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Rapport ikke ferdigstilt
Foredrag: Ikke om konklusjon, men om:

Tilsig 
Tele
Torv
Tekniske Inngrep
Stabilitet 
Trykk i porer
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September 2018
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Foto: Geomatikk Survey AS
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Skredgrop- glidplan i 
sin helhet gammel 
torv: Planert



Figur 26 Vann strømmer ut fra bunnen av skredgropa den 4. april. 
Bildet viser en kilde i vestre del av løsneområdet. Kilden har vært 
aktiv hele våren uansett nedbør
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Profil  før og etter skred. Helning fra 
terrenglinjene.
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www.kilden.nbio.no



Temperatur - nedbør
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Snødekke- Tele
Oppbyggnig av 
grunnvann

Snø før tele= 
grunnvannsmating mulig 
hele vinteren

Telelokk ?
─ Tynt: kan holde på vann
─ Tykt: vil armere massene
Varmekapasitet vann
─ 4.18 J/g K= (4.18 kJ/kg K)
─ Latent varme 335 J/g
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-KULDEMENGDE

Frostmengde presentert som ekstremplott, 
gumbel fordelt

Dataserie for frostmengde, dag-grader, 1957-
2019 beregnet fra 1. oktober til og med 16 
februar
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Grunnvanndannelse
Infiltrasjon av overflatevann, regn og smeltevann
─ Etablert hull i telelag- eller manglende tele
─ Snødekke blir i perioden vått, dvs temperert

Strømning i
─ Sedimenter
─ Overflate forvitret berg
─ Sprekker i berg
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Dreneringsveger
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Dreneringsveger
Nedbørfelt
Hvordan virker snø og is?
─ rotvelt?

Magasin- buffer?



Planering
Jordstruktur 
─ Rygger
─ Innfylte områder
Dårlig jordstruktur på rygger.
─ Regnvann preller av, større andel går 
mot gjenfylte raviner
En kan si at en landform laget av 
vannstrøm 
─ Blir fylt igjen med et materiale delvis 

kompaktert, blandet av leire og 
tørrskorpe, som får mer vann enn 
tidligere fordi infiltrasjon på ryggene 
blir mindre
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Grunnundersøkelser
Totalsonderinger
Prøveserie
Poretrykksmålere
Georadar

men trykket og materialet som gled ut er ikke intakt..
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Geometri- strømning
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Figur 14. Oversikt over hvor geofysiske og geotekniske undersøkelser er utført.
Skyggekart basert på aserdata fra hoydedata.no (2016) og Geomatikk Survey AS for NVE (2019).

Figur 19 Vanntrykk i piezometer PZ-07 (dybde = 4.5 m),
PZ-08 (4.2 m), PZ-11 (4.5 m) og PZ-13 (3.3 m)
sammenstilt med regn og snøsmelting data fra senorge.no.



Stabilitet
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Ustabilt  JA

Vanskelig: Utløp  av 
skred
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Ustabilt  JA
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Dyp konklusjon
Et søkk i søkket er ikke bra
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