i mindre soner.
I tillegg vil kvikkleirens mektighet, og posisjon vertikalt og lateralt være
viktige parametre for vurdering av soners størrelse.
Beregnet materialfaktor benyttes ikke direkte for vurdering av løsneområder,
selv om denne indirekte påvirker faregrad for sonen (gjennom målte poretrykk
og overkonsolideringsforhold). Samtidig vil materialfaktor over nærmere gitte
grenseverdier (ref. /10/) åpne for at utbygging innenfor sonen kan være mulig,
og i så henseende gjøre det mindre vesentlig om området utgjør en sone eller
ikke.

2.3.1

Metode fra oversiktskartlegging, løsneområde 15 x H

For oversiktskartlegging baseres størrelsen av soner normalt på et "maksimumskriterium" basert på empiriske data, som i de fleste tilfeller antas å gi en noe konservativ
størrelse av løsneområdet (selv om det er registrert større løsneområder i enkelte
historiske skred). Ved påvist eller antatt kvikkleire innenfor en potensiell sone, settes
soneutbredelsen normalt til 15 x H (hvor H er skråningshøyden). Metoden bør ikke
benyttes som eneste kriterium ved detaljert soneutredning, hvor lagdeling og kvikkleiras
utbredelse er bedre kartlagt.

2.3.2

"NIFS-metoden", løsneområde basert på poeng

NVE ønsker å ta i bruk en metodikk for å vurdere størrelse av løsneområder basert på
en semikvantitativ metode foreslått i NIFS-prosjektet (ref. /8/). Metoden plasserer
løsneområder i grupper med størrelse 5 x H, 10 x H eller 15 x H, avhengig av oppnådd
poeng. Det bemerkes at en slik trinnvis skala medfører at enkeltpoeng opp/ned kan gi
betydelig endring i sonens utstrekning. Metodikken foreslått i ref. /8/ så langt er basert
på et relativt lite antall skredhendelser (et generelt problem ved skredhendelser er at man
ofte mangler tilstrekkelig data for at disse kan vurderes i detalj, og mange skred blir
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overhodet ikke utredet eller undersøkt). Løsneområdet for flere av skredene benyttet
som grunnlag for arbeidet med metodikken er også begrenset i bakkant av forhold som
oppstikkende berg eller begrenset lateral utbredelse av kvikkleirelaget.
Alternative formuleringer og andre medvirkende faktorer kan også tenkes inkludert i
metodikken. Det anbefales derfor at den foreslåtte metoden videreutvikles før den evt.
utgis som veiledning, ikke minst siden metoden så langt ikke har vært gjennom noen
høringsrunde i fagmiljøet.

2.3.3

"NGI-metoden", løsneområde basert på kritisk glidesirkel

NGI har ved detaljerte sonevurderinger benyttet kritisk glidesirkel som utgangspunkt for
å anslå antatt maksimal utbredelse av løsneområder. Metodikken er benyttet bl.a. i
Sande/Prestegårdsjordet, Bø sentrum (Telemark) og flere andre steder. Stigning på 1:15
antas gjennom kvikkleirelaget, men brattere gjennom andre materialer, noe som må
vurderes basert på lokale grunnforhold og lagdeling, samt grunnvannsforhold.
Metoden er fysisk/geometrisk basert, i det den tar utgangspunkt i beregnet kritisk glideflate, og forventet stigning av glideflaten bakover i skredgropen. Ved dypt beliggende
og relativt tynne kvikkleirelag, og spesielt ved evt. fallende lagdeling bakover i sonen,
kan metoden gi betydelig reduksjon av soneutbredelsen. For lagmektighet av kvikkleire
på ca. 0.5 x H eller større blir det imidlertid ingen reduksjon sammenliknet med
oversiktskartlegging. Maksimal størrelse på løsneområder ved bruk av metoden
begrenses til 15 x H.
Det kan evt. legges en begrensning på dybde av kritisk glidesirkel til maksimalt 1.5 x H,
for å få en konsistent vurdering ut fra diskusjon i avsnitt 2.1 ("justert NGI-metode" i
tabell 1). Dette vil være logisk, dersom man antar at kvikkleire under 1.5 x H ikke
medfører fare for kvikkleireskred. En slik antakelse for største dybde av kritisk glidesirkel vil kunne benyttes både for "NGI-metoden" og "NIFS-metoden", ved vurdering
av løsneområder der man ikke har grunnlag for å utføre detaljerte stabilitetsberegninger.

2.3.4

Sammenlikning mellom metodene

Tabell 1 gir en oppsummering av størrelse av løsneområder for profiler for Myrahaugen
vurdert med metodene beskrevet foran. NIFS-metoden gir her 10 x H for alle profiler
som er vurdert, unntatt profil 3B, hvor løsneområdet blir 15 x H. NGI-metoden justert
for maks. dybde av glidesirkel 1.5 x H gir større variasjon i løsneområdets størrelse, og
i de fleste tilfeller også større løsneområde. I enkelte tilfeller gir metoden likevel mindre
utstrekning enn NIFS-metoden (profilene 3B, 3I, muligens også 3D?).
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Tabell 1 Sammenlikning av metoder for vurdering av størrelse av løsneområder, profiler
Myrahaugen
Profil

H

"NIFS-metode"

"NGI-metode"

29 m
15 m

Oversiktskartlegging a)
435 m
15H
225 m
15H

3B
3C

435 m
150 m

15H
10H

3D
3E

8m
19 m

285 m

15H

190 m

10H

3I

16 m

240 m

15H

150 m

10H

3J
3K

19 m
17 m

285 m
255 m

15H
15H

190 m
170 m

10H
10H

290 m
235 m
(225 m)
104 m f)
385 m
(285 m)
340 m
(240 m)
245 m
260 m
(255 m)

a)
b)

c)
d)
e)
f)

b)

c)

10H
15.7H
(15H) e)
13H
20.3H
(15H) e)
21.2H
(15H) e)
12.9H
15.3H
(15H) e)

"NGI-metode"
justert d)
184 m 12.3H
59 m
217m

7.4H
12.0H

143 m

9.5H

231 m
239 m

12.1H
14.1H

Verdi fra ref. /7/. Soneutstrekning 15xH benyttes generelt ved oversiktskartlegging
Verdi fra ref. /7/. Metode fra ref. /8/
Verdi fra ref. /7/
Beregnet av NGI, maks. dybde glidesirkel 1.5 H, helning 1:2 i sand(/ikke-kvikk leire)
Løsneområdet skal ikke være større enn > 15 H
Beregnet av NGI fra dybde av kritisk glidesirkel, helning 1:2 i sand(/ikke-kvikk leire)

Oppdeling av soner
2.4.1

Generell kommentar

Det er generelt ønskelig ut fra flere formål å dele opp større soner i mindre deler, der
dette kan forsvares. Ikke minst kan det medføre enklere saksbehandling for kommunen
ved byggesaker, og dessuten mulighet for å gjennomføre begrensede sikringstiltak kun
for delområder, og ikke for større områder. Underliggende i den utførte utredningen for
Myrahaugen synes også å være et ønske om dele opp eksisterende sone. Samtidig
foreligger det pr. dato begrenset dokumentasjon for å gjøre dette på en konsistent måte.
Vår anbefaling er å være konservativ ved oppdeling i mindre soner. Det må skilles
mellom beregnet sikkerhet (materialfaktor) for dagens situasjon og antatte konsekvenser
dersom et skred faktisk løsner, uavhengig av hva årsaken til skredutløsning er. Det
innebærer at fravær av naturlige prosesser som kan utløse skred (som eroderende bekker)
ikke automatisk fører til fravær av kvikkleiresoner. Man ser stadig (oftere) at uventede
hendelser, til dels forårsaket av private eller offentlige aktører, til dels grunnet naturlige
årsaker, medfører skred i kvikkleireområder, og med konsekvenser også der
beregningsmessig sikkerhet kan ha vært relativt god forut for hendelsene.
Spesielt er sideveis spredning av et skred innenfor en kvikkleiresone ikke enkelt å
vurdere/avgrense. Dersom man ønsker å ta dette inn i vurderingen for oppdeling av
eksisterende soner, bør det som et minimum konstrueres lengdeprofiler som viser hvor
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kvikkleira antas å ligge i den delen av sonen hvor sideveis avgrensning antas. Ut fra et
antatt initialskred, kan dette muligens gi støtte for slik avgrensning. Dersom forholdene
er mer eller mindre konstante i lateralretningen, vil en sideveis avgrensning generelt
være vanskelig å forsvare.

2.4.2

Myrahaugen nordvest

I den foreslåtte nye sonen Myrahaugen nordvest er skråningshøyden 12 m, og kvikkleire
antas å ligge 6 m under bekken, dvs under 1.5 x H.
Ut fra NGIs oppfatning, og basert på diskusjonen i avsnitt 2.1, bør dette området ikke
defineres som kvikkleiresone.

2.4.3

Oppdeling av eksisterende sone 1320 Myrahaugen

Eksisterende sone 1320 Myrahaugen er foreslått delt i 4 mindre soner. I tillegg er det
foreslått å opprette en ny sone øst for nåværende sone. I avsnitt 2.4.2 er foreslått å sløyfe
"Myrahaugen nordvest".
Grense mellom sonene "Myrahaugen" og "Myrahaugen nord" langs skråningen mot vest
vurderes som noe tilfeldig. Det er åpenbart at topografiske trekk kan benyttes for å
definere den nye sonegrensen, selv om den bratteste delen av skråningen er høyere i sør
enn i nord. Sammenliknet med tidligere utredningsrapport (ref. /1/) er det ikke fremlagt
noen vesentlig ny informasjon som endrer tidligere kommentarer til foreslått
underdeling gitt av NGI (ref. /2/).

Utløpsområder
Utløpsområder er skissert i rapporten, basert på metodikk fra NIFS-rapporten. Utløp vil
da variere fra 0.5 til 3 x lengden av løsneområdet, hvor retrogressive skred gir lengst
utløp (ref. /8/).

2.5.1

Vurderte utløpsområder

For forholdene i Myrahaugen, hvor kvikkleira i de fleste profiler ligger relativt dypt, er
det rimelig å anta at man i de fleste tilfeller ikke vil få retrogressiv bruddutvikling. I
noen tilfeller vil man kunne få rotasjonsbrudd uten videre utvikling bakover, i andre
tilfeller flakskred, og i noen få profiler retrogressive brudd. De antatte utløpsområdene
omfatter ravinene, hvilket er som forventet og anses ukontroversielt. Utløpsområdene
strekker seg imidlertid også langt inn i bebygde områder sør for området. Det er profil
3C som er styrende for disse vurderingene, og i dette profilet er mektigheten av
kvikkleire betydelig. Samtidig er beregnet materialfaktor i profil 3C ikke kritisk for
dagens situasjon, og det er ikke problemer med erosjon i den lille bekken forbi området.
Vurderingene i Rambølls rapport (avsnitt 7.2), som beskriver middels prioritet hva angår
behov for tiltak støttes.

P:\2012\04\20120427\Leveransedokumenter\Teknisk notat\20120427-06-TN Tredjepartskontroll - Utredning Myrahaugen\20120427-06-TN Myrahaugen_final.docx

Dokumentnr.: 20120427-06-TN
Dato: 2016-08-11
Rev.nr.: 0
Side: 9

2.5.2

Diskusjon av metodikk for vurdering av utløpsområder

Det gås som nevnt foran ikke i dybden på det arbeidet som er gjort i NIFS-rapporten
knyttet til utløpsdistanser, men pekes på noen punkter for mulig videre vurdering.
Hva angår kriteriene for vurdering av bruddmekanismer, har vi foran pekt på et
nyere unntak (Skjeggestad-skredet), hvor bruddmekanismen var retrogressiv,
men hvor mektigheten av kvikkleire ut fra kriteriene i NIFS-rapporten ikke
skulle tilsi retrogressivt brudd.
Lettflytende omrørte kvikkleiremasser kan transporteres langt avgårde langs
bekkeløp, til større avstander enn verdiene gitt i NIFS-rapporten, eksempelvis
500 m nedstrøms langs Moholtbekken etter Skjeggestadskredet (ref. /9/). Hva
som skal regnes som utløp er ikke veldefinert. I utgangspunktet antas at utløp
som kan medføre skade på f.eks. bygninger/ infrastruktur vil være vurderingskriteriet. Samtidig vil det åpenbart være farlig for mennesker å oppholde seg i
et område hvor en bølge av omrørt skredmateriale følger et bekkeleie nedstrøms, selv med moderat strømningshøyde (som på Skjeggestad). Det synes
derfor å være behov for en definisjon på hva som skal regnes som utløp (dette
vil også påvirke sammenstilling av data hvor utløp fra historiske skred er
vurdert).

Detaljerte kommentarer
2.6.1

Avsnitt 4.1

"Ettersom kvikkleira generelt ligger dypt og for det meste under ravinebunnen vurderes
det at metode 1) og 3) gir for konservative løsneområder. Metode 3) er avhengig av en
beregnet kritisk glideflate. Dette krever mer informasjon om strykeparameterne og
poretrykket enn det som er tilgjengelig fra de utførte grunnundersøkelsene...."
Kommentarer (metode 1 er metode fra oversiktskartlegging, metode 2 er NIFS-metoden,
og metode 3 er "NGI-metoden"):
Dersom kvikkleira ligger under bunnen av ravinen, vil også "NGI-metoden"
(metode 3) gi en reduksjon i soneutbredelsen. Det samme er tilfelle om
kvikkleirelaget faller bakover i sonen.
Også "NIFS-metoden" (metode 2) krever beregning av kritisk glideflate.

2.6.2

Avsnitt 4.1.1

"Ettersom antatt sprøbruddsmateriale ligger dypt i nedre del av profil 3I og i profil 3L
(under 1,5 x H), vurderes det at disse områdene ikke inkluderes i faresonen".
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Kommentar:
For profil 3L er dette akseptabelt. For profil 3I er det spørsmål om hvilken
skråning som egentlig vurderes. Kvikkleira ligger ikke spesielt dypt i foten
dersom hele skråningen vurderes under ett. Skråningshøyde H = 28 m og dybde
til kvikkleire er 7 m ved foten av skråningen, dvs. dybde til kvikkleire er H/4.
"Det er ikke noe markant skille mellom disse sonene, men det vurderes hensiktsmessig
å dele opp områdene ettersom et skred i sonen Myrahaugen i liten grad vil forplante seg
inn i Myrhaugen Nord."
Kommentar:
Uten et markant skille, er hensiktsmessigheten basert på noe annet enn
geotekniske vurderinger (rent administrative/planmessige hensyn). Hvis et
kvikkleireskred med start i Myrahaugen forplanter seg inn i Myrhaugen nord,
er det vanskelig å være sikker på konsekvensen og videre utvikling av et skred.
En sikrere anbefaling ville være å foreslå sikring til gitt sikkerhetsnivå, slik at
det blir er mulig å anvende sonen til byggeformål uten at sonen deles opp.

2.6.3

Avsnitt 4.1.2

"I bakkant av profil 3N er det ikke antatt sprøbruddsmateriale og i punkt 3-18 vurderes
sprøbruddsmaterialet å ligge under skredfarlig nivå."
Kommentar:
Det savnes kart hvor boringer med/uten tolket eller påvist kvikkleire i relevant dybde er
markert.

2.6.4

Profil B

For dette profilet kan det med de beregningsparametere som er benyttet ikke
dokumenteres annet enn en labil situasjon for udrenerte forhold, dvs. skråningen kan gå
til brudd ved evt. raske (og selv små) spenningsøkninger. Beregning etter oppjustering
av styrkeparametrene gir kun indikasjon på minste styrkeparametere for skråningen. For
denne skråningen bør situasjonen anses å være alvorlig, med mindre man gjennom bedre
styrkedata kan dokumentere at anvendte styrkeparametere (i de forskjellige jordlagene)
eller antatte poretrykk er betydelig på konservativ side. Samtidig er drenert situasjon
rimelig god for dype glideflater, men mindre god for glideflater i bunn av skråningen.
Muligheten for økte poretrykk/poreovertrykk i bunnen av skråningen tilsier at tiltak ved
skråningsfoten bør vurderes for å forhindre initialskred, slik Rambøll foreslår.
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2.6.5

Profil 3D

I dette profilet er det vist forslag til en mindre stabilitetsforbedring. Udrenert materialfaktor er meget god, γm = 1.75 (tegning 430), og tiltak er basert på drenert situasjon
(tegning 432). Kritisk glidesirkel i drenert situasjon er grunn, og går ikke ned i kvikkleire. Glideflate ned i kvikkleire har materialfaktor γm = 1.30. Som nevnt i rapporten, er
friksjonsparametere antakelig konservativt antatt. I tillegg er hydrostatisk poretrykk
benyttet (utredningen omfatter kun to poretrykksstasjoner i Myrahaugen-området).
Dette tilsier, som foreslått i rapporten, at tiltak her bør være lavt prioritert.
Profilet er ett av flere hvor friksjonsparametere har betydning for helhetsvurderingene,
og gjenspeiler at datagrunnlaget for sandlaget, samt poretrykksforhold, er relativt tynt.

2.6.6

Profil 3J (tegning 461, 462, 463)

Lagdeling i skråningen er usikker (bl.a. knekkpunkt nær skråningskant og fall i laggrense mot foten av skråningen). Dybde til kvikkleirelaget ved skråningsfoten for
vurdering av soneutbredelse (NIFS-metoden) blir tilsvarende usikker, og kan også
påvirke vurdert utstrekning av utløpsområdet, som for denne sonen er vurdert å være
relativt lite (tegning 405). Det bør vurderes hvordan en noenlunde horisontal laggrense
slår ut på vurderingene. Vurdert ut fra sondering 3-11 kan kvikkleire ligge opp til kote
ca. 72-74, som vist i profil 3L (tegning 480).

2.6.7

Tegninger

Materialfaktor kan med fordel være påført kritiske glidesirkler på tegninger som
benyttes ved vurdering av utbredelse av løsneområder.

2.6.8

"Vurdering av soneutstrekning"

I vedlegget "Vurdering av soneutstrekning" er gitt tabell med parametere benyttet i
NIFS-metoden for løsneområder. Noen kommentarer gis i det følgende.
Su/(γD)
Parameteren Su/(γD) er i flere tilfeller lav. Eksempelvis er verdien 0.11 for profil 3B,
hvilket fører til maksimal score for denne parameteren (dette vipper også konklusjonen
for profilet til utbredelse 15 x H for løsneområdet). Anslaget synes basert kun på styrkeprofilene nederst i skråningen (med konstant Su i dybden fra ca. kote +62). Su-profilet i
borpunkt BS101 på toppen av skråningen har ca. dobbelt så høy styrke, og store deler
av kritisk glideflate går da gjennom fastere grunn. Vurderingen synes svært konservativ
for skråningen under ett. For bl.a. profil 3K er det ikke gitt styrkeprofiler på tegningene,
og heller ikke presentert stabilitetsberegninger. En kritisk glideflate er likevel angitt,
uten angivelse av beregnet materialfaktor. Det er derfor uklart hvordan vurderingen etter
NIFS-metoden er utført.
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Tidligere skredaktivitet
For samtlige profiler er det angitt scoreverdi 2 for tidligere skredhendelser. Dette trekker
vurderingen mot høyere totalscore, uten at det synes å være belegg for slik tidligere
skredaktivitet (jfr. diskusjon i avsnitt 2.3.2).
Hva angår de enkelte parametervurderingene i vedlegget "Vurdering av soneutstrekning", er det ut fra kommentarene foran verdt å merke seg at vurdering av
inngangsparameterne i NIFS-modellen ikke vil være entydig (noe som også kan være
tilfelle for faresonevurderingen). Det er derved mulig å vurdere et sett med inngangsdata
på forskjellig måte (som vist foran for profil 3B), med forskjellig soneutbredelse som
resultat.
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