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FORORD 

Dagens feltmetoder gir i mange tilfeller gode indikasjoner på sprøbruddmaterialer, men det 
må likevel gjennomføres prøvetaking og påfølgende laboratoriemålinger for å verifisere 
forekomstene. I mange tilfeller er det imidlertid påvist at indikasjoner på kvikk eller sensitiv 
leire fra sonderingsprofilene ikke stemmer med laboratorieklassifiseringen. Det er også 
varierende praksis og erfaring med tolkning av sprøbruddmateriale fra sonderingsresultater. 
Det har derfor vært et klart behov for å vurdere praksisen for detektering av 
sprøbruddmateriale for å oppnå bedre forståelse av de ulike metodenes muligheter og 
begrensninger i så måte. 

Meldingen fokuserer på detektering av sprøbruddmateriale, dvs. tolkningsmodeller for 
metoder som ikke involverer prøvetaking. For sikker påvisning av sprøbruddmateriale må 
prøvetaking benyttes. Videre fokuserer meldingen på utredning av større områder, men 
prinsippene er generelle og gyldige for enhver kartlegging, uavhengig av omfang og størrelse.  

Basis for denne meldingen er arbeid utført i perioden 2012-2015 gjennom 
etatsatsingsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, flom og skred (NIFS) initiert av Statens 
vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Bane NOR (tidligere 
Jernbaneverket). Arbeid relatert til detektering av sprøbruddmateriale ble ledet, og i stor grad 
utført, av Rolf Sandven. Relevante NIFS-rapporter er gitt i referanselisten. 

Utarbeidelse av meldingen er utført på oppdrag av NGF Grunnundersøkelseskomiteen i 2017-
2019 av en arbeidsgruppe bestående av Anders Samstad Gylland, Per Arne Wangen, Inger-
Lise Solberg, Alberto Montafia, Erik Tørum, Kristoffer Kåsin, og Sigurður Már Valsson. 
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SAMMENDRAG 

Indikasjoner på forekomster av sprøbruddmateriale er viktige i de fleste prosjekter, ettersom 
det vil legge føringer for den videre gjennomføringen av grunnundersøkelsen. Dette påvirker 
også gjennomføringen av rådgivning og prosjektering, samt kontroll- og kvalitetsrutiner 
vedrørende dette.  

Denne meldingen omhandler tolkning av grunnundersøkelser for detektering av 
sprøbruddmateriale med utgangspunkt i følgende:  

• Konvensjonelle sonderingsmetoder. Dette inkluderer dreie-, dreietrykk- og 
totalsondering. 

• Trykksondering (CPTU), inkludert tolkning av målte data for identifikasjon av 
sprøbruddmaterialer i klassifiseringsdiagrammer. 

• Resistivitetsmålinger for kartlegging av potensielle kvikkleireområder (RCPTU, 
overflatemåling (ERT) og luftbårne målinger (AEM)). 

• Vingebor. 
• Anbefalt strategi og tolkningsmetodikk baseres på kombinasjon av geotekniske 

boringer og geofysiske målinger for å kunne bestemme sprøbruddmaterialers 
forekomst og utstrekning. 

Meldingen fokuserer på detektering av sprøbruddmateriale, dvs. modeller for tolkning av de 
metodene som er nevnt ovenfor. Dette er ikke en utvetydig påvisning, eller avkreftelse, av 
sprøbruddmateriale. For utvetydig informasjon må prøvetaking utføres.  

Meldingen omhandler videre en anbefalt strategi for planlegging og utførelse av 
grunnundersøkelser i prosjekter hvor det antas sprøbruddmateriale. 

  



 
 

 
 

SUMMARY 

The presence of brittle soil materials will affect the planning and execution of geotechnical 
site investigations and design. 

This guideline focuses on the interpretation of geotechnical site investigations and detection 
of brittle soils, especially quick clay with emphasis on the following methods. 

• Rotary sounding, rotary pressure sounding and total sounding. 

• Cone penetration test (CPTU) including interpretation of measured data for 
identification of brittle materials in soil behavior charts. 

• Resistivity measurements for mapping of potential areal with quick clay. Methods 
covered are down hole R-CPTU, surface measurements using ERT and airborne 
measurements (AEM). 

• The vane shear test. 

The guideline includes further a recommended strategy for combined use and interpretation of 
geotechnical soundings and geophysical data in site investigations. 

It is emphasized that interpretation of the above mentioned methods does not provide an 
absolute identification of brittle materials. To achieve this, sampling and laboratory testing 
must be done. 

The guideline is mainly based on work done as part of the National research program “Natural 
hazards:  Infrastructure for Floods and Slides (NIFS)”, by the Norwegian Public Roads 
Administration, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, and Norwegian 
National Rail Administration. The work on detection of brittle materials was to a large extend 
managed by Rolf Sandven. A comprehensive summary of the relevant work is available in 
English translation (Multiconsult 2015). 

 

 

 

  



 
 

 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning ..................................................................................................................................... 1 

2. Anbefalt bruk og tolkning av aktuelle metoder for detektering av sprøbruddmateriale ......... 1 
 Konvensjonelle sonderingsmetoder ...................................................................................... 1 
 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) ..................................................................... 3 

 Metode ......................................................................................................................... 3 
 Bruk og tolkning ........................................................................................................... 3 

 Resistivitetsmålinger .............................................................................................................. 5 
 Vingeboring .......................................................................................................................... 10 

 Metode ....................................................................................................................... 10 
 Bruk og tolkning ......................................................................................................... 10 

 Prøvetaking .......................................................................................................................... 11 

3. Strategi for grunnundersøkelser i områder med sprøbruddmateriale .................................... 12 
 Skrivebordstudie .................................................................................................................. 12 
 Feltarbeid ............................................................................................................................. 12 
 Laboratoriearbeid ................................................................................................................ 13 
 Samtolkning .......................................................................................................................... 14 

4. Andre in situ metoder ................................................................................................................ 15 

Litteratur og referanser ..................................................................................................................... 16 
 

  



 
 

 
 

FIGUR- OG TABELLISTE 

Figur 1 Detekteringsprinsipp for konvensjonelle sonderingsmetoder (tilpasset fra NGF 
melding 7). .......................................................................................................................... 1 

Figur 2 Forslag til anbefalte identifikasjonsdiagrammer for detektering av 
sprøbruddmateriale (NIFS rapport 126/2015) ................................................................... 4 

Figur 3 ERT-profil (NGU) fra Melhus i Sør-Trøndelag tolket sammen med geotekniske data 
(Multiconsult og Scandiaconsult). Figur modifisert etter Sandven & Solberg (2014). ...... 7 

Figur 4 Flytskjema for anbefalt strategi for grunnundersøkelser ............................................ 14 
 

Tabell 1 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra de ulike konvensjonelle 
sonderingsmetoder. ........................................................................................................... 2 

Tabell 2 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra trykksondering med 
poretrykksmåling (CPTU). ................................................................................................... 5 

Tabell 3 Detekteringsprinsipp og utgangspunkt for tolkning av resistivitetsverdier for 
løsmasser og berggrunn. Basert på Solberg mfl. (2008, 2012). ......................................... 7 

Tabell 4 Kort beskrivelse av resistivitetsmetodene AEM, ERT og RCPTU. ................................. 8 
Tabell 5 Kort beskrivelse av fordeler og begrensninger med resistivitetsmetodene AEM, ERT 

og RCPTU. ........................................................................................................................... 9 
Tabell 6 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra vingeboring. ................... 11 
 

DEFINISJONER 

Meldingen benytter definisjoner på kvikkleire og sprøbruddmateriale i henhold til NVEs 
veiledning «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 

Kvikkleire: Leire som i omrørt tilstand har omrørt skjærfasthet cu,r ≤ 0,5 kPa målt med 
konus etter NS8015, ref. NGF melding nr. 2. Etter ISO 17892-6:2017 tilsvarer dette 
omrørt skjærfasthet < 0,33 kPa (9,0 mm inntrykk på 10 g 60˚ konus). 

Sprøbruddmateriale (jordarter med sprøbruddegenskaper): I geoteknisk sammenheng 
er dette definert som løsmasser (leire, silt og finsand) som utviser en utpreget 
sprøbruddoppførsel, dvs. en betydelig reduksjon i fasthet ved tøyninger ut over tøyning 
ved maksimal fasthet. Kvikkleire er en type sprøbruddmateriale. Sprøbruddmateriale 
defineres som materiale med omrørt skjærfasthet cu,r < 2 kPa i henhold til NS8015. Etter 
ISO 17892-6:2017 tilsvarer dette omrørt skjærfasthet < 1,27 kPa (11,2 mm inntrykk på 
60 g 60˚ konus). 
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1. Innledning 
Indikasjoner på forekomster av sprøbruddmateriale er viktige i de fleste prosjekter, ettersom 
dette vil legge føringer for den videre gjennomføring av grunnundersøkelsen. Det påvirker 
også gjennomføring av rådgivning og prosjektering, samt kontroll- og kvalitetsrutiner 
vedrørende dette. Denne meldingen omhandler konvensjonelle sonderinger som dreie-, 
dreietrykk- og totalsondering, samt CPTU, resistivitets-baserte geofysiske metoder, 
vingeboring og prøvetaking. Metodene behandles i de følgende avsnitt med tanke på styrker 
og svakheter for detektering av sprøbruddmateriale. 

2. Anbefalt bruk og tolkning av aktuelle metoder for 
detektering av sprøbruddmateriale 

Det er fokusert på metoder som er i daglig bruk, metoder som er benyttet i eldre 
grunnundersøkelser, samt metoder som kan forventes brukt regelmessig i de kommende år. 
Det er også inkludert noen betraktninger knyttet til metoder som ennå er i utviklingsfasen, 
men hvor potensialet til detektering av sprøbruddmateriale vurderes å være stort. 

 Konvensjonelle sonderingsmetoder 
Dreiesondering, dreietrykksondering og totalsondering er tradisjonelt referert til som 
konvensjonelle sonderingsmetoder, og metodene benyttes både for grov og mer detaljert 
kartlegging av sprøbruddmateriale. Dreiesondering er i dag utfaset og erstattet av 
dreietrykksondering, men metoden forekommer ofte som grunnlag fra eldre undersøkelser og 
benyttes derfor også som tolkningsgrunnlag. Metodene er beskrevet i NGFs meldinger 
henholdsvis 3, 7 og 9.  

I Tabell 1 gis en kort beskrivelse av de ulike metodene og tolkningsmetodikk, med spesielt 
fokus på tolkning av sprøbruddmaterialer.   

Dreietrykksondering synes å gi en klarere tolkning av sensitiv og kvikk leire sammenlignet 
med totalsondering, sannsynligvis på grunn av større følsomhet for skjærmotstand på spissen 
og større omkrets av spiss relativt til stangsett. 
Totalsondering er den foretrukne metoden ved 
sondering gjennom fastere lag, og når det skal 
bores inn i berg. Faste lag, som 
dreietrykksonderingen ikke kan penetrere, kan 
feilaktig tolkes som berg, mens det i realiteten kan 
være underliggende lag med sprøbruddmateriale.  

Nedpressingskraften for de forskjellige 
sonderingsmetodene påvirkes av en rekke 
enkeltfaktorer, så som lagrekkefølge, økende 
stangfriksjon, tidligere forkonsolidering, effekt av 
spyling i overliggende lag etc. Spesielt synes 
mektige topplag med innslag av grovt materiale å 
ha innflytelse på nedpressingskraften, noe som kan 

Figur 1 Detekteringsprinsipp for 
konvensjonelle sonderingsmetoder (tilpasset 
fra NGF melding 7). 
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kamuflere eventuelle lag med sprøbruddmateriale i dybden. Forboring, evt. med spyling, eller 
bruk av foringsrør gjennom tykke topplag med innslag av grovt eller fast materiale anbefales 
hvis omstendighetene ellers tillater dette. 

Tabell 1 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra de ulike konvensjonelle sonderings-
metoder. 

D
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Detekteringsprinsipp 

Sonderingen viser synk uten omdreining. 

Positive forhold Negative forhold 

Metoden kan benyttes på vanskelig 
tilgjengelige steder, for eksempel raviner 
og sterkt hellende terreng.  

Enkelt detekteringsprinsipp. 

 

Metoden har begrenset penetrasjonsevne i 
faste materialer. 

Penetrasjonen påvirkes av stangfriksjon ved 
økende penetrasjonsdybder (> 10 m). 

Med hensyn til å bestemme 
sprøbruddmaterialets utbredelse i dybden må 
en være klar over at metoden ikke gir sikker 
indikasjon på berg/blokk/stein/meget faste lag 
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Detekteringsprinsipp 

Tilnærmet vertikal eller negativ helning på sonderingskurve (Figur 1).  

Positive forhold Negative forhold 

Enkel tolkning fra sonderingskurve. 

Maskinell metode, stor kapasitet ved 
normalt gode sonderingsforhold. 

Følsom for bløte og sensitive lag i 
grunnen. 

Fordelaktig siden metoden er enkel, det 
er vanskeligere å ødelegge 
undersøkelsen ved å gjøre noe feil 
sammenlignet med totalsondering. 
Sammenlignet med totalsondering har 
metoden bedre penetrasjonsdybde før 
nedpressingskraften blir så stor at det må 
benyttes tiltak som økt rotasjon. 

Ved oversiktlige og homogene 
grunnforhold, eller ved store dybder, er 
normalt dreietrykksondering 
tilstrekkelig som indikasjon på berg/fast 
grunn. 

Detekteringsprinsippet påvirkes av en rekke 
forhold, bl.a. innslag av tykke topplag med 
grovt materiale (> 5 m). 

Kan ikke bore gjennom faste, steinrike lag og 
kan ikke benyttes til sikker påvisning av berg. 

Påvirkes i noen grad av stangfriksjon ved 
økende penetrasjonsdybder (> 10 m). 
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Detekteringsprinsipp 

Tilnærmet vertikal eller negativ helning på sonderingskurve (Figur 1). 

Penetrasjonskraftens størrelse kan være supplerende informasjon 

Detekteringsprinsippet påvirkes av en rekke forhold.  

Positive forhold Negative forhold 

Enkel tolkning fra sonderingskurve. 

Maskinell metode med stor kapasitet ved 
de fleste sonderingsforhold. 

Kan bore gjennom faste, steinrike lag og 
kan også benyttes til sikker påvisning av 
berg. 

 

Påvirkes i noen grad av stangfriksjon ved 
økende penetrasjonsdybder (> 10 m). 

Spyling påvirker sonderingsforholdene i 
underliggende lag, kan gi falskt inntrykk av 
bløte, sensitive lag under spylenivå. 

Noe mindre følsom for friksjons- og 
skjærbidrag mot spissen enn 
dreietrykksondering. 

Lag som raskt gir økt friksjon ved stans i 
sonderingen under stangbytte kan 
vanskeliggjøre tolkning. Sandlag kan for 
eksempel gi utfordringer med å tolke om det er 
sensitive masser eller ikke. 

 

 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) 
 Metode 

CPTU blir utført slik at en instrumentert sylindrisk sonde med konisk spiss penetreres ned i 
jorda med konstant hastighet. Under penetrasjonen måles spissmotstand, sidefriksjon og 
poretrykk (vanligvis bak spissen). CPTU-sonderingens fortrinn er at målinger foretas i 
sonden, uten påvirkning av akkumulert sidefriksjon mot stangsystemet. Sonderingen 
kombinerer en rekke in situ målinger for å generere en rekke avledede parametere for å 
beskrive grunnforholdene. Dette gir mulighet for en mer detaljert tolkning av grunnforholdene 
enn for de fleste andre grunnundersøkelsesmetodene, både hva angår lagdeling og jordart i 
lagene og massenes mekaniske egenskaper. 

Den totale nedpressingskraften kan også måles for å bestemme stangfriksjonen langs 
borstengene, noe som kan benyttes til detektering av sprøbruddmateriale. 

Det henvises til NGF Melding 5 og NS-EN ISO 22476-1 for detaljert beskrivelse av 
symboler, utstyr og forsøksprosedyre. 

 Bruk og tolkning 
Høyt poretrykksforhold (Bq> 1) tolkes ofte som indikasjon på sprøbruddmateriale. Konstant 
eller svak avtagende spissmotstandstall (Nm) mot dybden kan også tolkes som indikasjon på 
slike materialer. Sensitive normalkonsoliderte leirer har ofte Nm<4.  

CPTU gir mulighet for å benytte flere parametere samtidig for vurdering av grunnens 
oppførsel, og ved å gruppere data fra tidligere forsøk som viser lik oppførsel kan tidligere 
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erfaringer overføres til nye prosjekt via identifikasjonsdiagrammer. Det eksisterer flere 
identifikasjonsdiagram, men erfaring tilsier at diagram laget av dimensjonsløse parametere er 
bedre egnet for å skille mellom materialer med ulik oppførsel. Ett eksempel på slike 
diagrammer er gitt i Figur 2.  

Figur 2 Forslag til anbefalte identifikasjonsdiagrammer for detektering av sprøbruddmateriale (NIFS 
rapport 126/2015) 

Maskinlæring kan også brukes til dette formålet, der klassifiseringsmodeller genereres med 
fordel fra store mengder erfaringsdata. Selve klassifiseringen kan styres av forskjellige 
algoritmer, som kan stilles inn for å gi optimale resultater basert på inputdataene. 

Forsøk for å identifisere sprøbruddmaterialer med CPTU ved bruk av maskinlæring har gitt 
gode resultater (Valsson 2018). Metoden legger til rette for enkel utnyttelse av lokal erfaring, 
men krever systematisk registrering av erfaringsdata for å kunne brukes. Dette fagfeltet 
kommer trolig til å påvirke tolkning av grunnundersøkelsesresultater i større grad fremover.  

Bruk av lokale erfaringsdata anses å være den viktigste komponenten i gode 
identifikasjonsmodeller, uansett type. 

Friksjon langs stangsystemet kan brukes for å identifisere forekomst av sprøbruddmaterialer. 
Dette krever at CPTU-forsøket suppleres med måling av den totale nedpressingskraften. Det 
anbefales at datainnsamlingsutstyret tilpasses dette formålet. Metodikken er videre beskrevet i 
bla. NIFS rapport 126/2015. 

Tabell 2 gir en oversikt over tolkningsmetodikk for CPTU, med spesielt fokus på tolkning av 
sprøbruddmaterialer.   
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Tabell 2 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra trykksondering med 
poretrykksmåling (CPTU). 

CP
TU

 

Detekteringsprinsipp 

Identifikasjonsdiagrammer eller maskinlæringsmodell 

Verdi for poretrykksforhold (Bq) 

Konstant eller svakt avtakende spissmotstandstall Nm (alternativt normalisert 
spissmotstand, Qt) mot dybden. 

Sidefriksjon og/eller stang-friksjon. 

Positive forhold Negative forhold 

Muliggjør detektering etter en rekke 
prinsipper.  

Svært nøyaktige målinger gir et godt 
grunnlag for videre bearbeiding.  

Uavhengig av dybde og akkumulert 
stangfriksjon. 

 

Komplisert sonderingsmetode.  

Krever høy kompetanse hos operatør for 
gode resultater.  

Måledata og identifikasjons-parametere 
påvirkes av en rekke forhold.  

Kan ikke benyttes ved sondering i faste og 
steinrike lag, forboring gjennom slike lag 
kreves. 

 

 Resistivitetsmålinger 
Geofysiske målinger er et nyttig supplement til geotekniske undersøkelser, og gir god 
informasjon om grunnforholdene mellom borehull. Resistivitetsmålinger, som er en geofysisk 
metode, kan med fordel benyttes for å kartlegge mulige kvikkleireforekomster og deres 
geometri. Den elektriske resistiviteten kan måles i laboratoriet, ved punktmåling i bakken 
(RCPTU), som elektrisk eller elektromagnetisk måling på bakken (ERT, EM), eller som 
elektromagnetisk måling fra luften (AEM). ERT og AEM gir et kontinuerlig bilde av 
grunnforholdene, med informasjon om både mulige kvikkleireforekomster og lagdeling, og 
om mer stabile masser som saltholdig leire, grove løsmasser og berggrunn. Disse dataene gir 
også innspill til gunstige borelokaliteter. Etter en innledende oversiktskartlegging med ERT 
og evt. AEM, kan RCPTU inngå i boreprogrammet og gi ytterligere informasjon om, og støtte 
til tolkningen av, variasjonen i grunnens ledningsevne. Det er viktig å være oppmerksom på 
forskjellen i oppløsning til data fra de ulike målemetodene. For ERT og AEM er den vertikale 
oppløsningen høyest nær overflata, med mest detaljerte data der. Oppløsningen avtar med 
dybden. For RCPTU er oppløsningen høyest nær sonden. 

Den elektriske resistiviteten til løsmasser og bergarter er generelt en funksjon av porøsitet, 
porevannets ioneinnhold, vanninnhold, og innhold av elektronisk ledende mineraler (f.eks. 
grafitt og en del sulfider). Saltholdig marin leire vil ha svært god ledningsevne (resistivitet 
lavere enn 10 Ωm), mens utvasket marin leire vil ha noe dårligere ledningsevne (dvs. høyere 
resistivitet). Tabell 3 viser et utgangspunkt for tolkning av resistivitetsverdier for løsmasser og 
berggrunn, men lokale variasjoner vil ofte påvirke målingene og klassifiseringsgrensene. Det 
er også viktig å være oppmerksom på at resistivitetsverdiene ikke er unike for marine 
leirkategorier, og at andre løsmasser og bergarter kan ha samme verdi som marin leire. Det 
helhetlige geologiske aspektet vil derfor være viktig å inkludere i tolkningen av geofysiske og 
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geotekniske data. Klassifiseringen i Tabell 3 er basert på erfaringer fra sammenligning med 
geotekniske data, og mellom ulike typer resistivitetsmålinger. En stedsavhengig, justert 
klassifisering vil ofte utvikles etter flere grunnundersøkelser, siden lokale variasjoner vil 
kunne påvirke målingene og klassifiseringsgrensene (f.eks. porevannskjemi, metningsgrad, 
kornstørrelse og mineralsammensetning). Det vil alltid være gradvise overganger mellom 
klassene, slik det ofte også er i geologien selv. 

Ved sammenligning av geofysiske og geotekniske data siden starten av 1980-tallet er det 
funnet at påvist kvikkleire (fra lab-testede prøver) som regel ligger innenfor 
resistivitetsintervallet 10-100 Ωm, selv om det finnes noen få unntak. Marin leire som er 
utvasket men ikke enda kvikk, marin leire som er forbi det kvikke stadiet, samt siltholdig 
materiale, er alle løsmassetyper som vil kunne ha samme resistivitetsverdier som kvikkleire 
og sprøbruddmateriale. Resistivitetsmålinger kan derfor ikke påvise kvikkleire, men gir 
indikasjoner på forekomster, samt er et svært nyttig supplement til konvensjonelle 
geotekniske metoder (Figur 3). 2D-resistivitetsprofilet i Figur 3 indikerer to lag utvasket leire 
gjennomskåret av et lag saltholdig marin leire. De geotekniske dataene støtter denne 
tolkningen, men hvis de geotekniske data ble brukt alene, ville tolkningen trolig vært ett 
sammenhengende kvikkleirelag i skråningen. Dette eksemplet viser hvor nyttig en 
kombinasjon av geofysiske og geotekniske data kan være for å bedre forståelsen av 
grunnforholdene, bedre planlegging av boreprogram, og gi gode innspill til 
stabilitetsvurderinger.  

Tabell 4 og Tabell 5 gir en kort oversikt over metodene RCPTU, ERT og AEM, samt fordeler 
og begrensninger. For mer utførlig beskrivelse henvises det til NGU (2011) og NIFS (2015). 
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Tabell 3 Detekteringsprinsipp og utgangspunkt for tolkning av resistivitetsverdier for løsmasser og 
berggrunn. Basert på Solberg mfl. (2008, 2012). 

Resistivitetsverdi Tolkning Kommentar 
< 10 Ωm Saltholdig, marin leire Marine leiravsetninger som er lite/ikke utvasket. Stort 

ioneinnhold gir god elektrisk ledningsevne (liten 
elektrisk motstand). 

10-100 Ωm Utvasket, marin leire. 
Mulig kvikkleire/ 
sprøbruddmateriale 

Lavt ioneinnhold. Resistivitet for utvaskede leirer viser 
stor spredning og overlapper med verdier for andre 
materialer (f.eks. siltige masser og marin leire som ikke 
lenger er kvikk). 

> 100 Ωm Tørrskorpeleire, tørre 
leirskredmasser, grove 
løsmasser 

Tykkelse av tørrskorpe er vanligvis < 3-4 m.  

Oftest flere 1000 
Ωm 

Berggrunn Elektronisk ledende mineraler (grafitt, sulfider og noen 
jernoksider) i berggrunnen vil derimot gi lave 
resistivitetsverdier. 

 

 

Figur 3 ERT-profil (NGU) fra Melhus i Sør-Trøndelag tolket sammen med geotekniske data 
(Multiconsult og Scandiaconsult). Figur modifisert etter Sandven & Solberg (2014). 
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Tabell 4 Kort beskrivelse av resistivitetsmetodene AEM, ERT og RCPTU. 

 AEM 
(Airborne Electromagnetic 
Measurements) 

ERT 
(Electric Resistivity 
Tomography, 2D resistivitet) 

RCPTU 
(Resistivity Cone 
Penetration Test 
Undrained) 

Metode Sender og mottaker henger 
under/på et fly/helikopter. 
Det sendes ut et 
elektromagnetisk felt 
(primærfelt) som induserer 
strøm i bakken, som 
avhenger av resistiviteten. 
Pga. av dette oppstår det et 
elektromagnetisk 
sekundærfelt. Styrken til 
sekundærfeltet ved 
forskjellige frekvenser 
(frekvens-domene) eller 
måletidspunkt 
(tidsdomene) måles og gir 
informasjon om 
resistivitetsfordelingen i 
grunnen. Inversjon av de 
målte datapunktene 
modellerer grunnens 
resistivitetsfordeling. 

Elektriske kabler legges 
langs en strekning på 
bakken. Stålelektroder 
stikkes ned i grunnen og 
kobles til. En automatisk 
styrt måleprosess startes, der 
forskjellige elektrodepar 
benyttes som strøm-
elektroder (I) mens det 
oppsatte elektriske 
potensialet (V) måles 
mellom to andre elektroder, i 
en bestemt type konfigura-
sjon (flere elektrodepar kan 
måles samtidig). Motstanden 
i bakken beregnes vha. 
Ohms lov. Tilsynelatende 
resistivitet fås ved å 
multiplisere motstanden med 
en geometrisk faktor bestemt 
av elektrodeplasseringen. 
Måledata må inverteres for å 
finne spesifikk resistivitet. 

Endimensjonal måling av 
resistivitet ved å koble en 
spesialsonde til 
konvensjonelt CPT-utstyr. 
Sonden er satt opp med en 
bestemt elektrode-
konfigurasjon, og 
tilsynelatende resistivitet 
blir logget underveis i 
boringen. Siden 
influensområdet til sonden 
er lite, og den måler i 
relativt homogent materiale 
for hver avlesning, er den 
tilsynelatende resistiviteten 
tilnærmet lik spesifikk 
resistivitet. Invertering av 
måledata er derfor ikke 
nødvendig. 

Under-
søkelses-
dybde 

5-200 m i løsmasser 
avhengig av AEM system 
og geologi. 

Avhenger av bl.a. elektrode-
avstand, ERT-system og 
geologi. 160 m lange utlegg 
gir maksimalt 30 m 
penetrasjon, 400 m gir 60 m 
og 800 m gir 120-130 m. 

Bestemmes av boredybde 

Vertikal 
oppløsning 

Ved optimale forhold: 3-6 
m nærmest overflaten, 
avtar med dybden. 

Avhenger av elektrode-
avstand, men omtrent 
halvparten av elektrode-
avstanden ved overflaten. 
Avtar med dybden. 

Høy. Avhenger av antall 
målinger/avlesninger og 
avstanden mellom 
målingene /avlesningene 
Elektrodeavstanden er 3-4 
cm. 
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Tabell 5 Kort beskrivelse av fordeler og begrensninger med resistivitetsmetodene AEM, ERT og 
RCPTU. 

 AEM 
(Airborne Electromagnetic 
Measurements) 

ERT 
(Electric Resistivity 
Tomography) 

RCPTU 
(Resistivity Cone 
Penetration Test 
Undrained) 

Fordeler • Gir kontinuerlig informasjon om grunnens resistivitet. 
• Indikerer lag/soner med kvikkleire. 
• Fleksibel kartlegging. Kan styre hvor store områder som 

undersøkes. 
• Resultater fra målingene kan benyttes ved planlegging av 

boreprogram. 
• Tilgjengelighet ved undersøkelser i skog, bratte 

skråninger og tilsvarende. 
• Ikke-destruktiv og rask gjennomførbar. 
• ERT: kostnadseffektiv, AEM: kostnadseffektiv ved store 

prosjekter/ undersøkelsesområder. 

• Svært nøyaktige 
målinger gir et godt 
grunnlag for videre 
tolkning. 

• Uavhengig av dybde og 
akkumulert stang-
friksjon. 

• Kontinuerlige målinger 
i dybden. 

• Gir mye tilleggsdata til 
konvensjonell CPTU, 
med lite ekstra kostnad. 

Begrens-
ninger 

• Vanligvis dårligere 
oppløsning enn ERT, spesielt 
i de første 3-5 m i bakken.  

• Kan ikke brukes over 
bebygde strøk. 

• På grunn av høye mobili-
seringskostnader må 
prosjektene være av en viss 
størrelse for å være 
økonomiske. 

• Forstyrres av strømførende 
ledninger og annen 
infrastruktur på og i bakken. 

• Data inverteres i dag med 
1D-modeller som det lages 
2D- og 3D-modeller av. 

• Forstyrres av metalliske 
objekter/ tekniske 
installasjoner som rør, 
autovern, uisolerte 
kabler m.m. 

• Avhengig av å kunne 
etablere elektroder i 
bakken. 

• Elektrodeavstanden 
begrenser hvor tynne 
lag som kan fanges opp. 
 

• Svært lite 
influensområde. 

• Resistivitetsmodulen 
må kalibreres.  

• Kan ikke benyttes ved 
sondering i faste og 
steinrike lag, forboring 
gjennom slike lag 
kreves. 
 

• Følsom for 3D-effekter av resistiviteten i bakken.  
• De inverterte data vil alltid vise en gradvis overgang 

mellom materialer med stor kontrast i resistivitet. F.eks. 
hvis kvikkleire ligger direkte på fjell kan tykkelsen av 
kvikkleirelaget komme til å bli tolket som tynnere enn det 
egentlig er. 

• Mineraler i berggrunnen med høy ledningsevne kan gi 
misvisende resultater. 

Annet  Kryssende profiler kan 
med fordel benyttes for å 
gi en mer romlig (3D) 
forståelse av 
grunnforholdene. 

 

  



 
 

10 
 

 Vingeboring 
 Metode 

Metoden går ut på at en vinge med to plater 90˚ relativt til hverandre presses ned i grunnen til 
en gitt dybde. Så dreies vingen med en gitt hastighet, og det maksimale torsjonsmoment som 
skal til for å dreie vingen måles. Dette regnes så om til skjærfasthet i jordmaterialet. 
Beskrivelse av metoden er gitt i NGF Melding 4 og SVV Håndbok V222.  

 Bruk og tolkning 
Vingebormålinger gir tradisjonelt informasjon om in situ udrenert skjærfasthet (uforstyrret og 
omrørt), samt sensitiviteten. Bestemmelse av omrørt skjærfasthet fra vingebor skal kunne gi 
informasjon om forekomst av kvikk eller sensitiv leire, men metoden er beheftet med flere 
svakheter som i enkelte tilfeller gjør det vanskelig å bestemme en pålitelig tolkning av omrørt 
skjærfasthet. Når moment måles ved overflaten blir målingen påvirket av friksjon i utstyret. 
Friksjonen kan i mange tilfeller være større en det momentet man forsøker å måle. Selv med 
utstyr som har slippkobling for måling av friksjonsbidrag kan resultatene bli upålitelige, 
spesielt ved dybder over 10 m. I begge tilfeller vil man tolke høyere omrørt skjærfasthet enn 
hva som faktisk er tilfellet. Utstyr som måler moment nede ved vingen vil være mer pålitelige 
og anbefales benyttet der formålet er detektering av sprøbruddmateriale. 

Ved bestemmelse av uomrørt udrenert skjærfasthet fra vingebor må det benyttes en 
korreksjonsfaktor for å ta høyde for effekter knyttet til anisotropi og hastighet. I materialer 
med plastisitetsindeks under 10 % kan målinger og korreksjon bli upålitelige og det anbefales 
dermed å utvise forsiktighet ved tolkning av uforstyrret udrenert skjærfasthet fra vingebor 
under slike forhold. Omrørt skjærfasthet blir ikke påvirket på samme måte.  

Ved bruk av vingebor som tegner opp hele forløpet av rotasjon og moment (arbeidskurve) kan 
selve kurveforløpet etter brudd si noe om materialets oppførsel i en bruddsituasjon. En brå 
reduksjon av fasthet indikerer at materialet lett lar seg omrøre. Dette kan ha betydning for 
vurderinger knytet til fare for, og omfang av, en retrogressiv skredutvikling. Det henvises til 
NIFS rapport 126/2015 og Thakur mfl. (2015) for mer informasjon om tolkning av 
arbeidskurve fra vingeborforsøk. 

En oppsummering av vingeborets anbefalte bruksområder er gitt under: 

• Uforstyrret udrenert skjærfasthet 
o Plastisitet Ip > 10% 
o Moment måles ved overflate eller ved vinge 

• Omrørt udrenert skjærfasthet 
o cur > 5 kPa: Moment måles ved overflate eller ved vinge 
o Sprøbruddmateriale: Moment måles ved vinge  

 Det er mulig å oppnå representative målinger med annet utstyr ved 
dybder grunnere enn 10 m. I så fall er det avgjørende at utstyret er rent 
og godt smurt for å minimere friksjon. 

• Omrøringsenergi 
o Moment måles ved overflate eller ved vinge 
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En oppsummering av metodens detekteringsprinsipper, muligheter og begrensninger er gitt i 
Tabell 6. 

Tabell 6 Oppsummering – detektering av sprøbruddmateriale fra vingeboring. 

Vi
ng

eb
or

 

Detekteringsprinsipp 

In situ måling av omrørt skjærfasthet og sensitivitet 

Estimering av omrøringsenergi fra arbeidskurve. 

Positive forhold Negative forhold 

Direkte måling av klassifiserings-
parametere uten empiriske tolk-
ningsmodeller og korrelasjoner. 

Muliggjør vurdering av fare for 
retrogressiv skredutvikling og 
utløpspotensiale gjennom tolkning av 
arbeidskurven. 

 

Utstyr hvor torsjonsmomentet måles ved 
overflaten er ikke egnet for detektering av 
sprøbruddmateriale.  

Utførelse med utstyr som måler moment ved 
selve vingen anbefales. 

Generelt er det en tendens til at man måler 
høyere omrørt skjærfasthet fra vingebor 
sammenligner med omrørt skjærfasthet fra 
konusforsøk. 

  

 Prøvetaking 
Selv om en, eller en kombinasjon, av overnevnte metoder, benyttes, vil disse kun gi 
indikasjoner på hvor det er, og ikke er, sprøbruddmateriale. For sikker påvisning, eller 
avkreftelse, av sprøbruddmateriale må prøvetaking utføres. Gjennom god bruk av in situ 
metoder vil prøvetakingen kunne optimaliseres til treffsikkert å undersøke de områdene hvor 
usikkerheten i tolkning av sprøbruddmateriale er størst. Valg av prøvetakingsutstyr kan gjøres 
på bakgrunn av føringer for anvendelsesklasser og prøvetakingskategori gitt i NGF Melding 
11. Generelt er sprøbruddmateriale følsomme for prøveforstyrrelse og metoder som gir 
anvendelsesklasse 1 anbefales hvor prøvene benyttes til parameterbestemmelse. 

Prøvetaking er også sentralt for å forbedre tolkingsmodeller fra CPTU og resistivitet. En 
stedlig tolkningsmodell, forankret i prøvetaking med rutineundersøkelser og treaksial- og 
ødometerforsøk, vil være mer treffsikker og pålitelig sammenlignet med en tolkning basert på 
generelle metoder. 
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3. Strategi for grunnundersøkelser i områder med 
sprøbruddmateriale 

For å sammenfatte mulighetene ved gjennomføring av kombinerte grunnundersøkelser i større 
områder med innslag av sprøbruddmateriale, anbefales en strategi for grunnundersøkelser i 
slike områder. Kombinert bruk av geofysiske og geotekniske målemetoder gjør hvert av 
fagfeltene sterkere og vil være anbefalte strategi i større prosjekter. Det bemerkes at ingen av 
metodene som er behandlet i denne meldingen kan sies å være uten mulighet for feiltolkning, 
og krever derfor en kritisk vurdering og ingeniørskjønn i det enkelte prosjekt.  

Anbefalt fremgangsmåte er gitt i følgende avsnitt og oppsummert i Figur 4. 
 Skrivebordstudie 

Alle undersøkelser bør inkludere en skrivebordstudie av det aktuelle undersøkelsesområdet. 
Dette studiet bør inkludere undersøkelse av:  

• Topografiske kart og flybilder (vertikalfoto og skråfoto). 
• Kvartærgeologiske kart fra NGU viser løsmassefordelingen i overflaten (0-1 m), samt 

skredkanter, raviner, marin grense, «mulighet for marin leire» m.m. Kartenes 
detaljeringsgrad avhenger av kartleggingsmålestokken.  

• Digital terrengmodell (høydedata/laserdata) for tolkning av mer detaljerte 
landskapsformer, bl.a. skredkanter og raviner.  

• Informasjon om tidligere registreringer fra området, f.eks.: 
o Databaser for geotekniske grunnundersøkelser (NADAG, kommunale 

databaser og andre) 
o Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) 
o Databaser for geofysiske undersøkelser  
o Kartkatalog fra NVE 
o Relevant litteratur (rapporter, beskrivelser m.m.) 
o Lokalkunnskap fra historiske kilder og grunneiere/befolkning 

Skrivebordstudiet bør ende i en plan for befaring og videre grunnundersøkelser. 

 Feltarbeid 
Nedenfor er det gitt en detaljert strategi for feltarbeidene i større områder med innslag av 
sprøbruddmateriale. Det bemerkes at tallverdiene som er oppgitt angir størrelsesorden. Dette 
må i ethvert prosjekt vurderes ut fra lokal kvartærgeologi, topografi, hva som skal bygges og 
mulig skadekonsekvens.  

• Trinn 1 – Oversiktsbefaring 
o Lokalisere kritiske skråninger, erosjonsforhold langs vassdrag og strandlinjer, 

tidligere skredhendelser, berg i dagen, sig i skråninger, utførte terrengtiltak og 
-inngrep m.m.  

o Utføres fortrinnsvis tidlig vår, etter snøsmelting og før vegetasjon vokser til.  
 

• Trinn 2 – Geofysikk 
o For større områder bør bruk av AEM/ERT vurderes for storskala kartlegging, 

bl.a. for å undersøke potensielle kvikkleireforekomster. 
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o Dersom man utfører AEM/ERT i et tidlig stadium av undersøkelsene kan 
resultatene danne et grunnlag for gunstig plassering av geotekniske 
sonderinger. 
 

• Trinn 3 – Enkle sonderinger 
o Utføre dreietrykksonderinger/totalsonderinger i topp og bunn av skråninger til 

tilstrekkelig dybde. En vil erfaringsmessig både kunne overestimere og 
underestimere forekomst av sprøbruddmateriale basert på disse 
undersøkelsene. 

o Bore sonderingene tett nok til at en fanger opp variasjoner i forholdene, f.eks. 
c/c 50 m – 150 m, også i områder som er flate. I områder med store 
terrengendringer kan det være nødvendig å bore tettere enn dette. 

o ERT kan på dette stadiet være nyttig som grunnlag for å interpolere laggrenser 
mellom de utførte sonderinger.  
 

• Trinn 4 – CPTU og vingeboring 
o CPTU benyttes primært til å tolke mekaniske parametere. Man vil samtidig få 

informasjon som gir indikasjon på sprøbruddmateriale og som dermed vil 
utfylle resultatene fra de enkle sonderingene. Dette gir grunnlag for å tilpasse 
lokasjon av prøvetaking til de dybder det er størst usikkerhet i tolkning av 
sprøbruddmateriale.  

o I profiler hvor det er utført ERT/AEM kan RCPTU utføres for å støtte og 
verifisere tolkningen. Også måling av saltinnhold i porevannet fra prøver vil 
kunne gi en tilsvarende støtte til tolkning av resistivitetsmålinger.  

o Vingebor kan være relevant i denne fasen av undersøkelsen for å redusere 
omfang av prøvetaking.  
 

• Trinn 5 – Prøvetaking 
o Det bør foretas en verifisering av tolkningen av de utførte sonderingene med 

prøvetaking i ca. 20 – 50 % av borepunktene. Ved plassering av prøveserier må 
en prioritere de sonderingene og dybdeintervall som har størst betydning mht. 
klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper i geoteknisk 
laboratorium.  

 Laboratoriearbeid 
På opptatte prøver gjøres stort sett alltid full rutineundersøkelse, der omrørt konus er den 
viktigste testen for å påvise sprøbruddmateriale. Vanlig innhold i en rutineundersøkelse er 
beskrevet i vedlegg 3 i SVV Håndbok R210. Det bemerkes at det er usikkerhet knyttet til 
resultatet fra testen, spesielt med tanke på materialer med høyt siltinnhold og/eller høyt 
vanninnhold. Andre tester som kan gi indikasjoner på om det er et sprøbruddmateriale vil 
være flyte og utrulling (wp + wl), vanninnhold og saltinnhold.  
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Figur 4 Flytskjema for anbefalt strategi for grunnundersøkelser  

 

 Samtolkning 
Ved presentasjon av resultater anbefales det at man sammenstiller informasjon fra alle 
undersøkelser i profiler slik at man oppnår en samlet og helhetlig tolkning av forekomst av 
sprøbruddmateriale. Samtolkning gir sikrere tolkning av lagdeling og mekaniske parametre.  
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4. Andre in situ metoder 
Foregående tekst har fokusert på metoder som er i konvensjonell bruk i Norge og som egner 
seg for detektering av sprøbruddmateriale. I tillegg til disse finnes det andre metoder som kan 
egne seg, men som ennå er på utviklingsstadiet for denne bruken.  

• T-bar og ball-penetrometer. Dette er i prinsipp sonderinger som ligner på CPTU, men 
med en annen utforming av sonden som tillater jorda i større grad å strømme rundt 
sonden. Ved gjentatte penetrasjoner, opp og ned over samme dybdeintervall, vil man 
gradvis nærme seg omrørt skjærfasthet. Dette er teknikker som er på utviklingsstadiet 
når det gjelder detektering av sprøbruddmateriale, men som vurderes å ha et 
potensiale.  

• Dilatometer (DMT) er et verktøy som er i utviklingsfasen når det gjelder bruk i Norge. 
Potensialet for detektering av sprøbruddmateriale med dilatometer er noe uviss.  

• SPT vurderes å ikke være egnet for detektering av sprøbruddmateriale.  

• Metoder som baserer seg på bølgeforplantning (overflateseismikk, S-CPTU, S-DMT) 
vurderes som lite egnet for bestemmelse av omrørt skjærfasthet og sensitivitet. Disse 
metodene er mer egnet for kartlegging av lagdeling og dybde til berg.  
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