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Agenda
Bakgrunn og problemstilling
Tilstandsvurdering av fjellskjæring
─ Befaring
─ Kontroll og analyse av måledata
─ Anbefalinger 

Inntrykk fra Peru



Proyecto Trasvase Olmos, Peru



Limon Dam

+1187
+1161

+1141

+1080
Slissevegg

Fyllingsdam 
med betongplate



Utglidning fjellskjæring 16. mars 2007
Vei, kote +1187

Ca. 80 m

Ca. 80 m



Bakgrunn 
Mars 2007 - Utglidning av  fjellskjæring i forbindelse med bygging 
av damanlegg med tilhørende spillvannskonstruksjon.
GCG (London) og NGI engasjeres av entreprenør Odebrecht Peru.
Basert på analyser og tilbakeregning av skred ble det anbefalt 
omfattende sikring med forspente permanente forankringer med 
betongribber med 20 m høydeintervall.
I 2012 ble det forsterket med 66 nye ankere med 60 m lengde. 
Generelt en omfattende instrumentering for oppfølging.



Tilstandsvurdering av fjellskjæring
Syvende befaring av fjellskjæringen siden utglidning i 2007 
(Tore Valstad (NGI) og Zeljko Cabarkapa (GCG)

Vurderingene på stedet innebar:
─ Visuell kontroll av fjellskjæringen med spesiell fokus på forankringsstag og 

eventuelle sprekker i betong og berg.
─ Kontroll og innledende vurdering av måledata siste 2 år 

(deformasjonsmålinger, inklinometerkanaler, lastceller, poretrykksmålinger)

I ettertid utført modellering med Geostudio Slope/W for å 
vurdere behov for ytterligere forankring av fjellskjæringen.



Tilstandsvurdering fjellskjæring

Totalt installert 1058 forspente 
permanente forankringer 
(lissestag) med dim. kapasitet på 
ca. 1650 kN, hvorav 36 helt eller 
delvis har røket.



Geologisk kartlegging

Dacit
Løsmasse/
skredmasse

Andesitt 
(sprø, fast)

Dypforvitret 
område

Granodiorittisk gang



Forvitret 
Andesit/Dacit

Andesit/Dacit

+1187

+1120

+1080

+1220

Beregningsprofil Geostudio



Inklinometermålinger
Nye IK og def. måling viser ca. 0-5 mm hor. def. siste året

I3-3G, +1123



Lastceller forankringsstag
Generelt relativt stabile registreringer siste 2 år



Anbefalinger 
Installere ca. 40 nye forankringsstag med 70 m lengde på kote 
+1123 for å oppnå samme kapasitet og sikkerhet som 
opprinnelig prosjektert.
Installere 2 nye lastceller på nye forankringsstag
Økt fokus på nøyaktighet av innmålinger.
Tetting av eventuelle sprekker i berg i skråning over veien.
Regelmessig logging av poretrykk, samt vannstand i 
inklinometerkanaler



Noen inntrykk fra turen…



Stor takk til Tore Valstad som læremester og 
reiseleder!

Takk for oppmerksomheten!



@infoNGI

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO
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