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Forord
Denne rapporten retter seg særlig til beboere i området Gjerdrum barneskole, Herredshuset,
Skjønhaugtunet, Hønsigutua, fv. 120 fra avkjøring Hønsigutua til og med rundkjøring og Fjælstadgrenda.
Tidlig på morgenen den 30. desember 2020 ble Ask rammet av et stort kvikkleireskred. Et areal på cirka
240 x 700 meter skled ut, inkludert deler av boligfeltet i Nystulia. Skredmassene fortsatte ca. 2 km
nedover bekkedalen. Det er anslått at ca. 1,1 million m3 jordmasser raste ut denne morgenen.
Ti mennesker omkom i skredet, og totalt ble ca. 1200 evakuert fra sine boliger som følge av hendelsen.
Målt i antall omkomne, antall berørte husstander og antall evakuerte er denne tragiske hendelsen det
mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge siden Verdalsraset i 1893.
I tiden etter skredet har NVE bistått kommunen, politiet og øvrige nødetater med skredfaglige råd til
støtte for deres arbeid. Samtidig har NVE jobbet intenst, sammen med ledende geoteknisk fagekspertise
fra NGI og Multiconsult, med å få oversikt over grunnforholdene i de evakuerte områdene. Dette for å
avklare om det var trygt for de evakuerte å flytte hjem igjen.
Arbeidet har foregått i delområde for delområde. Våre anbefalinger om å oppheve evakuering for de
ulike delområdene har vært basert på omfattende grunnundersøkelser, laboratorieanalyser og faglige
vurderinger, som grunnlag for våre råd til politiet.
Denne rapporten er delt inn i to deler. I den første delen gis det generell informasjon fra NVE, som
beboerne i de evakuerte delområdene kan ha nytte av, blant annet for å kunne gå mer i dybden i de
faglige vurderingene i del to av rapporten.
I den andre delen følger geotekniske notater utarbeidet av NGI og kvalitetssikret av Multiconsult. Disse
notatene ligger til grunn for NVEs anbefaling til politiet om å oppheve evakueringen for delområdene
denne rapporten omhandler.
Vi håper dette vil bidra til at beboerne får en god forståelse for hvorfor man trygt kan flytte hjem igjen.
Hamar, 12. februar 2021

Brigt Samdal
Direktør, Skred- og vassdragsavdelingen

Toril Hofshagen
Regionsjef, NVE region øst
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DEL 1
1

NVEs råd for evakuerte områder i Gjerdrum etter skredet 30.12.2020

NVE har siden skredet arbeidet fortløpende med å fastslå hvilke av de evakuerte områdene (se figur 1)
som ikke har forverret stabilitet som følge av skredet, og som ikke kan bli rammet ved en eventuell
videreutvikling av skredet. Rådene har blitt gitt på bakgrunn av NVE, NGI og Multiconsult sine faglige
vurderinger om hvilke deler av evakuert sone som anses som forsvarlig å flytte tilbake til. Det har blitt
jobbet kontinuerlig med disse avklaringene gjennom hele januar, der man har jobbet seg fra utkanten av
evakuert område og nærmere skredkanten med grunnundersøkelser og vurderinger knyttet til disse.
Konsulentfirmaene NGI og Multiconsult har gjort geotekniske vurderinger for hver sine delområder og
løpende kvalitetssikret hverandres arbeid.
Når det går kvikkleireskred som truer bebyggelse, er det vanlig at man i akuttfasen benytter
utstrekningen av berørte faresoner til å styre evakueringen. Dette skyldes at man sjeldent har
tilstrekkelig informasjon om hvor i grunnen kvikkleiren ligger og hvordan denne kan bli påvirket av en
pågående skredhendelse.
Skredet i Gjerdrum 30. desember 2020 berørte de tre kvikkleiresonene «Ask Vestre», «Hønsisletta» og
«Fjelstad». NVE gav derfor tidlig på morgenen den 30. desember anbefaling til politiet om å evakuere
bebyggelse innenfor disse tre sonene. Det ble samtidig gjort en vurdering av området sør for skredet, og
dette området ble også besluttet evakuert av politiet inntil nærmere kunnskap forelå om
grunnforholdene. Bebyggelsen langs Flatbyvegen ble evakuert grunnet stengt adkomst fra Brådalsvegen.
Den 31. desember 2020 anbefalte NVE at det ble gitt tillatelse til å gjenåpne Brådalsvegen fra nord og
inn til Flatbyvegen. Dette ble gjort etter at Multiconsult og NGI hadde avklart at grunnundersøkelser
gjort langs veien ikke påviste kvikkleire.
Samme dag ble det meldt inn til politiet at det var observert sprekker nært Kokstad gård som ligger ca.
1,6 km nord for Ask sentrum. Området ble befart av NVE, som sammen med NGI og Multiconsult gav råd
til politiet om å evakuere bebyggelsen liggende innenfor kvikkleiresonen «Kogstad». Basert på
påfølgende grunnundersøkelser ble fylkesveg 120 gjennom faresonen gjenåpnet 2. januar 2021 og
resterende areal av sonen anbefalt opphevet 3. januar 2021. De geotekniske vurderingene ble gjort av
Multiconsult.
Den 7. januar 2021 anbefalte NVE oppheving av evakuering for områdene rundt Herredshuset,
Gjerdrum barneskole og Vestvang (delområde A og B, se figur 1), samt randsoner nordvest, nord og
nordøst for disse områdene. Anbefalingen ble tatt til følge, og disse områdene fikk flytte tilbake 8.
januar 2021. Geotekniske vurderinger for området rundt Herredshuset og barneskolen ble gjort av NGI,
og vurderingene for Vestvang ble gjort av Multiconsult.
Den 15. januar 2021 anbefalte NVE oppheving av evakuering for områdene øst for fylkesveg 120 ned til
og med rundkjøringen og videre ut langs Fjælstadgrenda (delområde C, se figur 1). Anbefalingen ble tatt
til følge, og disse områdene fikk flytte tilbake samme dag. Geoteknisk vurdering for området øst for
fylkesveg 120 ble gjort av NGI.
Det ble samtidig gjort en vurdering av det evakuerte området sør for skredområdet, langs
Ulvedalsbekken mellom Flatbyvegen og Asmyr (se figur 1). Årsaken til evakuering i dette området var
fare for oppdemming av vann bak skredmassene. NVE vurderte at oppdemmingen av vann ikke lenger
utgjorde en fare og anbefalte derfor oppheving av evakuering for dette området.
Den 29. januar 2021 anbefalte NVE oppheving av evakuering for deler av sentrumsområdet, inkludert
Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystuguta (med unntak av husnr. 4), Gjerdrum Bo- og
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behandlingssenter (Nystuen 1), nordre deler av Nystulia (husnr. 67-148) og friområder og jorder nord og
vest for Viervangen (delområder D, E, F og G, se figur 1). Det ble også gitt en anbefaling om mindre
områder vest og sør for skredområdet. Anbefalingen ble tatt til følge, og disse områdene fikk flytte
tilbake 3. februar 2021. Geotekniske vurderinger for delområdene D, F og G ble gjort av Multiconsult og
delområde E ble gjort av NGI.
NVE vil arbeide videre med vurderinger i det området som fremdeles er evakuert (rødt omriss, figur 1),
og i samarbeid med kommunen planlegge og gjennomføre tiltak for sikring av fortsatt evakuerte
områder i Gjerdrum. Dette arbeidet vil anslagvis vare i ett til to år.
Det vil bli gjennomført egne arbeider for å finne årsaken til skredhendelsen på Gjerdrum. Politiet er i
gang med etterforskning, og Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg. Dette vil være omfattende og
grundige arbeider, og NVE vil stå til disposisjon for politiet og ekspertutvalget med all informasjon de
måtte ønske fra vår side.
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Figur 1: Kart over evakuert areal (sort omriss) etter kvikkleireskredet 30.12.2020 og delområdene (A-G) som ble vurdert
fortløpende ila. januar 2021. Skravert areal er skredets løsne- og utløpsområde. Rødt omriss viser fremdeles evakuert areal per
03.02.2021.
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Forklaring av noen geotekniske begreper og metoder

2.1

Mye brukte begrep

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden avhenger av hvor man
er i Norge og varierer mellom null og 220 meter over dagens havnivå. I Gjerdrum ligger marin grense på
ca. 210 meter over dagens havnivå. Under marin grense kan det finnes marin leire.
Marin leire er leire som er avsatt i saltvann. Leirpartikler er oftest flakformet. Når leirpartikler kommer i
kontakt med saltvann gir saltet leirpartiklene en elektrisk ladning. Dette resulterer i at leire avsatt på
sjøbunnen får en struktur som kan minne om et korthus. Saltet fungerer som et bindemiddel som holder
korthus-strukturen sammen. I hulrommene mellom leirpartiklene er det vann.
Områdeskred brukes som en fellesbetegnelse på skred forårsaket av kvikkleire eller sprøbruddmateriale
(se definisjon på sprøbruddmateriale litt lenger ned i teksten). Begrepene «kvikkleireskred» og
«områdeskred» kan for alle praktiske formål benyttes om hverandre og blir behandlet likt i regelverket
for krav til sikkerhet mot skred.
Områdestabilitet brukes som en betegnelse på stabiliteten innenfor et avgrenset område med tanke på
om det kan utløses kvikkleireskred. Er områdestabiliteten dårlig er det fare for at kvikkleireskred kan
ramme området.
2.2

Om kvikkleire

Kvikkleire er marin leire som over tid har fått vasket ut mye av saltet som er med på å binde
leirpartiklene sammen. Dette skjer som følge av grunnvannsstrømninger av ferskvann over tusenvis av
år. Kvikkleira vil likevel forbli fast helt til den blir overbelastet. Da mister den sin styrke, korthusstrukturen kollapser og leira blir rennende.
For å videre forstå hva som skiller en kvikkleire fra en vanlig leire, må vi introdusere tre begreper:
•
•
•

Uomrørt skjærfasthet er den opprinnelige styrken til leira.
Omrørt skjærfasthet er styrken til leira etter at den har blitt overbelastet og blitt fullstendig
omrørt/flytende.
Leiras sensitivitet er forskjellen på styrken til leira før og etter den er blitt forstyrret, altså
forholdet mellom uomrørt og omrørt skjærfasthet.

En vanlig leire har en lav sensitivitet. Det vil si at den forblir fast selv om den overbelastes. Slike leirer
blir ofte også kalt ikke-sensitive (eller «ikke kvikke») leirer. Skred i ikke-sensitive leire vil fort stoppe opp
fordi skredmassene forblir faste. Da vil skredmassene bli liggende i bunnen av skråningen og dermed
stabilisere skråningen bak. Et eksempel på dette er de mindre avskallingene av ikke-sensitiv leire som
har sklidd ut langs skredkanten i Ask i tiden etter skredet. Disse massene har blitt liggende igjen i
bunnen av skredgropa og er nå med på å gjøre skredkanten mer stabil.
En kvikkleire derimot, har en høy sensitivitet. Det vil si at kvikkleira i utgangspunktet er fast, men vil
miste nesten all sin styrke hvis den blir overbelastet. I en skredhendelse vil leira bli flytende og renne
vekk slik at skråningen bak ikke får noen støtte. Dette gjør at mer kvikkleire kan skli ut og skredet
dermed stegvis kan utvikle seg bakover og sideveis i terrenget i skalker. I slike tilfeller vil skredet gjerne
ikke stoppe opp før all kvikkleire er rast ut.
Noen viktige presiseringer:
•

Geoteknikere opererer ofte med utrykket «sprøbruddmateriale» eller «leire med
sprøbruddegenskaper». En slik leire ligner på kvikkleire, men har en noe høyere omrørt
skjærfasthet. En slik leire kan forårsake samme type store skred som kvikkleire. Derfor blir
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kvikkleire og leire med sprøbruddsegenskaper behandlet likt i regelverket for krav til sikkerhet
mot skred. Begrepene «kvikkleire», «sprøbruddmateriale» og «leire med
sprøbruddsegenskaper» kan derfor for alle praktiske formål benyttes om hverandre.
•

Avsetninger med marine leirer er ofte flere titalls meter tykke. Kvikkleiredannelsen i slike
avsetninger vil typisk kun berøre deler av avsetningen. Det vil si at selv om det er påvist
kvikkleire i grunnen, så betyr ikke det nødvendigvis at all leira i grunnen er kvikkleire. Det kan
ofte være et lag på bare noen få meters tykkelse som er blitt til kvikkleire. Dette kalles ofte en
kvikkleirelomme eller et kvikkleirelag.

•

Overflaten av terrenget er oftest påvirket av vær og vind og andre forhold. Dette danner det
som kalles en tørrskorpe på overflaten. Denne er oftest minimum 1-2 m tykk. Man vil derfor
under normale omstendigheter ikke finne kvikkleire helt oppe i overflaten.

•

På hvilket dyp nede i bakken kvikkleira ligger i forhold til terrenget rundt, er helt essensielt når
man vurderer faren for skred. Som et eksempel - ligger kvikkleira som helhet dypere enn den
dypeste ravinen i nærheten, vil kvikkleira ikke ha noe sted å gli ut hvis den skulle bli
overbelastet, og det vil dermed ikke være noen fare for kvikkleireskred selv om det er kvikkleire
i grunnen.

2.3
2.3.1

Vanlige metoder for å kartlegge grunnen i områder med marin leire
Dreietrykk- og totalsondering

Både dreietrykksondering og totalsondering innebærer å bruke en borerigg som presser et borhode ned
i bakken med konstant hastighet. Kraften som maskinen må bruke for å holde konstant hastighet, måles
kontinuerlig. Møter borhodet på svake lag i grunnen vil maskinen bruke mindre kraft for å fortsette og
omvendt for sterkere lag. Resultatene fra disse sonderingene gir oss informasjon om relative
styrkeendringer i grunnen og lagdeling. Totalsonderinger kan i tillegg brukes til å bestemme dyp til fjell.
2.3.2

Trykksondering CPTU

En trykksondering består av en elektrisk sonde som måler motstanden som sonden (borhodet) møter på
sin vei ned i grunnen, og måler også poretrykket og friksjonen underveis. Resultatene fra en CPTU gir
mulighet til å tolke flere egenskaper til leira, som for eksempel leiras styrke, lagdeling og type løsmasser,
og gir en pekepinn på om det er kvikkleire eller ikke i grunnen.
2.3.3

Prøvetaking

Prøvetaking innebærer å fysisk ta opp prøver av leira ved valgte dyp. Prøvene sendes til laboratorium
der styrken til leira (i tillegg til mange andre egenskaper) måles med stor nøyaktighet. Det er kun
gjennom prøvetaking at man med 100 % sikkerhet kan påvise eller avkrefte kvikkleire.
Det finnes også andre metoder for å utføre grunnundersøkelser (f.eks. dreiesondering, ramsondering,
vingeboring, etc). Disse går vi ikke igjennom i detalj her.
2.3.4

Hvordan resultater fra grunnboringer brukes til å kartlegge grunnen

Geoteknikerne utarbeider en boreplan for hvor de ønsker å få utført grunnundersøkelser. Posisjonen til
borpunktene bestemmes ut ifra aktuelle skråninger i nærheten hvor skred mulig kan løsne, gitt at det er
kvikkleire i grunnen.
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Først gjøres det totalsonderinger og CPTU for å kartlegge dyp og utstrekning av svakere lag i grunnen.
Dette blir fulgt opp med prøvetaking av utvalgte svake lag for å bekrefte eller avkrefte forekomst av
kvikkleire. Treffer man på kvikkleire vil man utvide boreplanen slik at man får kontroll på utstrekningen
til kvikkleirelomma. Dette utgjør en svært robust og effektiv metode for å kartlegge utstrekningen av
eventuelle kvikkleireforekomster i grunnen.
Resultatene etter slike boringer presenteres gjerne i kart med fargekode som viser hva som er tolket
eller påvist i grunnen. Grunnundersøkelsene utført på Ask presenteres i de geotekniske rapportene for
de ulike delområdene med følgende fargekode:
•
•
•
•
2.4

Grønne punkter er boringer hvor prøver bekrefter at det ikke er kvikkleire.
Gule punkter er totalsonderinger eller CPTU tolket til ikke å være kvikkleire.
Oransje punkter er totalsonderinger eller CPTU hvor tolkning indikerer kvikkleire.
Røde punkter er boringer hvor prøvetaking bekrefter kvikkleire.
Hvordan vurdere utstrekningen av et potensielt kvikkleireskred

Utførte grunnundersøkelser i områdene rundt skredet i Ask har gitt en god oversikt over hvor det er
kvikkleire, og hvor dypt i grunnen denne ligger.
I områder der det ikke er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale er det ikke fare for kvikkleireskred.
Dette forutsetter at området ikke ligger svært nær områder hvor kvikkleire kan gli ut, slik at bygninger
kan risikere å bli stående igjen på kanten av skredet. For å ivareta dette er det vanlig å benytte 1:3-linjer
(linjer som stiger med ca. 20 grader) målt fra der kvikkleireforekomsten i dypet stopper, og bakover i
tilstøtende terreng.
Stigningen 1:3 er benyttet fordi leirskråninger som ikke inneholder kvikkleire, naturlig stabiliseres ved en
helning noe brattere enn dette. Det betyr at areal hvor det ikke er påvist kvikkleire i grunnen og som
ligger utenfor en slik 1:3-linje fra nærmeste kvikkleireforekomst, ikke vil kunne bli berørt av
kvikkleireskred.
For områder der det er påvist kvikkleire er det vanlig å bestemme maksimal størrelse på løsneområdet
for skred ved hjelp av 1:15-linjer målt fra litt under skråningsfoten (linjer som stiger med ca. 4 grader).
Stigningen 1:15 benyttes fordi kartlegging av tidligere kvikkleireskred viser at lengden på løsneområdet
bakover fra skråningsfoten ikke når lengre enn dette. Bruken av slike 1:15-linjer er en vanlig og robust
metode for å estimere maksimalt bakovergripende areal som kan involveres i et kvikkleireskred. Der
linjen kommer ut av kartlagt kvikkleire, går man over til en 1:3-linje som beskrevet over. Areal utenfor
disse linjene vil ikke kunne rammes av kvikkleireskred.
I slike vurderinger er det alltid inkludert en sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerheter i metode og
grunnlag.
2.5

Hva er dagens krav til sikkerhet ved utbygging i kvikkleiresoner?

Dagens krav til sikkerhet mot kvikkleireskred er gitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 (se veiledning til
andre ledd, del B). Prosedyre for hvordan sikkerhet mot skred skal dokumenteres er gitt i NVEs
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Kravene er strengest for bygninger der det skal oppholde
seg mennesker. Den videre beskrivelsen av regelverket her forholder seg til regelverket for bygninger
med personopphold (tiltakskategori K3 og K4).
Kort oppsummert brukes eksisterende kartgrunnlag for å gjøre en innledende vurdering av om det kan
være marin leire i grunnen. Deretter gjøres det en vurdering av om det omkringliggende terrenget tilsier
at et kvikkleireskred vil kunne bli utløst hvis det skulle være kvikkleire i grunnen.
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Hvis skredfaren i et område ikke lar seg avskrive basert på fravær av marin leire i grunnen eller terreng,
vil en geotekniker, som et første steg, befare området for å se om det er fjell i dagen eller andre forhold
som kan være med på å avskrive fare for kvikkleireskred. Hvis dette ikke er mulig, må det utføres
grunnundersøkelser med metoder som beskrevet i forrige kapittel.
Hvis man gjennom grunnundersøkelser ikke finner kvikkleire i grunnen og området heller ikke kan bli
rammet av skredmasser fra et skred som blir utløst høyere opp i terrenget, er det ikke fare for at
kvikkleireskred skal kunne ramme området.
Hvis det påvises kvikkleire i grunnen, må det gjøres utredning av skredfaren med tanke på de mest
utsatte skråningene. For disse skråningene må stabilitetsberegninger vise at sikkerheten er tilstrekkelig.
Krav til sikkerhet bestemmes ved hjelp av en sikkerhetsfaktor. Sikkerhetsfaktoren finner man enkelt
forklart ved å beregne styrken til en skråning og sammenligne styrken med den belastningen skråningen
faktisk blir utsatt for. Sikkerhetsfaktoren må være på minst 1,4. Det vil si at skråningen som et minimum
må være 40 % sterkere enn den belastningen den blir utsatt for (inkludert vekten av eventuell
utbygging). Beregnes sikkerhetsfaktoren til å være under 1,4 ved planlagt utbygging av boliger, må det
utføres sikringstiltak som forbedrer stabiliteten til skråningen og dermed øker sikkerhetsfaktoren før
bygging tillates.
Sikringstiltak kan innebære:
•
•
•

å fjerne masse på toppen av skråninger for å avlaste skråningen.
å legge masser i bunnen av skråningen som støtter opp skråningen (også kalt motfylling eller
støttefylling).
å stabilisere ved hjelp av kalksement. En stor rigg blander kalksement inn i leira og omdanner
kvikkleira til svært fast, stabilisert leire.

Det må i tillegg vurderes om det er nødvendig å sikre mot erosjon langs nærliggende bekker og elver for
å hindre at stabiliteten forverres over tid.
Flere detaljer rundt prosedyren for å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet finner du i NVEs veileder
1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
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2.6

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva kan utløse kvikkleireskred?
Kvikkleireskred kan utløses enten naturlig eller gjennom menneskelig inngrep. Naturlige
utløsningsårsaker er typisk erosjon langs vassdrag inn i bunnen av skråninger. Menneskelige inngrep kan
være å belaste toppen av skråninger med tunge bygninger eller oppfylling/lagring av masser, eller ved å
grave seg inn i bunnen av skråninger.
Det er ikke påvist kvikkleire i nærheten av min eiendom nå, men hva med i fremtiden - kan leira under
huset mitt bli til kvikkleire om noen år?
Utvasking av salt i marin leire går svært sakte fordi leira er så tett. Det vil trolig gå hundrevis av år før
man tidligst kan måle forskjeller i grunnforhold som vil ha betydning for områdestabiliteten.
Er resultatene fra eldre grunnundersøkelser like gode som moderne grunnundersøkelser?
Grunnundersøkelsene er i utgangspunktet like gode. Grunnforholdene er i praksis de samme i dag som
de var for 50 år siden. Geoteknikere gjør vurderinger av metoder som er blitt brukt i de eldre
grunnundersøkelsene, og supplerer om nødvendig med nye undersøkelser.
Bør jeg følge med på om det oppstår erosjon i bekker i nærheten?
Kvikkleireskred kan utløses av erosjon i elver og bekker. Blir man oppmerksom på at en bekk eller elv
graver mye i terrenget, bør man melde ifra til kommunen. Kommunen vil kontakte geoteknisk konsulent
eller NVE ved behov for bistand.
Hvor mange bor på kvikkleire i Norge?
Det bor over 100 000 mennesker i kartlagte kvikkleiresoner i Norge. Det er pr. i dag kartlagt over 2300
soner. Det er kartlagt kvikkleire i Norge over mange år. Arbeidet pågår fortsatt og vil holde på i lang tid
fremover. Økningen i antall registrerte som bor på kvikkleire de siste årene, skyldes primært at nye
områder kartlegges.
Er det trygt å bo på kvikkleire?
Så lenge kvikkleira får ligge i ro er det trygt. Kravene til dokumentasjon av sikkerhet for bygging i
kvikkleireområder har blitt strengere med årene. Ny bebyggelse oppføres med strenge krav til sikkerhet.
Imidlertid vil eldre bebyggelse, der kunnskapsgrunnlaget var dårligere da det ble bygget, kunne være
mer utsatt for skred. Det er nettopp derfor det legges ned så stor innsats i å finne mulige skredfarlige
områder slik at man kan øke sikkerheten for disse.
Hvordan bistår NVE med sikring i Norge?
NVE kan gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for
eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og skredfare.
Bistand kan enten gis i form av et økonomisk tilskudd der kommunen selv tar på seg oppgavene med
utredning, planlegging og gjennomføring, eller som bistand der NVE tar på seg dette arbeidet på vegne
av kommunen.
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Innledning
I forbindelse med skredet på Gjerdrum 30.12.2020 ble store deler av Ask sentrum
evakuert. Det er i ettertid arbeidet systematisk med å vurdere fare for om skredet kan
forplante seg til områdene rundt. NGI har gjort en vurdering av evakueringsbehovet for
delområde A, som omfatter barneskolen, Herredshuset, boligområdet Skjønhaugtunet
sør for skolen, fv.120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøring til Hønsigutua, samt
bebyggelsen langs Hønsiguta (Figur 1). Vurderingen ble basert på tolking av eldre
grunnundersøkelser, samt nye grunnundersøkelser utført etter skredet, som til sammen
gir et helhetlig bilde av grunnforholdene i området. Vurderingen knyttet seg til om delområde A er skredutsatt som følge av kvikkleireskredet 30. desember 2020, og hvorvidt
det var mulig å tilrå en heving av evakueringen. På bakgrunn av vurderingen ga NGI 6.
januar 2021 en anbefaling til NVE om at evakueringen av området kunne oppheves.
Dette notatet er dokumentasjon på denne anbefalingen.

Delområde A:
Barneskolen,
Herredshuset,
Skjønhaugtunet og
Hønsigutua
Figur 1 Delområde A omfatter barneskolen, Herredshuset, Skjønhaugtunet, fv.120 fra
Gjerivegen til og med avkjøring til Hønsigutua og bebyggelsen langs Hønsigutua (Hønsi gård
mv).
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Figur 2 Oversikt over borpunkt i delområde A pr. 03.02.2021. Grønt er boringer hvor opptatte
prøver bekrefter at det ikke er kvikkleire, gult er sonderinger (uten prøver) tolket som ikke kvikkleire, oransje er sonderinger (uten prøver) hvor tolkning indikerer kvikkleire, rødt er boringer
hvor opptatte prøver bekrefter kvikkleire, grå er ikke tolket.

Etter skredet 30. desember 2020 er det utført en rekke boringer av NGI/Multiconsult i
Ask sentrum. Disse er vist på kart med borpunktnummer "2020-x", hvor x er nummer
på det enkelte borpunkt (Figur 2). Resultater av grunnundersøkelser utført etter skredet
foreligger foreløpig ikke samlet i rapportform, men det vil bli utarbeidet en samlet
geoteknisk datarapport når alt arbeid med grunnundersøkelser er ferdigstilt.
I tillegg til nye boringer er informasjon fra tidligere grunnundersøkelser i området
benyttet i vurderingen for delområde A. Grunnundersøkelser utført av forskjellige
aktører innenfor delområde A er gitt følgende nummerering, benyttet i oversiktskartet:
N5-x: NGI, 1964 [1]
N4-x: NGI, 2016 [2]
C1-x: Cowi AS, 2018 [3]
R3-x: Rambøll AS, 2016 [4]
L2-x: Løvlien Georåd AS, 2013 [5]
L6-x: Løvlien Georåd AS, 2015 [6]
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Forutsetning for vurderingene er at skredfare eller geoteknisk stabilitet ikke er vurdert
for skråninger der forholdene er uendret i forhold til situasjonen før 30.12.2020, og hvor
skredet ikke har hatt betydning for skredfaren/stabilitetsforholdene. Dette innebærer at
deler av delområde A nedover i skråningene øst for platået ikke er vurdert nærmere.
Begrepet kvikkleire brukes i dette notatet for enkelhets skyld som samlebetegnelse på
leire som ut fra definisjonen karakteriseres som kvikkleire, dvs. leire med omrørt
udrenert skjærfasthet < 0.5 kPa iht. NS8015, og materiale som ikke formelt karakteriseres som kvikkleire, men har omrørt udrenert skjærfasthet under 2.0 kPa iht. [7] eller 1.27
kPa iht. [8]. Slikt materiale, som med en samlebetegnelse kalles "sprøbruddmateriale",
er underlagt det samme regelverk i byggesaker.

Barneskolen, Herredshuset og idrettsplassen
Barneskolen og Herredshuset ligger i sørøstre kvadrant av krysset mellom Gjerivegen
og fv.120. Idrettsplassen ligger rett sør for barneskolen. Nedenfor gjøres det rede for
grunnforholdene i dette området, med fokus på hvorvidt det er kvikkleire eller ikke.
Samtlige sonderinger og laboratorieforsøk på opptatte prøver det refereres til i de påfølgende delkapitlene er vist i vedlegg A.

Langs Gjerivegen nord for barneskolen (borpunktene L22, L6-2, L6-1, 2020-9, 2020-10, R3-5, R3-6 og R3-12)
Sonderinger i borpunktene på nordsiden av Gjerivegen, nord for barneskolen, L2-2, L61 og L6-2, R3-5 og R3-12, samt boring 2020-09 og R3-6 rett vest for Herredshuset, er
alle tolket som ikke kvikke. Sør for 2020-09 er det tatt opp prøver i 2020-10, disse
prøvene var ikke kvikke. Borpunktenes plassering er vist på Figur 3.
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Figur 3 Boringer langs Gjerivegen nord/vest for barneskolen og Herredshuset.

Barneskolens østre del, og idrettsplassen (borpunktene
N5-3 tom. N5-28, 2020-12, 2020-19, 2020-20, C1-5, C18, C1-9 og C1-11).
Det ble i 1964 utført grunnundersøkelser øst på platået og noe nedover i skråningen mot
øst i forbindelse med planlagt idrettsplass i Gjerdrum [1]. Borpunkter fra disse undersøkelsene er nummerert "N5-x" på Figur 4. Alle dreietrykksonderingene er tolket som
ikke kvikke, og opptatte prøver og utførte vingeboringer dokumenterer at leira ikke er
kvikk.
Cowi AS har også tidligere utført grunnundersøkelser i skråningen øst for platået ifm.
utbygging av Skjønhaugtunet [3]. Borpunkter fra disse undersøkelsene er nummerert
"C1-x" på Figur 4. Samtlige CPTU- og dreietrykksonderinger indikerer ikke-kvikke
masser, og laboratorieforsøk utført på opptatte prøveserier viser heller ikke kvikkleire/sprøbruddmateriale.
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Figur 4 Boringer ved barneskolen, østre del og på idrettsbanen.

I borpunkt 2020-12 øst for matbutikken og 2020-19 sør for skolen dokumenterer prøver
at det ikke er kvikkleire. Sondering 2020-20 indikerer heller ikke kvikkleire. Boringer
med nummer "N5-x" gir som tidligere nevnt ingen indikasjon på kvikkleire.

Barneskolen, vestre del, og Herredshuset (borpunktene
2020-09 tom. 2020-11, R3-6 og R3-7)
Langs fv.120 forbi skolen er det foretatt 3 sonderinger utført etter skredet 30.12.2020;
borpunkt 2020-09, 2020-10, og 2020-11 (Figur 5). Totalsonderingene 2020-10 og 202011 viser avtakende eller ikke økende motstand i dybden, men CPTU viser relativt høy
sidefriksjon og trolig lite sensitiv leire. Sonderingene er derfor i utgangspunktet tolket
til ikke å være kvikke. Det er også tatt opp to prøver i hvert av borpunktene 2020-10 og
2020-11, og disse er bekreftet i laboratorium til ikke å være kvikke.
Tidligere har også Rambøll AS utført grunnundersøkelser langs fv.120 [4]. Borpunkter
fra disse grunnundersøkelsene er nummerert "R3-x" på Figur 5. To av punktene, R3-6
og R3-7, er lokalisert i området vest for skolen og Herredshuset. Begge sonderingene
indikerer ikke-sensitive masser (dvs. ikke kvikkleire).

\\xfil1\prodata$\2020\09\20200909\delivery-result\tech-notes\20200909-01-tn vurdering av evakuering, delområde a, ask, gjerdrum\20200909-01-tn vurdering av
evakuering, delområde a_endelig.docx

Dokumentnr.: 20200909-01-TN
Dato: 2021-02-11
Rev.nr.: 0
Side: 8

Figur 5 Boringer vest for barneskolen og Herredshuset.

Skjønhaugtunet
Skjønhaugtunet ligger sør for skolen og fotballbanen. Borpunkter ved Skjønhaugtunet
er vist på i Figur 6. Samtlige sonderinger og laboratorieforsøk på opptatte prøver det
refereres til i de påfølgende delkapitlene er vist i vedlegg A.
Her er det nylig bygget boligblokker. I den forbindelse vurderte NGI områdestabiliteten
for området, og som grunnlag for vurderingene ble det utført grunnundersøkelser [2].
Borpunkter fra disse grunnundersøkelsene er nummert "N4-x" på Figur 6. På platået
med boligblokkene ble det utført 4 dreietrykksonderinger (nummerert N4-1 tom. N4-4).
Dybde til fast grunn var mellom 17 og 21 m, dvs. antatt bergdybde/fast grunn på kote
164 i borpunkt N4-4 lengst i sørøst og ca. kote 159 i borpunkt N4-1 lengst i nordvest.
Prøver er tatt opp i to borpunkter (N4-1 og N4-4). Ingen av de opptatte prøvene var
kvikke. Områdestabiliteten for området ble derfor vurdert tilfredsstillende [2]. Det ble
påvist kvikkleire i et punkt nede i skråningen mot øst (N4-7). Her er sprøbruddmateriale
dokumentert fra 4 m dybde (ca. kote 157) og kvikkleire fra 6 m dybde (ca. kote 155).
Forekomst av kvikkleire her medfører ikke kvikkleireskredfare for bebyggelsen på
Skjønhaugtunet på toppen av platået. Et profil som viser beliggenhet av kvikkleire i
skråningen er vist på Figur 6 viser også borpunkter utført av NGI i 1964 (nummerert
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N5-xx) [1], disse grunnundersøkelsene er diskutert i avsnitt 2.2. Kvikkleire ble ikke
påvist eller indikert ved disse grunnundersøkelsene.

Figur 6 Boringer ved Skjønhaugtunet. Profil A ned skråningen i øst vist (tverrsnitt i Figur 7)

Figur 7 Profil A vist på Figur 6 fra Skjønhaugtunet og ned i skråningen mot øst med lagdeling
(ref. [9]). Boringer vist i profilet har nummer "N4-x" på Figur 6. Kvikkleira (skravert med rødt)
ligger langt nede i skråningen og medfører ikke skredfare for bebyggelsen på Skjønhaugtunet.
Grønn skravur viser tørrskorpeleire, gul skravur viser ikke-kvikk leire.

Rambøll AS har utført tre totalsonderinger langs fv.120, som samtlige indikerer ikkesensitive masser (borpunkter nummerert R3-9, R3-10 og R3-11).
Cowi AS har utført grunnundersøkelser i skråningen nordøst for Skjønhaugtunet, og
ikke-kvikke masser er påvist med laboratorieforsøk på opptatte prøver (borpunkter
nummerert C1-x).
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I etterkant av skredet 30. desember 2020 er det også tatt opp prøver i borpunkt 2020-13
ved Hønsigutua nær fv.120. Opptatte prøver fra borpunkt 2020-13 bestod ikke av kvikkleire.

Fv.120 fra Gjerivegen tom. innkjøring Hønsigutua
Boringer langs denne vegstrekningen er vist på Figur 8. Samtlige sonderinger og
laboratorieforsøk på opptatte prøver det refereres til i de påfølgende delkapitlene er vist
i vedlegg A.
Sondering 2020-18 rett vest for fv.120, vis à vis adkomst til Skjønhaugtunet, har jevnt
økende motstand i hele dybden ned til antatt berg på vel 20 m dybde, og tolkes som ikke
kvikk. Sondering i borpunkt N4-1 [2], ved innkjøringen til Skjønhaugtunet, tolkes ikke
som kvikk, og det er heller ikke påvist kvikkleire i opptatte prøver. Tilsvarende, i borpunkt 2020-13 øst for fv.120 ved avkjøring til Hønsigutua, er det ikke tolket kvikkleire
fra sondering, og det er ikke funnet kvikkleire i opptatte prøver. Noe videre sørover, i
borpunkt 2020-08 på vestsiden av fv.120, er det heller ikke tolket kvikkleire i sondering,
eller påvist kvikkleire i opptatte prøver. Borpunkt 2020-42, beliggende like sør for 202015, er tolket til ikke å være kvikk. I borpunkt 2020-15 vest for Fv120, vis a vis innkjøringen til Skjønhaugtunet, er det derimot påvist kvikkleire fra 15 m dybde.
Samtlige sonderinger utført av Rambøll AS beliggende langs fv.120 (nummerert "R3x" på Figur 8) er tolket som ikke-kvikke, med unntak av R3-8 som er tolket mulig kvikk.
Selv om det er kvikkleire i dybden i enkelte punkter vest for fv.120, vil fv.120 i dette
området ikke være skredutsatt med utgangspunkt i skredet 30.12.2020. Det vises til jfr.
avsnitt 5, hvor antatt maksimal skredutbredelse fra skredgropen i retning fv.120 er
vurdert.
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Figur 8 Boringer langs fv.120 mellom Gjerivegen og Hønsigutua
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Videreutvikling av skredet 30.12.2020
Potensiell maksimal utbredelse av skredet er vurdert langs ett profil fra skredgropen i
retning mot område A. Beliggenhet av profilet er vist i planet på Figur 9 (Profil 3).
Profilet er vist som tverrsnitt på Figur 10. Profilet viser terrengoverflate før og etter
skredhendelsen, samt tolket beliggenhet av kvikkleire. For å estimere maksimal, mulig
utbredelse ved eventuell videreutvikling av skredet, med utgangspunkt i skredgropen, er
følgende gjort:
1:15-linjer er tegnet opp i profilet med utgangspunkt noe under bunnen av
skredgropen, og bakover til linjen når antatt overkant av kvikkleirelaget.
Fra skjæringspunkt mellom 1:15-linje og antatt overkant av kvikkleirelaget er
en 1:3-linje tegnet opp mot terrengoverflaten, gjennom antatt ikke-sensitiv
leire.
Skjæringspunktet mellom 1:3-linje fra overkant av kvikkleirelaget og opp til terrengoverflaten angir antatt maksimal skredutbredelse. Dette punktet er markert med rosa ring
i Figur 9. Basert på denne vurderingen ligger grenselinjen for maksimal utbredelse av
skredet langt sør for delområde A (sør for Nystugutua).

Figur 9 Profiler fra skredgropen og i retning evakuerte områder. Profil 3 går opp mot område A,
og et utsnitt av dette profilet er vist i Figur 10. Estimert maksimal skredutbredelse i profil 3 er
markert med rosa ring, dvs. langt sør for delområde A.
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Figur 10 Tverrsnitt av Profil 3 (beliggenhet vist på Figur 9) viser estimert maksimal skredutbredelse fra skredgropen (til venstre) og oppover i retning delområde A, basert på kartlagt
lagdeling i grunnen og beliggenhet av kvikkleire (kvikkleire vist med grå skravur). Antatt glideflate er vist med svart, tykk strek. Maksimal utbredelse av skredet ligger langt sør for område
A, jfr. Figur 9).

Konklusjon og anbefaling
På platået ved og rundt barneskolen og Herredshuset er det ikke påvist eller
tolket kvikkleire i tilgjengelige boringer. Skred utløst 30.12.2020 kan ikke gå
bakover til skolen. Barneskolen kan derfor gjenåpnes og Herredshuset kan tas
i bruk.
Skjønhaugtunet inkludert fv.120 fram til innkjøring til boligområdet er også
dokumentert uten kvikkleire. Skred utløst 30.12.2020 kan ikke gå bakover til
Skjønhaugtunet. Det kan derved gis anbefaling om heving av evakuering av
disse boligene, inkludert atkomst langs fv.120 fra nord.
Tilsvarende er det ikke påvist eller tolket kvikkleire langs fv.120 sørover forbi
avkjøring til Hønsigutua. Kvikkleire i skråningen vest for fv.120 vil ikke
medføre at skredet kan gå bakover til fv.120 i dette området. Det gis derfor også
anbefaling om åpning av området innenfor delområde A som krever adkomst
via Hønsigutua.
Dette er i tråd med anbefalingene gitt av NGI 6. januar 2021.
Vurderingene er kvalitetssikret av Multiconsult (se vedlegg B)
Vurderingene knytter seg til mulig skredutvikling fra skredet som løsnet 30.12.2020.
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Innledning
I forbindelse med skredet på Gjerdrum 30.12.2020 ble store deler av Ask sentrum
evakuert. Det er i ettertid arbeidet systematisk med å vurdere fare for om skredet kunne
forplante seg til områdene rundt. NGI har gjort en vurdering av delområde C, knyttet til
om området er skredutsatt som følge av kvikkleireskredet 30.12.2020. Det ble vurdert
om det var mulig å tilrå en heving av evakueringen som ble iverksatt kort tid etter
skredet. Delområde C ligger øst for fv.120, og strekker seg fra avkjøring på fv.120 til
Hønsigutua i nord, sørover til rundkjøring med avkjøring fra fv.120 til Fjælstadgrenda,
og videre ned til gårdene på Fjælstad og Hval. Området er avgrenset som vist i Figur 1.
Vurderingen er basert på tolking av eldre grunnundersøkelser, samt nye grunnundersøkelser utført etter skredet, som til sammen gir et helhetlig bilde på grunnforholdene i
området. På bakgrunn av vurderingene ga NGI 15.01.2021 en anbefaling til NVE om at
evakueringen av området kunne oppheves. Dette notatet er dokumentasjon på denne
anbefalingen.
Etter skredet 30.12.2020 er det utført en rekke boringer av NGI/Multiconsult AS i Ask
sentrum. Borpunkter utført etter skredet er nummerert "2020-xx" (f.eks. 2020-30).
Tolket forekomst av kvikkleire innenfor delområde C er vist på
. Resultater av grunnundersøkelser utført etter skredet foreligger foreløpig ikke samlet i
rapportform, men det vil bli utarbeidet en samlet geoteknisk datarapport når alt arbeid
med grunnundersøkelser er ferdigstilt.
Forutsetning for vurderingen er at skredfare eller geoteknisk stabilitet ikke er vurdert for
skråninger der forholdene er uendret i forhold til situasjonen før skredet 30.12.2020, og
hvor skredet ikke har hatt betydning for skredfare/stabilitet. Dette innebærer at de deler
av delområde C som ikke er berørt av skredet, heller ikke er vurdert nærmere.
Begrepet kvikkleire brukes i dette notatet for enkelhets skyld som samlebetegnelse på
leire som ut fra definisjonen karakteriseres som kvikkleire, dvs. leire med omrørt
udrenert skjærfasthet < 0.5 kPa iht. NS8015, og materiale som ikke formelt
karakteriseres som kvikkleire, men har omrørt udrenert skjærfasthet under 2.0 kPa iht.
[5] eller 1.27 kPa iht. [6]. Slikt materiale, som med en samlebetegnelse kalles
"sprøbruddmateriale", er underlagt det samme regelverk i byggesaker.
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Figur 1 Oversiktskart som viser evakueringssoner A-G. Område C (avgrenset av heltrukken linje
i øst og stiplet linje i nord, vest og sør) vurderes i dette notatet.

Grunnundersøkelser utført i og omkring Delområde C
Det er vurdert om det er fare for skredutvikling fra skredgropa og mot delområde C. I
dette kapitlet gjøres det rede for grunnforholdene i dette området, med fokus på hvorvidt
det er kvikkleire eller ikke. Figur 2 viser en oversikt over alle grunnboringer utført i og
rundt delområde C per 04.02.2021 (fra Hønsigutua til rundkjøring ved Fjælberggrenda).
Nordre- og søndre del av samme område er forstørret i hhv. Figur 3 og Figur 4. Samtlige
sonderinger og laboratorieforsøk på opptatte prøver det refereres til i de påfølgende
delkapitlene er vist i vedlegg C.
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Figur 2 Grunnboringer i området mellom Hønsigutua og rundkjøring ved Fjælberggrenda. Grønt
er boringer hvor opptatte prøver bekrefter at det ikke er kvikkleire, gult er sonderinger (uten
prøver) tolket som ikke kvikkleire, oransje er sonderinger (uten prøver) hvor tolkning
indikerer kvikkleire, rødt er boringer hvor opptatte prøver bekrefter kvikkleire, grå er ikke tolket.
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I relevante borpunkter (2020-08, 2020-13, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 202025, 2020-34, 2020-35 og 2020-45) er det tatt opp prøver i utvalgte dybder for nærmere
laboratorieundersøkelser og kartlegging av eventuelle forekomster av kvikkleire. Det er
ikke påvist kvikkleire i noen av disse prøvene.

Figur 3 Oversikt over grunnboringer nord i delområde C per 04.02.2021. Grønt er boringer hvor
opptatte prøver bekrefter at det ikke er kvikkleire, gult er sonderinger tolket som ikke kvikkleire,
oransje er sonderinger hvor tolkning indikerer kvikkleire, rødt er boringer hvor opptatte prøver
bekrefter kvikkleire. Fargesymboler som for Figur 2.
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Figur 4 Oversikt over grunnboringer ved rundkjøring fv.120/avkjøring til Fjælberggrenda i delområde C per 04.02.2021. Fargesymboler som for Figur 2.

Fv. 120 fra innkjøring Hønsigutua og sørover til rundkjøringen ved avkjøring Fjælstadgrenda
Boringer langs fv. 120 sør for Hønsigutua og ned til rundkjøringen med avkjøring til
Fjælstadgrenda gås her gjennom fra nord mot sør.
Totalsondering 2020-13 (kote +179,5) øst for fv. 120 rett sør for Hønsigutua har
noenlunde konstant boremotstand mellom dybde 4 m og 18 m. Trykksondering/CPTU
indikerer ikke kvikkleire, og opptatte prøver i dybder 4-12 m er ikke kvikke.
Totalsondering 2020-08 (kote +179,6) vest for fv.120 har avtakende motstand i dybde
ca. 3-12 m, men prøver i dybde 4-16 m er ikke kvikke.
Totalsondering 2020-44 (kote +179,2) i Ingelstunveien viser økende bormotstand fra ca.
7 m dybde og ned til antatt berg i dybde 22,5 m. Ned til 7 m dybde er det noenlunde
konstant bormotstand. Sett i sammenheng med boringene 2020-07 (kote +178,4), 202008 (kote +179,5) og 2020-21 (kote +180,9), som ikke har kvikkleire i dette nivået,
vurderes det som lite sannsynlig at kvikkleire skal påtreffes grunnere enn 7 m dybde i
borpunkt 2020-44.
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Totalsondering 2020-21 (kote +180,9) viser økende motstand ned til ca. 4 m dybde før
det avtar noe og viser tilnærmet samme bormotstand ned til stopp i antatt berg på ca. 14
m dybde. Prøver i dybde 8-9 og 9-10 viser at det ikke er kvikkleire.
Totalsonderingene L5-1 og L5-4 til L5-6 ved Gjerdrum aldersheim, utført av Løvlien
Georåd [1], er tolket til ikke å være kvikke. I borpunkt L5-5 (kote +179,5) viser prøver
i dybdene 0-7, 9-10 og 12-13 m at det ikke er kvikkleire. Totalsondering i borpunkt L52 (kote +180,3) helt inntil fv. 120 indikerte imidlertid mulig kvikkleire i dybde 10-15 m.
Det ble derfor tatt prøver i borpunkt 2020-22 (kote +180,4, i senter av fv. 120 i nærheten
av borpunkt L5-2) i relevante dybder (10-11 og 13-14 m). Laboratorieanalysene viser at
det ikke er kvikkleire i dette borpunktet.
Totalsondering 2020-23 (kote +178,0) viser økende bormotstand ned til ca. 3 m dybde,
deretter er det svakt avtakende og jevn motstand ned til ca. 14 m dybde. Prøver i dybde
6 til 11 m dybde viser at det ikke er kvikkleire i dette intervallet. Tolkning av CPTU
(Bq-faktor) indikerer at det ikke er kvikkleire videre fra ca. 11 til 14 m dybde.
Totalsondering og CPTU i G2-4 (kote +176,9) utført like vest for rundkjøring av
Geostrøm AS i 2014 [2], viser at bormotstand avtar svakt fra ca. 5 m til 9 m dybde. Det
er svakt økende motstand til ca. 14 m og deretter tilnærmet konstant til antatt berg på ca.
18 m dybde. Det ble tatt prøver i 8-9, 10-11 og 12-13 m dybde som viste at det ikke var
kvikkleire. Det er tatt supplerende prøver i punkt 2020-34 (tilnærmet samme punkt som
G2-4) i dybdene 6-7, 8-9, 14-15 og 16-17 m som også bekrefter at det her ikke er
kvikkleire.
Totalsondering og CPTU ved 2020-35 (kote +175,3) er foretatt av GeoStrøm som G2-6
(kote +175,3). Denne viser økende bormotstand i dybden, og indikerer tørrskorpeleire
ned til ca. 4 m dybde. Deretter er motstanden svakt avtakende og jevn ned til ca. 16 m
dybde der sonderingen er avsluttet. Tolkning av CPTU (Bq-faktor) indikerer at det ikke
er kvikkleire fra 4 til 18 m dybde. Dette bekreftes av opptatte prøver i 6-7, 9-10, 14-15
og 15-16 m dybde, som ikke inneholdt kvikkleire.
Totalsondering 2020-24 (kote +174,8) viser økende bormotstand ned til ca. 3 m dybde,
før det avtar noe ned til ca. 6 m dybde. Motstanden øker deretter svakt til ca. 7 m dybde
der antatt berg er påtruffet. Prøver i 3-4,5 m dybde bekrefter at det ikke er kvikkleire.
Tolkning av CPTU (Bq-faktor) indikerer at det ikke er kvikkleire videre fra 4 til 7 m
dybde.
Totalsondering 2020-25 (kote +172,8) viser økende bormotstand ned til ca. 4 m dybde,
før det avtar noe ned til ca. 5 m dybde. Motstanden øker deretter til ca. 7,5 m dybde der
antatt berg er påtruffet. Prøver i 4-4,5 m bekrefter at det ikke er kvikkleire.
Totalsonderingen i borpunkt 2020-45 (kote +180,0) viser liten bormotstandsøkning fra
3-15 m, men CPTU indikerer ikke kvikkleire. Berg på ca. kote +164 (så langt ikke
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påtruffet kvikkleire på dette nivået). Prøver mellom 9-13 m viser at det ikke er kvikkleire.
Totalsondering og CPTU i borpunkt 2020-46 (kote +179,4) viser tilsvarende resultater
som for sonderingene i borpunkt 2020-45, bortsett fra at bergoverflaten ligger et par
meter lavere. Prøver i 4-5 m og 12-16 m dybde bekrefter at det ikke er kvikkleire.

Mulighet for videreutvikling av skredet i retning Fjælstad
gård
I søndre del av løsneområdet for skredet, vest for fv.120, ligger skredmasser opp til ca.
kote +150. Utløpsområdet skrår mot øst og der skredmassene har krysset fv. 120 ligger
skredmasser opp til ca. kote +140. Det er her tilnærmet ingen høydeforskjell mellom
bruddkanten og skredmassene. Nordøst for dette området stiger terrenget over en rygg
på ca. kote +160. Skredet som ble utløst 30. desember 2020 vurderes ikke til å kunne
utvikle seg fra nåværende skredgrop fram til Fjælstad gård. Naturlige skråninger i dette
området (sør for løsneområdet) er støttet opp av skredmassene.

Skredmasser nær adkomstvegen (Fjælstadgrenda) vest
for Hval gård
Skredmassene har strømmet vel 1 km østover fra fv.120. Fjældstadgrenda er adkomstvei
til Hval gård. Ca. 400 m vest for Hval gård har skredmasser lagt seg inntil vegen med
stor mektighet. Vegbanen ligger her på ca. kote +127. Skredmassene har her en overhøyde på ca. 2 m over vegbanen, se Figur 5 og Figur 6. Fra tidligere bekkenivå (kote
118-120 nedenfor vegen i dette området) kan tykkelsen av skredmasser være inntil 1012 m i dette området.
Noe overhøyde på skredmassene sammenliknet med veien vil ikke å være et problem
for bruk av adkomstveien, da det ikke forventes større forskyvninger i massene. Skredmassene blir gradvis fastere med tiden etter hvert som kvikkleira konsoliderer. Kvikkleire som er avsatt etter å ha vært omrørt, vil etter konsolidering ikke lenger være kvikk,
men konsolideringen kan ta lang tid (måneder til år). Det er ikke noe som tyder på at
vannet fra Tangeelva går langs nordsida av massene og derved kan ledes ut på vegen
ved flomsituasjoner. Det er derfor vurdert at adkomstveien kan tas i bruk. Dersom det
observeres bevegelser i skredmassene, bør kommunens tekniske etat varsles for videre
oppfølging.
Generelt bør allmenn ferdsel i områder med skredmasser unngås, da ferdsel i utløpsområdet kan være forbundet med risiko. Spesielt bør beboere i området informeres om
at barn ikke bør tillates å gå ut i skredområdet. Stedvis kan skredmassene bestå av bløt
og omrørt leire, og det kan også være områder med sprekker og oppdemmet vann. Vann
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som følger bekkedraget oppå skredmassene vil også kunne medføre erosjon i skredmassene, noe som kan gi lokale bevegelser i massene. Når våren kommer, og nåværende
frostlag tiner, vil også vårflommen kunne gi noe mer bevegelse i skredmassene.
NVE har igangsatt planlegging av tiltak for å reetablere vannveiene gjennom vassdraget
fra Tistilelva ved fv.120 og ned til Hval gård.

Figur 5 Øverst: Kart som viser området der det er observert utløpsmasser langs adkomstvei
(Fjælstadgrenda) vest for Hval gård. Nederst: Dronefoto viser beliggenhet av skredmasser inn
mot vegen. Tykkelsen av skredmasser kan være over 10 m.
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Figur 6 Observasjon av utløpsmasser langs adkomstvei (Fjælstadgrenda) til Hval gård. Skredmassene har ikke nådd helt bort til vegen, men har en overhøyde på ca. 2 m sammenliknet med
vegbanen. Total tykkelse av skredavsetningen regnet fra bekken er minst 11-12 m.

Profiler for vurdering av maksimal skredutbredelse
For område C er det utarbeidet to profiler med start i skredgropa. Profilene viser terrengoverflate før og etter skredhendelsen, samt tolket beliggenhet av kvikkleire med de
grunnundersøkelsene som forelå på tidspunktet av opphevingen av evakueringen 15.
januar. Profilene er vist i plan i Figur 7, og som tverrsnitt i vedlegg A og B. Et profil går
gjennom den nordre skredgropen (ved Nystulia) og opp mot fv.120, mens det andre
profilet går gjennom den dype delen av skredgropen sør for Fjellinna og opp mot rundkjøringen på fv.120 ved avkjøring til Fjælstadgrenda. Terrengoverflaten etter skred er
hentet ut fra terrengmodell utarbeidet av NVE, basert på Terratecs laserscanning 8.
januar 2021. Dybde til skredets glideflate er ikke kjent. For å estimere maksimal
utbredelse ved en eventuell videre retrogressiv skredutvikling, er følgende gjort (iht.
prosedyre i NVEs kvikkleireveileder 1/2019 [4]):
1:15-linjer er tegnet opp fra 0,25xH (H=total skråningshøyde fra skredbunn til
skråningstopp) under bunnen av skredgropen og bakover til første tilgjengelige
borpunkt som indikerer ikke-sensitiv leire (sprøbruddmateriale/kvikkleire) i
grunnen.
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Fra skjæringspunkt mellom 1:15-linje og antatt overkant av kvikkleirelaget er
en 1:3-linje tegnet opp mot terrengoverflaten, gjennom antatt ikke-sensitiv
leire.
Skjæringspunktet mellom 1:3-linje og terrengoverflaten angir antatt maksimal skredutbredelse. Dette punktet er markert for begge profiler i Figur 7. Maksimal utbredelse
av skredet estimeres til ca. 75-95 m vest for Fv120 (markert med gule punkter i Figur
7).

Figur 7 Beliggenhet av opptegnede profiler benyttet til å estimere maksimal skredutbredelse.
Omtrentlig posisjon av skjæringspunkt mellom 1:3-linje og terreng er markert med gul ring.

Konklusjon og anbefaling
Det er ikke påvist kvikkleire i borpunkter langs fv.120 nord for rundkjøring ved
Gjerdrum aldershjem. Vurdering av maksimal utbredelse av skred med utgangspunkt i
skredgropen fra skredet 30.12.2020 indikerer at skred vil stoppe minst 60-80 m vest for
vegen, og vegen vurderes ikke skredutsatt på denne strekningen som følge av skredet.
Basert på dette er det vurdert at vegstrekningen mellom avkjøring til Hønsigutua og til
rundkjøring med avkjøring til Fjælstadgrenda ikke vil berøres av eventuell videre skredutvikling.
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På denne bakgrunn anbefales åpning av delområde C. Vurderingen gjelder fv.120
mellom avkjøring Hønsigutua og Fjældstadgrenda samt områder øst for fv.120 på
samme strekning. Vurderingene knytter seg til mulig skredutvikling fra skredet som
løsnet 30.12.2020.
Konklusjonene er i tråd med anbefalingene gitt av NGI 15. 01.2021. Vurderingene er
kvalitetssikret av Multiconsult AS (vedlegg D)
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5.6
6.1
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TEGNFORKLARING:

Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
0
15 5 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd St Sensitivitet
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Konusforsøk, uforstyrret
Ø = Ødometerforsøk
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Vingeboring
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Software version 2020-09-13

Kvikkleireskred Gjerdrum
T = Treaksialforsøk
K/S = Kalk/Sement stabilisering
D = Direkte skjærforsøk (DSS)
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Borpunkt nr.: 2020-24

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

Dokument nr.

2020909-01-R
Figur nr.

54 mm
2021-01-03

Dato

2021-01-15

Tegnet av

EvS

Prøve 4-5m - ikke kvikk (veldig sandig)

Vanninnhold (%)
10 20 30 40 50 60 70

Tyngdetetthet (kN/m3)
18 19 20 21 22

Porøsitet
(%)
Humus
(%)

Prøve
Forsøk

Dybde
(m)

Beskrivelse

St
(konus)

Skjærfasthet (kN/m2)
10 20 30 40 50 60 70 80 90

2

4

LEIRE

7.8
12.5

middels fast til fast, noen
K
siltlag, enkelt rustfarget
T
finsandlag, mørk grå 1 Ø
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Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB
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0
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D = Direkte skjærforsøk (DSS)
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Borpunkt nr.: 2020-25

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

Dokument nr.

2020909-01-R
Figur nr.

72 mm
2021-01-04

Dato

2021-01-15

Tegnet av

EvS

Vanninnhold (%)
10 20 30 40 50 60 70

Tyngdetetthet (kN/m3)
18 19 20 21 22

Porøsitet
(%)
Humus
(%)

Prøve
Forsøk

Dybde
(m)

Beskrivelse

St
(konus)

Skjærfasthet (kN/m2)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H:/LABDATA/2020/20200909/Index/Borprofil/Midlertidige/20200909_2020-34_Borprofil_del 1 av 1_Rev0.pdf

5

LEIRE

middels fast til fast,
T
enkelte finsandlag, noen tynne 1 Ø
siltlag, mørk grå

8
12.3

LEIRE

middels fast, noen tynne
siltlag, mørk grå 2

7.6
9.7

LEIRE

bløt til middels fast, noen
T
tynne siltlag, enkelte 3 Ø
finsandlag, mørk grå

8.9
6.5

10

15

LEIRE

5.1
3.6

fast, noen tynne
silt/sandlag, enkelte 4
fingruskorn i enaks, laminert
mørk grå

20

TEGNFORKLARING:

Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
0
15 5 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd St Sensitivitet
10
Konusforsøk, uforstyrret
Ø = Ødometerforsøk
Konusforsøk, omrørt
P = Permeabilitetsforsøk
Vingeboring
K = Korngraderingsanalyse

Software version 2020-09-13

Kvikkleireskred Gjerdrum
T = Treaksialforsøk
K/S = Kalk/Sement stabilisering
D = Direkte skjærforsøk (DSS)
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Borpunkt nr.: 2020-34

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

Dokument nr.

2020909-01-R
Figur nr.

72 mm
2021-01-05

Dato

2021-02-09

Tegnet av

EvS

Vanninnhold (%)
10 20 30 40 50 60 70

Tyngdetetthet (kN/m3)
18 19 20 21 22

Porøsitet
(%)
Humus
(%)

Prøve
Forsøk

Dybde
(m)

Beskrivelse

5

St
(konus)

Skjærfasthet (kN/m2)
10 15 20 25 30 35 40 45 50
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10

15

LEIRE

middels fast, noen tynne
siltlag, mørk grå 1

9
10.4

LEIRE

middels fast, noen siltlag
T
mørk grå 2 Ø

10
9.7

LEIRE
LEIRE

middels fast, noen tynne
siltlag, enkelte gruskorn, mørk grå 3
middels fast til fast , noen
T
finsandlommer/lag, enkelte 4 Ø
gruskorn, mørk grå

7.6
11.1
9.6
12.9
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Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
0
15 5 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd St Sensitivitet
10
Konusforsøk, uforstyrret
Ø = Ødometerforsøk
Konusforsøk, omrørt
P = Permeabilitetsforsøk
Vingeboring
K = Korngraderingsanalyse

Software version 2020-09-13

Kvikkleireskred Gjerdrum
T = Treaksialforsøk
K/S = Kalk/Sement stabilisering
D = Direkte skjærforsøk (DSS)
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Borpunkt nr.: 2020-35

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

Dokument nr.

2020909-01-R
Figur nr.

72 mm
2021-01-05

Dato

2021-02-09

Tegnet av

EvS

Prøve 9-10m - ikke kvikk

Prøve 12-13m - ikke kvikk

Prøve 9-10m - ikke kvikk

Prøve 12-13m - ikke kvikk

40

50

3

Organisk
innhold (%)

30

(g/cm )

20

s

10

3

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

(g/cm )

kt.

Prøve
Test

Dybde (m)

Beskrivelse

Udrenert
skjærfasthet (kPa)
10

20

30

40

50

St
(-)

5

LEIRE, siltig

2,02

7
5

1,97

2
5

10

LEIRE, siltig

sand- og siltsjikt

15

20
Symboler:

0
15

5
10

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Enaksialforsøk (strek angir aksiell tøyning (%) ved brudd)
ISO 17892-6: 2017
Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
= Korndensitet
St = Sensitivitet
s

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
Borhull:

PRØVESERIE

Grunnvannstand:
m
Borbok:
Digital

45
Dato:

NVE

2021-01-22

Kvikkleireskred Ask, Gjerdrum - grunnundersøkelser
Konstr./Tegnet:

ANNM
Oppdragsnummer:

www.multiconsult.no

10223695-02

Kontrollert:

Godkjent:

GEO
Tegningsnr.:

RIG-TEG-210

MI
Rev. nr.:

00

Prøve 2-3m - ikke kvikk

Prøve 3-4m - ikke kvikk
Prøve 4-5m - ikke kvikk

Prøve 12-13m - ikke kvikk
Prøve 13-14m - ikke kvikk
Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 15-16m - ikke kvikk

Prøve 2-3m - ikke kvikk
Prøve 3-4m - ikke kvikk
Prøve 4-5m - ikke kvikk

Prøve 12-13m - ikke kvikk
Prøve 13-14m - ikke kvikk
Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 15-16m - ikke kvikk

LEIRE
LEIRE
LEIRE

Vanninnhold (%)
10 20 30 40 50 60 70

Tyngdetetthet (kN/m3)
18 19 20 21 22

Porøsitet
(%)
Humus
(%)

Prøve
Forsøk

Dybde
(m)
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Beskrivelse

St
(konus)

Skjærfasthet (kN/m2)
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1.3

235

fast, noen tørrskorpeflekker
mørk grå 1
fast, noen tynne siltlag
T
noen tørrskorpeflekker, mørk grå 2 Ø
fast, noen siltlag
T
mørk grå 3 Ø

2.4
4.3
7

10

15

LEIRE
LEIRE
LEIRE
LEIRE

bløt til fast, noen silt- og
finsandlag, mørk grå
middels fast til fast, noen tynne
siltlag, mørk grå
bløt til middels fast, noen
tynne silt- og finsandlag, mørk grå
middels fast til fast, noen
silt- og finsandlag, mørk grå

10
8.3
5.4
8.5
9.6
6.7
9.3
6.9

4 ØT
K
5 ØT
6 ØT
K
7 ØT
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TEGNFORKLARING:

Alle indeksresultatene er godkjent i KeyLAB
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15 5 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd St Sensitivitet
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Ø = Ødometerforsøk
Konusforsøk, omrørt
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Kvikkleireskred Gjerdrum
T = Treaksialforsøk
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Borpunkt nr.: 2020-46

Prøvetype:
Terrengkote (moh):
Grunnvannstand (m):
Dato boret:

Dokument nr.

2020909-01-R
Figur nr.

72 mm
2021-01-21

Dato

2021-02-09

Tegnet av

EvS

G2-4

Prøve 6-7m - ikke kvikk
Prøve 8-9m - ikke kvikk

Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 16-17m - ikke kvikk

G2-4

Prøve 6-7m - ikke kvikk
Prøve 8-9m - ikke kvikk

Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 16-17m - ikke kvikk

G2-4

G2-6

Prøve 6-7m - ikke kvikk

Prøve 9-10m - ikke kvikk

Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 15-16m - ikke kvikk

G2-6

Prøve 6-7m - ikke kvikk
Prøve 9-10m - ikke kvikk

Prøve 14-15m - ikke kvikk
Prøve 15-16m - ikke kvikk

Løvlien Georåd rapport 14-65

L5-1

L5-2

Prøve 10-11m - ikke kvikk
Prøve 13-14m - ikke kvikk

L5-2

L5-2

Løvlien Georåd rapport 14-65

L5-4

Løvlien Georåd rapport 14-65

L5-5

Løvlien Georåd rapport 14-65

L5-5

Løvlien Georåd rapport 14-65
L5-6

Løvlien Georåd rapport 14-65

L5-6
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet,
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som
byggegrunn og byggemateriale.
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas,
USA og i Perth, Western Australia.
www.ngi.no
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre
for research and consulting within the geosciences. NGI develops
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soil, rock and snow and their interaction with the natural and built
environment.
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building,
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental
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NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and
in Perth, Western Australia
www.ngi.no
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