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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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1 Vedlegg  
 

Vedlegg 1. Rambøllrapport 6120285-02, rev.01 Hvittingfoss – 
Kvikkleireutredning. 1324 Eknes, 11.12.2014 
 

Vedlegg 2. NGI teknisk notat 20120427-02-TN Gjennomgang av 
geoteknisk rapport for sone 1324 Eknes, Rambøll AS, 27.2.2014 
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SAMMENDRAG 
Rambøll er engasjert av NVE som geoteknisk konsulent for utredning av kvikkleiresoner i og rundt Hvittingfoss. Denne rapporten tar for 
seg stabilitetsforhold i sone 1324 Eknes. 
 
Stabiliteten er beregnet i ett snitt - fra Eknes gård og ned mot Lågen. Skråningen er nærmere 30 meter høy og har en helning på rundt 
1:1,8. Ved grunnundersøkelsene fra toppen av skråningene er det påvist sand over et mektig lag av siltig kvikkleire. En prøvetaking og 
sondering midt i skråningen viste at kvikkleirelaget forsetter helt ut mot terrengoverflaten i skråningen. 
 
Sikkerhetsfaktorene for skråningen er beregnet lavere enn 1,0 både for udrenert og drenert beregning. Reel sikkerhetsfaktor for 
skråningen må være 1,0 eller høyere (drenert). Dette betyr at de utførte grunnundersøkelsene ikke har klart å beskrive/modellere 
grunnforholdene på Eknes fullt ut. For en bedre forståelse av grunnforholdene og mer nøyaktige beregninger må det utføres flere og mer 
avanserte (dyre) undersøkelser. Det er likevel ikke forventet at slike undersøkelser vil gi en sikkerhet høyere enn tilnærmet 1,0. Dette 
betyr at skråningen har tilnærmet labil stabilitet og i dagens tilstand (drenert) vurderes det at skråningen står med høyt mobilisert 
skjærkapasitet. Dersom det skulle oppstå en udrenert situasjon for skråningen vil dette medføre brudd. Udrenert situasjon kan oppstå 
ved brå oppfylling eller avlastning, og det må derfor forhindres.  Et eventuelt skred vil kunne ha store konsekvenser på grunn av 
skråningshøyde, samt utstrekning og mektighet av kvikkleiren. 
 
For evt. ny bebyggelse er stabiliteten ikke tilfredsstillende for dagens situasjon iht. TEK 10. For eksisterende bebyggelse må det unngås 
forverring av stabiliteten pga. erosjon fra Lågen eller fra småbekker og kildeutspring i skråningen og det må hindres at det gjøres 
terrengendringer i overkant av skråningen som øker belastningen og dermed forverrer stabiliteten. Erosjon er en potensiell 
utløsningsmekanisme for et skred. Det er ved befaring observert lite erosjon i foten av skråningen langs Lågen, men det er observert noe 
aktiv erosjon i raviner i selve skråningen. Rambøll vurderer at det er fare for at et potensielt skred kan utløses både ved Lågen eller 
lengre opp i skråningen, og har foreslått tiltak for å forhindre dette. 
 
Det er vanskelig å forbedre stabiliteten av skråningen iht. kravene i TEK 10 for ny bebyggelse uten betydelige inngrep. Rambøll har 
skissert alternativer for motfylling og avlastning. En kombinasjon av disse kan det oppnås bedret stabilitet over 20 % for udrenert 
situasjon, og 7-20 % forbedring i drenert situasjon. En løsning med drenering av skråningen er vurdert, men denne er heftet med en 
rekke usikre momenter. Dersom det skal vurderes sikringstiltak som skal gi en vesentlig økning av stabiliteten til skråningen bør det 
utføres flere og mer avanserte grunnundersøkelser. For eksisterende bygninger kan det utføres mindre sikringstiltak for å forhindre en 
forverring av stabiliteten, bl.a.: 

− Erosjonssikring i ravinene og kildeutspringene i skråningen hvor erosjon er observert 
− Erosjonssikring langs Lågen for å forhindre utløsning av skred i foten. En erosjonssikring/mindre motfylling vil også virke som 

en stabiliserende vekt i foten av skråningen. 
− Det bør vurderes å utarbeide en plan for overvåkning og oppfølging av skråningen.  

Det er i denne rapporten kun skissert tiltak, økonomiske kostnader for de skisserte tiltakene er ikke vurdert.  
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1 INNLEDNING 

1.1 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 Hvittingfoss. 
For 1322 Hvittingfoss og 1324 Eknes ønsker man å se på deler av sonene med bebyggelse.  
I sone 1308 Mørk ønskes kun en vurdering av sonen. 
 
GeoStrøm utførte grunnundersøkelser for prosjektet i uke 33 - 45/2012, samt supplerende 
boringer i uke 12/2013 og august/september 2013. Det er i tillegg blitt hentet inn data fra 
tidligere grunnundersøkelser i området. Omfanget av de utførte grunnundersøkelsene planlagt 
av Rambøll, og skulle sørge for tilstrekkelig grunnlag til å vurdere områdestabiliteten.  
 
 

1.2 Oppdrag 
Rambøll Norge AS, avd. Geo og Miljø har fått i oppdrag å utarbeide borplan for supplerende 
grunnundersøkelser og utrede kvikkleiresonene.  

Områdestabilitet skal utredes i henhold til NVEs retningslinjer 2/2011: Flaum- og skredfare i 
arealplaner – Veileder for vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre 
sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddegenskaper.[1] 

1.3 Innhold 
Denne rapporten inneholder stabilitetsberegninger og vurderinger for sone 1324 Eknes. Det er 
skissert mulige tiltak for å bedre stabiliteten og sikring mot utløsningsmekanismer.  
 
NGI har hatt uavhengig kontroll av rapporten komment med innspill til denne i Teknisk notat 
20120427-02-TN Gjennomgang av geoteknisk rapport for sone 1324 Eknes, Rambøll AS, datert 
27.2.2014. I denne revisjonen er det tatt hensyn til innspillene fra NGI. 
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2 GEOTEKNISKE PARAMETERE 
Det vises til parametervalg i G-rap-001 6120285 Parameterrapport, rev.01, datert 03.05.2013.  
Det er i ettertid utført supplerende undersøkelser. Disse undersøkelsene er rapport i GeoStrøm 
rapport 784/R2, datert 09.09 2013. Plassering av eksisterende og supplerende undersøkelser er 
vist på situasjonsplan, tegning 300. 
 
Oppdaterte poretrykksavlesninger av piezometerne i sonene er gitt i bilag 2.  
Det har blitt utført en nærmere vurdering av antatte poretrykksforhold i skråningen, 
vurderingen er vist i tegning 310.  
 
Friksjonsvinkel for leiren er forsøkt tolket fra CPTU, basert på metode presentert i /1/.  
Benyttet ADP-forhold for udrenert situasjon er, etter avtale med uavhengig kontrollør, justert i 
forhold til verdiene gitt i parameterrapporten.   
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3 GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN 

3.1 Grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser på Eknes i flere omganger. Før utredningsprosjektet NVE satte 
i gang for Hvittingsfossområdet i 2012, var det utført 2 dreietrykksonderinger og satt ned 2 
piezometere. I forbindelse med utredningsarbeidene har det blitt supplert med prøvetaking i 2 
punkter, samt ytterligere sonderinger, piezometere og trykksonderinger.  

Utførte sonderinger er vist på situasjonsplan - tegning 300, samt i beregningsprofiler.  

3.2 Topografi 
Eknes gård ligger på en rygg ut mot Lågen, med en høydeforskjell over Lågen på opp mot 30 
meter. Skråningen ned mot Lågen ligger for det meste med en helning rundt 1:1,8. Sørvest for 
gården er det en 150 meter bred ravine, skråningshelning i denne ravinen er rundt 1:4. Ravinen 
har «kantete» geometri som antyder siltig materiale, i motsetning til mer avrundete raviner i 
områder med havavsetninger med større leirinnhold. Mot nordøst fra Eknes gård er helningen 
på rundt 1:10 ned mot en slette ved Lågen.   

Det vises til situasjonsplan Eknes, tegning 300.  

3.3 Grunnforhold 
På toppen av ryggen er det påvist et sandlag. Utførte sonderinger antyder at sandlaget øker i 
mektighet mot sør, altså bakover bort fra skråningskanten. Ut mot skråningskanten viser 
sonderinger og prøvetaking at sanden har en mektighet på rundt 6 meter med underliggende 
siltig leire. Ved borpunkt 2-9 har sanden en mektighet på rundt 9 meter.  

Ved dybde 10 meter antas leiren å gå over til siltig kvikkleire. Kvikkleiren er verifisert ved 
prøvetaking. Basert på sonderinger og prøvetaking estimeres kvikkleirelaget å ha en mektighet 
på rundt 25 meter. Prøvetaking viser at den siltige kvikkleiren har innslag av sandlag og grus. 
Det antas at det er gjennomgående tilnærmet horisontale drenerende lag av silt og sand i 
avsetningen som leder vann ut mot skråningskanten. Lag med grovere materiale (silt og sand) 
vil ha blitt avsatt i perioder med større aktivitet under forrige istid.   

Dreietrykk- og trykksonderinger (CPTU) antyder at avsetningen gradvis blir grovere med 
dybden, og det antas at leiren har betydelig innhold av silt og sand i dybden. Ved rundt 30 
meter under terreng begynner sonderingene å vise en oppførsel som antyder mindre leire, og 
mer siltig og sandig materiale.  

Sondering i Lågen samt på jordet mot nordøst (2-3) viser mer siltig og sandig materiale.  
 

3.4 Poretrykksforhold 
Poretrykksfordelingen i grunnen er målt to plasser på tomten, ved GS-G1 og borpunkt 2-9. 
Avlesninger av poretrykk og antatt poretrykksfordeling i grunnen er vist på tegning 310.  

Generelt er det poreundertrykk i sonen med målt poretrykk tilsvarende rundt 30 % hydrostatisk 
mellom 10 og 20 m dybde ved GS-G1. Det er målt noe høyere poretrykk i dybden ved punkt 2-
9. Her er det dog utført målinger i et kortere tidsintervall, og det er usikkert om poretrykket har 
utjevnet seg i måleren etter installasjon.  
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4 ROS-ANALYSE 
 

Basert på utførte grunnundersøkelser og befaringer er det gjort en oppdatering av 
faregradsevaluering for sone 1324 Eknes, utført av NGI i 2009.  Evalueringen er gitt i bilag 1.   

Poretrykksforholdene er lavere enn det som er antatt i opprinnelig ROS-analyse, og er 
nedjustert. Vurdering for skråningshøyde og sensitivitet er oppjustert. På grunn av nedjustering 
av poretrykksforholdene justeres faregradsklassen fra høy til middels. Risikoklasse beholdes 
som klasse 3.  

Faregradspoengivning tar ikke hensyn til skråningshelning kfr.: «Skråningshelningen er ikke lagt 
inn som et eget kriterium. Dette skyldes at de aller fleste skråninger, i forbindelse med 
faresoner, er ravineskråninger med tilnærmet samme skåningshelning (1:3 – 1:4). Skråninger 
som ikke er ravineskråninger tilpasses standardprofilet på best mulig måte. Vekttall 2.» /2/. For 
en skråning ved Eknes kan faregradsevalueringen underestimere betydningen av 
skråningshelning. Poenggivning for skråningshelning kan ikke oppjusteres (tilpasses 
standardprofilet), da denne allerede har toppscore.  

Det poengteres at selv om faregraden nedjusteres er beregningsmessig stabilitet anstrengt, og 
nedgradering av faregrad er ikke et tegn på at sonen er mindre usikker enn tidligere antatt. 
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5 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.  

5.1 ADP-analyse (udrenert) 
For udrenert situasjon er det beregnet svært lav stabilitet. Det dypeste sirklene som går ut i 
Lågen har beregnet sikkerhetsfaktor 0,62. Det er regnet en grunnere sirkel som går ut i 
underkant av borpunkt 2-4 hvor det er observert erosjon. For denne sirkelen er det beregnet 
sikkerhetsfaktor 0,80. Beregnede sikkerheter er svært lave, siden en skråningen som står labilt 
må nødvendigvis ha sikkerhet 1,0. Dette kan delvis begrunnes med konservative valg av 
geotekniske parametre og muligens også tolking av disse. Men det er rimelig å forvente at 
stabiliteten for glidesirkler som slår ut i en så bratt skråning er beregningsmessig dårlige. 

Beregningsmessig er skråningen ikke stabil for udrenert situasjon. Det kan være flere grunner 
til at det beregnes svært lav udrenert sikkerhet. Vi mener at drenert analyse gir et mer korrekt 
bilde for en slik naturlig skråning hvor det ikke er utført oppfyllinger eller lignende som kan 
skape en udrenert situasjon.  

Det er ved utredning av kvikkleiresoner krav om å kontrollere både drenert og udrenert 
situasjon, også for naturlige skråninger hvor det ikke planlagt noen form for oppfylling eller 
lignende. Dette kreves fordi det kan oppstå en udrenert situasjon langs kritisk skjærflate ved 
f.eks. brå oppfylling eller avlastning, og dette må derfor forhindres. 

ADP-analyser er gitt i tegning 320-323.   

5.2 AFI-analyse (drenert) 
Drenert analyse er utført basert på forsiktige erfaringsverdier for leire gitt i parameterrapporten. 
Poretrykksforhold er estimert basert på poretrykksmålinger og antagelser. Se tegning 310 for 
antatt poretrykksforhold  

Beregningsmessig er det oppnådd sikkerhetsfaktor 0,74 for kritisk flate som går ut i Lågen, og 
0,95 for flate som går ut under prøvetakings punkt 2-4.  

Materialet inneholder, basert på utført prøvetaking og CPTU sondering, en god del silt og sand, 
vel konservative verdier for friksjonsvinkel kan være valgt. Det er utført en tolkning av 
friksjonsvinkel basert på CPTU, tolkningen i er gitt i bilag 3. Tolkning er basert på metode angitt 
i /2/, metoden er utarbeidet av Senneset et. al (1982, 1988), Senneset og Janbu (1985), og 
Sandven et. al (1988) . Denne tolkningen antyder friksjonsvinkel tilsvarende benyttete 
erfaringsverdier.  

Vi ser i ettertid at det burde vært utført et par treaksialforsøk i materialet for bedre 
bestemmelse av friksjonsvinkel. Normalt er det udrenert situasjon som er dimensjonerende ved 
utredning for slike skråninger med leire, slik som med denne skråningen, og man fokuserer på å 
hente inn grunnlag for designprofil for udrenerte beregninger.  

Det har blitt utført en AFI-analyse hvor materialparameterne har blitt justert opp til 
beregningsmessig nødvendig verdier for å regne skråningsstabilitet tilnærmet 1,0. Beregningene 
er vist i tegning 321. Det ble i beregningene benyttet følgende parametere: 

Sand/Finsand og silt/sand a=0,0 kN/m2 φ=35° 

Leire    a=10 kN/m2 φ=33° 

Kvikk/sensitiv leire  a=10 kN/m2 φ=31° 

Dette er ikke usannsynlig høye effektivspenningsparametere, men ligger i det øvre sjiktet for 
hva man kan forvente i for et slikt materiale.  Det er valgt å benytte opprinnelige verdier fra 
parameterrapporten for beregninger med sikringstiltak.  

Sonderingene antyder gradvis grovere materiale i dybden, og vi vurderer det som sannsynlig at 
kvikkleiren med større innslag av grove fraksjoner med dybden kan bety en høyere 
friksjonsvinkel med dybden. Prøvetaking viser den samme tendensen, for eksempel har siste 
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prøven fra 15-16 meter i hull 2-4 har en egenvekt på 21,3 kN/m3, noe som antyder et 
velgradert materiale med lav porøsitet, vanninnholdet er målt til rundt 22 % (Materialet er dog 
klassifisert som kvikkleire). Prøvene fra hhv. 3-4 m og 9-10 m i samme hull viser egenvekt på 
19,4-19,9 kN/m3 og vanninnhold 30-35%. Det er i rapporten ikke presentert beregninger hvor 
det er forsøkt å ta hensyn for en eventuell økning i friksjonsvinkel i kvikkleiren med dybden. 
Utførte overslagsberegninger med økning i friksjonsvinkel med dybden antyder, som man ville 
forventet, økt sikkerhet for dype kritiske sirkler og liten innvirkning på grunnere sirkler som går 
ut høyere oppe i skråningen.  

Basert på utførte grunnundersøkelser og beregninger er vår vurdering at skråningen står 
tilnærmet labil i drenert situasjon med høyt mobilisert skjærkapasitet. Det er vurdert at både 
kritiske sirkler med utgang i tåen av skråningen samt kritiske sirkler med utgang høyere oppe i 
skråningen er sannsynlige bruddmekanismer.   

5.3 Supplerende undersøkelser  
Vi mener at den største usikkerheten er knyttet til effektivspenningsparameterne samt 
bruddmekanismen til materialet. Egenskapene kan undersøkes ved å utføre treaksialforsøk på 
leiren. Vanligvis er det vanskelig å ta opp gode prøver fra siltig kvikkleire med innslag av sand 
og eventuelt grus. Ved en eventuell supplerende prøvetaking for bestemmelse av 
effektivspenningsparameter bør det benyttes prøvetaker som kan gi bedre prøver enn vanlige 
54 mm prøver. Det kan for eksempel tas opp prøver med 72/75 mm prøvetaker – eller helst 
blokkprøver (eventuelt miniblokk). Men selv med dokumentert høyere 
effektivspenningsparametere antas det at beregnet stabilitet vil være lav. Det forventes ikke 
mulig å dokumentere mye høyere effektivspenningsparametere enn beregnet nødvendige 
verdier.  

Materialet som er klassifisert som kvikkleire har en egenvekt mellom 18,2 og 21,3 kN/m3. 
Vanninnholdet i prøvene ligger på w=21-38%. Det kan være grunn til å tro at noe av materialet 
kan oppføre seg dilatant ved skjærtøyning, særlig prøvene med høyeste egenvekt og lavest 
vanninnhold. Dilatant oppførsel vil være positivt med tanke på fare for utvikling av dype 
progressive bruddmekanismer. Normalt oppfører kvikkleirer seg kontraktant (sprøbrudd). For 
eventuelt å kartlegge bruddmekanismen til materialet er det viktig med gode prøver, da 
forstyrrelse av prøvene ofte kan endre bruddmekanismen for prøven. Prøveforstyrelse kan 
medføre at en prøve som i utgangspunktet ville hatt en sprø oppførsel endrer karakter til seig 
og dilatant.  

Potensielt dilatant oppførsel for en del av materialet, særlig i dybden, og høyere friksjonsvinkel 
enn benyttet i beregningene kan være en forklaring for underestimering av sikkerheten i 
skråningen.  

Ødometerforsøk på gode prøver kan også hjelpe å kartlegge overkonsolidering til leiren 
nærmere.  

Dersom sikringstiltak vurderes som skal gi en vesentlig økning av stabiliteten til skråningen bør 
det, som beskrevet, utføres flere og mer avanserte grunnundersøkelser. For eksisterende 
bygninger kan det utføres mindre sikringstiltak for å forhindre en forverring av stabiliteten. 
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6 POTENSIELLE UTLØSNINGSMEKANISMER OG 
SKREDMEKANISMER 

Ved befaring, det vises til befaringsnotat i bilag 4, ble det observert kildeutspring enkelte 
plasser samt overflateerosjon i skråningen. Det ble observert lite erosjon i foten av skråningen 
langs Lågen.  

Pågående overflateerosjon kan potensielt medføre utvikling av et initialskred i skråningen.  

Det er ikke unormalt at mindre utglidninger og erosjon oppstår i slike bratte skråninger. 
Utfordringen på Eknes er at det er grunt til kvikkleire og et mindre initialskred kan komme i 
kontakt med kvikkleire, som kan resultere i et  påfølgende bakovergripende (retrogressivt) 
brudd. Kvikkleiren er meget sensitiv i en rekke prøver, med sensitivitet på 64-200 og med flere 
prøver med omrørt skjærstyrke 0,1 kPa. Materialet vil dermed oppføre seg flytende ved 
omrøring. Et initialskred kan raskt utvikle seg til et større skred ved retrogressiv 
bruddmekanisme.  

Ved et eventuelt kvikkleireskred vil massene rase ut i Lågen og potensielt blottlegge mer 
kvikkleire som deretter kan skli ut. Det er fare for at et skred kan demme opp Lågen. Et 
potensielt kvikkleireskred i sone 1324 Eknes kan involvere store volum med masser.   

For dagens sone bør det som minimum utføres mindre sikringstiltak for å forhindre en forverring 
av stabiliteten. 
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7 FORSLAG TIL STABILISEREDENDE TILTAK 
Skråningen er høy og bratt. Det er vanskelig å forbedre stabiliteten av skråningen opp til krav 
for ny bebyggelse uten større inngrep, på grunn av høyden og helningsvinkel for skråningen, 
begrensing med Lågen i foten av skråningen samt at plassforhold for terrenginngrep er 
begrenset av gårdsbruket på toppen av skråningen.  

Basert på utførte beregninger og befaringer er det sett på alternative løsninger for sikring av 
skråningen. Disse er oppsummert og vurdert hver for seg. Avsnitt 7.1 gir forslag til hvordan 
eksisterende situasjon kan sikres mot utløsning av skred for eksisterende bebyggelse. Avsnitt 
7.2 til 7.5 gir forslag til hvordan det kan sikres for eventuell ny bebyggelse iht kravene i TEK 10. 

7.1 Sikring mot utløsningsmekanismer 
Sikring mot utløsningsmekanismer for initialskred er normalt det viktigste som gjøres ved 
sikring av kvikkleiresoner. For eksisterende bygninger kan det utføres mindre sikringstiltak for å 
forhindre en forverring av stabiliteten, bl.a.: 
 
• Erosjonssikring i ravinene og kildeutspringene i skråningen hvor erosjon er observert. 
• Ravinen på nedsiden av borhull 2-4, vist som merknad 1 på tegning 300 bør fylles for å 

hindre et eventuelt initialskred. Vi vurderer at ravinen kan fylles med åpne og granulære 
kvalitetsmasser. Fyllingen er på passiv side av kritiske bruddflater og vil ikke virke drivende 
på noen aktuelle skjærflater.  

• Hindring av kildeutspring er svært vanskelig da vannet kommer ut fra vannførende lag i 
skråningen. Hullene som blir skapt av dette kan fylles med grov pukk, hvis de blir store, 
men det bør ikke forsøkes å tette for vann da vannet vil finne en ny vei rundt tetting og 
danne nye hull rundt tetting eller en annen plass i skråningen. Tetting for vann kan 
potensielt også føre til noe høyere poretrykk i skråningen.  

• Erosjonssikring langs Lågen for å forhindre utløsning av skred i foten. En 
erosjonssikring/mindre motfylling vil også virke som en stabiliserende vekt i foten av 
skråningen. 

• Det er viktig at det beholdes skog og kratt i skråningen for å binde sammen øvre lag og 
hindre overflateglidninger/utvasking.  

 
Det påpekes at skråningen har sannsynligvis stått i drenert situasjon i mange tusen år. For at et 
større skred skal utløses må skråningen utsettes for en ny belastning. Det kan være i form av et 
initialskred utløst av erosjon eller forverret stabilitet på grunn av økt poretrykk ved kraftige 
nedbørsperioder og flom. Store nedbørsmengder kan gi erosjon og økt poretrykk i kombinasjon 
og kan være en utløsende faktor for et skred, tiltakene skissert over vil kunne forhindre dette.   

7.2 Avlastning  
Det er sett på mulighet for en avlastning på toppen av skråningen. I tegning 300, 321, 332 og 
334 er det vist en mindre avlastning ved toppen av skråningen. Vi vurderer at avlastningen 
begrenses av to forhold. Den første er husene på toppen av skråningen, nærmeste ende av 
husene ligger ca. 25 meter fra skråningskant. Neste forhold er at det ikke graves for dypt, da 
man kan komme ned på bløt og sensitivt materiale. Blottlegging av sensitiv leire vil være 
uheldig med tanke på fare for skred. Avlastningen kan kanskje utføres noe dypere og større enn 
skissert på tegningene, men en betydelig avlastning ved toppen er ikke mulig. Totalt volum 
areal for skissert avlastning er i størrelsesorden 10 000 – 12 000 m3 

Avlastning gir noe bedre beregningsmessig udrenert situasjon. Med en økning i sikkerhet fra 
0,62 til 0,67 (8 %) for den dypeste sirkelen. 

For sirkel med utgang under borpunkt 2-4 er det en betydelig forbedring i udrenert situasjon fra 
0,78 til 0,96 (23 %)  

For drenert situasjon er det endring av skråningshelning og drenering som kan bedre beregnet 
stabilitet. Skissert avlastning har liten effekt på drenert analyse.  

Avlastning er kanskje det enkleste av tiltakene, men dette gir liten til ingen innvirkning på 
drenert stabilitet hvis det ikke kombineres med andre tiltak.  
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7.3 Motfylling langs Lågen 
Det er sett på muligheten for en motfylling i Lågen. Motfyllingen er vist i tegning 300, 322 og 
333. Det antas at motfyllingen begrenses av hydrologiske forhold i Lågen, det er tegnet en 
fylling som tar rundt 13% av tverrsnittarealet til Lågen i Profil 2A. Fyllingen er tegnet med 
helning 1:2,5, høyde 18 m i lengde på ca. 230 meter, med totalt volum rundt 25 000 m3. Det 
antas at en motfylling kan etableres ved å bygge en relativt lang anleggsvei (rundt 200 meter) 
fra oppstrømsside av skråningen. Se tegning 300.  

Motfyllingen gir bedre beregningsmessig udrenert situasjon for dype sirkler. Med forbedret 
stabilitet fra 0,62 til 0,68 for mest kritiske sirkel i profilet (10%). Tiltaket har ingen innvirkning 
på sirkel med utgang under borpunkt 2-4.  

For drenert situasjon endres kritisk beregnet skjærflate fra 0,74 til 0,89 (20%). For grunnere 
sirkler med utgang under borpunkt 2-4 har tiltaket liten innvirkning på drenert situasjon.  

7.4 Kombinasjon av motfylling og avlastning 
For udrenert situasjon vet vi fra utførte beregninger at en kombinasjon av avlastning og 
motfylling vil gi en betydelig økning i sikkerhet (over 20% for alle skjærflater).  

Som diskutert i avsnitt 5.2 mener vi at det bør fokuseres på drenert stabilitet. Det er utført en 
kombinasjonsanalyse for drenert situasjon for både avlastning og motfylling. Tiltaket viser en 
økning i sikkerhetsfaktor fra 0,95 til 1,02 (7 %) for sirkel med utgang under borpunkt 2-4, samt 
bedring fra 0,74 til 0,89 (20%) for mest kritiske sirkel. 

7.5 Drenering  
Det er sett på muligheten for å drenere ut vann fra skråningen, og dermed potensielt forbedre 
drenert stabilitet. Drenering vil potensielt ha to effekter. Ved å drenere skråningen kan 
vannmengden som føres gjennom vannførende lag ut til kanten av skråningen reduseres – dette 
kan igjen redusere erosjon i skråningen og da særlig fra kildeutspringene. Hvis dreneringen er 
effektiv vil dette også kunne senke poretrykket i sonen – dette vil forbedre drenert stabilitet.  

Det er en flaskehals i topografien rundt 180 meter bak skråningskant (borpunkt 2-9). 
Installasjon av dren i dette området er så langt fra skråningskant at selve installasjonen ikke 
skal ha noen effekt på skråningsstabiliteten. Vi har vurdert muligheten for å plassere dren i 
dette området, tanken er å kutte av vannutføring gjennom horisontale drenerende lag og til 
skråningen.  

Systemet bør være passivt, det vil si at pumping av vann ikke er aktuelt – et aktivt system vil 
være for kostbart å vedlikeholde, samt at systemet må fungere i perioder med storm og store 
nedbørsmengder ved usikker energitilførsel. For å etablere et passivt system må det være 
poreovertrykk som kan dreneres ut, dette kan oppnås ved å bore svært lange dren fra ravinen i 
vest.  

Ved å bore dren på skrå kan disse krysse gjennom flere drenende lag (som er antatt tilnærmet 
horisontale). Ved foreslått punkt for boring av dren er det potensiale for å drenene ned et 
betydelig poretrykk.  

Det er knyttet en rekke usikkerheter til denne løsningen, men tiltakene som er skissert i form 
av terrenginngrep ved skråningen er så store at drenering likevel kan være en alternativ 
sikringsform.  

Etter vår kjennskap er det ikke normalt å bore 50-70 meter lange dren i Norge. Det er skissert 
65 meter lange dren på tegningene. Blir drenene kortere enn dette vil de trolig har liten effekt. 
Vi har vært i kontakt med en leverandør av selvborende stag (faststag med krone). Slike stag er 
ofte benyttet for forankring av spuntvegger i løsmasser, samt sikring av berg. Leverandøren 
hadde en løsning hvor det benyttes svært porøs mørtel ved boring av stagene, mørtelen rundt 
staget injiseres i hele borlengden og vil fungere som drenering. Stagene er mye brukt i Norge, 
men leverandøren hadde ikke benyttet spesialmørtelen i Norge (er benyttet i Østerrike). Vi ble 
informert om at de hadde boret løsmassestag (med normal mørtel) til i overkant av 50 meter. 
Løsmassene på Eknes (siltig leire) er gode masser for å bore lange stag. Vi antar at hvis det 
velges et kraftig stag, med bedre bøystivhet enn de minste stagene, vil dette kunne oppføre seg 
stabilit i løsmassene. Vi antar at et slikt stag kan bores lengre enn 50 meter, men dette må 
undersøkes nærmere med leverandør. Det er i tegningene skissert stag opp mot 65-70 m. 
Løsningen kan undersøkes og vurderes nærmere hvis en løsning med boret dren blir aktuell.   
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Poretrykksforholdet i sandlaget under leiren er ikke kartlagt. Hvis det står mye overtrykk i 
sandlaget i forhold til leirelaget kan dette laget «fore» leirlaget med vann helt frem til 
skråningen og en drenering 200 meter bak skråningen kan i en slik situasjon ha liten 
innvirkning.  Det ble gjort et forsøk på måling av poretrykksutjevning ved CPTU i punkt 2-9 på 
30 meters dybde. Etter 30 minutter ble det målt et poretrykk på 240 kPa, poretrykket var 
fortsatt fallende da målingen ble avsluttet og forsøket hadde dessverre dermed begrenset verdi.  

Det er utført en beregning hvor det er antatt at drenering ved punkt 2-9 reduserer poretrykket 
med 15 kPa ved kote 67 ved skråningskant. Analysen viser rundt 5 % forbedring for de mest 
kritiske sirklene, se tegning 335. Det er potensielt mulig at foreslått drenering vil kunne senke 
grunnvannet mer enn dette.  

Poretrykksreduksjon vil medføre økte effektivspenninger og vil da gi bedre skjærstyrke i kritisk 
skjærfalte for drenert situasjon. Men økte effektivspenninger vil også medføre setninger og 
krypeffekter. Det må undersøkes om kryp og setninger gir risiko for et krypindusert udrenert 
skjærbrudd i skråningen.  

8 OVERVÅKNING OG OPPFØLGING 
Hvis det ikke utføres omfattende sikringsarbeider anbefaler vi at det utarbeides en plan for 
oppfølging, og eventuelt instrumentering av skråning. Oppfølgingen bør omfatte: 

• Avlesning av installerte piezometer for overvåkning av eventuelle endring av poretrykk i 
grunnen.  

• Regulære befaringer av skråningen, for eksempel hver 6.måned, hvor endring i 
erosjonsforhold vurderes. Det bør også noteres eventuelt andre tegn til endret forhold, som 
velt av trær eller lignende.  

 
Eventuell supplerende instrumentering: 

• Det kan vurderes installasjon av inklinometer for overvåking av bevegelser i skråningen. 
Rambøll har ikke kjennskap til at inklinometer er benyttet som overvåkning av 
kvikkleireskråninger tidligere. Det er derfor usikkerheter til hvor godt forvarsel en slik 
instrumentering vil gi for en sprøbruddmekanisme. Eventuell instrumentering bør vurderes 
knyttet til et varslingssystem med en gitt tøyningskriterium for varsling.  

9 KONKLUSJON 
Rambøll vurderer at skråningen fra Eknes gård og ned mot Lågen står med høyt mobilisert 
skjærkapasitet i drenert situasjon. En eventuelt udrenert situasjon, for eksempel på grunn av et 
initialskred, vil sannsynligvis medføre at skråningen går til brudd. På grunn av skråningshøyde, 
mektighet av kvikkleiren samt elven i foten av skråningen, som vil kunne vaske bort 
rasmateriale, vil et eventuelt skred kunne utvikle seg til å involvere store volum. Det er fare for 
at et skred kan demme opp Lågen.  

Aktiv erosjon nedover i skråningen i form av både overflateerosjon og fra kildeutspring kan 
medføre fare for initiering av et skred. Et mindre initialskred kan raskt utvikle seg til et større 
skred da det er svært grunt til kvikkleire. Det er observert lite erosjon i foten av skråningen 
langs Lågen.  

Sikkerheten i skråningen for eksisterende situasjon er ikke tilfredsstillende. 

Det påpekes at skråningen sannsynligvis har stått i drenert situasjon i mange tusen år. For at et 
større skred skal utløses må skråningen utsettes for en ny belastning. Det kan være i form av et 
initialskred utløst av erosjon eller forverret stabilitet på grunn av økt poretrykk ved kraftige 
nedbørsperioder og flom. Store nedbørsmengder kan gi erosjon og økt poretrykk i kombinasjon 
og kan være en utløsende faktor for et skred. Menneskelig aktivitet i form av fyllings- og 
gravearbeider kan også medføre en udrenert situasjon med påfølgende utglidning. 

Rapporten gir skissert forslag til sikring av skråningen. For eksisterende bygninger bør det som 
minimum utføres mindre sikringstiltak for å forhindre en forverring av stabiliteten, bl.a. 
erosjonssikring i ravinene og kildeutspringene i skråningen hvor erosjon er observert og 
erosjonssikring langs Lågen for å forhindre utløsning av skred i foten.  
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For å forbedre stabiliteten iht kravene i TEK 10 for ny bebyggelse gir motfylling og avlastning i 
kombinasjon en god forbedring både for udrenert og drenert situasjon. Med over 20 % 
forbedring for udrenert situasjon og 7% - 20% forbedring i drenert situasjon, hvor 20% er for 
sirkel med lavest beregnet sikkerhetsfaktor. Tiltakene innebærer store inngrep. Et mindre 
inngrep som kan vurderes for å sikre skråningen er å drenere ut vann ved å bore dren 180 
meter bak skråningskant, denne løsningen er heftet med en rekke usikre momenter. Dersom 
sikringstiltak vurderes som skal gi en vesentlig økning av stabiliteten til skråningen bør det 
utføres flere og mer avanserte grunnundersøkelser. 

Det er i denne rapporten kun skissert tiltak, økonomiske kostnader for de skisserte tiltakene er 
ikke vurdert. Videre håndtering av sonen avhenger av tilgjengelige økonomiske midler for 
sikring, og det forutsettes at tiltak i sonen utføres i samråd med NVE, kommunen, Rambøll samt 
uavhengig kontrollør, NGI.  

Det bør vurderes å utføre supplerende undersøkelser for nærmere kartlegging av 
overkonsolideringsgrad og effektive materialeparameter for den siltige kvikkleiren på Eknes. Det 
bør vurderes å benytte prøvetaking av høy kvalitet, for eksempel blokkprøvetaker eller 
miniblokkprøvetaker. Det er dog ikke forventet at en slik undersøkelse vil dokumentere særlig 
høyere sikkerhetsfaktor enn 1,0. Arbeider med planlegging av tiltak i sonen bør dermed utføres 
uavhengig av fremdrift for eventuelle supplerende undersøkelser. Hvis de supplerende 
undersøkelsene med høykvalitet prøvetaking skulle vise høyere sikkerhet enn beregnet kan 
tiltakene eventuelt justeres i etterkant.   

Om det ikke utføres omfattende sikringstiltak for skråningen anbefaler vi at det utarbeides en 
plan for oppfølging hvor med et bestemt intervall for befaring og vurdering av erosjonsforhold. 
Det bør også vurderes om det kan være hensiktsmessig med supplerende instrumentering av 
skråningen.    

Faregraden for sonen justeres, basert på supplerende informasjon, fra høy til middels etter 
retningslinjer i NGI-rapport 20001008-2. Det bør ikke legges mye vekt på denne nedgradering 
da stabilitetsberegninger viser at det er reell skredfare.   
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Oppdrag: Område:

Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Skadekonsekvens Forklaring

vurdering:

Faktor vekttall Analyse NGI Analyse Rambøll 2013 kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0

Boligenheter 4 1 1 1 gårdsbruk, 2 boenheter Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt >5 Spredt <5 Ingen

Næringsbygg, personer 3 0 1 Driftsbygninger, gård Næringsbygg, personer 3 >50 10-50 <10 Ingen

Annen Bebyggelse, verdi 1 1 1 Annen bebyggelse knyttet til gården Annen Bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen

Vei 2 0 0 Privat vei. Vei, ÅDT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100

Toglinje 2 0 0 Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen

Kraftnett 1 0 0 Antatt lokalt nett Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal

Oppdemming/flom 2 2 2 Oppdemming/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 8 12

Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig Alvorlig

Skadekonsekven 0,18 0,27

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:

Faktor vekttall Analyse NGI Analyse Rambøll 2013 kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0

Tidligere skredaktivitet 1 3 3 Som NGI Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen

Skråningshøyde 2 2 3 34 m (inkludert elvebunn), bratt skråning ca. 1:1,8 Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15

Tidligere/nåværende terrengnivå 2 2 2 OCR tolket til ca.1,5 ved kritisk skjærflate Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0

Poretrykk, overtrykk 3 1 0 Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10-30 0-10 Hydrostatisk

Poretrykk, undertrykk -3 0 2 30% av hydrostatisk på måler mellom 10 og 20 m Poretrykk, undertrykk (kPa) -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk

Kvikkleiremektighet 2 3 3 25 m kvikkleiremektighet Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag

Sensitivitet 1 2 3 Flere prøver med sensitivitet over 200 Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20

Erosjon 3 3 3 Soil piping og noe overflateerosjon. Vurderes som aktiv erosjon Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen

Inngrep, forverring 3 0 0 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen

Inngrep, forbedring -3 0 0 Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen

Poeng (score x vekttall): 31 25

Beregnet faregradsklasse: Høy Middels

Faregrad 0,61 0,49

Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 1081 1307

Risikoklasse: 3 3

Konsekvens, score

Faregrad, score

ROS-ANALYSE
ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" 

6120285

Rolf Aasland

13.11.2013

Øyvind Bredvold

Hvittingfoss Sone 1324 Eknes
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6120285Y - Hvittingfoss - Eknes
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Dato: 01.11.13\RADOSL

Punkt
Type/ 

Sondenr.
Filterdybde Dato

Målt vannsøyle 

[mVp]

Målt dybde 

[m u/terr]
Kommentar

28.09.2011 3,58

17.04.2012 2,97

22.05.2013 2,5

30.09.2013 2,54

28.09.2011 5,92

17.04.2012 5,29

22.05.2013 5,2

30.09.2013 5,46

30.09.2013 2,54

09.10.2013 2,33

30.09.2013 8,32

09.10.2013 7,62

2-9

Elektrisk/ 

4579
9 m

Elektrisk/ 

4578
18 m

Avlesning piezometer

2-1

Elektrisk/ 

4291
10m

20m
Elektrisk/ 

4290



0,43633231

NVE Oppdrag
6120285

Hvittingfoss Tegn./kontr. Vedlegg
Borpunkt: 2-1 Terrengkote: 87,9 MTV/RAD
Tolking/presentasjon av CPTU Dato Tegn. Nr.
Tolket friksjonsvinkel 01.11.2013 -
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Bilag 4 - Befaring 30.08.2013 

Rambøll, representert ved Rolf Aasland, Øyvind Bredvold og Mike Cooper utførte sammen med NVE 

Region Sør representert ved Jan Eirik Hønsi en befaring av sone 1324 Eknes 30.08.2013.  

Det vises til vedlagt kart for tilnærmet plassering av observasjoner.  

Observert: 

1. Relativt stor tilførsel av vann i brønn ved gammelt slaktehus langt oppe i skråningen - selv 

etter en relativt tørr sommer. Brønn benyttes for å fylle en 0,5 m3 sprøyte til traktor, 

brønnen fylles opp igjen etter 2-3 timer. Overraskende mye vann så langt oppe i skråningen.  

 

2. Observert kildeutspring. Finstoff vaskes/eroderes ut av skråningen og danner hull inn i 

skråningen. Effekten har dannet hull med dybde større enn 1 meter. Avsatte masser på 

nedsiden av hull består i hovedsak av leire, og lite silt. Det antas at vannet har relativt lav 

strømningshastighet ut av skråningen og at det kun er de mest finkornede partiklene som blir 

vasket av skråningen. Massene avsatt nedenfor hullet var ved befaringen dekket av tynt lag 

med mose, men var fortsatt bløte. På en befaring i området før sommeren i regnvern var ikke 

den utvaskede leiren dekket av mose.   

 

  
Bilde 1 og 2: Kildeutspring observert ved punkt 2.  

 

3. Det er en liten ravine fra slaktehuset og videre ned til Lågen. Borpunkt 2-4 er utført i denne 

"ravinen". Grunneste prøven i hull 2-4 (fra 2-3 m) viser siltig kvikkleire. Bilde 3 og 4 vist under 

er tatt fra plassering av borpunkt 2-4, hhv. oppover og nedover skråningen. Bilde 5 er tatt fra 

ravinen og opp mot borpunkt 2-4. Antatt kildeutspring og overflaterosjon har ført til en kant 

på 1-1,5 m under platå hvor borpunkt 2-4 er utført.   



 

 

  

 

 

Øvre: Bilde 3 og 4: «Ravine» sett fra plassering av borpunkt 2-4 sett henholdsvis nedover og oppover 

ravinen.  

Nedre: Bilde 4 og 5: Erodert 1-1,5 m kant på nedsiden av borpunkt 2-4. Kildeutspring  som også 

observert ved punkt 2, hull med dybde ca. 1,2 m.   
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Utarbeidet av: Håkon Heyerdahl 

Prosjektleder: Håkon Heyerdahl 

Kontrollert av: Øyvind A. Høydal 

Gjennomgang av geoteknisk rapport for sone 1324 Eknes, 
Rambøll AS

Sammendrag 

NGI har gjennomgått geoteknisk rapport for sone 1324 Eknes i Kongsberg 
kommune. Rapporten er utarbeidet av Rambøll AS i forbindelse med geoteknisk 
utredning av kvikkleiresoner, Hvittingfoss.  

Stabilitetsanalysene gir uvanlig lav beregningsmessig sikkerhet, dvs. at 
beregningsmodellen ikke beskriver skråningen slik at den gir et realistisk grunnlag 
for å vurdere stabilitetsforholdene. Både intern og ekstern kontroll må da gå tilbake 
på parametersettet. NGI mener det bør skaffes tilveie et bedre datagrunnlag for 
vurdering av evt. stabiliserende tiltak.  

Foreslått dreneringstiltak anses lite velegnet i de aktuelle massene. Erosjonssikring i 
skråningsfoten, plastring i ravinen og evt. noe avlastning på toppen av skråningen 
vurderes i prinsippet å være velegnede tiltak.  

Det er ingen krav til sikkerhetsnivå for eksisterende bebyggelse. NGI mener at for 
den aktuelle skråningen vil økning av sikkerhetsnivået opp til NVEs retningslinjer 
for ny bebyggelse innenfor kvikkleiresoner medføre uforholdsmessig store tiltak. 
Skisserte tiltak er ikke kostnadsberegnet av Rambøll, men et enkelt estimat indikerer 
at kostnadene for foreslåtte tiltak vil kunne nå beløp i samme størrelsesorden som 
anslått verdien av boligen. En mindre forbedring av stabilitetsforholdene kombinert 
med erosjonsbeskyttelse langs elva vil som regel være nok for å hindre utløsning av 
større skred. 
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1 Innledning 

NVE Region Sør har gitt NGI i oppdrag å utføre tredjepartskontroll i 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/. I denne omgang er det geoteknisk rapport for sone 1324 
Eknes, ref. /3/, som skal kontrolleres. Grunnundersøkelser er gitt i datarapport fra 
GeoStrøm AS, ref. /4/. 
 
 
2 Vedrørende kontrollomfang 

I forbindelse med definisjon av NGIs oppdrag, dvs. omfang av kontrollarbeidet, ble 
det i ref. /5/ meddelt at NVE:  

”…ynskjer å presisere at kontrollen ikkje skal inkludere f.eks gjennomgang av 
grunnlagsmateriale eller kontrollberekningar”. 
 
NGI har, i tråd med intensjonene til NVE for kontrolloppdraget, ikke utført egne 
kontrollberegninger av stabiliteten eller detaljert tolkning av grunnlagsmaterialet. 
Det er en overordnet gjennomgang av beregningsresultatene som er utført, med 
vurdering av konklusjoner og forslag til tiltak.  
 

  
3 Vurdering av metodikk 

NGIs vurdering av den beskrevne beregningsmetodikken er at den i prinsippet synes 
fornuftig. Noen kommentarer til metodikk og tolkning gis i det følgende.  
 
3.1 Stabilitetsberegninger 

Beregningsforutsetninger for stabilitetsanalysene ble beskrevet i parameterrapporen 
(ref. /2/). Det ble angitt drenerte og udrenerte analyser, sirkulære og sammensatte 
glideflater). NGI fastslo i kontrollnotatet (ref. /6/) at dette er i hht. vanlig geoteknisk 
praksis og i tråd med NVE-veiledningen (ref. /7/). Valg av ADP-analyse for udrenert 
stabilitetsanalyse anses også fornuftig. Foreslåtte anisotropifaktorer ble også vurdert 
å ligge innenfor vanlig område for normal-konsolidert leire. 
 
3.2 CPTU-tolkning 

For udrenert analyse var det i parameterrapporten (ref. /2/) kun gitt prinsipper for 
estimering av styrkeprofiler. De udrenerte skjærfasthetsprofilene kunne således ikke 
kontrolleres. En slik detaljert kontroll av datagrunnlaget er heller ikke i tråd med 
NVEs ønsker for kontrollomfanget (ref. /5/).  
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NGI mener likevel at en ekstern kontroll av tolkede udrenerte skjærfasthetsprofiler 
basert på CPTU-sonderinger ville være nyttig. En enkel vurdering av styrke-
parametrene er utført, se avsnitt 4.3. 
 
Det ble i kontroll av parameterrapporten kommentert at enkelte av de tolkede 
skjærstyrkeprofilene er relativt kompliserte (eksempelvis NGI 1-6), og at horisontal 
og vertikal forskyvning av slike detaljerte styrkeprofiler kan være problematisk. 
 
3.3 Drenerte skjærfasthetsparametere 

Drenerte skjærfasthetsparametere er vesentlige ved vurdering av stabilitet av 
skråninger, selv om brudd i leirskråninger ofte skjer som resultat av udrenert 
pålastning. Dagens tilstand må regnes som en drenert tilstand, og må således være 
stabil (om enn med liten sikkerhetsmargin).  
 
Triaksialforsøk er ikke utført for sone 1324 Eknes. Triaksialforsøk gir, som påpekt 
av Rambøll i ref. /3/, grunnlag for å tolke udrenerte skjærfasthetsparametere. 
Triaksialforsøk gir imidlertid også mulighet for kontroll av udrenert skjærfasthet 
tolket fra CPTU, og slike forsøk er således relevant også der man forventer at 
udrenert stabilitetsanalyse vil være mest kritisk. En forutsetning er da at prøvene er 
av en viss kvalitet, og Ø54 mm kan ikke anbefales. Behovet for prøver med større 
diameter for slike forsøk ble også nevnt i ref. /1/.  
 
I ref. 4 er det rapportert et triaksialforsøk fra prøveserie 2-1. Det antas at dette er kjørt 
på en Ø54 mm prøve, men det er ikke gitt noen detaljer. Det synes heller ikke som 
dette resultatet er benyttet. Generelt bør forsøk med så dårlig dokumentasjon ikke 
benyttes. 
 
En tolkning av drenerte skjærfasthetsparametre i leire basert kun på CPTU-sondering 
kan ikke anbefales annet enn for overslag, og i ref. /8/ blir det også anbefalt å basere 
drenerte parametere på prøver av god kvalitet. Dvs. at å utføre triaksialforsøk på 
prøver fra Ø54 mm prøvesylindre ikke kan tilrådes. Det fremgår også at prøvene fra 
borpunkt 2-1 i sone 1324 Eknes til dels er meget forstyrret, se eksempelvis Figur 2, 
hvor målte laboratorieverdier er plottet inn i udrenert skjærfasthetsprofil. Det fremgår 
med all mulig tydelighet av de målte styrkeverdiene fra laboratoriet ikke har noen 
som helst verdi for tolkning av styrkeprofilet. 
 
 Generelt gjelder at når valgte materialparametre ikke kan godtgjøre at dagens 

skråning er i nærheten av å være stabil, må parametersettet og 
beregningsmodellen revurderes. 

 
3.4 Poretrykk 

Rambøll AS synes å ha gjort fornuftige poretrykksantakelser basert på grunnlaget 
som foreligger. Den faktiske poretrykkssituasjonen er likevel delvis uavklart. 
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Poretrykksmålingene er utført i to punkter, begge på toppen av platået. Det er lave 
poretrykk ned til 20 m dybde i punkt GS-G1, under dette er poretrykksfordelingen 
ukjent. I punkt 2-2 er det målt noe høyere verdier. Ref. /2/ angir at poretrykket 
muligens ikke er utliknet før avlesning. Målingene indikerer at poretrykk i 
skråningen i stor grad er utdrenert, men at det er mettede forhold i det meste av 
profilet.  
 
3.5 Lagdeling 

Langs beregningsprofil A bør det vurderes om ikke leire bør forutsettes minst ned til 
kote +50 borepunkt 2-8 (ved skråningsfoten) og ved boring 2-4 (halvveis oppe i 
skråningen).  
 
3.6 Tyngdetetthet av jord  

Tyngdetetthet på 17,5 kN/m3 for sand under grunnvannstand, som benyttet i ref. /3/, 
anses å være for lavt. Vi har ved estimat for udrenert skjærfasthetsprofil i foten av 
skråningen benyttet tyngdetetthet på 19 kN/m3, se avsnitt 4.3.  
 
En sammenlikning av målte laboratorieverdier for tyngdetettheter som funksjon av 
målt vanninnhold er vist i Figur 1 (antatt mettede jordprøver), sammen med kurver 
for teoretisk tyngdetetthet.  Spesifikk vekt Gs av mineralkorn er ikke målt, men 
kurver er gitt for Gs fra 2,65 til 2,75 g/cm3. Noen av sylindrene er analysert i 
GeoStrøms laboratorium, noen i NGIs laboratorium. For de analyserte prøvene 
avviker laboratoriemålingene av tyngdetetthet betydelig fra forventede verdier. I 
dette tilfellet synes det å være betydelig større avvik for prøvene fra GeoStrøms 
laboratorium. Årsaker til slike forskjeller kan være at materialet har mistet vann ved 
åpning/uttak av prøver, noe som kan være tilfelle ved lagdelt materiale og ved innslag 
av grovere materiale (sand/silt), eller at prøver tatt ut til måling av romvekt har vært 
vesentlig forskjellig fra materialet hvor vanninnhold er målt.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på slike feilkilder, og gjøre en vurdering av 
inndataene til stabilitetsanalyser. Tyngden av jorda representerer de drivende (og til 
dels de stabiliserende) kreftene i stabilitetsanalysene. Også ved tolkning av styrke fra 
CPTU inngår tyngdetettheten, og det bør være samsvar med reell tyngde in situ og 
de verdier som benyttes i tolkning og analyser. 
 
Rambøll synes i sine stabilitetsberegninger å ha valgt fornuftige verdier for 
tyngdetetthet av leire (19-20 kN/m3 med målte enkeltverdier for vanninnhold i 
størrelsesorden 21-38%), også i det området hvor laboratorieforsøkene viser lite 
samsvar mellom vanninnhold og tyngdetetthet. For prøver fra ca. 15 og ca. 19 m 
dybde er målt tyngdetetthet ca. 18,2 kN/m3 (måling fra hhv. GeoStrøm og NGI). 
Begge disse vanninnholdsmålingene samsvarer godt med teoretisk tyngdetetthet på 
Figur 1. 
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Figur 1 Tyngdetettheter fra laboratorium (prøve 2-1). Svarte, åpne sirkler: 
GeoStrøms laboratorium. Røde fylte sirkler: NGIs laboratorium. 
 
 
4 Stabilitetsberegninger 

Profilene 2A og 2B er vist ref. /3/. Stabilitetsberegninger er utført for profil 2A (profil 
2B ned gjennom ravinen er mye slakere).  
 
Til selve stabilitetsberegningene har vi ikke spesielle kommentarer. Beregningene er 
oversiktlig presentert på tegninger 320-323 og 330-335, poretrykksantakelser er vist 
på tegning 310 (ref. /3/).  
 
4.1 Resultater 

Både drenerte og udrenerte analyser gir svært dårlig beregningsmessig sikkerhet. 
Kritiske glidesirkler har så lave sikkerhetsfaktorer som Fc=0,62 for udrenert analyse, 
og Fcϕ=0,75 for drenert analyse. Kritiske glidesirkler går ned til ca. 35 m dybde 
under platået både for drenert og udrenert analyse, dvs. helt ned til sandlaget som er 
antatt å ha overkant ved ca. kote +45 til +50. 
 
Beregnede sikkerhetsfaktorer må sies å være uvanlig lave. Man har således ikke 
lyktes med å kartlegge grunnforholdene, særlig i ytre og nedre del av skråningen, på 
en måte som gjenspeiler de reelle stabilitetsforholdene.  
 
At kritiske glideflater er sirkulære er rimelig å anta, med stor mektighet av kvikkleire. 
Det er også rimelig å forvente at stabiliteten for glidesirkler som slår ut i en så bratt 
skråning er beregningsmessig dårlig.  
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Årsaken til at man ikke klarer å dokumentere noe i nærheten av labil skråning, ligger 
delvis i den iboende konservative (forsiktige) tilnærming som skal anvendes ved valg 
av geotekniske parametere. Dette gjør seg som regel særlig gjeldende for udrenerte 
analyser. 
 
Noe av forklaringen ligger imidlertid også i selve datagrunnlaget, muligens også i 
tolkning/estimering av styrkeparametere, se nedenfor. 
 
4.2 Vurdering av resultatene 

Vår hovedinnvending til de fremlagte analysene er at til dels omfattende tiltak 
foreslås ut fra en stabilitetsmodell hvor skråningen beregningsmessig er langt fra 
stabil i dagens tilstand. Dette er uheldig, og det frarådes å gå videre med evt. 
planlegging av stabiliserende tiltak på nåværende data- og beregningsgrunnlag.  
 
 For det første anbefales det å oppgradere materialparametrene til verdier som 

gir noe i nærheten av labil skråning (Fc og Fcϕ ca. 1,0).  
 
 Dernest bør behovet for ytterligere data vurderes. Vi vil, som drøftet foran, 

anta at CPTU-sonderinger og poretrykksmålinger i skråningen kan bidra 
vesentlig til en bedre forståelse av poretrykks-, spennings- og 
overkonsolideringsforholdene i skråningen. 

 
4.3 CPTU-sonderinger og udrenert skjærfasthet 

Det er utført CPTU-sondering på toppen av platået, men ikke i noen av borepunktene 
nede i skråningen (2-4, 2-7 eller 2-8, alternativt 2-2 på østsiden av elva). CPTU-
sonderinger her ville gitt mulighet til å verifisere overkonsolideringsforhold og 
udrenert skjærfasthet i ytre del av skråningen.  
 
NGI har grovt estimert noen udrenerte skjærfasthetsprofiler ut fra poretrykks-
fordelingen vist i ref. /3/. Det er gjort anslag for normalkonsolidert udrenert 
skjærfasthet, og for overkonsolidert udrenert skjærfasthet ut fra tidligere terrengnivå 
på kote +100 på platået, og noe lavere ut mot elva (anvendt OC-linje gitt i ref. /3/). 
De estimerte skjærfasthetsprofilene er vist i Figur 2, Figur 3 og Figur 4.  
 
På toppen av platået (Figur 2) er det relativt liten forskjell mellom Rambølls profil 
og vårt estimat, forskjellen forklares hovedsakelig ved forskjellig antakelse om 
poretrykksfordeling under nederste piezometer. For antakelse om tidligere terreng til 
kote +100 får vi likevel et noe sterkere profil også ned til 20 m.  
 
For profilene nede i skråningen ved kote +70 (Figur 3) og i skråningsfoten (Figur 4) 
er det en forskjell på 15-20%, dvs. vårt estimat gir en høyere udrenert skjærfasthet i 
disse punktene. Det understrekes at dette er estimater, som er basert på poretrykks-
verdier avlest fra figurene i Rambølls rapport (ref. /3/).  
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I avsnitt 3.5 ble det påpekt at romvekt av sand på 17,5 kN/m3 for sand under 
grunnvannstand anses å være for lavt. Vi har ved estimat for udrenert skjærfasthets-
profil i foten av skråningen (Figur 4) benyttet romvekt 19 kN/m3. Siden det her er 
antatt sand i dagen, spiller denne forskjellen i udrenert skjærfasthet liten rolle, jfr. 
dog kommentar vedrørende lagdeling i avsnitt 3.5. En høyere romvekt kan slå ut i en 
liten forbedring av sikkerhetsfaktoren der glideflatene går ned i sand. Viktigere vil 
likevel poretrykksbetingelsene være. 
  

 

Figur 2 Udrenert aktiv skjærfasthet estimert for platået nær borepunkt 2-1 

 

Figur 3 Udrenert aktiv skjærfasthet estimert for punkt i skråningen (kote +70) 
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Figur 4 Udrenert aktiv skjærfasthet estimert for foten av skråningen (kote +58).  
 
Hensikten med disse sammenlikningene av udrenerte styrkeprofiler er å vurdere om 
det kan være noe å hente på de udrenerte styrkeparametrene ved evt. supplerende 
kartlegging. Ut fra disse resultatene ser det ut til å være et visst potensiale; men alene 
neppe nok til å løfte sikkerhetsfaktoren til 1,0.  
 
4.4 Poretrykk i skråningen 

De kritiske glidesirklene befinner seg, både for drenert og udrenert analyse, i en del 
av skråningen hvor det ikke er målt poretrykk. Siden både drenert og udrenert 
skjærfasthet avhenger direkte av poretrykket, er poretrykksantakelsene av 
avgjørende betydning, og kan være en vesentlig feilkilde i beregningene.  
 
 Forbedrede poretrykksmålinger antas å være det enkeltpunktet som gir størst 

potensiale for å forbedre analysene. Ettersom det har vært mulig å utføre 
boringer i skråningen, burde også poretrykksmålere kunne installeres. 
 

4.5 Evt. prøver og styrkeforsøk i laboratorium 

Evt. prøver for triaksial-/DSS-forsøk må ikke være Ø54 mm, som også påpekt i ref. 
/1/. Erfaringene fra utført prøvetaking i Eknes gjør det tvilsomt om prøvetaking vil 
gi tilstrekkelig gode prøver, med mindre mye ressurser settes inn på dette.  
 
CPTU-sonderinger kombinert med poretrykksmålinger vil trolig enklere gi data for 
udrenert skjærfasthet. Dersom drenerte parametre er nødvendig vil prøver likevel 
være nødvendig.  
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For udrenert pålastning er dilatans positivt, og dilatans kan forventes i prøver med 
stor overkonsolidering, dvs. nedover mot elva. For drenert analyse vil dilatans ikke 
kunne medregnes, sug relatert til dilatasjon vil dissipere i langtidstilstanden. 
 
 
5 Stabiliserende tiltak  

Foreslåtte stabiliserende tiltak er avlastning, støttefylling (evt. i kombinasjon) og 
drenering ved boring av drensrør inn i skråningen.  
 
5.1 Krav til sikring 

Det knytter seg ingen spesielle krav til sikkerhet for eksisterende bebyggelse, i dette 
tilfelle ett enkelt gårdsbruk. Selv om beregningsmessig sikkerhet er lav, er dette langt 
fra uvanlig for eksisterende skråninger. Det som normalt er nødvendig, er å unngå en 
forverring av situasjonen.  
 
Å ha som forutsetning at sikringstiltak skal innfri krav i hht. NVEs veiledning (ref. 
/7/) som for ny bebyggelse er derfor altfor strengt, og særlig når datagrunnlaget er 
såpass sparsomt. Det påpekes at dersom slike sikringskrav skal gjøres gjeldende for 
sikring av alle leirskråninger ved eksisterende bebyggelse, vil ressursbehovene til 
sikring av eksisterende bebyggelse stige voldsomt.  
 
5.2 Motfylling 

Skissert fylling på tegning 322 i ref. /3/ har et tverrsnitt på anslagsvis 60-70 m3/lm. 
Med lengde 250 m vil fyllingen ha et volum på kanskje 15.000 m3. Motfyllinger av 
noen størrelse ut i elva må vurderes hydraulisk, i samråd med NVE. 
 
Kostnader for tiltak er ikke vurdert, hvilket ikke er uvanlig på dette stadiet. Imidlertid 
bør man gjøre seg noen overslag for å vurdere om løsninger overhodet kan regnes 
som aktuelle. For fylling av stein utlagt i elv som anslått ovenfor, vil kostnaden trolig 
være minimum kr 3-4.000.000. I tillegg kommer kostnader for sikring av ravinen. 
Det vil da være aktuelt å vurdere om alternative tiltak er aktuelle, som innløsning av 
eiendommen, eller i hvert fall flytting av boligen (landbruksarealet vil fortsatt kunne 
benyttes).  
 
5.3 Avlastning 

Avlastning som eneste tiltak (tegning 321 i ref. /3/) anbefales ikke. Noe av årsaken 
er at naturlige skred i denne type skråninger normalt løsner pga. erosjon i foten av 
skråningen, og for denne utløsningsmekanismen vil situasjonen ikke være vesentlig 
forbedret ved en avlastning. 
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 5.4 Motfylling og avlastning 

Kombinert avlastning og motfylling er vist på tegning 323 i ref. /3/. En løsning av 
denne typen er som regel gunstig der motfyllinger i foten er dyrt eller ikke mulig. 
Noe avlasting på toppen av skråningen, i kombinasjon med en moderat sikring i foten 
av skråningen i form av erosjonssikring, og evt. noe plastring lenger opp i skråningen, 
bør kunne anses tilstrekkelig for å sikre skråningen mot skred.   
 
Hvorvidt alle glidesirkler oppe i skråningen skal forbedres må vurderes nærmere. 
Vanlig utløsningsmekanisme for skred i kvikkleire er sjelden at glideflater med 
utgående høyt oppe i skråningen glir ut, dersom foten av skråningen er stabil.  
 
Ved betydelig avlastning må udrenerte skjærfasthetsprofiler vurderes justert (i hht. 
ref. /7/). 
 
5.5 Drenering  

Dreneringsløsningen som presenteres anbefales ikke utført uten en grundig 
utredning, og da inkludert en geohydrologisk analyse av området. Det framlagte 
forslaget til løsning anses kun å være et skisseforslag.  
 
Platået har lave, men positive, poretrykk, og er ut fra tolkningen i hovedsak leire med 
noe silt og sand. I lite permeable masser kan innmating fra nedbør være nok til å 
opprettholde poretrykkene. Det er langt fra sikkert at tiltaket vil ha ønsket effekt i 
den kritiske delen av skråningen. Drensrør i lite drenerende masser vil generelt kun 
ha lokal effekt.  
 
5.6 Erosjonssikring av ravine og skråning 

Det anses ikke at en fullstendig gjenfylling av ravinen er nødvendig av stabilitets-
hensyn. En erosjonssikring som hindrer grunne skred vil være gunstig, og kan trolig 
oppnås ved relativt små tiltak (som steinplastring). Også punkter med kildeutspring 
kan sikres på en slik måte.  
 
Tilsvarende kan også den bratte skråningen ut mot elva tenkes sikret ved plastring 
eller grunne drensgrøfter, dersom erosjon oppe i skråningen eller punktvise 
kildeutspring anses å være et problem.  
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