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Utbygging  i kvikkleireområder 

• Eksempel på ekstra kostnader for stabiliseringstiltak pga. kvikkleire: 

– E6 Harran (+30 %) 210 mill.kr. totalt, + 66 mill. kr til masseflytting, 
grunnerverv, planlegging og undersøkelser 

– Fv. 760 Viesbakkene i Grong. Ombygging av vegen var 
kostnadsberegna til 16 mill. Resultat fra  grunnundersøkelsene ga et 
behov for 250.000 m3 i masseflytting og en økning i kostnad på 14 mill. 
kr, dvs 87% 

– For en GS-veg ved E6 på Skatval gir tiltak for å bedre stabiliteten en 
økning på 300 %  

– E6 Trondheim – Stjørdal. + 150 – 200 mill. kr ekstra for 70 m veg. Kalk-
sementstabilisering mellom spuntvegger dagsone vest 2010 på 
Møllenberg. Foreløpig norsk rekord ! 

 

Kilde: Statens vegvesen Region midt 



Aktivitet Navn Effektmål 

Delaktivitet  6.1 Definisjon og avgrensing av 

områdestabilitet 

Omforente definisjoner og avgrensninger innarbeidet i etatenes retningslinjer 

Delaktivitet  6.2 Skredfare og grunnlagsdata Utvikle en web-basert løsning (www.skrednett.no) der alle tiltakshavere og 

myndigheter til en hver tid har oppdatert informasjon om grunnforhold og 

kvikkleiresoner med utredninger og farevurderinger 

Delaktivitet  6.3 Løsmasseskred i strandsonen Tilgjengeliggjøre oppdatert skredrelatert informasjon til alle tiltakshavere, 

prosjekterende, offentlig myndigheter og kommuner 

Delaktivitet  6.4 Grunnundersøkelsesmetoder for 

kartlegging av kvikkleire 

Omforente tolkningsmodeller for detektering av sprøbruddmateriale fra de anvendte 

undersøkelsesmetodene 

Delaktivitet  6.5 Beregningsmodeller Beskrive hvordan beregningsmodeller skal håndtere og ta hensyn til de faktiske 

bruddforløp i kvikkleire og sprøbruddmaterialer 

Delaktivitet  6.6 Sikkerhetsfilosofi og regelverk Samordne etatenes regelverk og sikkerhetsfilosofi innenfor tema som 

områdestabilitet og lokal sikkerhet for tiltak i terreng med forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale 

Delaktivitet  6.7 Skredutbredelse og 

utløpsområder 

Videreutvikle empirisk verktøy for modellering av mulig skredutbredelse og 

utløpsdistanser 

Delaktivitet  6.8 Stabilisering av kvikkleire Videreutvikle metode for stabilisering av kvikkleire der tradisjonelle arbeidsmetoder 

kan medføre reduksjon av stabilitet i anleggsfasen og i områder der det ikke kan eller 

ønskes å utføre topografiske endringer. 

Delprosjekt 6 – Kvikkleire 

http://www.skrednett.no/
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Skjærfasthetsanisotropien i norske leirer 

Skjærfasthetsanisotropien er et vel kjent tema siden Bjerrum (1973); C 
Athanasiu (1973, 1999).  
Utviklingen over tid har vært slik at det benyttes erfaringsbaserte verdier for 
anisotropiforhold i mange tilfeller. 



Erfaringsbaserte verdier for anisotropiforhold 

• Status i bransjen 

 
• Hb016 (når stedspesifikke data ikke er kjent)  

– Su
p/Su

A = 0,33 Su
DSS/Su

A      = 0,67      

  

• Karlsrud et.al (2005) 

– Su
p/Su

A = 0,3 Su
DSS/Su

A      = 0,6   når Ip< 10% 

 

• Ikke (eller lite) sensitive leirer 
– Su
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DSS/Su
A      = 0,7       

 

 

 

Su er udrenert skjærfasthet ; A står for aktiv; DSS står for direkteskjær; P står for passiv 
Ip  er plastisitetsindeks 



Skjærfasthetsanisotropien i norske leirer 
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ADP-forholdene  er brukt ofte med mangelfulle referanser  
til empiriske korrelasjoner 



Gjennom naturfareprosjektet er det uttrykt et 
behov for å etablere føringer for en bedre og mer 
dokumentert praksis. 



Arbeidsgruppe- ADP forhold 

1. Frode Oset, Statens vegvesen Vegdirektoratet 

2. Margareta Viklund, Jernbaneverket 

3. Odd-Arne Fauskerud, Multiconsult As 

4. Stein-Are Strand, NVE 

5. Stein Christensen, SINTEF 

6. Vidar Gjelsvik, NGI 

7. Vikas Thakur, Statens vegvesen Vegdirektoratet (leder) 



Arbeidsgruppe- ADP forhold 

Mandat 
 

En omforent anbefaling for bruk 
av anisotropifaktorer i 

prosjektering i sensitive leirer 



Grunnlagsdata og basis 

• NGIs blokkprøvedatabase (data fra 
23 steder) 

 

• NIFS rapport nr. 75-2012 «Bruk av 
anisotropiforhold i 
sprøbruddmaterialer» (utarbeidet 
av SINTEF og Multiconsult) 

 

• Utgangspunktet: SuA profil er 
basert på «forsiktig anslått 
middelverdi» 

 



NGIs blokkprøvedatabase 

Data med kun prøvekvalitet 1 eller 2 var tatt i bruk 
Rapporten er basert på Kjell Karlsruds  
Bjerrum-foredrag 



Skjærfasthetsanisotropi 

• ble korrelert mot 
 
– Leirinnhold 

 
– OCR 

 
– Sensitivitet 

 
– Vanninnhold  

 
– Plastisitetsindeks (viser den beste korrelasjon, foreløpig) 
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Kurvene med anbefaling legger nær trendlinjene i diagrammet.  
Valg av «forsiktig anslått middelverdi» er kontrollert mot formuleringene i Eurokode 
7, og NGF-kurs om Eurokode 7 på Hell i 2010. 



Anbefaling fra arbeidsgruppen 

• SuP/SuA og SuDSS/SuA velges med konstante verdier (0,35 og 0,63) 
for liteplastiske leirer. (Når Ip er mellom 0 til 10 %) 

 

 

 

 

• SuP/SuA og SuDSS/SuA økes med Ip i middels- og høyplastiske leirer 
(Når Ip er mer enn 10 %) 

 

• Ved vesentlig variasjon av Ip med dybden bør det vurderes om 
flere lag bør legges inn ved stabilitetsberegninger. 

 

 

SuDSS/SuA Sup/SuA 



Anbefaling fra arbeidsgruppen 

• Anbefalingene er uavhengig av sensitivitet og gjelder for 
både kvikk og ikke-kvikkleirer  

 

• Det anbefales lokal prøvetaking for etablering av SuA profil 
og evt. bestemmelse av ADP. 

 

• Plastisitetsgrenseforsøket bør gjennomføres i så mange 
prøver som mulig. 

 

 

 



Betydning av ADP-faktorer i stabilitetsberegning 
når Ip er mindre enn 10 %  

 

150 m 

15 m 

SuA = 20 kPa + 2 kPa/m . Dybde 

Stabilitetsberegning - flere eksempler med ulike geometri og 
jordegenskaper og ADP forhold. 

 

 

 

Sirkulær sammensatte 

su
DSS/su

A = 0,65 – 0,6 

su
P/su

A = 0,35 – 0,3 

For de fleste praktiske 
formål vil 
variasjonsområdet for 
beregnet partialfaktor 
med ADP-faktorer 
ligge vesentlig mindre 
enn 10% 



www.naturfare.no  

http://www.naturfare.no/






Ikke-kvikkleire med artesisk poretrykk 

Antatt kvikk-/sensitiv leire 

Ikke-sensitiv, siltig, sandig leire 

Poretrykk 

Eksempel fra Spillumsstranda, Namsos  (Multiconsult) 

Detektering av sprøbruddmateriale fra ulike 
sonderingsmetoder 

Rolf Sandven, 2013 – NIFS rapport nr. 46-2012 



Detektering av sprøbruddmateriale fra ulike 
sonderingsmetoder 

Påvist kvikk-/sensitiv leire lab 

Antatt kvikk-/sensitiv leire Eksempel fra Holte-Minsås, Verdal (Multiconsult) 

Rolf Sandven, 2013 – NIFS rapport nr. 46-2012 



Effekt av lagringstid på prøvekvalitet…..  
Hva er dette for nå? 

• På grunn av begrenset kapasitet på 
laboratoriene er det ofte slik at sensitive 
leireprøver svært sjelden testes rett etter 
prøvetaking. 

 

• Ventetiden kan være i størrelsesorden 
dager, uker eller noen ganger måneder.  

 

22.05.2014 

NIFS rapport nr. xx-2014, utarbeidet av NGI 



Effekt av lagringstid 

– En nedgang i leiras 
stivhet    

– En nedgang i peak 
skjærfasthet og I 
prekonsolideringstrykk 
(p'c) 

– Økning I omrørt 
skærfasthet 

– Reduksjon i sensitivitet 

 



• Lang forsinkelse/lagring gir ikke bare redusert 
troverdighet for testresultater, men kan også 
bidra negativt ved å øke usikkerheten bak 
dimensjonerende verdier.  

 

• Derfor er det behov for å undersøke og 
dokumentere effekten av lagringstiden på 
prøveforstyrrelse og skaffe mer robuste 
kriteria for å klassifisere prøvekvalitet. 

 



Effekt av lagringstid 

• NGI har gjennomført et forprosjekt i 2013 i regi av NIFS 
allerede. Forskningsarbeidet i gang – Onsøy leire 

 

• Statens vegvesen har ansatt Helene Kornbrekke. Hun starter 
PhD fra 1.august - Effekt av lagringstid på prøvekvalitet 

 

NIFS rapport nr. xx-2014, utarbeidet av NGI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for meg! 


